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 قــواعــد النشـــر

  تنشر مجلة "كلٌة اآلداب" األبحاث األصلٌة والمبتكرة التً تتسم

بالجدٌة والدقة والمنهجٌة, والتً لم ٌسبق نشرها فً أي مطبوعة 

 ء من رسالة ماجستٌر أو دكتوراه للباحث.أخرى, ولٌست جز

  تخضع جمٌع البحوث المقدمة للنشر إلى الفحص العلمً بشكل سري

من قبل متخصصٌن, وتحدد صبلحٌتها للنشر بناء على رأي لجنة 

 التحكٌم.

  ٌجب أن ٌتقٌد الباحث بالمنهجٌة, وأصول البحث العلمً, أن ٌشٌر إلى

, وترد قائمتها فً نهاٌة البحث الهوامش والمراجع فً المتن باألرقام

 ال فً أسفل الصفحة.

  ٌجب ان ٌقدم البحث مطبوعا بالحاسوب من نسختٌن, مرفقا معهم

 ( ٌتضمن البحث المطلوب نشره.CDقرص )

  ٌجب أن ٌكتب الباحث أسمه وعنوان البحث ومكان العمل ودرجته

حة العلمٌة فً ورقة مستقلة, وٌعاد كتابة عنوان البحث فقط على الصف

 األولى للبحث.

  اللؽة العربٌة هً اللؽة الرسمٌة للمجلة, ونرحب بالبحوث المكتوبة

 باللؽات األجنبٌة على أن ترفق بملخص واؾ باللؽة العربٌة.

  ترحب المجلة بنشر ملخصات الرسائل الجامعٌة )الماجستٌر

والدكتوراه( التً تمت مناقشتها وإجازتها, كما ترحب بإسهام الباحثٌن 

 الكتب والدراسات والتقارٌر عن المإتمرات والندوات العلمٌة.بعرض 

 .تقبل المجلة نشر اإلعبلنات المتعلقة باألنشطة العلمٌة 

  تنشر البحوث وفق أسبقٌة وصولها للمجلة, على أن تكون مستوفٌة

 الشروط سالفة الذكر.

 اآلراء الواردة بالمجلة تعبر عن وجهة نظر أصحابها فقط 
 

 

 



 األفتتاحية

 م هللا الرحمن الرحيمبس

"والصبلة والسبلم على أشرؾ المرسلٌن سٌدنا محمد وعلى أهله وصحبه 

 أجمعٌن"

ضع بٌن أٌدٌكم العدد الثالث والعشرون من المجلة العلمٌة ٌسعدنا وٌشرفنا بؤن ن    

المحكمة لكلٌة اآلداب بجامعة الزاوٌة , والتً سعٌنا من خبللها لنشر العدٌد من 

ثر من مجال من مجاالت العلوم اإلنسانٌة, وذلك بفضل مساهماتكم البحوث فً أك

 التً كانت وستظل دابما دافعا قوٌا لنا لبلستمرار فً هذا العطاء.

لقد كانت هذه المجلة, مجلة كلٌة اآلداب من أقدم المجبلت العلمٌة المحكمة     

 2005ً سنة بجامعة الزاوٌة فً مجال العلوم اإلنسانٌة, وأسهمت منذ إنشابها ف

وحتى أالن بنشر المبات من البحوث, وهدفت منذ بداٌتها أن تكون المكان العلمً 

الذي ٌلتقً فٌه الباحثٌن من كل مكان, ٌساهمون فً إثرابها بورقاتهم البحثٌة فً 

 شتى مجاالت العلوم اإلنسانٌة.

وتضمن هذا العدد أكثر من ثبلثٌن بحثا موزعٌن على جزأٌن, واحتوى كل     

 جزءا على مجموعة متنوعة من البحوث, فهنٌبا لنا جمٌعا بهذه االنجازات العلمٌة.

وتؤمل أسرة المجلة من قرابها األعزاء التفاعل معها من خبلل برٌدها     

االلكترونً بإبداء مبلحظاتهم ومقترحاتهم التً ٌرون بؤنها ترفع من شؤنها وتسهم 

 فً تطوٌرها.

 

 أسرة التحرٌر
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 الكلمة والصورة فً شعر " العربً الشرٌؾ "

 وصؾ المدن أنموذجا  

 خالد محمد البلعزيد.   
 كلٌة اآلداب/ جامعة الزاوٌة

 تقدٌم

  الكلمة والصورة فً شعر العربً الشرٌؾ :

منذ الوهلة األولى  -سٌجد نفسه كل قارئ أو دارس لشعر " العربً الشرٌؾ "     

أمام مشارب متعددة ٌختار منها الشاعر ألفاظه وتعبٌراته الشعرٌة ؛ فمرة : حدٌث 

هلة المنال , ومرة : كؤنك ترتقً الصخر فما أن تجاوز رابق بؤلفاظ سلسة س

الواحدة حتى تصّدك التً هً أعتى وأعلى منها , ومرة : ألفاظ عامٌة دارجة ذات 

ومرة : أسماء أماكن أو شخصٌات ... إلخ ,   -فً األؼلب  -أصول عربٌة فصٌحة 

ٌُْحوجك إلى فضل تفكر أو رجوع إلى المصادر , وكؤن لسان حا ل شاعرنا كل هذا 

 ٌقول : 

 (1)وٌسهر الخلق جراها وٌختصم أنام ملء جفونً عن شواردها

ٌحتاج إلى نظرة معجمٌة ألجل تقصً معانً  –كما هو معلوم  –وهذا األمر     

مثل هذا العمل األدبً , بتتبع األلفاظ حسب مشاربها , فبه تتضح الفكرة وُتستجلى 

 إلٌها .  الؽاٌة التً ٌرٌد الشاعر أن ٌؤخذ بؤٌدٌنا

فُرْمت أن أبتدئ  فقرات هذا العمل باستعراض معانً ألفاظه التً قد      

, هذا من وجهة , والتً البد من إٌرادها إلٌضاح  -كلٌّ فً محلها  –تستصعب 

ولما كان الشعر " كلمة وصورة " األولى تشكل , فكرة الشاعر من وجهة أخرى

كل مذهب ؛ ارتؤٌت أال أفصل بٌنهما ,  الثانٌة , والثانٌة تزٌن األولى وتذهب بها

فباجتماعهما ُتسبك تلك الفكرة التً ٌرمً الشاعر إلى أن ٌقنعنا بها أو أن ٌشاركنا 
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إٌاها , فعدلت بذلك عن المحاوالت القدٌمة التً تدرس كل واحدة مفصولة عن 

اد تقسٌم لوحدة العمل األدبً, وإبع –حسب رأًٌ  –أختها , فهذه الدراسات القدٌمة 

للقارئ عن مواطن لذة التذوق لهذا الفن الراقً من فنون األدب , فٌتم العمل بؤن 

فً القصٌد المدروس مع التعرٌج بٌن  –كلٌة أو جزبٌة  –ٌتناول الصورة الشعرٌة 

الحٌن واآلخر على تلك األلفاظ التً تحتاج إلى نظرة فً أصلها أو معناها 

ًَ بعد كل هذا أن  المعجمً , فٌكون العمل بهذا قد جلّى ما ؼُمض من أفكار , علّ

كما لن  –أصل إلى نتٌجة تضع بٌن أٌدٌنا ماوراء هذه األبٌات المزٌنة المنمقة 

من أبعاد فً الفكرة والمعانً عموما , وما تحمله هذه األلفاظ  –ٌخفى 

والمصطلحات التً استعملها الشاعر من صور وؼاٌات ٌرمً الشاعر إلى أن 

ا , فهذا االستنطاق ألدوات الشعر التً ٌصنع بها الشاعر عمله ٌوصلنا إلى فحواه

 ؛ والؽرض منه .. هو مدار هذا البحث .

 وصؾ المدن فً شعر " العربً الشرٌؾ "

مشاهد لكل مّطلع ؛ فهاهو الؽزل أمر ملحوظ ( 2)التنوع فً أؼراض شعره     

قد تناول شاعرنا وهذا الرثاء , وشًء من المدح , والزهد والتنسك , ... إلخ , ف

ولما كان األمر , هرة فً ساحة األدب قدٌما وحدٌثاأؼلب األؼراض الشعرٌة المشت

إلى حد كبٌر عن دواوٌن  –كذلك اخترت لهذا البحث ؼرضا أرى أنه قد ؼاب 

ٌُلتفت إلٌه كثٌراً كما كان قببلً , فلما لم ٌؽب هذا  الشعراء فً وقتنا الحاضر ولم ٌعد 

رنا فقد ارتؤٌت أنه من الحرّي بهذه الدراسة أن ُتكتب عنه الؽرض عن دٌوان شاع

دون ؼٌره ؛ هذا السبب تحدٌدا وهو قلة تناول الشعراء له , واقتحام شاعرنا لؽماره 

مما جعله كالمٌزة والعبلمة لشعر العربً الشرٌؾ عن الشعراء من أقرانه وشعراء 

: إنسان  -ن لم ٌعرفه لم –زمانه , هذا الؽرض هو : " وصؾ المدن " , فشاعرنا 

ذواقة ٌتلذذ بمشاهدة كل جمٌل ومن ثم تقرٌضه شعراً , ولم ٌكن الجمال عنده حسٌاً 
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فقط ؛ بل للمعنوي منه النصٌب األكبر فً ذهنه ومخٌلته الشاعرة , و إنً أرى أنه 

أؼرق فً حبه وتعلقه بالجمال المعنوي وتعمق فٌه فهاهو ٌستنطق الشعر إلعجابه 

تارٌخ والذاكرة ؛ وهاهو ٌرى فً الوفاء جماالً لم ٌؽب عنه أن ٌحٌله بجماٍل فً ال

 , ًّ شعرا وكفا بهذٌن برهاناً على مٌل الشاعر إلى الجمال المعنوي أكثر من الحّس

قد ٌستوقؾ أحدنا , الدراسة كل هذا سٌظهر جلٌاً واضحا فً القصٌدتٌن مدار 

ذي بات ٌشهد عزوفا من قبل سإال : لماذا مٌل العربً الشرٌؾ إلى هذا الؽرض ال

كثٌر من الشعراء ؟ , ولعلً أضٌا ركنا فً أعماله الشعرٌة ككل فً معرض 

اإلجابة عن هذا السإال فؤقول : إن من أكثر العصور التً اشتهرت بوصؾ المدن 

فً الشعر هو " العصر األندلسً " ؛ كان ذلك تبعاً لـ"رثاء المدن " كما هو 

فً العصر   –المتضمن لوصفها  -كثر رثاء المدن  معروؾ عن هذا العصر , وقد

األندلسً لكثرة المآسً والنكبات التً تعّرضت لها مدن األندلس اإلسبلمٌة وتتالً 

ذلك تباعاً .. الواحدة تلو األخرى , ثم إن ذلك جاء بعد زمن من رخاء العٌش 

الشعر على وهناءه , زد علٌه أنه جاء على ألسنة شعراء أفذاذ مفّوهٌن فكان ذلك 

قدر كبٌر من العاطفة والتؤثٌر , من جانب آخر : شاعرنا كان من المهتمٌن 

بالعصر األندلسً وشعره وشعراءه , فقد درسه أكادٌمٌا وفً بحوث كثٌرة ودّرسه 

فً المراحل الجامعٌة , فٌبدو أن هذا الؽرض مما علق به , وكانت نفسه تمٌل إلٌه 

ٌّاشة ونفس شاعرة فالتقى هذا المٌل بما حباه هللا  به من حّس مرهؾ وعاطفة ج

 ترى الجمال بعٌن قد ال تراه به أعٌن ؼٌره .

ًّ وربطه      وإذا عدنا إلى شؽؾ شاعرنا بالجمال المعنوي وتقدٌمه على الحّس

بموضوع هذه الدراسة ؛ نستطٌع أن نضع الركٌزة التً تمكننا من اختٌار بعض 

 –المرتبط بالعقٌدة  -مال فً التارٌخ قصابده عن األخرى ألجل الدراسة فالج

سٌحٌلنا إلى قصٌدته فً " مكة المكرمة " , ثم إن حبه لؤلصالة والعراقة أنتج لنا 
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قصٌدته فً " الزاوٌة " فهذا هو األساس الذي دفع بً الختٌار هاتٌن القصٌدتٌن 

ٌّز دٌوانه عن ؼٌره من الدواوٌن , وإال فإن   لتسلٌط الضوء على ؼرض شعري م

صابد وصؾ المدن عموما كثٌرة عنده , أذكر منها على سبٌل المثال قصابد : ق

 ؼرٌان , الجزابر , جٌلجل , البٌضاء .  

 

مة سنة  القصٌدة األولى : فً مكة المكرمة .. ألقٌت بندوة الحج فً مكة الُمكرَّ

2003 

ًة   جادوا           أخوًة    جاءوا    لخٌِر    لِقاءِ  ٌا         بخٌِر  عطاءِ  وأعزَّ

َة   العظماءِ          هل   تقبلون   من    الشَّرٌِؾ  ُنفاثةً   فتكوَن   منكم   ِمنَّ

ٌُردُّ   عِن  الِؽَنا ِة  األنحاءِ  .       فالشِّعُر    طٌٌر  ال   ٌَّ  فً  َرْوَضٍة   ُموش

 ماِء() فً الصامتٌن ببلؼُة الُحك        ٌرفُض  أن   ٌكوَن  ِشعاُرهُ  والشِّعُر 

ًَ صالْت فً ُدنى اإلْحماءِ          والشِّعُر     تجَمُح    خٌلُُه   ُمؽتاظةً   إْن ه

شاً  ْت  سنا  العلماءِ          والشِّعُر  ٌؤبى  أن    ٌكوَن   ُمهمَّ  فً ندوٍة   َضمَّ

اً  ٌِّ  هذي  ببلُد    الوحًِ  واإلٌحاءِ          والِشعُر ٌصرُخ  فً  النُّفُوِس  ُمدو

  *  *    * 

 الفُضبلءِ  ُرُبوِعِك   ِجلَُّة   ِبحمى           عتْ تجمَّ   ٌا   ندوَة   البٌِت  العتٌِق 

بْت      وتهلّلْت     وتعّطرتْ  ٌَّ ِة   فً   أجلِّ   لِقاءِ            فَتط  بلقا   األحبَّ

اءِ   بمآثٍر    المِّ    القُرى             على النَّدواِت حٌن تفاخرتْ وَزَهْت   الشَّمَّ

َة     إنها ٌاُر   دٌاُر  مكَّ  مؤوى الؽرٌِب وموبُل  الُضعفاءِ             هذي   الدِّ

ِة  عاش   فً   أكناِفها ٌَّ ًُ   ِبؽار  ِحراءِ             خٌُر  البر  حّتى أتى  الوح

 فً فضلها ظهرت بخٌِر  فضاءِ             فاستشرفْت  لظهور  خٌِر   رسالةٍ 

 من  حكمٍة    وِهداٌٍة   وعطاءِ             تُمدُّ   الطالبٌن    بخٌِرها وؼَدْت  
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 وَتفً   لهم   أبداً   بكلِّ   وفاءِ                      ومضْت   تُحؾُّ  الخابفٌن   بؤمِنها

ْت  إلى   كلِّ   العباِد   ِبساَطها  فتوافدوا  من  كلِّ   قُطٍر   ناءِ                       مدَّ

ا   وبحًرا   أو  بجوِّ   سماءِ                       ٌُثُنون   أعناًقا    ألطٌب     ُبقعةٍ   بّرً

َك    رّبً   فاطَر   األشٌاءِ                       من َمؽِرٍب هتَؾ  النداُء   ُمجلجبلً  ٌْ  لّب

ُد   صوُتهُ  ٌُردِّ  نا   بخٌِر     ِنداءِ توحٌَد   خالقِ                      والمشرُق األقصى  

 َنَفَرْت   ملبًٌة   ُجُموَع     ثناءِ                       من كلِّ جنٍس فً الُوجوِد  وِسحنةٍ 

 جاإوها    ُمشتاقٌن     كاألبناءِ                      من  كلِّ  َفجٍّ  فً البسٌطِة ُموِؼلٍ 

 خٌِر  الِبقاِع  على  الثَّرى  والماءِ                    حّتى إذا جازوا  الَفبل  مالوا  إلى

وا الجوانَح فوَق قلٍب  قد  ؼدا  ٌهفو   لرإٌة    هذه     األنحاءِ                      َشدُّ

ٌِّد   الُحكماءِ                     ٌحدوُهُم   شوٌق  إلى  أمِّ   القُرى  وإلى  الحبٌِب   وس

ها  وإلى   دماثِة    أهلِها    الُكرماءِ                      وإلى  دٌاٍر   قد   تناَهى   ِعزُّ

َة   فاهنؤوا   ِبببلِدكم  فلقد   َحَباُكْم    داِبُم     اإلعطاءِ                     ٌا  أهَل  مكَّ

 فلقد  رقٌُتم  فً   ُذرى   العلٌاءِ                     واستبِشروا  وازُهوا على أقراِنكم

 فُزُتْم ,  هنٌبا  حابزي   الّنًْعماءِ                      ا   الكرٌِم    الُمجتَبىِبُمقاِمكم  هذ

*    *    * 

ِة     الفُقراءِ                      ٌا هادَي  النَّاِس  لخٌِر    شرٌعةٍ   وُمناضبلً   عن   أمَّ

ًرا  لٌٍل   حالِك     األرجاءِ ِبزواِل                        وِسراَج ُنوٍر  قد  أضاَء   ُمبشِّ

ةٍ  ًدا   حمَل   اللِّواَء    ِبعزَّ  لٌُدكَّ   ِحصَن   الُكفِر   واألعداءِ                      وُموحِّ

ًرا   بالنَّصِر  والتؤٌٌِد  ِمنْ   َربٍّ    عزٌٍز    ساِبِػ    النَّْعماءِ                      وُمَإزَّ

اَر  أ  من  نومه , فالوقُت وقُت مضاءِ                      ٌِقْظ    خالًِداقُْم  فاْهُزِز  الَبتَّ

 وجمٌَع   أبطاِل  الِحمى الُعظماءِ                      وأخاهُ  سعًدا   والُزبٌَر   وحمزةً 

فهاء                          فلعلّنا أن نستعٌد ـ كما سَعوا  تلَك   المرابَع  من  ٌِد   السُّ
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ًرا   من   ِرْبقِة    الَؽْوؼاءِ                       مْقِدُسنا   إلٌنا   طاهًرا وٌعوَد    ُمتَطهِّ

ًرا  نحَو     العراِق    بقوٍة   حمقاءِ                        وٌزوَل  ُظلٌم  قد  سعى ُمتجبِّ

*    *   * 

اءِ قا               .       ٌا ربِّ َكلِّْل بالنَّجاِح ُجُهوَد َمنْ   موا    بؤمِر     النَّدوِة    الَؽرَّ

 واجعْل    مراِتَبهم   مع   الفُضبلءِ                       وأِعْن  بفضلَِك  كلَّ فرٍد منهمُ 

 واكتْبُهُم    فً    ُزمرِة    الشُّهداءِ                       واؼفْر لهذا الجمِع كلَّ ُذنوِبهم

ٍم    َوَرَخاءِ                        َهاواجعْل ببلَد المسلمٌن  بؤَْسرِ   فً     َمْنعٍة     وَتَقدُّ

 من    كلِّ    شرٍّ  داِهٍم  أو    ناءِ                       واحِم ِحمى البٌِت العتٌِق وأَهلِهِ 

ًما  ُدعاءِ  ٌا   خٌَر   َمْدُعوٍّ    بخٌِر                        واقبْل ُمناجاَة  الحجٌِج   َتَكرُّ

 

استهل الشاعر قصٌدته بؤسلوب النداء , وفً النداء ما هو معلوم من صرؾ     

النظر إلى المنادي و شّد االنتباه له , ٌنادي المشاركٌن فً الندوة المباركة فسّماهم 

 " أخوة " من أخّوة العلم , حٌن قال :

ة    جادوا   بخا    أخوة   جاءوا  لخٌِر  ٌ  ٌِر  عطاءِ لِقاِء      وأعزَّ

وقرن هذه األخوة بوصؾ اللقاء بؤنه " خٌر لقاء " بٌاناً لفضله لما فٌه من العلم 

ولفضل البقعة المباركة التً جمعتهم , كل ذلك مما ٌزٌد فً تشرٌؾ هإالء 

المشاركٌن وٌحقق صلة األخّوة التً ذكرها بادباً , ثم نجده ٌطلب قبولهم له فً 

ل التؤدب فً الطلب , وهً حقٌقة ومٌزة فٌه صورة المتواضع الساعً إلى كما

ٌعرفها كل من التقاه أو تعّرؾ إلٌه , وبٌن هذه الكلمات التً المست قّمة األدب 

ٌصّرح بلقبه قاصداً نفسه وذلك لمناسبة أن لقبه " الشرٌؾ " صفة ألي أحد أن 

 ٌصؾ بها نفسه أو ؼٌره , فواتاه ذلك أٌما مواتاة قال :

َة   العظماءِ   هل   تقبلون   من    الشَّرٌِؾ  ُنفاثة       فتكوَن   منكم   ِمنَّ
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كل هذا التقدٌم لٌقبلوا شعره الذي وصفه بـ" النفاثة " فؤصاب به معنٌٌن مختلفٌن 

كل معنى منهما ٌخدم الصورة التً أرادها الشاعر من وجهة ؛ فالمعنى األول : أن 

ٌُوصؾ بها الشًء الصؽٌر جدا فٌقال : "  وهو ما ٌعلق منه ( 3)نفاثة سواك "النفاثة 

ٌُنفث " فتحقق له بؤن صّور قصٌدته فً صورة الشًء  ٌُلفظ أو "  باألسنان ثم 

ٌُرّد بعد ما قّدمه لهم من تقرٌض , والمعنى اآلخر هو أن النفاثة  الصؽٌر الذي لن 

, وقد ٌكون من  (4)هً الشعر عموماً , ٌقال : هذا من نفاثات فبلن : أي من شعره 

فَّاَثاِت ِفً اْلُعَقِد ("  , فلشدة شبه الشعر  (5)نفث السحر " قال تعالى : )  َوِمن َشرِّ النَّ

 بالسحر ُشّبه بما ٌوصؾ به , فكانت هذه الصورة تستلزم التقدٌم والتقرٌض لها . 

مما تقدم نستوضح أن الشاعر وكؤنه كان فً موقؾ المتردد بٌن البوح بشعره     

ة المكان وهٌبة الحضور , وكؤن الشاعر فً هذا الموقؾ وإخفاءه وذلك لجبلل

ٌحاول أن ٌسّوغ لنفسه وٌقنع ؼٌره بجواز قرض الشعر فً مثل هذا المكان ذي 

من بداٌة البٌت  –القداسة وأمام هذا الحضور المهٌب, وفً هذا التجاذب نجده 

 ٌقول : –الثالث 

ٌُردُّ   عِن  الِؽَنا    عُر    طٌٌر  ال   ِة  األنحاءِ         فالشِّ ٌَّ  فً  َرْوَضٍة   ُموش

عر " فً أبهى حلله وأزٌنها ٌحاول أن ٌتفنن برٌشته وألوانه فً إظهار " الش    

فصوره بالطٌر المؽرد , وأنه فً البٌت الذي ٌلٌه ذلك الجريء المقدام الذي ٌؤبى 

ثم أن ٌسكت فً هذه الحضرة حتى وإن كان " الصمت لؽة الحكماء " كما ٌقال , 

صورة أخرى ؼٌر األولٌٌن ٌظهر فٌها الشعر فً هٌؤة : الخٌل الجامحة وهً 

ٌُثنٌها , ثم إن جموح الخٌل ٌذكر فً حالٌن :  المسرعة التً ال ٌردها اللجام وال 

اً منهما دون اآلخر إنما أراد الجموح (6)معٌب وحسن  ٌّ , ال أظن أن الشاعر أراد أ

عة وقوة وهذا ما أراد الشاعر أن ٌصور به على إطبلقه لكونه صورة لبلندفاع بسر

ٌُشعر المتلقً بؤنه وصل إلى النقطة  الشعر عموماً , ثم فً البٌتٌن السادس والسابع 
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كفرع أدبً  –التً أرادها منذ البداٌة وهً : إٌجاد المسوؼات التً تضمن للشعر 

ن هنا مكانه فً هذه الندوة , ولم ٌخل كبل البٌتٌن من إضافة تقرٌضات م –راق 

وهناك , فكانت الصورة معبرة عن قوة حضور الشعر , بكونه ال ٌرضى أن ٌكون 

وبعد أن أخذ ألباب , عنفوان بقوله : ٌصرخ فً النفوس مهمشاً , ثم ماله من

المتلقٌن فً كل مؤخذ عّرج على هذه الندوة التً قٌلت بمناسبتها القصٌدة ومكان 

اء مرة أخرى " ٌا ندوة " منادٌا هذه المرة انعقادها " مكة المكرمة " وعاد إلى الند

 الندوة نفسها قاصدا من خبللها أهلها والحاضرٌن :

عْت      بِحمى ُرُبوِعِك   ِجلَُّة    الفُضبلءِ        ٌا   ندوَة   البٌِت  العتٌِق  تجمَّ

 (7)و أراد تشرٌفها فؤضافها إلى " البٌت العتٌق " كما سّماه هللا فً كتابه      

 فاوة بؤهل الندوة فانتقى هم أفضلاب لها كل الشرؾ وذروته , وثنى ذلك بالحفؤص

 جلة الفضبلء  واألحبة .. , وال تراه ٌبعد هنا و هناك إال لٌعوداألوصاؾ كــ: 

فٌذكر البقعة المباركة بمختلؾ تسمٌاتها , فبعد أن بدأ التسمٌات بــ" البٌت العتٌق " 

ثم الذي  (8)ـ" أم القرى " وهً تسمٌة قرآنٌة أٌضانجده فً البٌت العاشر ٌسّمٌها بـ

ٌلٌه " مكة " وتفنن فً ذكر مآثرها , وأجّل هذه المآثر وأعبلها شؤنا ذكره فً 

عاش  –صلى هللا علٌه وسلم  –البٌت الثانً عشر وهو أن سٌد الخلق " محمد " 

صلى هللا  –ثم ٌذكر " ؼار حراء " وهو مبدأ الوحً وهو مبلذ النبً  (9)فً أكنافها

وكؤنه , عز وجل –الناس متعبداً هلل  قبل البعثة وفً أولها منقطعا عن –علٌه وسلم 

ٌتلذذ بذكر هذه التسمٌات المختلفة الفتاً ذهن المتلقً على حبه لها وتعلقه بها 

 لشرفها وعلو شؤنها .

 ومن أجمل ما وصفها به قوله : 

 وَتفً   لهم   أبدا    بكلِّ   وفاءِ         ومضْت   تُحؾُّ  الخائفٌن   بؤمنِها   
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وإن لم ٌكن ابتدع هذه الصورة إال أن تعبٌره عنها بهذه الصٌؽة فٌه من الجدٌد ما 

ن  ٌذكر له وقد وردت هذه الصورة فً القرآن الكرٌم فً قوله تعالى : ) أََولَْم ُنَمكِّ

ٍء  ًْ ِه َثَمَراُت ُكلِّ َش ٌْ ٌُْجَبى إِلَ ْعلَُموَن ( لَُّهْم َحَرماً آِمناً  ٌَ ا َولَِكنَّ أَْكَثَرُهْم اَل  ِرْزقاً ِمن لَُّدنَّ

ُؾ النَّاُس ِمْن َحْولِِهْم (10) ٌَُتَخطَّ ا َجَعْلَنا َحَرماً آِمناً َو َرْوا أَنَّ ٌَ , وقوله عز وجل : ) أََولَْم 

ْكفُُروَن (  ٌَ  ِ ٌُْإِمُنوَن َوِبِنْعَمِة هللاَّ كان أمان أهله قال , ومن أمان الم(11)أََفِباْلَباِطِل 

ْن َخْوٍؾ (  ن ُجوٍع َوآَمَنُهم مِّ , فهذه القداسة وهذا (12)تعالى : ) الَِّذي أَْطَعَمُهم مِّ

قدٌما  –األمان هما ما حذا بالخبلبق أن ٌتوافدوا علٌها من كل حدب وصوب 

 والقرآنً تحدٌداً من قوله تعالى, وهذه الصورة أٌضا من موروثه الدٌنً  -وحدٌثا 

ؤْتٌَِن ِمن ُكلِّ َفجٍّ َعِمٌقٍ وَ )  ٌَ ؤُْتوَك ِرَجاال  َوَعَلى ُكلِّ َضاِمٍر  ٌَ اِس ِباْلَحجِّ  ن فًِ النَّ (  أَذِّ

فالبلفت لبلنتباه فً هذه األبٌات أن الشاعر استعمل فٌها موروثه اللؽوي  (13)

والتصوٌري على مختؾ أشكاله من تارٌخً وطبٌعً واجتماعً .. , وأكثر هذه 

الموروث الدٌنً الذي ال ٌكاد ٌؽٌب عن كل  –إلى اآلن  –ات المستعملة الموروث

أبٌات القصٌدة , ولعل فضل تقّص لهذا الجانب من شعره قد وضح لنا مستقببل 

مٌزًة ما ٌتمٌز بها شعره وهً تؽلٌبه لموروث بعٌنه عن باقً الموروثات التً لم 

 رة والفكرة فً الشعر عاّمة .ٌخل منها شعره والتً عادة ما ُتستعمل فً بناء الصو

  وفً البٌت السابع عشر ٌعود إلى التؤكٌد على صورة توافد الناس إلى مكة المكرمة

ا   أو  بجوِّ   سماءِ           ٌُثُنون   أعناق ا    ألطٌب     ُبقعٍة  ا   وبحر   بّر 

ً هذا وهو ما أرجعناه إلى موروثه الدٌنً القرآنً فً آٌة سورة الحج ؛ فقد أخذ ف

 إلى البٌت المحرم فذكر " البر البٌت ٌعدد السبل التً ٌتخذها الناس للوصول

والبحر , والجو " وهً سبل الوصول مجتمعة فزاد بذلك تثبٌتا لفكرة أن الناس 

َتْقُدم إلى البٌت من كل األقطار وبمختلؾ طرق الوصول ووسابله , وال تراه ٌترك 

إال بعد أن ٌتناولها من كل جوانبها , فبعد  –توافد اناس إلى مكة  –هذه الصورة 
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أن ذكر األقطار " ٌقصد البلدان المختلفة " , وبعد ذكر سبل السفر ووسابله " بحراً 

وبراً وجواً " تجده فً البٌت الثامن عشر والتاسع عشر ٌذكر الجهات التً ٌْقُدم 

 منها المتوافدون حٌث اختزلها فً قوله :

َك     رّبً   فاطَر   األشٌاءِ          ُمجلجبل      من َمؽِرٍب هتَؾ  النداءُ  ٌْ  لّب

ُد   صوُتُه    ٌُردِّ  توحٌَد   خالقِنا   بخٌِر     نِداءِ         والمشرُق األقصى  

المؽرب ٌقصد جهة الؽرب ؛ والمشرق األقصى , حتى إذا ظن المتلقً أن الشاعر  

ر توافد الناس إلى البقاع المقدسة استوفى كل أمر ٌتعلق بالشمولٌة والتمام فً تصوٌ

حتى ٌبهره بصورة  جزبٌة  رابعة تكمل الصورة الكلٌة األولى وهً تطرقه 

لؤلجناس البشرٌة التً تحج إلى البٌت المحرم على اختبلؾ ألوانها وهٌؤتها 

وأشكالها فرصد لذلك لفظً " جنس , سحنة " والسحنة هً : لٌن البشرة والهٌؤة 

 نه قصد األخٌر تخصٌصا ., وأظ( 14)واللون 

ومع كل هذا اإلبداع األدبً فً التصوٌر وأخذ ذهن المتلقً جٌبًة به وذهاباً فً     

دوح الشعر ومناظره األّخاذة فً ألفاظه وصوره ومعانٌه الشبٌهة بما حبل من 

الفاكهة لوناً وطعماً ورابحًة , فمع كل هذا قد ٌوقؾ الذهن تساإٌل ال ٌكفٌه مجرد 

 لفضولٌة فً المعرفة واالستٌضاحبرة بل ٌجبرك للخضوع لرؼبة الذهن اإجابة عا

لماذا هذا االهتمام من الشاعر بصورة هذه الجموع المتوافدة وهذا السإال هو : 

والتؤكٌد علٌها بذكر أمكنة التوافد وطرقه وهٌؤت المتوافدٌن وأجناسهم وأقطارهم 

د اهتمام بالموفود إلٌه ببل أدنى شك فبل تجد تعلٌبل أفضل من : إن االهتمام بالواف ؟

, وهذا هو األمر الذي كان ٌرمً إلٌه الشاعر منذ الوهلة األولى , فمن اهتمامه 

بالندوة إلى اهتمامه بالحاضرٌن ثم اهتمامه بصور الحجٌج , كل ذلك ٌصب فً 

قالب شؽؾ وتعلّق الشاعر بالمكان , وهو األمر الذي شحذ له كل الهمم وسّخر له 

بعد هذه الوقفة مع ,ة إلظهاره فً هذا المظهر المإثرظ رابق وصورة معّبركل لف
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المكان ٌلتفت الشاعر إلى عنصر آخر ذي صلة وطٌدة بالموصوؾ " مكة المكرمة 

" ولن نبالػ إذا وصفنا هذا العنصر بؤنه " سٌد المكان " الذي لن ٌكتمل الحدٌث 

 ه وسلم " ولن ٌحلو إال بذكره أال وهو " محمد صلى هللا علٌ

اِس  لخٌِر    شرٌعٍة    ِة     الفُقراءِ        ٌا هادَي  النَّ  وُمناضبل    عن   أمَّ

فلما كان الشاعر قد تطرق لذكره فٌما مضى ذكرا ٌسٌراً آن له هنا الوقوؾ     

مطّوال لما رأى أن المقام ٌستوجب ذلك فشّنؾ اآلذان وأطرى األلسنة وكحل 

 تقل بهاًء ورونقا عن سابقاتها . األعٌن بذكره فً صورة لم

وٌعاود الشاعر الكرة باالبتداء بالنداء وكؤنه وجد فٌه الوسٌلة الناجحة للفت     

بــ: " ٌا هادي الناس لخٌر  –فً البٌت التاسع والعشرٌن  –األسماع إلٌه فبدأ هنا 

شرٌعة " فلعلنا فً هذه األبٌات أن نستجمع أطراؾ الصورة بطرٌقة مؽارة عما 

سبق ؛ بؤن نجمع الصور الجزبٌة للنظر : ما هً الفكرة العامة التً ٌرٌد الشاعر 

ثم : ما ؟ ,  –صلى هللا علٌه وسلم  –أن ٌوصلها للمتلقً عن شخص رسول هللا 

نبدأ فً البٌت التاسع والعشرٌن , الرابط بٌن هذه الصورة وما سبق من صور ؟

ه وهً " هادي الناس " قال تعالى : بإحدى صفات –صلى هللا علٌه وسلم  –بمناداته 

ْسَتِقٌٍم(  , ثم أسند هذه الهداٌة إلى " خٌر شرٌعة "  (15))َوإِنََّك لََتْهِدي إِلَى ِصَراٍط مُّ

صلى هللا علٌه  –وهً شرٌعة اإلسبلم ؛ زٌادة فً ذكر الفضل فبل شك أن محمداً 

لى : )  َوأَنَزْلَنا أفضل األنبٌاء والرسل و بعث بؤفضل الشرابع , قال تعا –وسلم 

ِه (  ٌْ ِمناً َعلَ ٌْ ِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَه ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ قاً لَِّما َب َك اْلِكَتاَب ِباْلَحقِّ ُمَصدِّ ٌْ , ثم عّرج  (16)إِلَ

على نضاله ألجل األمة , وفً البٌت الثبلثٌن وصفه بــ" السراج المنٌر " , الذي 

,  -عز وجل  –لهداٌة ورضوان ربهم ٌزٌل الظلمات وٌخرج الناس منها إلى نور ا

 ثم ٌعود لصورة النضال ألجل الدٌن فٌقول : 

ٍة   ا   حملَ   اللِّواَء    بِعزَّ د   لٌُدكَّ   ِحصَن   الُكفِر   واألعداءِ           وُموحِّ
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وفً البٌت مفارقة أرى أن الشاعر أوردها لؽرض ؛ فالمفارقة هً : إن الذي ٌحمل 

وإن كانت أحٌانا ٌكنى  –لجٌش " إنما عمله فقط حمل الراٌة اللواء " وهو راٌة ا

,  أما دّك الحصون وقتال الخصم فمهمة آخرٌن من  -بها عن قٌادة الجٌوش عموما 

الجنود , بل الفرسان الشجعان المؽاوٌر أهل التجربة والدراٌة والخبرة بالقتال 

بجمعه بٌن  وفنونه وهم عادة مقدمٌن على رإوس الجٌوش , إال أن الشاعر

الصورتٌن أراد شمول فضل الممدوح فً ساحة القتال وكؤنه متواجد فً كل 

األمكنة حٌنها , أو هو الذي ٌقوم بكل عمل من شؤنه جلب الظفر واالنتصارات 

وإعبلء كلمة التوحٌد , فهو الذي ٌحمل الراٌة فً آن وهو نفسه الذي ٌدّك الحصون 

شمولٌة الصورة و إعطابها أبعادا لم تكن  فً نفس اآلن , فزادت هذه المفارقة من

 لوالها .

فً البٌت الثانً والثبلثٌن وكؤنه انتبه إلى ٌشٌر إلى مصدر هذه الكرامات وهذه     

فؤرجعها إلى أصلها ونسبها إلى  –صلى هللا علٌه وسلم  –القوى التً أوتٌها النبً 

ه لنبٌه ونصره إٌاه صاحب الفضل فٌها حٌث إنها من توفٌق هللا عز وجل  ومإازرت

وهو أمر تردد مرارا فً كتاب هللا إشارة إلى أن مثل هذه األمور إنما ٌخص بها 

ِبٌناً (  ا َفَتْحَنا لََك َفْتحاً مُّ , وقال عز  (17)هللا من ٌشاء من عباده , قال تعالى : )   إِنَّ

ُ َنْصراً َعِزٌزاً (  نُصَرَك هللاَّ ٌَ ِ , وقال تعالى : ) (18)وجل : )َو إَِذا َجاء َنْصُر هللاَّ

 . -عز وجل  -, ففً كل اآلٌات ٌنسب النصر والفتح هلل  (19)َواْلَفْتُح ( 

وفضابله وتكرٌم  –صلى هللا علٌه وسلم  –وما أن ٌفرغ من ذكر مآثر النبً     

ربه له حتى ٌصل إلى الجانب العملً المطلوب من هذه الصورة وهو تسخٌر مثل 

همم وشد العزابم طلبا إلعادة األمجاد والعودة إلى ذلك هذه الصور فً شحذ ال

الماضً التلٌد بما فٌه من عزة وكرامة وطٌب عٌش , أخرج شاعرنا هذه الؽاٌات 
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بصٌؽة األمر  –صلى هللا علٌه وسلم  –السامٌة النبٌلة فً صورة طلب من النبً 

 فً قوله :

ا    اَر  أٌقِْظ    خالِد   من  نومه , فالوقُت وقُت مضاءِ       قُْم  فاْهُزِز  الَبتَّ

ا   والُزبٌَر   وحمزة    وجمٌَع   أبطاِل  الِحمى الُعظماءِ          وأخاهُ  سعد 

ومما ال خبلؾ فٌه أن الشاعر لم ٌقصد الطلب على حقٌقته الظاهرة وهو طلب 

القٌام من رسول هللا أو إٌقاظ خالد وحمزة والزبٌر وسعد على وجه الحقٌقة إنما 

ؽٌة ابعد من ذلك , فهو ُمنطلَلق لبث النخوة وروح اإلقدام ألجل الدٌن واألمة الب

ممن هم موجودون اآلن , فعلى ذلك ٌكون مراد كلمات الشاعر هو : إن من قام 

بؤمر الدٌن فً وقتنا الحاضر ودافع عن حٌاضه وارجع لؤلمة مهابتها وعزتها , 

ألنهم هم  – علٌه وسلم صلى هللا –فهو فً مصاؾ من ذكر من صحب رسول هللا 

من بدأ األمر فكانوا خٌر سلؾ وخلفهم السابرٌن على نهجهم خٌر خلؾ , وإن 

فً  –صلى هللا علٌه وسلم  –المقتفً آلثار هإالء لكؤنه ُمإَتِمر بؤمر رسول هللا 

الدفاع عن الدٌن والسعً إلى إعبلء كلمة " ال إله إال هللا " , فهذا معنى طلبه 

ٌّن بعض المباشر من ا لنبً : " قم فاهزز البّتار ... " , ثم تكتمل الصورة بؤن ٌب

المطلوبات الملّحة فً زمننا الحاضر من استرجاع أرض ُسلبت , وحق اؼتصب 

فذكر استرجاع المرابع عموماً ٌقصد كل أرض نهبت , ثم خّصص فً البٌتٌن 

 السادس والثبلثٌن والسابع والثبلثٌن ) بٌت المقدس والعراق ( :

فهاء       فلعّلنا أن نستعٌد ـ كما سَعوا ـ      تلَك   المرابَع  من  ٌِد   السُّ

ا           ا   من   ِرْبقِة    الَؽْوؼاءِ      وٌعوَد   مْقِدُسنا   إلٌنا   طاهر  ر   ُمتَطهِّ

ا      ر   نحَو     العراِق    بقوٍة   حمقاءِ       وٌزولَ  ُظلٌم  قد  سعى ُمتجبِّ
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ً الفقرة األخٌرة إلى الندوة من البٌت الثامن والثبلثٌن إلى آخرها لٌجعل ٌعود ف

ختام قصٌده فٌما هو قابم وما ألجله وفً ربوعه أنشد قصٌدته , ولم ٌختلؾ مطلع 

 هذه الفقرة عن سابقاتها , فابتدأها بالنداء ؛ إال أنه داعٌا هذه المرة : 

اءِ         ٌا ربِّ َكلِّلْ بالنَّجاِح ُجُهوَد َمْن     قاموا    بؤمِر     النَّدوِة    الَؽرَّ

ٌُقال : روضة مكللة : ُحّفت بالنَّْور  فكلل بالنجاح ٌعنً : حّفها بالتوفٌق و السداد 

, وٌرٌد هنا : بلؽها بعناٌتك مراد أهلها لها , وقسم فً البٌت صورة التكلٌل إلى (20)

وهو اإلعانة على السداد والنجاح وجهتٌن , األولى : ما ٌسبق التكلٌل أو ٌتخلله 

فقال : " أعن بفضلك كل فرد منهم " , والثانً : الؽاٌة المرجوة من هذا العون 

وتحقق النجاح فقال : " اجعل مراتبهم مع الفضبلء " , فبلوغ هذه المرتبة هو 

الدرجة التً ٌرٌدها الشاعر لكل من أسهم فً إنجاح الندوة , ثم جمع فً األبٌات 

األخٌرة جملة من الُرَتب المرجوة والؽاٌات المإملة كلها فً قالب أدعٌة  األربعة

خّصها لــ" الجمع من أهل الندوة وحاضرٌها " ودعا لهم بالمؽفرة وبلوغ مراتب 

الشهداء ودعا لببلد المسلمٌن جمٌعاً بؤن تنعم بالرخاء واألمن على ؼرار ما تقدم 

به , فاؼتنم المناسبة لٌطلب هذه النعمة  من أمن وأمان البٌت العتٌق وما حباه هللا

لكل ببلد المسلمٌن ؛ وكؤن هذا االستؽبلل لمزٌة أمن البٌت العتٌق وطلب تعمٌمها 

دعاه للعود على بدء وذّكره ببٌت هللا فعاود الدعاء له وألهله بالحمى واألمان من 

ألخٌر به بطب القبول فً البٌت اكل الشرور , وختم هذه األدعٌة والمناجاة لر

فً األبٌات  –اقبول من كل الحجٌج ولٌس دعاءه فقط , ونرى أن هذا التعمٌم 

الذي تمثل فً طلب األمان لعامة ببلد المسلمٌن جرٌاً على أمان البٌت  –األخٌرة 

المحّرم ؛ ثم رجاء قبول الدعاء من كل الحجٌج ال منه هو خاصة لكؤنه قصد به أال 

ٌُإثر مكاناً على آخر , وهو من باب  ٌستؤثر بشًء دون ؼٌره من الناس ؛ وأال 

 طلب شمول الفضل , ومن وجهة حب الخٌر لكل الببلد والعباد .
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 قصٌدة : الزاوٌة

َرْتَك    القافٌهْ   اوٌْه ؟................هْل  َخبَّ  عن ِسرِّ ُحْسِن   الزَّ

 ؟ فً    ُحْسِنها    ُمَتَناهٌهْ ..............وهل      عرْفَت    أنَّها 

 أهَل   الِؽنا     والّساقٌْه ؟...............وهل   عرْفَت     أْهلَها 

افٌهْ ..............أهُل  الوفا  أهُل  العطا   أهُل   القلوِب    الصَّ

ضا أهُل الَمضا امٌهْ ...............أهُل الرِّ  أهُل   النُّفوِس    السَّ

 ْت    علٌُكم     خافٌهْ لٌس................فِخصالُهم      وِفعالُهم

ابٌهْ ................ونضالُهم     وجهادهم  قد  زاَن   َقْلَب    الرَّ

 من  كلِّ  ِسْحٍر     خاوٌهْ .................فبل     َتُظنَّ      أنَّها

هْ ...................فنخٌلُها       َكَمآِذنٍ  ٌَ ْت   ِرقاًبا       عاِت  َمدَّ

هْ ...............ُتوَنها قد  جاورْت   َزٌْ  ٌَ  فً     ُحلٍَّة      ُمَتباِه

َعْت      ِبِشمالِها هْ ................وَتَربَّ ٌَ  أْحضاُن     َبْحٍر    َحان

 ونسٌُمها          كالَعافٌهْ ..............فِشتاإها      َكربٌِعها

ٌَّنتْ  ًَ العروُس  َتز  لُمتسامٌهْ بِصفاِتها        ا................فْه

هْ ................وهً الفتاةُ    تستَّرتْ  ٌَ  عن   كلِّ   عٌٍن   الِه

افٌهْ .................لم ٌْبُد  من     أْثواِبه  ؼٌر   الُعٌوِن   الصَّ

 عن ِسحِرها  فً  زاوٌهْ ................وَظنْنَت أنَك    كاِشؾٌ 

ه(  ما  زانَ .................فترْكَت  من  أْحوالِها ٌَ  )َقْعَر  الخاِب

هْ  ٌَ ْه  والَجاِب ٌَ اِر هْ .................كـ)الشَّ ٌَ اِب ْه        والطَّ ٌَ اِن  والسَّ

هْ  ٌَ ْه      والَعاِف ٌَ او ٌَه.................والرَّ الِ ْه        والدَّ ٌَ اِق  والسَّ

اهٌهْ ..................ونسٌَت ُحسَن  ظباِبها  أهِل   الُعٌون   الزَّ

هْ ...................ٌة       مْمزوجةٌ فتحٌّ  ٌَ  من  كلِّ  ِعْطٍر   راِو
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هْ ..................لشباِبها      وُكُهولِها  ٌَ  وِحساِنها       الُمتباه

هْ ....................ولَِمْن   َوَفى  لُِتراِثها  ٌَ او  بكتاِبِه     فً   الزَّ

* * * 

ٌه أن ٌنظم شعوره تجاهها شعراً بل ٌلح علشؽؾ الشاعر بؤماكن بعٌنها ٌدعوه     

ٌُلزم المتلقً بصرؾ انتباهه عند هذا  وكمال صور التعلق أن ٌبتدئ شعره بما 

القصٌد , فقد رأٌناه فً القصٌدة األولى " مكة لمكرمة " ٌبدأ بالنداء فً كل فقراتها 

هاهو اآلن ال وبٌنا ما فً أسلوب النداء من لفت االنتباه وشده إلى االنتباه أكثر , و

ٌبعد عن أسلوب شد االنتباه إال أنه هنا آثر أسلوب االستفهام وال ٌخفى مافٌه من 

األخذ بشؽاؾ القلوب ولباب العقول للتدبر فً المسبول عنه , ولٌفرغ قلب المتلقً 

 من كل شًء سوى ما ٌنشده له الشاعر , فابتدأ بقوله  :

َرْتَك    القافٌْه     اوٌْه ؟        هلْ     َخبَّ  عن ِسرِّ ُحْسِن   الزَّ

أي : هل سمعت شٌبا من الشعر عن أوصاؾ هذه الحسناء ؟ , وكؤنه ٌشٌر بهذا 

التوظٌؾ إلى قلّة أشعار الوصؾ فً هذه المدٌنة , فمستبعد أن ٌذكرها فً شعٍر إال 

أحد أبنابها أو زّوارها واألوفٌاء منهم على وجع الخصوص , وال ؼرابة فً أن 

ده البعٌد من وراء هذا هو حث أبناء المدٌنة ومن ٌعرفها من المنشدٌن ٌكون مقص

على ذكرها والتعرٌؾ بها فً أشعارهم فلٌس ٌنقصها الحسن وال الصالة والعراقة 

ما ٌدعو الشعراء إلى  –كما سٌؤتً  –, وال ٌنقص أهلها من المكارم والمحامد 

فإن شاعرنا  –من ذلك أبعد  –تجاهلها والعزوؾ عن ذكرها فً أشعارهم , بل 

ٌرى أن حسن مدٌنته متناه بالٌػ الؽاٌة فٌه , فماذا ال ٌخبرنا الشعر بهذا ؟ هذا هو 

فحوى السإال , وألجل كل هذا لم ٌإثر الشاعر على أسلوب االستفهام أسلوباً آخر 

فً األبٌات الثبلثة األولى , لَِما عرؾ له من قوة تؤثٌر فً نفس المتلقً , كلها 
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ٌعرج على ذكر أهل المكان و وكؤنه ٌتمثل قول  –كعادته  –بــ" هل " ,ثم  ابتدأها

       (21)الشاعر : 

 ولكن حب من سكن الدٌارا  وما حب الدٌار شؽفن قلبً

نجد شاعرنا ٌذكر األماكن بذكر أهلها , وإن لم ٌخل  –وكما سٌؤتً  –فكما سلؾ 

ً هذه القصٌدة شعره من وصؾ محاسن األمكنة على كل حال , فقد خصص ف

البٌات من الثالث إلى السابع فً ذكر أهل مدٌنته والثناء علٌهم بإٌراد محاسنهم التً 

عرفوا بها , فوصفهم بــ: أهل الوفاء , وبصفاء القلوب , وبالكرم , والرضا , 

 واإلقدام , وسمو األنفس فً قوله :

 افٌهْ أهلُ   القلوِب    الصَّ       أهلُ  الوفا  أهلُ  العطا     

ضا أهلُ الَمضا    امٌهْ          أهلُ الرِّ  أهلُ   النُّفوِس    السَّ

ثم بعد ما ذكر هذا عّقبه بؤن هذه الصفات ال تخفى على المتلقً " لٌست علٌكم 

خافٌة " , بؽٌة تؤكٌد الصفات وتثبٌتها فً أنفس المتلقٌن , هذا من وجهة , ومن 

معلوما وال ٌخفى ؟ , المر لٌس عبثاً بل  وجهة أخرى : لماذا ذكر كل ذلك إذا كان

إن له بابا فً علم المعانً من فروع الببلؼة وهو باب اإلطناب , فؽرض الشاعر 

هنا التلذذ بذكر الموصوؾ لهذا نجده ٌكرر الصفة فً أشكال تعبٌرٌة متؽاٌرة , ال 

ثم ٌرٌد أن ٌخرج من دابرة الوصؾ هذه إال بعد أن ٌشبع مٌله وتعلقه بموصوفه , 

أردؾ ذلك بذكر خصلة من أهم الخصال وهً " جهاد أهل المدٌنة " الذي ال ٌخفى 

وال ٌضام أهله فٌه قدٌماً وحدٌثاً ,فقد عرفوا به وكن لهم شؤن عظٌم فٌه , فكؤنه 

رأى أن هذه الخصلة فوق كل ما تقدم من خصال وأنها الفُضلى على ما ذكر 

ٌّاتها   .فخّصها بؤن أفرد لها مقاما بٌن أُخ

بعٌنه  –ٌلتفت الشاعر بعد المدٌح فً أهل المدٌنة إلى طبٌعتها التً رأى فٌها     

 كل جمٌل فابتدأ قاببلً : –الشاعرة 
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 من  كلِّ  ِسْحٍر     خاوٌهْ        فبل     َتُظنَّ      أنَّها   

فصورها فً أبهى الصور بدأً من البٌت الثامن إلى الثانً عشر , وابتدأها بؤن جعل 

من سلب للقلوب وأخذ لؤلنفس , وابتدأ  –حسب رأٌه  –الها كالسحر ما فٌه جم

 بذكر النخلة ؛ تلك الشجرة التً لها ما لها من شؤن وصٌت فً المدٌنة :

هْ        فنخٌلُها         َكَمآِذٍن     ٌَ ا       عاتِ ْت   ِرقاب   َمدَّ

لناس منها وأنواعها فلو أردنا التحدث عن ِقَدمها فً المدٌنة ومدى استفادة ا

لموطن تحدٌدا ٌعرؾ أن اإلطالة المختلفة لطال بنا المقام جدا , والشاعر فً هذا ا

تخرج بالمقال عما ُجعل له , فاختصر ذلك بوصؾ شكلها الظاهري فقط فً  قد

صورة بهٌة , فشبه النخل بالمآذن طوالً وساغ له ذلك للفضل والخٌر الذي تشترك 

والمبذنة " , واستعار لها صورة الرقبة الممدودة فإنما ُتفضل فٌه كلتاهما " النخلة 

صفة مستحسنة تؽنى بها الشعراء قدٌما  –فً المرأة خاصة  –من الرقاب الطوٌلة 

, ومن أجمل الصور التً التقطت لطول الرقبة شعراً قول الشاعر : " بعٌدة مهوى 

بطول الرقبة إما أن  , كناٌة عن طول الرقبة , إال أن الوصؾ هنا (22)القرط " 

ٌكون راجعاً إلى " النخلة " فتكون من باب وصفها بالشًء الجمٌل المحبب للنفوس 

فتؤخذ هذه من حسن هذه والعكس , وقد ٌكون الوصؾ راجعاً إلى " المبذنة " 

فٌكون الجامع بٌنهما إظهار الصوت والبوح به ؛ فإذا أراد أحد إعبلء صوته منادٌا 

لمبذنة ممدودة , فٌكون شاعرنا بذلك رّكب الصورة على مّد رقبته ؛ كذلك ا

الصورة .. , صورة الرقبة الممدودة استعارها للمبذنة وصورة األخٌرة استعارها 

 للنخلة .

" النخلة والزٌتونة " فً صورة واحدة , ومن  –فً البٌت العاشر  –ثم ٌجمع      

فٌها , وال ٌكاد ٌخلو  عرؾ مدٌنة الزاوٌة عرؾ اشتهارها بشجر الزٌتون وكثرته

ًّ حقل أو مزرعة به شجر الزٌتون من أن تتخللها ُنخ ٌبلت تزٌن وتتمم المنظر البه
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فإذا وضعت كامٌرا الصورة على مستوى األفق لرأٌت خضرة الزٌتون تملإه وما 

أن تقلب نظرك حتى ترى النخلة باسقة هنا أو هناك فً هذا األفق األخضر , وإذا 

فوق لرأٌت ما ٌشبه البساط األخضر تتخلله كذلك النخبلت لها وضعت الكامٌرا من 

طلع نضٌد أو عرجون مثمر أو أنها تنتظر , وكؤنها فً ذلك المنظر عبلمات ُتذهب 

عنك الرتابة فً الصورة باختبلؾ لون جذعها وشكل جرٌدها وسعفها , فترسم كل 

ر بــ" حلة متباهٌة هذه العناصر صورة ؼاٌة فً الروعة والبهاء , عّبر عنها الشاع

" , وجعل من هاتٌن الشجرتٌن حلة للمدٌنة ككل ألنهما أكثر األشجار زراعة 

وأوفرها حظا من العناٌة واهتمام الناس عن ؼٌرهن , وإال فاألشجار فً " الزاوٌة 

" كثٌرة متنوعة فلما علم الشاعر أن سردها كلها أو الكبلم علٌها جمٌعا ٌطٌل المقام 

كر أشهرها و أهمها عند أهل المدٌنة , لٌنتقل بعد ذلك إلى منظر جدا فآثر أن ٌذ

 طبٌعً آخر زٌن المدٌنة وزاد فً بهابها أال وهو البحر : 

َعْت      بِِشمالِها     هْ       وَتَربَّ ٌَ  أْحضاُن     َبْحٍر    َحان

فً , وقد حدد مكانه جؽرافٌا بجهة الشمال , والبحر  (23)فصّوره فً هٌؤة المتربع 

 مدٌنة الزاوٌة إلى الشمال فً أي مكان منها , ثم ٌصؾ فصول السنة فٌها :

 ونسٌُمها          كالَعافٌهْ         فِشتاإها      َكربٌِعها   

فجعل الشتاء ذا البرد واألمطار كالربٌع ذي الجو الصافً والنسٌم العلٌل , وهو من 

الجو فً مدٌنته معتدل فً كل  مبالؽاته فً التصوٌر , أراد أن ٌنبا المتلقً أن

 الفصول .

ثم نحا منحًى آخر ؼٌر األول فً ذكر محاسن مدٌنته فؤخذ فً البٌت الثالث     

عشر إلى السادس عشر ٌصفها بالحسناء ذات الجمال األخاذ والحسن المتناهً كما 

ًّ هو  صّورها أوال , فشبهها هنا بالعروس فً كامل زٌنتها فً صورة جمال حّس

ة والمنتهى فً حسن المرأة , ثم فً صورة الفتاة الحٌٌة وهً صورة للجمال الؽاٌ
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المعنوي قد ٌكون فً مرتبة الجمال الحسً ؛ بل إنه ٌفوقه عند كثٌرٌن , ومع هذا 

وهذا  " ال ٌظهر منها ؼٌر العٌون الحٌاء والخجل ٌصور الشاعر هذه الفتاة " منتقبة

فً األنثى ,  –قمة الجمال  –وال شك  –هو الؽاٌة فً الخجل والحٌاء الذي هو 

ٌُصدم بالخٌبة  وكلما تإمل النفس للرجل بؤنه ظافر بهذه الفتاة كاشؾ عن زٌنتها ثم 

بسبب أن الفتاة متمنعًة متعففة , فكذلك كل من أراد أن ٌحصً كل ما زان هللا به 

الزاوٌة من محاسن ومفاتن ومناظر زاهٌات فلن ٌستطٌع لكثرتها , وال أرى فً 

المقارنة بٌن امتناع المحاسن لتعفؾ الحسناء ؛ وبٌن صعوبة إحصاءها لكثرتها فً 

المدٌنة كبٌر معنى أو رابط ببلؼً بٌن التصوٌرٌن , إال أن ٌكون قصد المقارنة 

 بٌن الصورتٌن من وجهة أخرى لم أتوصل إلٌها .

ه بشًء أما فً األبٌات : السابع عشر إلى التاسع عشر فقد وّشى أبٌات قصٌد    

من التراث , تجلّى فً بعض التسمٌات القدٌمة ألدوات وأؼراض كانت معروفة فً 

مدٌنته فً وقت مضى وهً فً جلّها من الدارجة التً تتكا على أصول فصٌحة , 

أما أهل الزاوٌة فقد كانوا ٌعرفون هذه األدوات ومسمٌاتها تمام المعرفة لشدة 

هم الٌومٌة فهً من الضرورٌات , وإن كانت ارتباطهم بها واحتٌاجهم إلٌها فً حٌات

الٌوم آٌلة إلى االندثار لقلة استعمال الناس لها و اهتمامهم بها , حٌث استعاضوا 

عنها بؤشٌاء حدٌثة , ومن المبلحظ أن الشاعر هنا استعمل كلمات عاّمٌة , ومع 

وعاء ذلك فكلها لها أصول فً الفصٌح من قرٌب أو بعٌد , فذكر " الخابٌة " وهً 

, إال  (23)من طٌن تخزن فٌه السإال عادة ذكرت كذلك فً المعاجم بهذا المعنى 

أننً ال أرى فً قوله : " ما زان قعر الخابٌة " تصوٌرا مقبوالً ألن قعر الخابٌة ال 

إذا  –ٌوصؾ بالزٌنة حٌث إنه ؼٌر متاح للعٌان , بٌنما قد ٌوصؾ بجودة المذاق 

فؤلنه أسفل اإلناء فٌوصؾ ما به بجودة المذاق مثبل  –كان السابل داخله ؼٌر الماء 



 د. خالد محمد البلعزي
 الكلمة والصورة فً شعر العربً الشرٌؾ وصؾ المدن أنموذجا 

 

 20 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

ثم ٌؤخذ فً ذكر المصطلحات , لركوده فٌه ألن القعر مكان الُمصّفى مما فً اإلناء 

 التراثٌة تباعاً الواحد تلو اآلخر :

ْه     ٌَ ْه  والَجابِ ٌَ اِر هْ         كـ)الشَّ ٌَ ابِ ْه        والطَّ ٌَ انِ  والسَّ

ْه      وا ٌَ او ْه    والرَّ ٌَ ْه(        لَعافِ ٌَ الِ ْه        والدَّ ٌَ اقِ  والسَّ

فذكر الشارٌة  وهً وعاء للمتاع ٌصنع من سعؾ النخل وٌحمل بما فٌه على  

ٌُحمل فٌها ما  اإلبل ؼالبا أكبر من القفة ؛ وربما كانت  تإخذ للسوق لكبر حجمها 

وذكر الجابٌة : وهً ٌُشترى لهذا سمٌت الشارٌة , ولم أجد مقالبها فً الفصٌح , 

كما  –بناء ٌكون إلى جانب الببر ُتجبى إلٌه المٌاه المستخرجة بواسطة الحٌوان 

من الببر ؛ ومن ثم إلى الساقٌة التً تؤخذه إلى الزروع أو األشجار ,  –كان قدٌما 

 (26)وفً الذكر الحكٌم : )َوِجَفاٍن َكاْلَجَواِب (  (25)وقد تسمى فً الفصٌح " الجبا " 

ل اإلمام الطبري فً تفسٌر اآلٌة : " جفان كالجواب, وهً جمع جابٌة والجابٌة: قا

, وذكر أٌضاً السانٌة وهً : الحقل والبستان  (27)الحوض الذي ٌجبى فٌه الماء " 

وتكون محاطة بمانع من سّد نباتً كنبات الصبار الشوكً "  –المزروع  ؼالباً  –

رٌد أو ؼٌر ذلك مما ٌحول دون دخول الطابٌة " ذي المنعة والتحصٌن ؛ أو ج

العابثٌن إلى الزروع والحٌوانات الموجودة فٌها , وقد وردت فً معاجم الفصٌح 

بمعنى قرٌب من هذا وإن لم ٌكن مطابقاً له تماماً , فالسانٌة الفصٌحة  و جمعها 

 , فظاهٌر أن عبلقة المعنى (29)والحٌوان  (28)وهً : الناقة ُتسقى علٌها األرضون 

فً الدارجة بالمعنى الفصٌح أنه من تسمٌة الشًء باسم جزء فٌه , ثم ذكر الطابٌة 

ٌُجعل على حدود األراضً ٌفصل بٌنها وٌمنع الدخول إلٌها , وٌبدو  : وهً السّد 

, ففً المعجم " طبى (30)أن المعنى الدارج قد أُخذ من وجهٌن فً معناها الفصٌح 

,  (31), وطبى فبلٌن إلى بنً فبلن : لزق بهم " فبلٌن فبلناً عن رأٌه : صرفه  ... 

, أما المعنى  -كما تقّدم  -فالمعنى األول واضح العبلقة : فالطابٌة تصرؾ العابثٌن 
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الثانً : فالسوانً المتجاورة كل واحدة سّدها الترابً أو النباتً ملتصق ومحاٍذ لسد 

" الراوٌة " وهً إناء من التً بجانبها , فكل سد طاٍب باآلخر فهو طابٌة , ثم ذكر 

ٌُخرج به التراب أو الطٌن من الببر حٌن حفره فإذا أُخرجت  معدن كالدلو الكبٌر 

من الببر مبللة بالماء عرفوا أنهم بلؽوا ؼاٌتهم فارتوت هذه اآللة وستروٌهم فهً " 

 الرواٌة " , وذكر العافٌة وهً تسمٌة للنار عند أهل مدٌنته قدٌماً لما فٌها من فوابد

ًّ وؼٌره , أو إنها تسمٌة ما  منها استعمالها فً العبلجات التً ُتعافً األبدان كالك

ٌؽلب علٌه السوء باسٍم حسن دفعاً للسوء و تفاإالً باالستفادة منه , وذكر الساقٌة : 

وهً حفٌر فً األرض ٌإخذ به الماء من مجمعه إلى الزروع وهً كذلك فً 

ٌبدو أنه من تدلً  (32)كذلك فً الفصٌح  الفصٌح , والدالٌة : شجرة العنب و

 سٌقانها .

ثم توجه أخٌرا بالتحٌة إلى أهل مدٌنته شٌباً وشباباً ونساًء تحٌة أراد لها أن     

تكون معطرة بل مرتوٌة بالعطر , وخصص التحٌة األخٌرة ألحد الوافدٌن الذٌن 

لدكتور جعفر إال أن هذا الرجل وهو " ا –وهم كثر  –احتضنتهم مدٌنة الزاوٌة 

ٌّز بؤنه ألؾ كتاباً فً مدٌنة الزاوٌة فرأى الشاعر أنه وفاء من هذا  عبد المهدي " تم

 الكاتب وكتابه فرّد له الوفاء بذكره فً قصٌدته .

 النتــائـــج

توقفنا  -وعلى وصؾ المدن تحدٌداً  –هذه اإلطبللة على شعر العربً الشرٌؾ     

اته وصوره التً نبلمسها بٌن طٌات أبٌاته , على نقاط بعٌنها نستخلصها من كلم

والتً قد تضٌا لنا شٌبا من شاعرٌة الرجل والمرامً التً ٌهدؾ إلى الوصول 

 إلٌها أو إٌصالها , وأدواته فً ذلك , نذكر من ذلك :

استعماله لكل الموروثات المخزونة لدٌه التً قد تستعمل فً بناء الصورة  .1

 وطبٌعً , واجتماعً , ونفسً وبٌبً .... إلختقرٌبا من : دٌنً , وتارٌخً , 
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بالبلفت لبلنتباه كالنداء واالستفهام ؛ لمعرفته التامة  –فً األؼلب  –ابتداءه  .2

 بمدى تؤثٌر هذه األسالٌب فً النفوس وقوة إمالتها لها .

كثٌراً ما تجده ٌحاول إضفاء صبؽة العموم والشمول على األمور المحببة  .3

ٌّن بها للجمٌع , وكؤن خصلة إٌ ثار الؽٌر وعدم االستبثار بالَحَسن التً تز

 العربً الشرٌؾ تطفو لتظهر فً شعره , لقوة تمكنها فً نفسه.

, فمرة  –والمزج أحٌانا  –ٌتنقل بٌن أسالٌب اإلقناع وٌتفنن فً االختٌار بٌنها  .4

أسلوب التكرار الذي ٌعمل على ترسٌخ المعنى فً النفوس , ومرة أسلوب 

نطق والواقع , كما لمسناه فً قصٌدة " مكة المكرمة " عند ذكره اإلقناع بالم

لتوافد الناس إلٌها فقد أخذ فً تصوٌر ذلك بالواقع المنظور من ذكر األقطار 

التً ٌتوافد منها البشر وألوانهم وأجناسهم ... , ومرة أخرى بتزٌٌن الصورة 

ورة الحسناء , وتنمٌقها كما فً قصٌدة " الزاوٌة " عند تصوٌره لمدٌنته بص

 كل ذلك ألجل إٌصال الفكرة وتثبٌتها فً نفس المتلقً .

عادة ما ٌقسم شاعرنا قصٌدته إلى أؼراض تكون واضحة فً فقرات مفصولة  .5

ٌُري  فً أفكارها , حتى وإن لم ٌفصل بٌنها بفواصل مقروءة , وكؤنه ٌرٌد أن 

 المتلقً كل صورة من صور قصٌده على حدة .

لمكان " المدن " إلبراز أمور أخرى والحدٌث عنها ٌستؽل الشاعر وصؾ ا .6

كحدٌثه فً قصٌدة " الزاوٌة " عن المدٌنة حباً ألهلها , وحبه الظاهر لقداسة 

 المكان أثناء حدٌه عن مكة .     

فً شعره فبل  -من مفردات ومعاٍن  –ظاهر وجلً طؽٌان معجمه القرآنً  .7

 قرآنً .   تكاد تخلو فقرة فً قصٌدة له من كلمة أو تعبٌر

 الهوامــش
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 –بٌروت  –المطبعة العلمٌة  –تحقٌق سلٌم إبراهٌم صادر  –دٌوان المتنبً  .1

 276ص  – 1900

شعره ال ٌزال إلى اآلن قصابد مبعثرة , عندي أؼلبه ال كله , ٌعمل بعض  .2

 األخوة على جمعه فً دٌوان متكامل , نرجو أن نراه قرٌبا

 لسان العرب : نفث .3

 أساس الببلؼة : نفث .4

 4الفلق :  .5

 انظر : لسان العرب : جمح .6

ِت اْلَعِتٌِق ( , الحج :  .7 ٌْ فُوا ِباْلَب وَّ ٌَطَّ  29قال تعالى : )َوْل

اً لُِّتنِذَر أُمَّ اْلقَُرى َوَمْن َحْولََها (  .8 ٌّ َك قُْرآناً َعَرِب ٌْ َنا إِلَ ٌْ قال تعالى : )َوَكَذلَِك أَْوَح

 7الشورى : 

 لعرب : كنؾاألكناؾ : النواحً : انظر : لسان ا .9

 57القصص :  .10

 67العنكبوت :  .11

 4قرٌش :  .12

 27الحج :  .13

 القاموس المحٌط : سحن .14

 52الشورى :  .15

 48المابدة :  .16

 1الفتح :  .17

 3الفتح :  .18

 1النصر :  .19
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 الصحاح : كلل .20

دار صادر للطباعة ,  –تحقٌق : عبد الستار أحمد فراج  –دٌوان مجنون لٌلى  .21

 131القاهرة , ص 

دار الكتاب العربً  –تحقٌق فاٌز محمد  – انظر دٌوان عمر بن أبً ربٌعة .22

 وتمام البٌت :  1996 - 2ط –بٌروت 

 أبوها , وإما عبد شمس , وهاشم  بعٌدة مهوى القرط إما لنوفل     

ٌُنزل فٌه أٌام الربٌع , وتربع بمكان كذا : أقام فٌه  .23  –المتربع : الموضع الذي 

 انظر : لسان العرب : ربع

كانت تذكر عرضا على أنها إناء الماء أو الخمر , الشتهارها ومعرفتهم بها  .24

قال فً التهذٌب : العرب تترك الهمز فً " أخبٌت , وخّبٌت , والخابٌة " 

لكثرتها فً كبلمهم . تهذٌب اللؽة : خبؤ , فانصرؾ إلى الصرؾ تاركا المعنى 

 لشهرته .

ٌُجمعجمهرة اللؽة :  .25 ٌُجبى فٌه الماء, أي   -و –ج  -, ب الَجبا: الحوض الذي 

 ي -ا

 13سبؤ :  .26

جامع البٌان فً تؤوٌل القرآن : محمد بن جرٌر الطبري , تحقٌق أحمد محمد  .27

 366/ص20, ج 2000,  1شاكر , مإسسة الرسالة , ط

 المحٌط فً اللؽة : سنو .28

 انظر : تهذٌب اللؽة : سنا .29

وٌبدو أن صاحب " الفرابد الدرٌة " قد أبعد النجعة حٌن اعتبر كلمة الطابٌة  .30

األصل إذ لم ٌتتبع أصولها العربٌة , انظر : الفرابد الدرٌة فً اللؽتٌن  تركٌة

  419ص  – 1899سنة  –ألحد اآلباء الٌسوعٌٌن  –العربٌة واالنكلٌزٌة 
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 انظر : المحٌط فً اللؽة : طبى .31

قال فً تاج العروس : الؽاطٌة الدالٌة من الكرم لسموها وبسوقها وانتشارها ,  .32

 فصل الؽٌن ) ؼطى (
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   كلٌة اآلداب/ جامعة الزاوٌة

  ة :دمـالمق

الحمد هللا رب العالمٌن,الواحد األحد,ال إله إال هو ال شرٌك له؛والصبلة     

ه وسلم,رسول والسبلم على سٌدنا محمد أظهر األنبٌاء حجة,فهو صلى هللا علٌ

التوحٌد الخالص إلى جمٌع الشعوب واألمم,المنزل علٌه القرآن الكرٌم من لدنا 

عزٌز حكٌم,فدعا الناس إلى توحٌد هللا سبحانه وتعالى,هذا التوحٌد الذي جاءت به 

الكتب السماوٌة,المنزلة على من سبقه من األنبٌاء والرسل,فصحح باإلسبلم 

لعقابد السابقة من انحراؾ وتبدٌل,بدلٌل قوله تعالى وعقٌدته السلٌمة ما أصاب تلك ا

:   َْواَل ُنش َ
َنُكْم أاَلَّ َنْعُبَد إاِلَّ هللاَّ ٌْ َنَنا َوَب ٌْ ا أَْهلَ اْلِكَتاِب َتَعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة َسَواٍء َب ٌَ ِرَك قُلْ 

 ِ ا ِمْن ُدوِن هللاَّ ا أَْرَباب  ِخَذ َبْعُضَنا َبْعض  تَّ ٌَ ا َواَل  ئ  ٌْ ا بِِه َش  َفإِْن َتَولَّْوا َفُقولُوا اْشَهُدوا بِؤَنَّ

 [.  63] آل عمران,اآلٌة : ُمْسلُِمونَ 

أن عقٌدة التوحٌد قد اتفقت علٌها الشرابع السماوٌة ونطقت بها ُكتب هللا     

عزوجل سابقها والحقها,وتطابقت علٌها الرسل واألنبٌاء أولهم وآخرهم,ولم ٌخالؾ 

در هذه العقٌدة واحد وهو هللا سبحانه وتعالى.وهكذا اتفق فٌها أحد منهم,ألن مص

على ذلك أتباع األنبٌاء والرسل من أهل الملل,ولم نسمع عن أحد منهم أنه أنكر 

ذلك وخاصًة فً زمن وجود أنبٌابهم,عدا بنً إسرابٌل عندما عبدوا العجل فً فترة 

 وجود موسى علٌه السبلم.   

النزعة الدٌنٌة لدى اإلنسان األول قدٌمة ِقـدَم وجـوده  ال ٌختلؾ أحداً منا, فً أن    

علـى األرض,أما كٌؾ نشؤت فٌه هذه النزعة ؟. وهل كانت بتؤثٌر البٌبة والمحٌط 

؟. أما ارتبطت بؤصل كامن فً تكوٌنه الداخلً ؟. فهذا ما اختلفت فٌه الباحثون 

صلة بتارٌخ األدٌان بحسب اختبلؾ األٌدٌولوجٌات والدٌانات. إذ أن النظرٌات المت
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ونشؤة الفكر الدٌنً إنما تقوم على مجرد افتراضات أكثر من قٌامها على الحقابق 

ٌُنظر للموضوع بعٌن الدقة العلمٌة,وكان البد لئلجابة عن , الثابتة الٌقٌنٌة وعلٌه لم 

هذه التساإالت فً البداٌة من خبلل تحدٌد مركز اإلنسان األول ونقطة انطبلقته 

 لذا كان هدفً من هذا البحث عرض العناصر اآلتٌة:   , لدٌنٌةلعقٌدته ا

أصول دٌانة التوحٌد من خبلل تحدٌد ما هً دٌانة اإلنسان األول وهو  أوال  :ـ    

 أبٌنا آدم علٌه السبلم. 

بٌان أن اإلســبلم هـو أول األدٌان وجوداً,ذلك ألن اإلسبلم دٌن   ثانٌا  :ـ     

النفس البشرٌة منذ أخذ هللا العهد على آدم حٌن كانوا فً فً  الفطرة,إذ هو مركوز

 عالم الذر قبل وجودهم فً هذه الحٌاة.

تحدٌد العبلقة بٌن اإلسـبلم واألدٌــان السماوٌة األخـرى,ألن اإلســبلم   ثالثا  :ـ    

وإنمـا هــو اسـم للدٌـن مشترك الـذي جـاء بـه علــى ألسـنة  خاص, لٌس اسماً لدٌن

األنبـٌاء والرسل,وانتسب إلٌـه كـل أتباعهـم,كقول نــوح علٌــه السـبلم لقومـه  كــل

:   َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمَن اْلُمْسلِِمٌَن  :[ .وكثٌراً من اآلٌات 72]ٌـونـس,اآلٌـة

 القرآنٌة التً تذهب إلى نفس المعنى. 

ت الوضعٌة,وذلك من خبلل مدى أقدمٌة الدٌانات السماوٌة أم الدٌانا  رابعا  :ـ    

أٌهما أسبق فً الوجود,معتمدٌن فً ذلك على ما جاء فً القرآن الكرٌم  حل إشكالٌة

بؤن األدٌان الوضعٌة جاءت نتٌجة انحراؾ الناس عن جادة الطرٌق الصحٌح,بدلٌل 

تعدد الدعوات التوحٌدٌة التً كانت تؤتً إلى الشعوب واألمم القدٌمة الحقبة بعد 

التارٌخ البشري من آدم علٌه السبلم إلى محمد صلى هللا علٌه الحقبة عبر 

 وسلم,خاتم األنبٌاء والرسل علٌهم الصبلة والسبلم.

أما سبب اختٌاري لهذا الموضوع هو أن كثٌراً من الباحثٌن والمإرخٌن لدٌانات     

القدٌمة ٌروا أن الدٌانات الوضعٌة هً أسبق فً الوجود من الدٌانات السماوٌة 
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وانطبلقاً , وحٌدٌة؛لذا كانت الؽاٌة من كتابة هذا البحث من أجل تؽٌر هذه اآلراءالت

من هذه اإلشكالٌة ـ نرى أن هذا البحث ٌسعى لئلجابة عن مجموعة من التساإالت 

 ٌمكن حصرها فٌما ٌلً :

هـــل عـاش اإلنسـان األول بـــبل عقٌـدة ؟. أم أنـــه كــان صاحــب عقـٌدة  .1

 ـة  منــذ بــداٌـ

خلق اإلنسان ؟. وهـل هــو الذي أوجــد عقٌدته أم هناك قــوى أخرى هً التً 

 أوجدت تلك العقٌدة ؟.

كٌـؾ نشؤت النزعـة الدٌنٌة عنـد اإلنسان األول ؟. وهـل صحٌح أنه انتقل من  .2

طور التعدد إلى طور الوحدانٌة ؟.كما ٌذهب إلى ذلك أكثر الباحثٌن فً تارٌخ 

أم أنه تعلمها تعلٌماً ربانٌاً منذ بداٌة خلق اإلنسان ؟. وأن الدٌانات وأصلها. 

كانت العكس.فكٌؾ عّبر اإلنسان األول عن عقٌدته التوحٌدٌة ؟. وما األسباب 

 التً أدت إلى تشوٌه هذه العقٌدة ؟.  

إّن اإلجابة الخاطبة عن تلك األسبلة المتعلقة بعقٌدة أو دٌانة األولٌن أو تركها معلقة 

ة بحجة أنها ال تهمنا الٌوم,ساهم بشكل أو بؤخر فً استمرار االعتقاد بؤن دون إجاب

اإلنسان األول كان ٌدٌن بدٌانة وثنٌة أو تعدد اآللهة,ثم مع مرور الزمن أصبح ذو 

متناسٌاً أننا أصحاب الشرابع السماوٌة البد من تصحٌح هذه النظرة  عقٌدة توحٌدٌة

اإلجابة متضمنة فً الكتب السماوٌة التً الخاطبة عن عقٌدة اإلنسان األول,ألن 

أما المنهج الذي أتبعته فً هذا البحث هو منهج تارٌخً  ,جاء بها األنبٌاء والرسل

 تحلٌلً مقارن. ثم الخاتمة. 

 

 : أما محاور البحث هً كالتالً

 معنــى الدٌــن لؽـــًة واصطبلحـاً.  .1
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 اإلســــــبلم دٌــــــن الفطــــــــرة. .2

 ألولـى لدٌانـة التـوحٌــد.الجـذور ا .3

 اإلسـبلم وعبلقتـه بـاألدٌـان السماوٌـة األخـرى. .4

 أقدمٌة الدٌانات السماوٌة عن الدٌانات الوضعٌة.   .5

 معنى الدٌن لؽة  واصطبلحا  :ـ

الدٌن هو الطاعة من جماعة لربٌس واحد.ولما كانت : معنى الدٌن فً اللؽة   

ر والنواهً,واألمر والنهً ال ٌعرفان إال الطاعة ال تتبٌن إال من خبلل األوام

إذ , باألحكام والحدود والسنن والفرابض,وسمٌت هذه كلها شرٌعة الدٌن أو الملة

دٌُن )ِدٌناً (,أي  ٌَ ٌُن " هو الطاعة,وتقول )َداَن ( له  جاء فً مختار الصحاح " الدَّ

ٌُن ( والجمع )األدٌان (.وٌقال َداَن بكذا,دٌان ٌَّن به أطاعُه.ومنه )الدَّ ُن و)َتد ٌِّ ٌة,فهو َد

ُه ( وكله إلى دٌنِه ) ٌن.و)َدٌنَّ ٌَّ (.وإذ قلنا دان به أو بالشًء,كان معناه أنه 1(,فهو ُمَتَد

أتخذه دٌناً ومذهباً,فالدٌن على هذا األساس هو المذهب والطرٌق والنهج الذي ٌسٌر 

 علٌه اإلنسان نظرٌاً وعملٌاً.  

ان باإلسبلم,ِدٌناً بالكسر تعبد به,وَتدٌن به,كذلك وقد جاء فً المصباح المنٌر " دَ 

دٌُن,أي لم  ٌَ ْنُتُه (بالتثقٌل.ولكتُه إلى دٌنه وتركتُه وما  ٌِّ ُن مثل ساد فهو سٌٌد,و)َد ٌَّ فهو َد

ُتُه ") ٌْ أما , (2اعترض علٌه فٌما ٌراهُ ساُبؽاً فً اعتقاده و)ِدْنُتُه( )أَِدٌُنُه( َجاَز

:أي انقاد وصار مسلماً,وأسلم أمره إلى هللا تعالى اإلسبلم فهو مؤخوذ من أسبلم

لَم بفتح السٌن والبلم معناه االستسبلم واإلذعان واالنقٌاد 3سلّمه) (.وأما السَّ

(. فاإلسـبلم ٌـراد بـه الدٌن كله,أصوله وفروعه من االعتقادات 4والخضوع)

   واألقوال واألفعال.كقوله تعالى    

 :  ِ ٌَن ِعْنَد هللاَّ ْبَتِػ  [.وقوله تعالى : 19]آل عمران,اآلٌة:   اإْلِْسبَلمُ إِنَّ الدِّ ٌَ َوَمْن 

ٌُْقَبلَ ِمْنُه َوُهَو فًِ اآْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرٌنَ  ا َفلَْن  َر اإْلِْسبَلِم ِدٌن  ٌْ ] آل  َؼ
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 [.وقوله عز وجل على لسان نبٌه محمـد علٌـه الصبلة والسبلم :84عمران,اآلٌة:

 َْوَم أ ٌَ ُكْم نِْعَمتًِ َوَرِضٌُت لَُكُم اإْلِْسبَلَم ِدٌنا  اْل ٌْ ] ْكَمْلُت لَُكْم ِدٌَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَ

[.فاإلسبلم هنا ٌطلق على الدٌن,والِدٌِن بالكسر هو اإلسبلم وهو اسم  4المابدة,اآلٌة:

 (.  5لجمٌع ما ٌتعبد به هللا سبحانه وتعالى )

سبلم ٌشمل االنقٌاد واألتباع والطاعة والخضوع وبناًء على ذلك,فإن معنى اإل    

لمنهج هللا سبحانه وتعالى الذي ارتضاه لهم فً جمٌع مناحً الحٌاة,فً العقٌدة 

كما جاءت األمة بمعنى الدٌن,وذلك فما أشارت إلٌه  والعبادة والسلوك والمعامبلت

ة   اآلٌة الكرٌمة فً قوله تعالى:  ُتُكْم أُمَّ ُكْم َفاْعُبُدوِن إِنَّ َهِذِه أُمَّ  َواِحَدة  َوأََنا َربُّ

ُكْم   [.وقوله عز وجل:  91]األنبٌاء,اآلٌة: ة  َواِحَدة  َوأََنا َربُّ ُتُكْم أُمَّ َوإِنَّ َهِذِه أُمَّ

ُقوِن  [.أي دٌنكم دٌن واحد وملة واحدة,وهو الدعوة إلى  53] المإمنون,اآلٌة: َفاتَّ

 (6عبادة هللا وحده ال شرٌك له )

وقد جاء فً معجم مقٌاٌٌس اللؽة أن الهمزة والمٌم فً األمة,أصٌل واحٌد,ٌتفرع    

منه أربع أبواب,وهً األصل,والمرجع,والجماعة,والدٌن.قال الخلٌل:األمة 

وكذلك جاء فً القرآن الكرٌم بؤن الدٌن مرادفاً ,(7:الدٌن.وال أمة له,أي ال دٌن له)

بِْع ِملََّة إِْبَراِهٌَم َحنٌِف ا َوَما َكاَن ُثمَّ أَ  للملة وذلك فً قوله تعالى:  َك أَِن اتَّ ٌْ َنا إِلَ ٌْ ْوَح

[.وهنا الخطاب موجه إلى خاتم األنبٌاء  123]النحل,اآلٌة:  ِمَن اْلُمْشِرِكٌنَ 

والرسل بؤن ٌتبع دٌن إبراهٌم حنٌفاً,والذي ٌعنً " ماببلً  عن الباطل إلى الدٌن 

 (.8الحق ")

الدٌن:هو مجموعة طقوس واعتقادات وشعابر على : بلحا  أما معنى الدٌن اصط

اتصال بؽٌر العادي,وبالعبور من العادي إلى ؼٌر العادي,وبفعل الواحد على 

(.أن " الدٌن هــو االعتقاد بوجود ذات ـ أو ذوات ؼٌبٌة,علوٌـة,لها شعـور 9اآلخر)

شؤنه أن ٌبعث واختـٌار,ولها تصرؾ وتدبٌر للشإون التً تعنً اإلنسان,اعتقاد من 
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(.  كما 10على مناجاة تلك الذات السامٌة فً رؼبة ورهبة,وفً خضوع وتمجٌد ")

أن الدٌن ٌعبر عن العبلقة بٌن المطلق فً إطبلقه والمحدد فً محدودٌته.ولهذا 

 ٌتصؾ أي دٌن بما ٌؤتً: 

 ـ االعتقاد فً المطلق .1

 ـ تحدٌد عبلقة الفرد بهذا المطلق . 2

 (. 11وطقوس معٌنة )ـ ممارسة شعابر  3

أما لفظة " دٌن " مع أل التعرٌؾ فتعنً بالعربٌة " اإلسبلم " أي اإلذعان     

المطلق لتعالٌم هللا وأوامره التً أوحى بها بواسطة المبلك جبرٌل علٌه السبلم 

ِ  للنبً محمد علٌه الصبلة والسبلم. وقد جاء فً القرآن الكرٌم:  ٌَن ِعْنَد هللاَّ إِنَّ الدِّ

ا   [.  وقوله تعالى:  19] آل عمران,اآلٌة:  اإْلِْسبَلمُ  َر اإْلِْسبَلِم ِدٌن  ٌْ ْبَتِػ َؼ ٌَ َوَمْن 

ٌُْقَبلَ ِمْنُه  أن الدٌن مرادؾ للملة,وهذا ما , (12[) 84] آل عمران,اآلٌة:  َفلَْن 

 (.وهناك13ٌإكده الفارابً بقوله " الدٌن والملة ٌكادان ٌكونان اسمٌن مترادفٌن ")

أن الشرٌعة من حٌث أنها مطاعة تسمى , فرق بٌن الدٌن والملة والمذهب

دٌناً,وتنسب إلى هللا تعالى.ومن حٌث أنها جامعة تسمى ملًة,وتنسب إلى 

الرسول.ومن حٌث أنها ٌرجع إلٌها تسمى مذهباً,وٌنسب إلى المجتهد.كما ٌطلق 

كام وألوامر الدٌن على الشرٌعة,أي ما شرعه هللا لعباده من السنن واألح

أما التوحٌد الذي أمر هللا به الناس وهو توحٌد اإللوهٌة المتضمن , (14والنواهً)

 لتوحٌد الربوبٌة,بؤن ُتعبد هللا وحده ال ٌشركوا به شٌباً,فٌكون الدٌن كله هلل.

فالتوحٌد هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد َوْحَدتِه ذاتاً وصفاتاً وأفعاالً.وهنا ٌظهر 

 نوعان من التوحٌد,وهما توحٌد الربوبٌة وتوحٌد اإللوهٌة. لنا 

فالربوبٌة هـً اسـم موضوع للداللـة علـى الصفات التـً ٌتصـؾ بهـا الـرب  

الخالق عز وجل؛أي الصفات التً ٌقتضٌها كونه تعالى رباً.كما أنها هً الوصؾ 
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ب هو االسم الدال الجامع لكل صفات هللا ذات العبلقة واألثر فً مخلوقاته,واسم الر

أما توحٌد اإللوهٌة فتعنً العبادة,وٌقال فٌها:أُلُوهة , (15على كل هذه الصفات)

وآلهة.وقال أهل اللؽة التؤُلّه هو التعبد والتنسك,والتؤلٌه هو التعبد.فكلمة اإللهٌة 

مصدر جعلً من كلمة اإلله؛ومعنى " ال إله إال هللا " أي ال معبود بحق إال 

متصؾ بالصفات التً ألجلها استحق أن ٌكون معبوداً إال هللا.وهذه  هللا.بمعنى ال

 الصفات هً المسماة بخواص اإللهٌة.

وقد أخذ هللا تعالى من البشر جمٌعاً العهد أو المٌثاق على اإلقرار بربوبٌته فً     

َتُهْم َوأَْشَهَدُهْم َوإِْذ أََخَذ َربَُّك ِمْن َبنًِ آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم ذُ  األزل,فً قوله تعالى:  ٌَّ رِّ

ا َعْن َهَذا  ا ُكنَّ اَمِة إِنَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ُكْم َقالُوا َبلَى َشِهْدَنا أَْن َتقُولُوا  َعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربِّ

[.إلى جانب دعوتهم إلى اإلقرار باإللوهٌة من  172]األعراؾ,اآلٌة: َؼافِلٌَِن 

ا  َوَما  خـبلل قـولـه تعالـى:  ا َواِحد  ْعُبُدوا إِلَه  ٌَ  31] التوبـة,اآلٌـة: أُِمُروا إاِلَّ لِ

اهُ  [.وقوله تعالى:  ٌَّ َك أاَلَّ َتْعُبُدوا إاِلَّ إِ [.وؼٌرها من  23]اإلسراء,اآلٌة:َوَقَضى َربُّ

 اآلٌات الكثٌرة.

ٌك له بذلك النوعان من التوحٌد ٌتحقق معنى شهادة "ال إله إال هللا وحده ال شر     

".كما ٌجعل القرآن من توحٌد الربوبٌة دلٌبلً على توحٌد اإللهٌة,وبذلك ٌكون توحٌد 

اإللهٌة ـ أي إفراد هللا تعالى بالعبادة,متفرع عن توحٌد الربوبٌة,وُمْنبِن علٌه,ومبلزم 

له.وعلٌه تكون الربوبٌة هً األساس الذي تنبنً علٌه اإللهٌة,فمن كانت له الربوبٌة 

 (.16ى َمْرُبوبٌه أن ٌُولهوه)فمن حقه عل

 

 

 ـ وٌطلق التوحٌد باطبلقٌن:
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بالمعنى الشرعً,الذي جاء به اإلسبلم وقرره القرآن فً كثٌر من سوره  .1

 وآٌاته,أعنً أفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته ذاتاً وصفاتاً وأفعاالً.

عقابد بالمعنى االصطبلحً المدون,وهو العلم الذي ٌقتدر معه على إثبات ال .2

الدٌنٌة ٌإراد الحجج ودفع الشبه,أو هو العلم الباحث فٌما ٌجب هلل تعالى وما 

(. أما تعرٌؾ علم التوحٌد هو " علم 17ٌستحٌل وما ٌجوز وعن السمعٌات)

ٌبحث فٌه عن وجود هللا وما ٌجب أن ٌثبت له عن صفات,وما ٌجوز أن 

م وما ٌجب أن ٌوصؾ به,وما ٌجب أن ٌنفى عنه,وعن الرسل إلثبات رسالته

 (.18ٌكونوا علٌه وما ٌجوز أن ٌنسب إلٌهم,وما ٌمتنع أن ٌلحق بهم ")

تؤسٌساً على ذلك,فقد استقر فً عقول بنً آدم من ثبتت له الربوبٌة فمستحق 

للعبادة,ومن نفً عنه الربوبٌة فهو ؼٌر مستحق للعبادة,فإذن ثبوت الربوبٌة 

من شرابعه,وفً عقول الناس؛فإنه من واستحقاق العبادة متبلزمان فٌما شرع هللا 

اعترؾ أنه ال رب إال هللا كان معترفاً بؤنه ال ٌستحق العبادة ؼٌره,ومن أقّر بؤنه ال 

ٌستحق العبادة ؼٌره كان ُمذعناً بؤنه ال رب سواه.وهذا معنى " ال إله إال هللا ",فً 

 (.19عقول وقلوب جمٌع المسلمٌن)

فً مصدر الدٌن وجوهره ومعناه,ومضمون  " فؤنها تبحثأما فلسفة الدٌن     

حقٌقة الدٌن وقٌمة المعرفة التً ٌؤتً بها الدٌن.وتبحث كذلك عبلقة الدٌن 

(.  كما تقوم فلسفة الدٌن بدراسة كل المفاهٌم 20بالمجاالت العقلٌة األخرى")

المعانً بما ٌتصل بها من معان  األساسٌة التً ٌشتؽل بها الكبلمٌون والبلهوتٌون

(.كما أن ؼاٌة الفلسفة 21جاالت العلوم األخرى كالفلسفة العامة واألخبلق)فً م

هً المعرفة,أما ؼاٌة الدٌن فبل تقتصر على المعرفة بل البد من اإلٌمان,وكذلك 

كانت ؼاٌة الفلسفة نظرٌة حتى فً جانبها العملً,ولكن ؼاٌة الدٌن عملٌة دابماً 



 د.جمٌلة محً الدٌن البشتً 
 أصول دٌانة التوحٌد فً اإلسبلم

 

 35 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

لحق ال لؽرض المعرفة بل لنعمل به حتى فً جانبه النظري.وإنما الدٌن ٌعرفنا ا

 وله ونحبه ونمجده,وٌحدد لنا الواجب لنإدٌه,ونسمو بؤنفسنا بتحقٌقه.  

وقد استقلت فلسفة الدٌن فً العصور األخٌرة عن الفلسفة العامة,وقد كانت قبل     

ذلك تشكل جزاء ال تتجزأ من المٌتافٌزٌقا,لدرجة أنه قد ساد فً العصر الحدٌث 

ٌزال قابماً بؤن أي رأي ٌتعلق بالدٌن ٌتحتم أن ٌكون معتمداً على نظرٌة اعتقاد ال 

من النظرٌات المٌتافٌزٌقٌة,األمر الذي جعل الناس ٌعتبرون وجهة نظر الفٌلسوؾ 

فً الدٌن أو فً هللا مقٌاساً ٌحكمون على فلسفته العامـة,كمـا تشـٌر إلـى ذلك اسمـا 

 ر إلٌـها بـاختصـار فٌـما ٌـلـً:  (.والتـً سنشـ22ٌالمـذاهب الـدٌنـٌة)

مذهـب التؤلٌـه أو مذهـب المإلهـة,وٌذهـب القابلـون بـه إلـى االعتقاد فـً  أوال  :    

االعتقاد فً اإللوهٌة,ولكنهم ٌنقسمون إلى فرق مختلفة,على النحو و وجـود إله أ

 التالً :  

 ٌــد.فرٌـق ٌقـول بوجـود إلـه واحـد,وهـم أصحـاب مذهـب التوح - أ

 فرٌق ٌقول بؤكثر من إله,وهم أصحاب مذهب الشرك أو تعدد اآللهة. - ب

فرٌـق ٌـرى أن العالـم وهللا حقٌقـة واحـدة أو طبٌعة واحـدة,وهـإالء هـم  - ت

 أصحاب مذهب وحدة الوجود.

المإلهـون الطبٌعٌـون,وهـم الذٌـن ٌذهبـون إلـى القـول بوجـود  ثانٌا  :   

 الوحً والرسل والكتب المقدسة والشرابع.إلـه,ولكنهم ال ٌعترفون ب

مذهب اإللحاد,وقد ذهب القابلون به إلى ) جحد الصانع ( المدبر,العالم  ثالثا  :   

القادر,وزعموا أن العالم ٌزل موجود كذلك بنفسه ببل صانع.وهإالء هم الزنادقة أو 

د كما أن هناك فرق بٌن فلسفة الدٌن وبٌن علم البلهوت عن, (23الدهرٌن)

 المسٌحٌة,والذي ٌقابله عند مفكرو اإلسبلم بعلم الكبلم أو التوحٌد.
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فمهمته البحث فً عقٌدة دٌنٌة معٌنة,ومحاولة تؤٌٌدها بالحجة فعلم البلهوت 

 (. 24والمنطق)

ٌراد به فً اإلسبلم البحث فً العقٌدة اإلسبلمٌة باألدلة العقلٌة  أما علم الكبلم   

شبه عنها بالحجة والبرهان العقلً؛وذلك ما ٌإكده والرد على مخالفٌها ودفع ال

التهانوي فً تعرٌفه لعلم الكبلم بؤنه " علم ٌقتدر منه على إثبات العقابد الدٌنٌة على 

(.كما ٌذهب إلى ذلك ابن خلدون بقوله " هو 25الؽٌر بإٌراد الحجج ودفع الشبه")

الرد على المبتدعة علم ٌتضمن الحجاج من العقابد اإلٌمانٌة باألدلة العقلٌة,و

(. أي أن هدؾ علم 26المنحرفٌن فً االعتقادات عن مذاهب السلؾ وأهل السنة")

الكبلم هو تدعٌم العقلً للعقابد الدٌنٌة,والدفاع عن العقٌدة ضد النزعات اإللحادٌة 

والتعددٌة. " وموضوعه هو ذات هللا تعالى,إذ ٌبحث فٌه عن صفاته وأفعاله فً 

 (.27م,وفً اآلخرة كالحشر ,وأحكامه فٌها كبعث الرسل")الدنٌا كحدوث العال

أما فلسفة األدٌان,فتتخطى علوم البلهوت إلى البحث فً المفاهٌم الكلٌة التً 

تستخدمها العلوم ودراستها دراسة نقدٌة.مثال ذلك مفهوم هللا ووجوده,وعبلقة هللا 

لوحً واإلٌمان هٌة واباإلنسان ومفهوم الروح والنفس وخلودهما والعناٌة اإلل

بناًء على ذلك,ُتعنى فلسفة الدٌن بدراسة ما تنطوي علٌه المعتقدات , (28وؼٌرها)

الدٌنٌة من مسابل عقلٌة تنشؤ من تطبٌق نظرٌة المعرفة على الدٌن,ومن محاولة 

تبرٌر هذه المعتقدات تبرٌراً عقلٌاً.وعلٌه فهً تعالج مسابل مثل:ما طبٌعة المعرفة 

لؾ الدٌن من قضاٌا ٌمكن التحقق من صدقها على نحو ما ٌمكن الدٌنٌة,أي هل ٌتؤ

التحقق من صدق القضاٌا العلمٌة,أم أن الدٌن مجموعة من التعبٌرات التً تختلؾ 

مع القضاٌا العلمٌة ؟ ما األدلة و البٌانات التً تستند إلٌها  المعتقدات الدٌنٌة 

تؤسٌساً على , (29عث ؟ )الربٌسة مثل االعتقاد بوجود هللا وبخلود الروح  والب

ذلك,فإن موضوعات فلسفة الدٌن تتعلق بإمكان معرفة وجود هللا ومعرفة 
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صفاته,وكٌفٌة تحدٌد العبلقة بٌن هللا والعالم,وكٌفٌة فهم طبٌعة هللا ) ماهٌته 

(والعبلقة بٌن وجوده وماهٌته.كما تهتم بطبٌعة الدٌن نفسه وطبٌعة اللؽة الدٌنٌة 

معنى العبادة الدٌنٌة,ودور اإلٌمان فٌها وعبلقة األخٌر  باإلضافة إلى معرفة

بالفعل.إلى جانب االهتمام بؤهم المذاهب التً ترتبط بإمكان معرفة هللا,التً تنقسم 

والفرق األساسً بٌنهما هو أن العرفانً  إلى مذاهب عرفانٌة ومذاهب ال عرفانٌة؛

األقل من حٌث المبدأ,بٌنما ٌعد معرفة وجود هللا أو عدم وجوده أمراً ممكناً على 

كمـا أن المـذاهـب العرفانٌـة تنقسـم إلـى ثـبلثـة فبـات  ,البلعرفانً ٌنفً ذلك

ربٌسـة,فبـة المإلهٌن وفبـة الملحدٌن وفبـة البلأدرٌـن.والعنصر المشترك بٌن هذه 

الفبات الثبلث هو االعتقاد بإمكان معرفة وجود هللا أو عدم وجوده,ولكن المإله 

ى بؤننا نعرؾ بالفعل إن هللا موجود,بٌنما الملحد ٌدعً نقٌض ذلك,أما البلأدري ٌدع

فإنه ٌدعً بؤن األدلة التً فً حوزتنا ال تكفً للبرهنة على أن هللا موجود وال 

 (. 30للبرهنة على عكس ذلك)

 عبلقة الدٌن بالفلسفة :

بٌن الدٌن والفلسفة أن الفكر الفلسفً قد نشؤ فً حضن الدٌن,فقد كان االرتباط      

ارتباطاً وثٌقاً منذ أقدم العصور حتى ٌومنا هذا,إذ أن التفكٌر الفلسفً ممتزجاً 

بالتفكٌر الدٌنً,بذلك ظهرت العبارة المشهورة التً تقول:" أن الفلسفة بنت الدٌن 

وأم العلم "كما أن الفلسفة باعتبارها تفسٌراً شامبلً للكون ككل,فتكون لها عبلقة 

لذي ٌبحث هو األخر فً الكون واألشٌاء,من حٌث أنها مخلوقات صادرة بالدٌن ا

عن خالق أو إله.ولكً نستعرض تلك العبلقة,علٌنا أن نرتد إلى تلك األساطٌر 

الدٌنٌة والخرافات السحرٌة,التً ذهب الكثٌر من الباحثٌن إلى أنها كانت األصل 

دمٌن لم ٌلبثوا أن تحققوا من أن فً نشؤة التفكٌر الفلسفً.بٌد أن فبلسفة الٌونان األق

تلك األساطٌر الدٌنٌة ال تخرج عن كونها خٌاالت بشرٌة اصطنعها الناس ) على 



 د.جمٌلة محً الدٌن البشتً 
 أصول دٌانة التوحٌد فً اإلسبلم

 

 38 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

صورتهم ومثالهم (لوصؾ اآللهة.وذلك ما ٌإكده إكسنوفان أن الناس هم الذٌن 

استحدثوا اآللهة,وخلعوا علٌها هٌبتهم وعواطفهم ولؽتهم.كما أن أفبلطون وأرسطو 

عتقد الدٌنً الذي كان ٌنسب اإللوهٌة إلى السماء والكواكب,كما أنهما قد قد أخذ بالم

حاوال أن ٌلتمسا فً كثٌر من األساطٌر الدٌنٌة بعض أثار التفكٌر الفلسفً,وكؤنما 

(.ثم جاءوا 31هما قد أخذ على عاتقهما أن ٌوفقا بٌن الفلسفة والدٌانة الشعبٌة )

ٌقٌة فً " الواحد البلمتناهً" فذهبوا إلى أن األفبلطونٌون الجدد بنظرٌتهم المٌتافٌز

 (. 32هللا عال على جمٌع األشٌاء بما فٌها العقل والحٌاة نفسها)

وقد استخدمت الفلسفة بالفعل عند قدماء الشرقٌٌن كؤداة لخدمة الدٌن,واستخدمت     

 فً العصور الوسطى كـؤداة للتوفٌـق بٌـن العـقل والنـقل) الوحً( أو بٌـن الحكمة

والشرٌعة؛واستخدامها علماء البلهوت فً الؽرب وعلماء الكبلم فً اإلسبلم لذود 

(.حتى أن الفلسفة الٌونانٌة فً عهد أفلوطٌن لم ثلبت أن 33عن العقٌدة الدٌنٌة)

وقعت تحت تؤثٌر الدٌانات الشرقٌة بفكرتها عن الخبلص أو النجاة,فنشؤت منذ ذلك 

قل؛مظهر تؤثٌر المسٌحٌة على الفلسفة من خبلل الحٌن مشكلة العبلقة بٌن العقل والن

الدفاع فبلسفة المسٌحٌٌن عن اإلٌمان وإثبات معقولٌة العقٌدة المسٌحٌة,من أجل 

(.وذلك ما ٌإكده القدٌس توما ألكوٌنً حٌث قال " أن 34التوفٌق بٌن النقل والعقل)

شترك, العقل والوحً وسٌلتان من وسبل المعرفة,وهما قد صدرا من أصل واحد م

فإن هللا هو الذي أودع العقل فً اإلنسان,وهو الذي أعلن للناس حقابق 

كما حاول فبلسفة اإلسبلم التوفٌق بٌن الدٌن والفلسفة أمثال الكندي , (35الوحً")

والفارابً,الذي حاول جاهداً أن ٌوفق بٌم الحقٌقة التً تجا بها الفلسفة,والحقٌقة 

على وجود هللا وهو ٌعتمد فً إثبات وجود  برهنةالالتً ٌجا بها الدٌن,كا محاولته 

هللا على أفكار فلسفٌة فٌقول :" وهللا مباٌن بجوهره الكل ما سواه,وال ٌمكن أن 

(.وكذلك ابن سٌنا الذي استخدام البرهان 36ٌكون الوجود الذي لشاء أخر سواه ")
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الوجودي فً إثبات هللا عن طرٌق فكرة الضرورة واإلمكان أو الواجب 

 (. 37لممكن)وا

على كل حال فقد كان هناك ارتباط قوي بٌن الفلسفة والدٌن على مر     

العصور,وقد أثمر فً فترة من فتراته فلسفات دٌنٌة تشكل جانباً كبٌراً من 

التراث,مثل الفلسفة الٌهودٌة والفلسفة المسٌحٌة والفلسفة اإلسبلمٌة وهً فلسفات 

 (.38التً سادت العصر الوسٌط)

سٌساً على ذلك,فإن فكرة هللا قد لعبت دوراً كبٌراً فً معظم المذاهب تؤ    

الفلسفٌة,حتى لقد أصبحت قضٌة " التؤلٌه أو اإللحاد "من أهم قضاٌا التفكٌر 

المٌتافٌزٌقً.هذا إلى أن "فلسفة الدٌن " قد أصبحت جزءاً ال ٌتجزأ من صمٌم 

ُ ومعاصراً) ا أن الدٌن الصحٌح ال ٌعوق كم, (39الدراسات الفلسفٌة قدٌماً وحدٌثا

اإلنسان عن التفلسؾ,بل ٌدفعه إلى ذلك دفعاً,والفلسفة الجادة ال تعاذي الدٌن وال 

تؽفل عن وسابل الدٌن أو تتجاهلها.فالدٌن حقٌقة واقعة,والفلسفة الجادة تضع الحقٌقة 

هام ال الواقعة كلها فً اعتبارها.ورمً الفلسفة بؤنها تإدي إلى اإللحاد أو الزندقة ات

أساس له,ولكن الوقوؾ فً منتصؾ طرٌق التفلسؾ قد ٌجرؾ اإلنسان إلى تٌار 

خاطا؛وهذا ما ٌإكده فرنسٌس بٌكون بقوله :" أن القلٌل من الفلسفة ٌمٌل بعقل 

اإلنسان إلى اإللحاد,ولكن التعمق فٌها ٌنتهى بالعقول إلى اإلٌمان,ذلك ألن عقل 

ب ثانوٌة مبعثرة,فبل ٌتابع السٌر إلى ما اإلنسان قد ٌقؾ عندما ٌصادفه من أسبا

ورآها, ولكنه إذا أمعن النظر فشهد سلسلة األسباب كٌؾ تتصل حلقاتها ال ٌجد بدا 

 (.40من التسلٌم باهلل ")

كما أن األضطهادات  التً ارتكبت باسم الدٌن ضد الفلسفة كفلسفة وكنظر     

لعقل فً النظر إلى عقلً خالص لٌست من الدٌن فً شًء,ألن عدم استخدام ا

 األمور تعطٌل لحكمة هللا من    
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خلق العقل,ومن ناحٌة أخرى فإن الحمبلت التهجمٌة من جانب بعض الفبلسفة ضد 

الدٌن كدٌن لٌست من الفلسفة الجادة فً شًء,وال ٌقرها العقل السلٌم؛فلٌس هناك 

كفلسفة,أما فً حقٌقة األمر صدام أو تعارض حقٌقً بٌن الدٌن كدٌن وبٌن الفلسفة 

الصراعات التً حدثت بٌن الفبلسفة والبلهوتٌٌن ) رجال الدٌن(كانت نتٌجة 

 لتعصبات ال شؤن لها بجوهر الدٌن أو جوهر الفلسفة. 

 اإلسبلم دٌن الفطرة :

تعد ظاهرة التدٌن ظاهرة عرٌقة فً القدم,إال أن بعض الباحثٌن فً القرن     

لفرنسٌة إلى أن الدٌانات والقوانٌن ما هً الثامن عشر خاصة الذٌن مهدوا للثورة ا

إال منظمات مستحدثة,وأعراض طاربة على البشرٌة,حتى قال فولتٌر:إن اإلنسانٌة 

البد أن تكون قد قاست قروناً متطاولة فً حٌاة مادٌة خالصة.قوامها 

الحرث,والنحت,والبناء,والتجارة وؼٌرها من األمور المادٌة قبل أن تفكر فً 

ٌات والروحانٌات,بل قال:إن فكرة التؤلٌه إنما اخترعها دهاة ماكرون مسابل الدٌن

كما , (41من الكهنة والقساوسة الذٌن وجدوا من ٌصدقهم من الحمقى والسخفاء)

تذهب السوفسطابٌة إلى أن اإلنسان كان فً أول نشؤته ٌعٌش بؽٌر رادع عن 

.ثم كان أن وضعت قانون,وال وازع من خلق,وأنه كان ٌخضع إال إلى قوة الباطشة

القوانٌن,فاختفت المظاهر من هذه الفوضى البدابٌة,ولكن الجرابم السرٌة ما برحت 

سابدة منتشرة,فهنالك فكر بعض العباقرة فً إقناع الناس بؤن فً السماء قوة أزلٌة 

أبدٌة ترى كل شًء,وتسمع كل شًء,وتهٌمن بحكمتها على كل شًء.وهكذا لم 

ً تصوٌرهم إال ضروناً من السٌاسة الماهرة التً تهدؾ تكن القوانٌن والدٌانات ف

(.ولهذا كان الدٌن ٌزكً النفس 42إلى عبلج أمراض المجتمع بكل حٌله ووسٌلة)

وٌطهرها وٌقٌم فً حنا الوازع القوى المتٌقظ الذي ٌحول دابماً بٌن اإلنسان وبٌن 

ى ظهر خطؤ ؼٌر أنه لم ٌنتهً القرن الثامن عشر حت نوازع السوء والضبلل فٌه
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هذه المزاعم من خبلل كثرت الرحبلت إلى خارج أوربا,واكتشفت الدٌانات 

والعقابد واألساطٌر المختلفة,وتبٌن من مقارنتها أن فكرة التدٌن فكرة مشاعة لم 

تخل عنها أمة من األمم فً القدٌم والحدٌث,رؼم تفاوتهم فً مدارج الرقً ودركات 

معات من كل حضارة مادٌة,وأنها لم تقم على الهمجٌة.فظهرت أنها أقدم فً المجت

خداع الرإساء وتضلٌل الدهاة,ولم ترتكز على أسباب طاربة أو ظروؾ خاصة,بل 

كانت تعبر عن نزعة أصٌلة مشتركة بٌن الناس.كما أن فكرة التدٌن فً جوهرها 

فلٌس هناك دلٌل واحد على أنها تؤخرت عن نشؤة اإلنسان.إذ ٌقول )معجم االروس( 

ن العشرٌن: إن الؽرٌزة الدٌنٌة مشتركة بٌن كل األجناس البشرٌة,حتى أشدها للقر

همجٌة ,وأقربها إلى الحٌاة الحٌوانٌة,وإن االهتمام بالمعنى اإللهً وبما فوق 

الطبٌعة هو إحدى النزعات العالمٌة الخالدة لئلنسانٌة؛كما ذهب إلى إن هذه الؽرٌزة 

ل إال فً فترات اإلسراؾ فً الدٌنٌة ال تختفً,بل ال تضعؾ وال تذب

(.ومن المعلوم ضرورة أن اإلنسان مكون 43الحضارة,وعند عدد قلٌل من األفراد)

من شقٌن أساسٌٌن:روح ومادة,ال قوام ألحدهما دون اآلخر,ولكل منهما مطالبة 

وؼذاإه,فلو أشبع الجسم بمطالبه,فبلبد أن تبحث الروح عن مطالبها.وهنا تظهر 

لى الدٌن فهو ؼذاء المطلب الروحً,ولذلك كانت النزعة إلى بجبلء حاجة الناس إ

وذلك ما ٌإكده  لترسٌس إلى أن الحس الدٌنً"ٌكمن فً  التدٌن أصٌلة فً النفس

أعمق كل قلب بشري,بل ٌدخل فً صمٌم ماهٌة اإلنسان مثله فً ذلك مثل العقل 

سانٌة (.كما ٌقول هنري برجسون:لقد وجدت وتوجد جماعات إن44سواء بسواء ")

(.ألن 45من ؼٌر علوم وفنون وفلسفات,ولكنه لم توجد قط جماعة بؽٌر دٌانة)

الدٌن عنصر ضروري لتكمٌل القوة النظرٌة فً اإلنسان,فبه وحده ٌجد العقل ما 

ٌشبع نهمته ومن دونه ال ٌحقق مطامحه العلٌا خصوصاً فً أدٌان التوحٌد ,إذا كان 

لدٌن كذلك عنصر ضروري لتكمٌل قوة اإلرادة هذا التدٌن موافقاً للفطرة السلٌمة؛وا
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لٌمدها بؤعظم البواعث والدوافع,وٌدعمها بؤكبر وسابل المقاومة لعوامل الٌؤس 

والقنوط.وهكذا نرى فكرة التدٌن تعبر عن حاجات النفس اإلنسانٌة فً مختلؾ 

 (.46ملكاتها ومظاهرها,حتى عرؾ بؤنه " حٌوان متدٌن بفطرته ")

لباحثٌن توجهوا فً بحثهم عن نشؤة الدٌن من خبلل الصورة أن جمهور من ا    

التً ظهرت فٌها األدٌان أول ما ظهرت فً الوجود,والمنهج الذي ٌسلكونه 

للوصول إلى هذه الدٌانات هو التنقٌب عن أدٌان األمم القدٌمة,أو أدٌان األمم 

المعاصرة ؼٌر المتحضرة.حتى إذا ما انتهى بهم السٌر فً تلك العصور 

لمظلمة,أو تلك األقطار المنعزلة,إلى أقدم مظهر معروؾ من مظاهر التفكٌر ا

 الدٌنً,اعتبروه صورة مطابقة لما كان علٌه اإلنسان األول.

وقد رأى بعض الباحثٌن أن الدٌن بدأ فً صورة الخرافة والوثنٌة,وأن اإلنسان أخذ 

حٌد,كما تدرج ٌترقى فً دٌنه على مدى األجٌال حتى وصل إلى الكمال منه بالتو

نحو الكمال فً علومه وصناعاته,حتى زعم بعضهم أن عقٌدة "اإلله األوحد " 

عقٌدة جد حدٌثة,وأنها ولٌدة عقلٌة خاصة بالجنس السامً.وهذه النظرٌة  نادى بها 

أنصار مذهب التطور التقدمً أو التصاعدي,الذي ظهر فً أوربا فً القرن التاسع 

ألدٌان عدد من الفبلسفة منهم سبنسر وتٌلور و عشر,وحاول تطبٌقه على تارٌخ ا

دوركاٌم وؼٌرهم؛وأن اختلفت وجهات نظرهم فً تحدٌد صورة العبادة األولى 

 ,(47وموضوعها)

أما البعض األخر ٌذهب إلى أنه من الممكن أن تكون الخرافات القدٌمة بداٌة     

قة مزقت أهلها دٌانات,كما ٌمكن أن تكون نتٌجة تحلل وتحرٌؾ لدٌانة صحٌحة ساب

الحروب,أو أفسدتهم اآلفات االجتماعٌة.فقلت عناٌتهم بؤصول دٌنهم,وتلقوا بالتسلٌم 

والقبول كل ما سمعوه من أفواه األدعٌاء,وشاعت بٌنهـم هـذه الرواٌـات 

وتـوارثـوها حتى أصبحـت سنناً مقدسة.ولقد أنصؾ " هوفدنج " حٌن قال:إنه ٌبعد 
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دٌان فً حل مشكلة بزوغ الدٌن فً النوع اإلنسانً.فإن كل البعد أن ٌنجح تارٌخ األ

التارٌخ ال ٌصور لنا هذه البداٌة األولى فً موضع ما,وكل ما نجده إنما هو سلسلة 

من صور مختلفة الدٌانات متقدمة قلٌبلً أو كثٌراً,ولكن باالستقراء نعرؾ أن كل 

تها الشوابب واألباطٌل واحدة من هذه الدٌانات بدأت بعقٌدة التوحٌد النقٌة,ثم خالط

على طول العهد,فقد تكون هذه سنة التطور فً الدٌانات كلها.أن بداٌتها دابماً خٌر 

 (.48من نهاٌتها)

فٌتبٌن من ذلك,أن العلماء التارٌخ واألجناس والفبلسفة عجزوا أن ٌقدموا لنا     

نهابً لهذه المسؤلة بٌاناً شافٌاً ٌطمبن إلٌة القلب عن دٌانة اإلنسان األول,فؤن الحل ال

فً نظر الباحثة,أنما ٌكون عن طرٌق الوحً,ألنها داخلة فً منطقة الؽٌب التً 

هً موضوع اإلٌمان,ولٌست من شؤن العلوم االستقرابٌة وال العلوم 

االستنتاجٌة.وعلٌه ٌجب أن نسترشد بنصوص الكتب السماوٌة,فؤنها سوؾ نجد فٌها 

 اإللهٌة الصحٌحة,ال فً الؽرٌزة فحسب:  ما ٌشد أزر القابلٌن بؤولٌة العقٌدة

َها ٌْ اَس َعلَ ِ الَّتًِ َفَطَر النَّ [.بل فً التطور الزمانً 29] الروم,اآلٌة: فِْطَرَت هللاَّ

كذلك,فإن النصوص الدٌنٌة تشٌر إلى أن الناس بدءوا حٌاتهم مستقٌمٌن على 

َوَما َكاَن : الحق,وأن االنحراؾ واالختبلؾ إنما جاء عرضاً طارباً بعد ذلك.

ة  َواِحَدة  َفاْخَتَلفُوا اُس إاِلَّ أُمَّ [.إلى جانب تؤثٌر الوراثة وتلقٌن 19] ٌونس,اآلٌة:النَّ

كل جٌل عقٌدته للناشبٌن فٌه,وذلك ما ٌإكده نبٌنا محمد )صلى هللا علٌه 

وسلم(بقوله: " كل مولود ٌولد على الفطرة,فؤبواه ٌهودانه أو ٌنصرانه أو ٌمجسانه 

(.التعرٌؾ العام للفطرة,هً الخلقة التً خلق هللا عباده علٌها مفطورٌن علٌها 49")

وعلى محبة الخٌر وإٌثارة وكراهٌة الشر ودفعه,وفطرهم حنفاء مستعدٌن لقبول 

ٌِن   الخٌر واإلخبلص هلل ولتقرب إلٌه,قال تعالى:  ]سورة  َفؤَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ

الدٌن بتقوٌم وجهه إلٌه,وإقباله علٌه,أي ماببلً  [,شبه اإلقبال على29الروم,اآلٌة:



 د.جمٌلة محً الدٌن البشتً 
 أصول دٌانة التوحٌد فً اإلسبلم

 

 44 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

إلٌه مستقٌماً علٌه ؼٌر ملتفت إلى ؼٌره من األدٌان الباطلة؛ومعنى اإلسبلم دٌن 

الفطرة هو أن شعابره وشرابعه ال تتعارض وال تصطدم مع المنطق القوٌم والعقول 

كتب السماوٌة السوٌة والفطرة المستقٌمة,ولو لم ٌكن أصحابها مسلمٌن. كما أن ال

متفقة على أن الجماعة اإلنسانٌة األولى لم تترك وشؤنها تستلهم ؼرابزها 

وحدها,بؽٌر مرشد ومذكر,بل تعهدتها السماء بنور الوحى من أول ٌوم,فكان أبو 

وألن اإلسبلم هو أول , (50البشر ] آدم علٌه السبلم [ هو أول المإمنٌن الموحدٌن)

م دٌن الفطرة الذي ٌوجد مركوزاً فً النفس البشرٌة األدٌان وجوداً,ذلك ألن اإلسبل

ِ  قبل أن ٌكون فً هذه الدنٌا,بدلٌل قوله تعالى:  ٌِن َحنٌِف ا فِْطَرَت هللاَّ َفؤَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ

مُ  ٌِّ ٌُن اْلَق ِ َذلَِك الدِّ َها اَل َتْبِدٌلَ لَِخْلِق هللاَّ ٌْ اَس َعَل  29] الروم,اآلٌة: الَّتًِ َفَطَر النَّ

[,فهذه الفطرة الصحٌحة التً أمر هللا نبٌه بااللتزام بها,وهً الحنٌفٌة 

السمحاء,ومقصود بها دٌن التوحٌد وهو اإلسبلم الذي طبع الناس جمٌعاً علٌه قبل 

َوإِْذ أََخَذ َربَُّك  أن ٌخلقهم سبحانه وتعالى وهم فً عالم الذر,وذلك فً قوله تعالى: 

ُكْم َقالُوا َبلَى ِمْن َبنًِ آَدَم ِمْن ُظهُ  َتُهْم َوأَْشَهَدُهْم َعلَى أَْنفُِسِهْم أَلَْسُت بَِربِّ ٌَّ وِرِهْم ُذرِّ

ا َعْن َهَذا َؼاِفلٌِن  ا ُكنَّ اَمِة إِنَّ ٌَ ْوَم اْلقِ ٌَ ] األعراؾ,اآلٌة:  َشِهْدَنا أَْن َتقُولُوا 

بلم حتى قٌام [.وفً هذه اآلٌة ٌخاطب هللا تعالى البشر جمٌعاً منذ آدم علٌه الس172

الساعة وهم فً عالم الذر فً ظهور آبابهم,بكٌفٌة مجهولة,وأخذ علٌهم العهد أو 

المٌثاق على اإلقرار بربوبٌته تعالى.أي فطرهم على معرفته وجعل فً جبلتهم 

االعتراؾ به وخلقهم شاهدٌن على ذلك؛كما أن تلك اآلٌة الكرٌمة ٌتضمن فٌها 

البشر قبل أن ٌخلقهم هللا فً األزل بوحدانٌة هللا توحٌد الربوبٌة الذي أقر به كل 

فقد تكون المعرفة المكتسبة لدى المرء موافقة للفطرة , سبحانه وتعالى.

فتدعمها,كما قد تكون معارضة لها فتؽٌرها.وقد تطؽى علٌها وتفسدها,كالكفر فً 

أصله اللؽوي الؽطاء أو الستار,وفً معناه الدٌنً طمس للفطرة 
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تؽٌرها بتؤثٌر عوامل مكتسبة من البٌبة عن طرٌق التربٌة (.و51السلٌمة)

والتعلٌم,بدلٌل الحدٌث الشرٌؾ الذي ٌقول فٌه رسول هللا)صلى هللا علٌه وسلم( :" 

ٌُشركانه ") (.وقال أٌضاً 52كل مولود ٌولد على الفطرة فؤبواه ٌهودانه وٌنصرانه و

َدانه  رسول هللا )صلى هللا علٌه وسلم( :" ال ٌولد مولود إال ٌُهوِّ على هذه الملة,فؤَبَواه 

ٌَُنِصّرانه ") (.ومعنى ذلك أن اإلنسان ٌولد على فطرة اإلسبلم واإلٌمان 53و

بوحدانٌة هللا من خبلل المٌثاق الذي أخذه هللا منه وهو فً عالم الذر,ولكن عندما 

أسكنت هذه األرواح فً األبدان فإن هذه األبدان تدعو صاحبها إلى التحول عن 

(.إلى 54لفطرة السلٌمة,استجابة لما أودعه هللا فٌها من أهواء وؼرابز وشهوات)ا

جانب تؤثٌر البٌبة والتنشبة االجتماعٌة والدٌنٌة فً االنحراؾ عن تلك الفطرة 

الصحٌحة,مما ٌحتاج إلى من ٌوقظ هذه الفطرة فٌه,وذلك عن طرٌق األنبٌاء 

ورة فطرتها وبدٌهة فكرتها,بؤن أن هذه الفطرة السلٌمة التً شهدت بضر, والرسل

َولَئِْن   هناك خالق خلقـها وخلــق السمـوات واألرض,وذلك فـً قولـه تعالـى: 

 ُ
قُولُنَّ هللاَّ ٌَ َولَئِْن َسؤَْلَتُهْم َمْن  [.وقوله: 87] الزخرؾ,اآلٌة:  َسؤَْلَتُهْم َمْن َخَلَقُهْم لَ

قُولُنَّ  ٌَ َماَواِت َواأْلَْرَض لَ [,وهذا 8] الزخرؾ,اآلٌة:َخلََقُهنَّ اْلَعِزٌُز اْلَعلٌِمُ  َخلََق السَّ

 دلٌل على معرفتهم باهلل سبحانه وتعالى الذي خلقهم.

أَْم ُخلِقُوا ِمْن   كما أن هللا سبحانه وتعالى ٌخاطب الناس بصٌؽة االستفهام بقوله: 

ٍء أَْم ُهُم اْلَخالِقُوَن  ًْ ِر َش ٌْ خلقوا من ؼٌر خالق [,فٌقول أ33] الطور,اآلٌة   َؼ

فهذا ممتنع فً بدٌهة العقول,أم هم خلقوا أنفسهم؟.فهذا أشد امتناعاً.فعلم أن  خلقهم

لهم خالقاً خلقهم وهو سبحانه وتعالى وذلك الدلٌل جاء بصٌؽة االستفهام 

اإلنكار,لٌبٌن أن هذه المسؤلة التً استدل بها فطرٌة بدٌهٌة,وهً مستقرة فً 

إنكارها,وال ٌمكن لصحٌح الفطرة أن ٌّدعى وجود مخلوق النفوس,فبل ٌمكن ألحد 

وإذا كان بعض الناس قد ابتعدوا عن , ق,وال ٌمكنه أن ٌقول هو خلق نفسهبدون خال
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هذه الفطرة بما عرض لهم من المرض,أما بجهلهم,وأما بظلمهم ألنفسهم,فجحدوا 

إلٌه فً حال  هللا سبحانه وتعالى,وؼفلوا عنه فً حال السراء,فبل شك أنهم ٌلجاإن

رُّ فًِ اْلَبْحِر َضلَّ َمْن َتْدُعوَن إاِلَّ  الضراء,وذلك فً قوله تعالى:  ُكُم الضُّ َوإَِذا َمسَّ

اهُ  ٌَّ [.فحاجة الناس إلى خالقهم ضرورة وفطرة,فهم  67] اإلسراء,اآلٌة,  إِ

ٌحتاجون إلٌه من جهة ربوبٌته,إذ كان هو الذي خلقهم,وهو الذي ٌؤتٌهم 

َوَمـا بِكـُْم ِمْن نِْعَمٍة َفِمَن  وٌدفع عنهم المضار.بدلٌل قولـه عــز وجـل : بالمنافع,

ِه َتْجؤَُروَن  ٌْ رُّ َفإِلَ ُكُم الضُّ ِ ُثمَّ إَِذا َمسَّ  .[53] النحل,اآلٌة:   هللاَّ

أن هذه المعرفة الفطرٌة قابلة للقوة والضعؾ,فتتفاوت بتفاوت      

الخمول والكمون والخفاء,نتٌجة لتعرض وتؤثر (,حتى تصل إلى درجة 55األفراد)

الفرد لمجموعة من العوامل الخارجٌة والداخلٌة,التً تارة تإدي إلى تقوٌة هذه 

المعرفة,وتارة أخرى تإدي إلى ضعفها وضمورها وإخفابها,فلهذه العوامل تؤثٌر 

وعندما ٌطرأ على بعض الناس ما ٌفسد علٌهم , سلبً وإٌجابً على تلك المعرفة

طرتهم من األمور الدنٌوٌة,فٌحتاجون فً ذلك إلى من ٌنٌر لهم السبٌل,وٌوضح ف

لهم الطرٌق.فبعث هللا األنبٌاء والرسل وأنزل الكتب لٌذكرهم بفطرتهم األصلٌة, 

وٌعٌدهم إلى جادة الطرٌق المستقٌم,ولٌطهرهم من كل ما ٌلحقهم من الرذابل 

كما أن الفطرة السلٌمة الصافٌة , ىوالشهوات الدنٌوٌة,لكً ٌرجعوا لطلب الحق تعال

من كل اآلفات الدنٌوٌة نستطٌع القول بؤنها هً الطبٌعة الداخلٌة أو االستعداد 

وجل فً اإلنسان لمعرفة الحق وقبوله ومعرفة الباطل  الداخلً الذي خلقه هللا عز

ورفضه.فالفطرة تقود اإلنسان إلى اإلٌمان بوجود هللا تعالى ومعرفته وتوحٌده 

ستسبلم له سبحانه وتعالى,فتجعل من صاحبها مسلماً,إذا ُترك على سجٌته,وهذا واال

ما تإكده الكاتبة البرٌطانٌة اٌقلٌن كوبلت عندما سبلت عن كٌفٌة إسبلمها,قالت " 

ٌؽلب على ظنً أننً مسلمـة منـذ نشؤتـً األولـى,فـاإلسـبلم دٌـن الطبٌعـة الـذي 
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(.وهذا ما ٌذهب إلٌه أٌضاً اللورد هٌدلً 56لنفسه ")ٌتقبلـه المـرء فٌـما لــو ُتـرك 

 .(57بؤن " الطبٌعة السلٌمة هً اإلسبلم,وأن الدراسة العاقلة تقود إلى اإلسبلم  ")

 الجذور األولى لدٌانة التوحٌد :

ٌصور الباحثون فً األنثربولوجٌا *اإلنسان البدابً على أنه عاش زمناً طوٌبلً     

معرفة بخالقه وخالق هذا الكون,كما لٌس لدٌه أدنى تصور  دون أن ٌكون لدٌه أدنى

ولو كان بسٌطاً عن العقٌدة أو الدٌن.وُترك للظروؾ المحٌطة به لُتشكّل له عقٌدته 

عبر تفاعله مع سلسلة األحداث الطبٌعٌة التً تجري أمامه,فالبرق والرعد والمطر 

لتً ألهمته العاطفة واألعاصٌر والشمس والقمر وؼٌرها من الظواهر الطبٌعٌة ا

الدٌنٌة؛فهو نتٌجة ضعفه اإلدراكً وعدم استٌعابه لما ٌجري حوله َداخله الخوؾ 

منها,وبالتالً احتاج إلى االلتجاء إلى ركن وثٌق,فكانت هذه بداٌة نشإ العاطفة 

الدٌنٌة.فكل ظاهرة لم ٌفهمها اإلنسان البدابً وصار ٌخاؾ منها وضع لها إلهاُ؛وبدأ 

كما ٌرى البعض أن فكرة , (58األضاحً والقرابٌن السترضابه)ٌعبده وٌقدم 

اآللهة المتعددة نشؤت وجود المتناقضات فً هذا الكون,مثال الحٌاة والموت,النور 

والظبلم,الخصوبة والجذب,اللٌل والنهار,فجعلوا لكل ظاهرة من تلك الظواهر إلهاً 

لك ما أكده قوله تعالى : خاصاً بها, حٌث ال ٌمكن تصور اجتماعها فً إله واحد.وذ

   ٌٌء ُعَجاب ًْ ا إِنَّ َهَذا لََش ا َواِحد  إذ ٌرى , [ 4] ص,اآلٌة,   أََجَعلَ اآْللَِهَة إِلَه 

علماء األدٌان أن األمم البدابٌة قد مرت بثبلثة أطوار فً اعتقادها باآللهة 

ٌح,فتبقى واألرباب,وهً:الدور األول: تعدد اآللهة,والدور الثانً: التمٌز والترج

أما ,األرباب على كثرتها,فٌؤخذ رّب منها فً البروز على الرجحان على سابرها 

ألنه رب القبٌلة الكبرى التً تدٌن لها القبابل األخرى بالزعامة,وإما ألنه ٌحقق 

 لعباده جمٌعاً مطلباً أعظم وأفضل من سابر المطالب التً تحققها األرباب المختلفة.
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وحد األمة وتجتمع إلى عبادة واحدة تإلؾ بٌنها مع تعدد أما الدور الثالث: فتت

األرباب فً كل إقلٌم من األقالٌم المتفرقة,وٌحدث فً هذا الدور أن تفرض األمة 

 (.    59عبادتها على ؼٌرها,كما تفرض علٌها سٌادة تاجها وصاحب عرشها)

راحل من إن إخضاع العقٌدة لعملٌة التطور بهذه الطرٌقة ٌعنً أنها مرت بم    

التطور الطبٌعٌة كان البد من أن تمّر بها,وهذا ٌجعل من اآلٌات القرآنٌة التً 

تتعرض بالنقد لعقابد األقوام األولى ال معنى لها,ألنها تطالب بخبلؾ مقتضى 

ٌُفترض أنها  طبٌعة اإلنسان,فعبادة الظواهر الطبٌعٌة واألصنام واألشخاص مثبلً ـ 

ة فً طرٌق تعرفها على هللا سبحانه وتعالى.بٌنما مرحلة طبٌعٌة مرت بها البشرٌ

ٌرفض القرآن الكرٌم هذا الرأي,وٌعتبر عبادتهم للظواهر الطبٌعٌة واألصنام 

انحرافاً من أولبك األمم عن جادة طرٌق التوحٌد.فٌقول هللا تعالى فً كتابه العزٌز: 

  َْبُعوا َمْن لَم ُهْم َعَصْونًِ َواتَّ ا ) َقالَ ُنوٌح َربِّ إِنَّ ِزْدهُ َمالُُه َوَولَُدُه إاِلَّ َخَسار  ٌَ21  )

ا ) ار  ا ُكبَّ ا)22َوَمَكُروا َمْكر  ا َواَل ُسَواع  ( 23( َوَقالُوا اَل َتَذُرنَّ آلَِهَتُكْم َواَل َتَذُرنَّ َوّد 

ا ) ُعوَق َوَنْسر  ٌَ ُؽوَث َو ٌَ الِِمٌَن 24َواَل  ا َواَل َتِزِد الظَّ إاِلَّ َضبَلال  ( َوَقْد أََضلُّوا َكثٌِر 

(25)  :[.وعن إبراهٌم علٌه السبلم قوله:  25ـ 21] نوح,اآلٌات   ِهْم ٌْ َواْتلُ َعلَ

ا َفَنَظلُّ 70( إِْذ َقالَ أِلَبٌِِه َوَقْوِمِه َما َتْعُبُدوَن )69َنَبؤَ إِْبَراِهٌَم ) ( َقالُوا َنْعُبُد أَْصَنام 

ْسَمُعونَ 71لََها َعاِكفٌَِن ) ٌَ وَن 72ُكْم إِْذ َتْدُعوَن )( َقالَ َهلْ  ٌَُضرُّ ْنَفُعوَنُكْم أَْو  ٌَ ( أَْو 

ْفَعلُوَن )73) ٌَ ُتْم َما ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن )74( َقالُوا َبلْ َوَجْدَنا آَباَءَنا َكَذلَِك  ٌْ ( 75( َقالَ أََفَرأَ

ُهْم َعُدوٌّ لًِ إاِلَّ َربَّ 76أَْنُتْم َوآَباُإُكُم اأْلَْقَدُموَن ) ]الشعراء,اآلٌات:    اْلَعالَِمٌنَ  ( َفإِنَّ

[. فكٌؾ ٌصح بعد ذلك أن نعتبر العقٌدة الوثنٌة والظواهر الطبٌعٌة جزًءا  77ـ 69

 طبٌعٌاً ضمن سٌاق رحلة التوحٌد الطوٌلة.

فتـلك محـاوالت لتفسـٌر نشـؤة عقٌـدة األمـم األولـى بعٌـداً عــن الطـرح الدٌنً     

مً,حٌث ٌشٌر القرآن الكرٌم إلى بداٌة نشؤة اإلنسان السماوي,خاصة الدٌن اإلسبل
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إِنًِّ َجاِعلٌ فًِ اأْلَْرِض  فً األرض.بـدأ بقـرار رّبانـً وذلك فـً قـوله تعالـى: 

[.حٌث صرح بؤن اإلنسان خلق برعاٌة ربانٌة  29]البقرة,اآلٌة:   َخلٌَِفة  

السبلم أبو البشر وأصل خاصة,وفطر على اإلٌمان به منذ بداٌة خلقه.وهو آدم علٌه 

األنس جمٌعاً,حٌث علمه أسماء األشٌاء كلها ذواتها وصفاتها وأفعالها,وأعطاه من 

َوَعلََّم آَدَم  ( ما لم ٌعطها إلى ؼٌره,بدلٌل قوله عز وجل:  60العلم والمعرفة)

 [.30]البقرة,اآلٌة:   اأْلَْسَماَء ُكلََّها

 سبحانه وتعالى عندما خلق آدم علٌه السبلم ونستنتج من تلك اآلٌة ضمنٌاً أن هللا    

كرمُه وعلّمه حقابق األشٌاء جمٌعاً,فٌما علمه: أنه خالق السموات واألرض وما 

فٌهما,وأنه خالق الناس ورازقهم,وأنه معبودهم الواحد األحد, الذي ٌجب طاعته 

ورث وعبادته,إنه سٌعٌدهم إلٌه وٌحاسبهم على ما قدموا من أعمال؛ثم أمره أن ٌ

علم هذه الحقابق لذرٌته.ففعل وكانت هذه العقٌدة مٌراث اإلنسانٌة عن اإلنسان 

(.حٌث كان آدم علٌه السبلم نبً*مرسل إلى أوالده,ألنهم أول الموجودٌن 61األول)

معه,وهم الذٌن بدأ تكوٌن األمم منهم؛وأول من دعاهم إلى دٌن اإلسـبلم وهـو دٌــن 

ٌُولَْد )  ـد: هللا ,وعبـادة الواحــد األحـ لِْد َولَْم  ٌَ ا أََحٌد )3لَْم  ُكْن لَُه ُكفُو  ٌَ  ( 4( َولَْم 

:[. وما ٌإكد أن آدم علٌه السبلم نبً,حدٌث رواه األمام  4, 3]اإلخبلص,آٌتان

أحمد والنسابى عن أبً ذر الؽفاري: " قال: قلت ٌـا نبً هللا فؤي األنبٌاء كـان أول؟ 

قلت ٌـا نبً هللا أو نبـً كـان آدم ؟ قـال: " نعم نبً ُمكلم قال:" آدم علٌه السبلم"قال:

ذلك هو دٌن الحق الذي ٌدٌن به آدم علٌه السبلم وأبناءه من بعده.فإذن , (62".)

كان آدم أبو البشر أمة وحده,كما أنه مشروع ألمة من خبلل تكاثر ذرٌته,حٌث 

ده ال شرٌك له ".ثم أوصى بدأت معهم دٌانة التوحٌد النقٌة وهً" ال إله إال هللا وح

وبناًء على ذلك, أصبح أبناء آدم علٌه السبلم , بها أبناءه للمحافظة علٌها من بعده

أمة واحدة,وتدٌن بدٌن واحد,ومعبودهم واحد هو هللا سبحانه وتعالى؛وذلك ما ٌإكده 
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ُكْم َفا قوله تعالى:  ة  َواِحَدة  َوأََنا َربُّ ُتُكْم أُمَّ [.  91]األنبٌاء,اآلٌة:  ْعُبُدونِ إِنَّ َهِذِه أُمَّ

ة  َواِحَدة  َفاْخَتَلفُوا  وقولــه تعالى:  اُس إاِلَّ أُمَّ [ .إذ  19] ٌونس,اآلٌة: َوَما َكاَن النَّ

(.  حٌث كان 63ٌقول ابن عباس,كان الناس أمة واحدة وكانوا على اإلسبلم كلهم)

الحق, أي اإلسبلم,ثم  بٌن آدم ونوح علٌهما السبلم عشرة قرون كلهم على دٌن

ة  َواِحَدة   (, : 64اختلفوا) اُس أُمَّ ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن  َكاَن النَّ ٌَن ُمَبشِّ ٌِّ بِ ُ النَّ
َفَبَعَث هللاَّ

اِس فٌَِما اْخَتلَفُوا فٌِِه  َن النَّ ٌْ ْحُكَم َب ٌَ ]  َوأَْنَزلَ َمَعُهُم اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ لِ

عز وجل نوح علٌه السبلم وكان أول رسول بعثه هللا [. فبعث هللا 211البقرة,اآلٌة:

إلى أهل األرض,حٌث أرسله إلى قومه الذٌن كانوا أول من أشرك باهلل لعبادتهم 

 (.65األصنام)

تؤسٌساً على ذلك,فإن دٌانة التوحٌد السماوٌة هً أول دٌانة ظهرت على وجه     

ن إلٌه القلب وٌقبله العقل عن األرض,فقدم لنا القرآن الكرٌم الدلٌل القوي الذي ٌطمب

دٌانة اإلنسان األول آدم علٌه السبلم,من خبلل النصوص القرآنٌة وهً دٌانة 

التوحٌد اإللهٌة الصحٌحة النقٌة,التً فطر الناس علٌها منذ األزل,ثم ظهرت مع 

خلق اإلنسان األول إلى الوجود؛وبذلك تكون دٌانة التوحٌد األول فً الظهور 

جود من الدٌانات األخرى.وذلك بسبب ضعؾ القوى اإلٌمانٌة لدى واألسبق فً الو

األمم السابقة مما أدى إلى تبلشٌها شٌباً فشٌباً,حتى لم ٌبق منها إال شذرات 

قلٌلة,كفكرة اإلله األعظم أو الخالق األعلى فً بعض الشعوب القدٌمة.وهذا ما 

ٌدة الخالق األعلى هً أكدته األبحاث العلمٌة حٌث أثبت فرٌق من العلماء " أن عق

أقدم دٌانة ظهرت فً البشر,مستدالً بؤنها لم تنفك عنها أمة من األمم فً القدٌم 

والحدٌث.فتكون الوثنٌات إن هً إال أعراض طاربة,أو أمراض متطفلة,بجانب هذه 

وهذه هً نظرٌة " فطرٌة التوحٌد وأصالته " التً انتصر لها , العقٌدة الخالدة

جناس,وعلماء اإلنسان,وعلماء النفس؛ومن أشهر مشاهٌرهم جمهور من علماء األ
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النج الذي أثبت وجود عقٌدة " اإلله األعلى "عند القبابل الهمجٌة فً أسترالٌا 

وأفرٌقٌا وأمرٌكا.وكذلك شرٌدر الذي أثبتتها عند األجناس اآلرٌة القدٌمة.وبركلمان 

ج عند أقزام أواسط وكاترفا الرواةو الذي وجدها عند السامٌٌن قبل اإلسبلم؛

إفرٌقٌا.وشمٌدت عند األقزام وعند سكان أسترالٌا الجنوبٌة والشرقٌة.وقد انتهى 

بحث شمٌدت هذا إلى فكرة "اإلله األعلى "توجد عند جمٌع الشعوب الذٌن ٌعدون 

(.وتلك هً الشذرات القلٌلة الباقٌة من دٌانة 66من أقدم األجناس اإلنسانٌة ")

 التوحٌد األولى. 

 سبلم وعبلقته باألدٌان السماوٌة األخرى :اإل

أن اإلسبلم لٌس اسماً لدٌن خاص,وإنما هو اسم للدٌن المشترك الذي جاء على      

ألسنة األنبٌاء والرسل,وانتسب إلٌـه كـل أتبـاع األنبٌـاء والرسـل.كقـول نـوح علٌـه 

[.وقوله  72]ٌونس,اآلٌة:  َوأُِمْرُت أَْن أَُكوَن ِمَن اْلُمْسلِِمٌنَ السـبلم لقومــه:  

اُكُم اْلُمْسلِِمٌَن ِمْن َقْبلُ   تعالى:  [.كما  76]الحج,اآلٌة: ِملََّة أَبٌُِكْم إِْبَراِهٌَم ُهَو َسمَّ

ى بَِها   أوصى بها إبراهٌم علٌه السبلم بنٌه قبل موته فً قوله تعالى:  َوَوصَّ

ًَّ إِ  ا َبنِ ٌَ ْعقُوُب  ٌَ ٌَن َفبَل َتُموُتنَّ إاِلَّ َوأَْنُتْم إِْبَراِهٌُم َبنٌِِه َو َ اْصَطَفى لَُكُم الدِّ
نَّ هللاَّ

ْعقُوَب  [.وقال عز وجل: 131]البقرة,اآلٌة: ُمْسلُِموَن  ٌَ أَْم ُكْنُتْم ُشَهَداَء إِْذ َحَضَر 

لََه آَبائَِك إِْبَراِهٌَم اْلَمْوُت إِْذ َقالَ لَِبنٌِِه َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي َقالُوا َنْعُبُد إِلََهَك َوإِ 

ا َوَنْحُن لَُه ُمْسلُِموَن  ا َواِحد  [.كما جاء 132]البقرة,اآلٌة:  َوإِْسَماِعٌلَ َوإِْسَحاَق إِلَه 

َتنًِ ِمَن اْلُمْلِك َوَعلَّْمَتنًِ ِمْن َتؤِْوٌِل  على لسان ٌوسؾ علٌه السبلم قال:  ٌْ َربِّ َقْد آَت

مَ  ا اأْلََحاِدٌِث َفاِطَر السَّ ا َواآْلِخَرِة  َتَوفَّنًِ ُمْسلِم  ٌَ ْن ًٌِّ فًِ الدُّ اَواِت َواأْلَْرِض أَْنَت َولِ

الِِحٌنَ  َوَقالَ  [.وقال موسى علٌــه السـبلم: 101] ٌوسؾ,اآلٌة:   َوأَْلِحْقنًِ ِبالصَّ

لُوا إِْن ُكنْ  ِه َتَوكَّ ٌْ ِ َفَعلَ ا َقْوِم إِْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِاَّللَّ ٌَ ]   ُتْم ُمْسلِِمٌنَ ُموَسى 

ِ َواْشَهْد بِؤَنَّا [.وقال تعالى:84ٌونس,اآلٌة: ا بِاَّللَّ ِ آَمنَّ
ٌُّوَن َنْحُن أَْنَصاُر هللاَّ َقالَ اْلَحَواِر
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[.كما جاء على لسان فرعون قبل أن ٌؽرق فً 51]آل عمران,اآلٌة:ُمْسلُِموَن 

ُه اَل  البحر وهو فً سكرات الموت,قال:  إِلََه إاِلَّ الَِّذي آَمَنْت بِِه َبُنو  آَمْنُت أَنَّ

[.فآمـن حٌـث ال ٌنفعــه 90]ٌونـس,اآلٌــة: إِْسَرائٌِلَ َوأََنا ِمَن اْلُمْسلِِمٌن

( .كمــا جـــاء علــى لسـان محـمـد )صلى هللا علٌه وسلم( خاتم 67اإلٌمــان)

اج فٌه وال األنبٌاء والرسل الذي أهداه إلى الصراط المستقٌم الذي ال اعوج

نًِ  (.وذلك فً قوله تعالى: 68انحراؾ,فهو دٌناً قٌماً وملة إبراهٌم الحنٌفٌة) قُلْ إِنَّ

ا ِملََّة إِْبَراِهٌَم َحنٌِف ا َوَما َكاَن ِمَن 162َهَدانًِ َربًِّ إِلَى ِصَراٍط ُمْسَتقٌٍِم) م  ٌَ ا قِ ( ِدٌن 

ِ َربِّ ( قُلْ إِنَّ َصبَلتًِ َوُنُسِكً 163اْلُمْشِرِكٌَن ) اَي َوَمَماتًِ َّلِلَّ ٌَ َوَمْح

لُ اْلُمْسلِِمٌَن)164اْلَعالَِمٌَن)  (165( اَل َشِرٌَك َلُه َوبَِذلَِك أُِمْرُت َوأََنا أَوَّ

:[. 165ـ 162]األنعام,اآلٌات 

ٌتبٌن لنا من خبلل تلك اآلٌات القرآنٌة التً جاءت على لسان كل من األنبٌاء        

د )صلى هللا علٌه وسلم( لم ٌؤتى بدٌناً جدٌداً,وإنما هو دٌن والرسل أن سٌدنا محم

األنبٌاء والرسل جمٌعاً الذٌن جاءوا  قبله,وهو اإلسبلم والذي أوصى به أنبٌابه 

ا َوالَِّذي  ورسله,وذلك ما ٌإكده قوله تعالى:  ى بِِه ُنوح  ٌِن َما َوصَّ َشَرَع لَُكْم ِمَن الدِّ

َك َوَما وَ  ٌْ َنا إِلَ ٌْ قُوا أَْوَح ٌَن َواَل َتَتَفرَّ َنا بِِه إِْبَراِهٌَم َوُموَسى َوِعٌَسى أَْن أَقٌُِموا الدِّ ٌْ صَّ

ُكْم   [.وقوله تعالى:11]الشورى,اآلٌة: فٌِِه  ة  َواِحَدة  َوأََنا َربُّ ُتُكْم أُمَّ َوإِنَّ َهِذِه أُمَّ

ُقونِ  ابه إلى عباده [.وهنا ٌوجه سبحانه وتعالى خط53] المإمنون,اآلٌة:   َفاتَّ

المرسلٌن علٌهم الصبلة والسبلم أجمعٌن أن دٌنكم ٌا معشر األنبٌاء دٌن 

 واحـد,وملـة واحـدة,وهـً الدعـوة إلـى عبـادة هللا وحـده ال شرٌـك لـه,لهـذا قـال: 

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل (.كما قال عز وجل: 69)   وأنا ربكم فاتقون 

ُه اَل إِلََه إاِلَّ أََنا َفاْعُبُدوِن إاِلَّ  ِه أَنَّ ٌْ [.ولذلك قال رسول 25] األنبٌاء,اآلٌة:  ُنوِحً إِلَ

هللا صلى هللا علٌه وسلم:" األنبٌاء إخوة لعبلت,ودٌنهم واحد,وأمهاتهم شتى 
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(.وٌفسر ابن كثٌر,إخوة العبلت هم الذٌن ٌكونوا من األب واحد,وأمهات 70")

منزلة الدٌن,وهو التوحٌد,واألمهات بمنزلة الشرابع,وأن اختلفت متفرقات,فاألب ب

فرابضهم وأحكامهم,فؤلن الرابط المشترك بٌنهم هو الدعوة لعبادة هللا وحده ال 

ا  شرٌك له.بدلٌل قوله تعالى:    لُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعة  َوِمْنَهاج 

اُهملُِكلِّ أُ :  [ وقوله أٌضاً 50]المابدة,اآلٌة: ٍة َجَعْلَنا َمْنَسك  [.أما 65] الحج,اآلٌة:  مَّ

قُوا فٌِهِ  تفسٌر قوله  ٌَن َواَل َتَتَفرَّ إذ  ٌنهاهم عن االفتراق   أَْن أَقٌُِموا الدِّ

واالختبلؾ,فً أمور دٌنهم,كما أخذ علٌهم العهد والمٌثاق فً إقامة دٌن هللا,وهً 

ـى االتفـاق والتناصر,كمـا قـال تعالى: دعـوة التوحٌد,وإبـبلغ رسالتـه والتعاون عل

  ٌق ُتُكْم ِمْن ِكَتاٍب َوِحْكَمٍة ُثمَّ َجاَءُكْم َرُسولٌ ُمَصدِّ ٌْ ٌَن لََما آَت ٌِّ بِ ُ ِمٌَثاَق النَّ
َوإِْذ أََخَذ هللاَّ

هُ  َنا ِمَن َوإِْذ أََخذْ  [.وقوله: 80]آل عمران,اآلٌة: لَِما َمَعُكْم لَُتْإِمُننَّ بِِه َولََتْنُصُرنَّ

َم َوأََخْذَنا ِمْنُهْم  ٌَ ٌَن ِمٌَثاَقُهْم َوِمْنَك َوِمْن ُنوٍح َوإِْبَراِهٌَم َوُموَسى َوِعٌَسى اْبِن َمْر ٌِّ بِ النَّ

ا [.وفً هاتان اآلٌتان ٌخبرنا سبحانه وتعالى بؤنه 7] األحزاب,اآلٌة:  ِمٌَثاق ا َؼلٌِظ 

علٌه السبلم إلى عٌسى علٌه  أخذ المٌثاق والعهد من كل نبً ٌبعثه من لدن آدم

السبلم,مهما أتى هللا أحدهم من كتاب وحكمة,ثم جاء رسول من بعده وهو حً 

لٌإمن به ولٌنصرنه,وال ٌمنعه ما هو فٌه من العلم والنبوة,مع أتباع من بعث بعده 

(.كما ٌذهب 71ونصرته,ولهذا أخذ منهم العهد والمٌثاق أن ٌصدق بعضهم بعضاً)

ن عباس رضى هللا عنهما فً تفسٌرهما لهاتان اآلٌتان بؤن " بعث إلى ذلك علً واب

هللا نبٌاً من األنبٌاء إال وأخذ علٌه المٌثاق لبن بعث هللا محمداً وهو حً لٌإمن به 

ولٌنصرنه,وأمره أن ٌؤخذ المٌثاق على أمته لبن ُبعث محمد صلى هللا علٌه 

ل رسول هللا صلى هللا علٌه ولهذا قا, (72رنه ")وسلم,وهم أحٌاء لٌإمن به ولٌنص

وسلم:" والذي نفسً بٌده ال ٌسمع بً أحد من هذه األمة ٌهودي وال نصرانً,ثم 

 (.73ٌموت ولم ٌإمن بالذي أرسلت به,إال كان من أصحاب النار ")
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ٌّن لنا القرآن الكرٌم أن كل رسول ٌرسل,وكل كتاب ٌنزل قد جاء مصدقاً  إذ ب

َم  له تعالى : ومإكداً لما قبله,وبدلٌل ذلك قو ٌَ َنا َعلَى آَثاِرِهْم بِِعٌَسى اْبِن َمْر ٌْ َوَقفَّ

َن  ٌْ ق ا لَِما َب ى َوُنوٌر َوُمَصدِّ َناهُ اإْلِْنِجٌلَ فٌِِه ُهد  ٌْ ْوَراِة َوآَت ِه ِمَن التَّ ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ق ا لَِما َب ُمَصدِّ

قٌَِن  ى َوَمْوِعَظة  لِْلُمتَّ ْوَراِة َوُهد  ِه ِمَن التَّ ٌْ َد ٌَ  :[.وقوله : 48] المابدة,اآلٌة  َوأَْنَزلَْنا

َنُهْم بِ  ٌْ ِه َفاْحُكْم َب ٌْ ا َعلَ ِمن  ٌْ ِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَه ٌْ َد ٌَ َن  ٌْ ق ا لَِما َب َك اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ ٌْ َما إِلَ

 ُ
ها أما المقصود أن الشرابع وأن تنوعت فً أوقات, [50]المابدة,اآلٌة:    أَْنَزلَ هللاَّ

وسننها وأحكامها,ولكن اختلفت وتفاوت فٌها بحسب الشرٌعة الخاصة,التً ٌنسخ 

بعضها بعضاً إلى أن نسخت بشرٌعة محمد صلى هللا علٌه وسلم,التً ال تنسخ أبد 

(.إال أن الجمٌع أمرهم بعبادة هللا وحده ال شرٌك له,أي دٌن اإلسبلم 74اآلبدٌن)

.وأن ٌدعو أقوامهم إلى دٌن التوحٌد الذي هو الذي شرعه هللا لجمٌع األنبٌاء والرسل

ِ اإْلِْسبَلمُ  اإلسبلم,بدلٌل قوله:  ٌَن ِعْنَد هللاَّ [.وهو 19]آل عمران,اآلٌة:  إِنَّ الدِّ

ْبَتِػ   الدٌن الذي ال ٌقبل هللا ؼٌره ٌوم القٌامة,وما ٌإكد ذلك قوله تعالى:  ٌَ َوَمْن 

ٌُقْ  ا َفلَْن  َر اإْلِْسبَلِم ِدٌن  ٌْ ] آل   َبلَ ِمْنُه َوُهَو فًِ اآْلِخَرِة ِمَن اْلَخاِسِرٌنَ َؼ

 (.75[)84عمران,اآلٌة:

ومن أجل هذا كانت رسالة اإلسبلم قابمة على طرٌق الخلود تلتقً باإلنسان     

حٌث كان فً كل زمان ومكان ألنها دعوة موجهة إلٌه توجٌها مباشراً من السماء 

الكرٌم الذي تلقاها من ربه ثم تركها مٌراثاً مشاعاً لٌس بٌنه وبٌنها أحد إال الرسول 

بٌن الناس جمٌعاً.لهذا كان اإلسبلم خاتم األدٌان السماوٌة,حٌث جاءت رسالة 

اإلسبلم للتؤكٌد على ما جاء به األنبٌاء من ناحٌة,وبـخص الرسالتٌن السابقتٌن له 

ولبك األنبٌاء من )الٌهودٌة والمسٌحٌة(,وتصوٌب أو نفً ما جاء مخالفاً ألقوال أ

ناحٌة أخرى؛ألن هذه الشرابع السماوٌة فً صورتها األولى لم تبعد عن منبعها ولم 

ٌتؽٌر فٌها شًء,إال بعد أن طال علٌها األمد فؤحدث أتباعها التؽٌٌر والتحرٌؾ,الذي 
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أخرجهم من اإلسبلم دٌن التوحٌد.وذلك فً اذعاهم هلل ولداً,وعبادتهم لصلٌب وأكلهم 

ِ َوَقالَِت النََّصاَرى اْلَمِسٌُح   دلٌل قوله تعالى:الخنزٌر.ب ٌر اْبُن هللاَّ ٌْ ُهوُد ُعَز ٌَ َوَقاَلِت اْل

ِ َذلَِك َقْولُُهْم بِؤَْفَواِهِهْم  لََقْد َكَفَر الَِّذٌَن   [.وقوله تعالى: 30] التوبة,اآلٌة: اْبُن هللاَّ

مَ  ٌَ َ ُهَو اْلَمِسٌُح اْبُن َمْر
 [.74] المابدة,اآلٌة:    َقالُوا إِنَّ هللاَّ

نستنتج من ذلك أن القرآن الكرٌم ٌسوى بٌن األدٌان السماوٌة التً سبقت     

اإلسبلم فهما دٌانتان موحدتان فً زمن نزولهما على موسى وعٌسى علٌهما 

الصبلة والسبلم,وأن اختلفتا فً بعض الفرابض واألحكام والعبادات؛أما فٌما بعد 

ح بٌنها وبٌن اإلسبلم بون شاسع حتى أنهما ال ٌتفقا معاً فً حدوث تحرٌفهما فؤصب

 شًء. 

 أقدمٌة الدٌانات السماوٌة عن الدٌانات الوضعٌة*:

إن األنبٌاء والرسل صلوات هللا وسبلمه علٌهم أجمعٌن,هم السفراء بٌن هللا       

م ونصحوا وخلقه,فً أداء ما حملوه من الرسالة وإببلغ األمانة,فقاموا بذلك أتم القٌا

الخلق وبلؽوهم الحــق,إذ ٌـؤمرون باإلٌمـان بـاهلل, وهــو عبـادة هللا وحــده ال 

ٌُـوِحـً شـرٌـك لــه,كمـا قـال تعـالى:  َومـَا أَْرَسْلَنـا ِمـــْن َقْبــلَِك ِمــْن َرُســوٍل إاِلَّ 

ــُه اَل إِلَــَه إاِلَّ أََنــا َفـاْعُبــُدونِ  ـِه أَنَّ ٌْ َواْسـؤَلْ  [.وقوله تعالى:25] األنبٌاء,اآلٌـة:  إِلَ

ٌُْعَبــُدونَ  ْحَمـِن آلَِهـة   ]  َمـْن أَْرَسْلَنـا ِمـْن َقْبـلَِك مـِْن ُرُسلَِنـا أََجَعْلَنـا ِمـْن ُدوِن الـرَّ

[.أي أن جمٌع الرسل دعوا إلى ما دعوت الناس إلٌه,من عبادة 44الزخرؾ,اآلٌة:

ونهوا عن عبادة األصنام واألوثان,وذلك ما ٌإكده قوله هللا وحده ال شرٌك له,

اُؼوَت تعالى:  َ َواْجَتنُِبوا الطَّ
ٍة َرُسوال  أَِن اْعُبُدوا هللاَّ   َولََقْد َبَعْثَنا فًِ ُكلِّ أُمَّ

 [.36]النحل,اآلٌة:

ومن عبد مع هللا سبحانه وتعالى إلهاً آخر فهو مشرك الشرك األكبر,الذي ال        

ه هللا ٌوم القٌامة.حٌث كان الناس سابقاً أمة واحدة كونهم على دٌن واحد,وهو ٌؽفر
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دٌن التوحٌد,أي اإلسبلم؛ثم اختلفوا فتفرقوا فرٌقٌن,مُوحد ومشرك.إذ عبدوا األصنام 

ة  َواِحَدة  َفاْخَتَلفُوا واألنداد واألوثان,بدلٌل قوله تعالى:  اُس إاِلَّ أُمَّ ]   َوَما َكاَن النَّ

ُكْم َفاْعُبُدوِن  [.وقوله: 19س,اآلٌة:ٌون ة  َواِحَدة  َوأََنا َربُّ ُتُكْم أُمَّ إِنَّ َهِذِه أُمَّ

:[.فبعث هللا الرسل واألنبٌاء بآٌاته وحججه البالؽة وبراهٌنه 91]األنبٌاء,اآلٌة

اُس   الدامؽة حتى ال تكون حجة على هللا ٌوم القٌامة.بدلٌل قوله تعالى:  َكاَن النَّ

ْحُكَم أُمَّ  ٌَ ِرٌَن َوُمْنِذِرٌَن َوأَْنَزلَ َمَعُهُم اْلِكَتاَب بِاْلَحقِّ لِ ٌَن ُمَبشِّ ٌِّ بِ ُ النَّ
ة  َواِحَدة  َفَبَعَث هللاَّ

اِس فٌَِما اْخَتلَفُوا فٌِِه  َن النَّ ٌْ اِس  [.وقوله: 211] البقرة,اآلٌة: َب ُكوَن لِلنَّ ٌَ لَِئبلَّ 

ٌة َبْعَد ال ِ ُحجَّ اَعلَى هللاَّ ا َحِكٌم  ُ َعِزٌز 
ُسِل َوَكاَن هللاَّ [.وقوله 164] النساء,اآلٌة:   رُّ

بٌَِن َحتَّى َنْبَعَث َرُسوال    أٌضاً :  ا ُمَعذِّ  [.15] اإلسراء,اآلٌة: َوَما ُكنَّ

فقد كان الناس على ملة آدم علٌه السبلم,حتى عبدوا األصنام,فبعث هللا إلٌهم      

(.إذ كان قومه 76أول رسول بعثه هللا إلى أهل األرض)نوحاً علٌه السبلم,فكان 

َوَقالُوا اَل َتَذُرنَّ  أول من أشرك باهلل لعبادتهم األصنام.وذلك فً قوله تعالى: 

ا  ُعوَق َوَنْسر  ٌَ ُؽوَث َو ٌَ ا َواَل  ا َواَل ُسَواع   23]نوح,اآلٌة:  آلَِهَتُكْم َواَل َتَذُرنَّ َوّد 

 (.  77التً كانوا ٌعبدونها من دون هللا)[.وتلك أسماء* أصنامهم 24,

ومن هنا أصبح هناك عبادتان وهم عبادة التوحٌد وعبادة األصنام,بعد أن كانت     

عبادة التوحٌد هً الوحٌدة التً تعبد على وجه األرض.وعلٌه أصبحت عبادة 

األصنام هً أول عبادة وضعٌة,وضعها اإلنسان لنفسه لٌعبدها دون العبادة اإللهٌة 

 التوحٌدٌة.   

ا  فؤرسل إلٌهم نوحاً علٌه السبلم:      َفلَبَِث فٌِِهْم أَْلَؾ َسَنٍة إاِلَّ َخْمِسٌَن َعام 

وَفاُن َوُهْم َظالُِموَن  [." فانتقم له لما طالت 13] العنكبوت,اآلٌة:    َفؤََخَذُهُم الطُّ

ٌزدهم ذلك إال مدته بٌن قومه ٌدعوهم إلى هللا لٌبلً نهاراً,سراً وجهاراً,فلم 

فراراً,فدعا علٌهم فؤؼرقهم هللا عن آخرهم,ولم ٌنج منهم إال من اتبعه على دٌنه 
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وبذلك انتهت عبادة األصنام من بعد الطوفان,ولم تبق إال , (78الذي بعثه هللا به ")

عبادة التوحٌد مرة أخرى,مع المإمنٌن من قوم نوح علٌه السبلم,إذ جعلهم هللا هم 

لقد ورد فً القرآن الكرٌم قصصاً ألمم أخرى بعد أن دب فٌهم  رضالخلفاء فً األ

الضعؾ الدٌنً,فتركوا دٌن التوحٌد إلى دٌن الوثنٌة,فؤرسل لهم الرسل ٌتبع بعضهم 

بعضاً لٌدعوهم إلى عبادة هللا وحده ال شرٌك له,وخلع ما سواه من عبادة األوثان 

ُثمَّ   ٌإكده قوله تعالى:  واألصنام,كما أنذروهم من عذاب ٌوماً عظٌم.وذلك ما

ا آَخِرٌَن) ْسَتؤِْخُروَن)42أَْنَشؤَْنا ِمْن َبْعِدِهْم قُُرون  ٌَ ٍة أََجلََها َوَما  ( 43( َما َتْسبُِق ِمْن أُمَّ

ا  ُبوهُ َفؤَْتَبْعَنا َبْعَضُهْم َبْعض  ة  َرُسولَُها َكذَّ ُثمَّ أَْرَسْلَنا ُرُسلََنا َتْتَرى ُكلَّ َما َجاَء أُمَّ

ٌُْإِمُنونَ وَ  ا لَِقْوٍم اَل  [. ومن 44ـ  42] المإمنون,اآلٌات:  َجَعْلَناُهْم أََحاِدٌَث َفُبْعد 

بٌن هإالء األمم الدٌن تركوا عبادة التوحٌد إلى عبادة األصنام,وذلك خبلل فترات 

زمنٌة متباعدة,حٌث فقدت تلك األمم كل ما عرفته عن دٌانتها األولى وتبلشت 

انهارت أركانها,فجاءتهم رسلهم بالبٌنات,فكذبوهم فانزل علٌهم هللا دٌانة التوحٌد و

العذاب,فباتوا أثراً بعد عٌن؛وأمثال ذلك,قوم عاد وثمود وإبراهٌم ولوط وشعٌب 

ا َقْوِم اْعُبُدوا   وؼٌرهم,وذلك ما ٌإكده قوله تعالى:  ٌَ ا َقالَ  َوإِلَى َعاٍد أََخاُهْم ُهود 

َ َما لَُكْم ِمْن إِ 
ُرهُ هللاَّ ٌْ ا ُهوُد َما  [.فــرد علٌـه قومــه: 50] هود,اآلٌة:  لٍَه َؼ ٌَ َقالُوا 

َنٍة َوَما َنْحُن بَِتاِرِكً آلَِهتَِنا َعْن َقْولَِك َوَما َنْحُن لََك بُِمْإِمنٌَِن  ٌِّ  ِجْئَتَنا بَِب

 َوإِلَى َثُمودَ  [.كما ٌخبرنا سبحانه وتعالى عن قوم ثمود بقوله: 53]هود,اآلٌة:

ُرهُ  ٌْ َ َما لَُكْم ِمْن إِلٍَه َؼ
ا َقْوِم اْعُبُدوا هللاَّ ٌَ ا َقالَ   60] هود,اآلٌة:  أََخاُهْم َصالِح 

ا َقْبلَ َهَذا أََتْنَهاَنا أَْن َنْعُبَد   [.فردوا علٌه قومه:  ا َصالُِح َقْد ُكْنَت فٌَِنا َمْرُجّو  ٌَ َقالُوا 

َنا َلفًِ ْعُبُد آَباُإَنا َوإِنَّ ٌَ ِه ُمِرٌٍب  َما  ٌْ ا َتْدُعوَنا إِلَ [. كما جاء 61] هود,اآلٌة: َشكٍّ ِممَّ

( َقالُوا َنْعُبُد 70إِْذ َقـالَ أِلَبٌِـِه َوَقْوِمـِه َما َتْعُبُدوَن) على لسان إبراهٌم علٌه السبلم: 

ا َفَنَظلُّ لََها َعاِكفٌِنَ  م [.فردوا علٌه بؤنه71ـ  70] الشعراء,اآلٌتان:   أَْصَنام 
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ْفَعلُوَن   ٌعبدون عبادة آباءهم األولٌن: ٌَ ]  َقالُوا َبلْ َوَجْدَنا آَباَءَنا َكَذلَِك 

[.وؼٌرها من اآلٌات القرآنٌة التً احتوت على كثٌر من 74الشعراء,اآلٌة:

اإلشارات عن دٌانة التوحٌد,وكٌؾ انتشرت وذاعت بٌن األمم من خبلل األنبٌاء 

لة من الزمن انصرؾ الناس عنها,وعادت إلى والرسل,ولكن بعد مضً مدة طوٌ

عبادة األصنام واألوثان, ومنهم من احدث التؽٌر والتحرٌؾ فٌها,حتى اختفت دٌانة 

التوحٌد النقٌة,فلم ٌبق من هذه الدٌانة سوى النزر الٌسٌر فً تلك األمم؛التً تعتبر 

بق فً الوجود أقدم دٌانة عرفتها البشرٌة,وذلك ما ٌثبت أن دٌانة التوحٌد هً األس

وهذا ما ذهب إلٌه ممانوٌل دي روجٌه , والظهور من الدٌانة الوثنٌة,أي الوضعٌة

قاببلً من المستحٌل عملٌاً أن ٌنبثق اإلٌمان بتعدد آلهة وعبادتها إال من خبلل ضٌاع 

 (.79دٌانة أكثر نقاًء)

   -:الخاتمــة

قد توصلت إلى  من خبلل العرض السابق لموضوع البحث فإن هذه الدراسة     

إن اإلنسان كان فً بداٌته أعرؾ باهلل واإلٌمان به,ألنه كان ٌعرفه بروحه  التالً

معرفة مباشرة,ال عن طرٌق العقل واالستدالل.ولكن بعدما ضعفت فٌه الصلة 

الروحٌة,وبعد طول الزمان علٌه اعتمد على العقل والتفكٌر,فصارت معرفته 

لقد بدأت دٌانة التوحٌد نقٌة,وبعد مضً  ,متكامبلً متدرجة ونامٌة بعد ما كانت كشفاً 

عدد قرون انحرفوا عنها إلى عبادة األصنام,أي عبادة وضعٌة,كما خالطتها 

الشوابب واألباطٌل,فكان سبباً فً بعث األنبٌاء والرسل,لتجدٌد الدعوة 

 إلٌها,وإلعادة الناس إلى دٌانتهم األصلٌة,ولتنقٌتها من تلك الشوابب واألباطٌل.

لقد أخطؤ بعض الباحثٌن الذٌن ذهبوا إلى أن عبادة الظواهر الطبٌعٌة واألصنام     

واألنداد واألشخاص ما هً إال مرحلة طبٌعٌة مرت بها البشرٌة فً طرٌقها إلى 

التعرؾ على دٌانة التوحٌد,التً هً عبادة هللا الذي ال إله إال هو ال شرٌك له.بل أن 
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نحراؾ الناس عن جادة الطرٌق الصحٌح,بدلٌل األدٌان الوضعٌة جاءت نتٌجة ا

تعددت الدعوات التوحٌدٌة التً كانت تؤتً إلى الشعوب القدٌمة الحقبة بعد الحقبة 

عبر التارٌخ البشري؛منذ نبٌنا نوح علٌه السبلم إلى نبٌنا ورسولنا محمد علٌه 

 الصبلة والسبلم,خاتم األنبٌاء والرسل علٌهم الصبلة والسبلم.

ننا وجدنا من خبلل سٌق اآلٌات القرآنٌة أن أول دٌانة عبدها اإلنسان كما أ    

األول هً دٌانة التوحٌد,التً نقصد بها اإلسبلم,والتً دعا إلٌها كل الرسل واألنبٌاء 

؛وأن تركوها أو أشركوا معه محمد صلى هللا علٌه وسلممن آدم أبو البشر إلى 

ظواهر الطبٌعٌة,ما هً إال انحراؾ من عبادة األصنام أو األنداد أو األشخاص أو ال

أولبك األمم عن جادة الطرٌق التوحٌد؛وبذلك تكون دٌانة التوحٌد هً األسبق فً 

, الوجود أو الظهور من الدٌانات الوضعٌة أو الوثنٌة المختلفة التً ظهرت بعدها

نات وبذلك ٌجب إن نعتبر أن الدٌانة التوحٌدٌة السماوٌة هً األسبق وجوداً من الدٌا

ؼٌر السماوٌة,وهذا لٌس تحٌزاً منا ألننا ندٌن بالدٌن التوحٌد,ولكن الواقع والمنطق 

 العقلً هو الذي ٌرجح ذلك ..         
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ٌن هللا الذي ال ٌقبل من شرٌك له.وهذه الحقٌقة الدٌنٌة التً اتفق علٌها الرسل,هً د

 (.  1أحد ؼٌره.والشرك الذي حرمه على ألسنة رسله إال ٌعبد مع هللا أحداً ؼٌره)
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نسبة إلى براهما فً الهند,والكونفشٌوسٌة نسبة إلى كونفشٌوس فً 

الصٌن,والزرادشتٌة نسبة إلى زرادشت فً ببلد فارس.إلى جانب األدٌان الوثنٌة 

 (. 1التً ٌعبد فٌها األصنام واألوثان)
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*ـ تلك األسماء لرجال صالحٌن من قوم نوح علٌه,فلما ماتوا,قال أصحابهم الذٌن 

نا إلى العبادة,فصوروهم على هٌبة كانوا ٌقتدون بهم لو صورناهم,كان أشوق ل

أنصاب,فلما ماتوا وجاء آخرون دب إلٌهم إبلٌس فقال: إنما كانوا ٌعبدونهم وبهم 

(.  ـ المصدر السابق: مختصر تفسٌر ابن 1ٌسقون المطر فعبدوهم من دون هللا)

 . 551,ص:3كثٌر,ج
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إرٌك هورنونج: دٌانة مصر الفرعونٌة ـ الوحدانٌة والتعدد,ترجمة محمود ماهر 

 29طه,ومصطفى أبو الخٌر,مكتبة مدبولً,القاهرة,ن ت,ص:
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ه ضد األطفال مظاهره وأسبابه وطرق العبلج  العنؾ األسري الموج 

 د : محمد مصباح صالح
 جامعة طرابلس  /كلٌة التربٌة جنزور  

 

 الملخص :

ٌعد البحث فً موضوع العنؾ األسري الموَجه ضد األطفال من أهم     

ل مظاهره وأنواعه الموضوعات الجدٌرة بالعناٌة واالهتمام , إذ ٌمثل العنؾ بك

وأسبابه من أخطر مشكبلت مجتمعاتنا المعاصرة ؛ ألن  له انعكاساً سلبٌاً على 

تنشبة الطفل و شخصٌته , وعلى األسرة واستقرارها , باإلضافة إلى التؤثٌرات 

األخرى المرتبطة باألبنٌة االقتصادٌة والسٌاسٌة والثقافٌة على األطفال , وإذا كان 

الطفولة هو اهتمام بحاضر المجتمع ومستقبله , وبالتالً ٌمكن االهتمام بالطفل و

لهذا المجتمع بما ٌقدمه ألطفاله أن ٌحدد شكل الصورة القادمة له , فإن وقاٌة الطفل 

من التحدٌات والمخاطر التً ٌتعرض لها ٌشكل عامبلً أساساً ومهماً فً تكوٌن 

به من أسرته وبٌبته شخصٌته ومساعدته على التفاعل السوي مع كل المحٌطٌن 

 ومجتمعه . 

إن العنؾ األسري الموَجه ضد األطفال أحد أنواع العنؾ وأخطرها , وقد     

حظى هذا النوع من العنؾ باالهتمام والدراسة كون األسرة هً ركٌزة المجتمع  

وأهم بنٌة فٌه , وإْن أصٌبت بالخلل أعٌق أداء وظابفها االجتماعٌة والتربوٌة 

ا ٌساعد على إنتاج أنماط السلوك والعبلقات ؼٌر السوٌة بٌن أفرادها األساسٌة , مم

والعنؾ سلوك ُ مكتسُب ٌتعلمه الفرد خبلل أطوار التنشبة االجتماعٌة , فاألفراد 
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الذٌن ٌكونون ضحٌة له فً صؽرهم , ٌمارسونه على أفراد أسرهم فً المستقبل , 

عندما ٌشبون ,  ومؤساة أي تختزل فً ذاكرتهم وتنفجر فً مآًس وصوًر بشعة 

العنؾ ضد الطفل إنه ال ٌشكو  وال ٌهرب وال ٌقاوم , فهو ضحٌة سهلة ومٌسرة 

 فً أي وقت ٌمارس ضده العنؾ .

ومن هذا المنطلق آثرنا أن ٌكون هذا البحث  ) العنؾ األسري الموًجه ضد  

وع األطفال , مظاهره وأسبابه وطرق العبلج (  و نحاول أن نقؾ على هذا الموض

بكل دقة وتفصٌل وصبؽه بالصبؽة السوسٌولوجٌة  لدراسة العنؾ واألسباب 

المإدٌة للعنؾ األسري ضد األطفال , وكذلك محاولة  معرفة أشكال العنؾ 

الممارس ضد ه , واألبعاد االجتماعٌة الناتجة عنه بوصفه ظاهرة تعبر عن مشكلة 

د الحلول المناسبة إلعادة اجتماعٌة ٌعانً منها المجتمع , وفً حاجة ماسة إلٌجا

                                                          . التكٌؾ االجتماعً والهدوء واالستقرار النسبً داخل األسرة 

 المقدمة : 

أضحت ظاهرة  العنؾ واإلساءة لؤلطفال بؤنواعها الجسدٌة واللفظٌة خطراً     

رحلة تكوٌن , وهذا ٌعود للعوامل االجتماعٌة حقٌقٌاً ٌهدد األطفال الذٌن هم فً م

والثقافٌة واالقتصادٌة والسٌاسٌة السابدة فً كل مجتمع , مما ٌإدي إلى خلق 

شخصٌة عاجزة ومهزوزة وؼٌر سوٌة  وؼٌر مقبولة اجتماعٌاً , وهذا ٌنعكس على 

نجاحها فً تؤدٌة دورها فً خدمة المجتمع ,  فالطفل فً سنٌنه األولى ال ٌكون 

دٌم الحساسٌة أو جاهبلً بما حوله من مثٌرات , فهو كابن حً فعال وكؾء , ع

ٌكتسب منذ مهده سلوكه االجتماعً الذي ٌساعده على التفاعل مع أفراد مجتمعه , 

 .( 1) وهً العملٌة التً تستمر بعد ذلك فً سٌاق ما ٌعرؾ بالتنشبة االجتماعٌة 
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الجتماعٌة , فهً تحول الطفل من كابن وتعد التنشبة االجتماعٌة من أهم العملٌات ا

بٌولوجً إلى كابن اجتماعً , كما أن لها أهمٌتها الخاصة بالنسبة للطفل فً ذاته 

وبالنسبة للمجتمع ككل , فهً مهمة له ؛ ألنها الوسٌلة التً تمكنه من تحقٌق النمو 

والنضج االجتماعً , وهً أداته فً االنتماء االجتماعً ومرجعه فً تكوٌن 

قات مع اآلخرٌن , وفً حالة  نجاحها ستكون الوسٌلة الناجعة لوقاٌته من عبل

 مظاهر السلوك العنٌؾ والمنحرؾ والرفض االجتماعً .

وتتعدد المإسسات المختلفة التً ٌوكل إلٌها المجتمع رعاٌة وتنشبة األبناء فً     

ها شؤناً فً مراحل العمر المختلفة , إال أن األسرة تعد أهم هذه المإسسات وأخطر

حٌاة الطفل بما تعلمه من مفاهٌم وعادات سلوكٌة وبما ٌتؤثر به  داخلها بوصفها 

شبكة من العبلقات االجتماعٌة واإلنسانٌة , وهً الجماعة التً ٌعتمد علٌها الطفل 

 . (2)وعلى قٌمها ومعاٌٌرها وطرق عملها عند تقٌٌمه لسلوكه 

ى الذم أو السب أو الضرب .... إلخ , تحفز فالتنشبة االجتماعٌة األسرٌة المبنٌة عل

العنؾ والحقد والكراهٌة  –الروح العدوانٌة المكبوتة لدى الطفل لتثٌر فٌه  –ظهور 

واستخدام القوة كرد فعل لهذه الضؽوط من أجل رفع القهر الناتج عن هذا 

 .  (3)االستهزاء 

التنشبة االجتماعٌة فالعنؾ األسري ضد األطفال ٌعد نتاجاً لما اعترى وظٌفة     

فً النظام األسري من نشؤت الظواهر السلبٌة للمدٌنة الحدٌثة والتً تعد مإشراً 

 لضعؾ عملٌة التنشبة االجتماعٌة الربٌسة فً المحافظة على بناء المجتمع وأمنه .

فاألطفال الذٌن ٌعٌشون داخل األسرة التً تتسم بالعنؾ هم أكثر المتضررٌن نتٌجة 

الوالدٌن أو أخوتهم األكبر سناً سواء كان عنفاً جسدٌاً أو لفظٌاً أو للعنؾ من قبل 

سوء معاملة وما ٌترتب علٌه من اهتزاز نمط شخصٌتهم نفسٌاً وعصبٌاً 
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واضطراب حٌاتهم وتضٌٌق محاوالت نشاطاتهم العلمٌة والعملٌة , باإلضافة إلى 

 شاهدتهم له .تعلمهم لهذا النوع من العنؾ من خبلل ممارسته ضدهم أو سبب م

وبناًء على ما تقدم سابقاً فإنه ٌمكن القول :  أَن العنؾ األسري الموَجه ضد األطفال 

ٌشَكل خطورة كبٌرة على حٌاة الفرد والمجتمع , وهو  سلوك ؼٌر مقبول وؼٌر 

حضاري ٌإثر فً كٌان األسرة , وٌإدي إلى نتابج سلبٌة تتعلق بالتنشبة االجتماعٌة 

ة التربوٌة بشكل عام , وبما أن األسرة إحدى التركٌبات بشكل خاص وبالعملٌ

االجتماعٌة المنظمة فقد ٌحدث بها اختبلؾ وعدم توازن , مما ٌإدي إلى وجود 

 سلوك العنؾ فً عبلقاتها االجتماعٌة  .

وفً هذا اإلطار سنتناول فً هذا البحث سبعة  محاور ربٌسة كما ٌلً : أوالً :     

ثانٌاً: األسرة والتنشبة االجتماعٌة للطفل , ثالثاً :   مفاهٌم ومصطلحات البحث

 التنشبة االجتماعٌة والعنؾ , رابعاً : مفهوم العنؾ األسري ضد األطفال , مظاهره 

وأشكاله , وأسبابه ,خامساً : األطر المرجعٌة المفسرة لظاهرة العنؾ األسري ضد 

سابعاً : ٌتًوج البحث بخاتمة األطفال , سادساً : نتابج العنؾ األسري ضد األطفال , 

تضمنت أهم النتابج التً توصلت إلٌها , باإلضافة إلى طرح بعض التوصٌات 

لتفعٌل دور األسرة فً تقوٌم سلوك العنؾ والحد منه لدى األطفال , وفق حلول 

 وقابٌة وعبلجٌة , وانتهى بقابمة المصادر والمراجع .

 مشكلة البحث :

فً أنماط سلوكٌة تصنؾ ضمن أفعال العنؾ , إن العنؾ األسري ٌتمثل     

ٌرتكبها األقوٌاء وٌذهب ضحٌتها الضعفاء فً العابلة وخاصة األطفال واإلناث 

منهم , إن هذا العنؾ ٌتضمن ارتكاب أحد أفراد األسرة , أو امتناعه عن ممارسة 

سلوك ٌترتب على أي منهما حرمان باقً أفراد األسرة اآلخرٌن من حقوقهم 
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م , ٌحول دون تمتعهم بحق االختٌار , ومن هذا المنطلق ٌسعى الباحث وحرٌاته

إلى إجراء دراسة وصفٌة عن العنؾ الموجه ضد األطفال , تتمثل فً اإلجابة عن 

األسبلة اآلتٌة : ما هً العوامل المجتمعٌة وراء ظاهرة العنؾ األسري ضد 

الجتماعٌة الناتجة عنه  األطفال ؟ وما هً أشكال العنؾ الممارس ضد ه , واألبعاد ا

 .؟ بوصفه ظاهرة تعبر عن مشكلة اجتماعٌة ٌعانً منها المجتمع 

هً البرامج المبلبمة للحد من هذه الظاهرة ؟ إن اإلجابة عن هذه األسبلة  وما     

سوؾ تسهم إلى حد كبٌر فً إلقاء الضوء على العدٌد من المتؽٌرات االجتماعٌة 

األطفال من جانب , وبما ٌتٌح الفرصة أمام وراء ظاهرة العنؾ األسري ضد 

المهتمٌن بهذا المجال لتقوٌم اآلثار المترتبة على هذه الظاهرة من جانب آخر , 

وفً حاجة ماسة إلٌجاد الحلول المناسبة للحد من هذه الظاهرة وإعادة التكٌؾ 

 االجتماعً والهدوء واالستقرار النسبً داخل األسرة .

 أهمٌة البحث : 

د أهمٌة هذا البحث فً التعرٌؾ بحجم وخطورة ظاهرة العنؾ األسري تع    

الموجه ضد األطفال وخطورتها على حاضرهم ومستقبلهم , وٌعد البحث من 

المحاوالت التً تولً اهتماماً بحثٌاً بظواهر العنؾ فً الحٌاة الٌومٌة , ومن ثم 

 ٌسهم فً معالجة إحدى مشاكل الواقع المجتمعً .

 : أهداؾ البحث 

ٌرمً هذا البحث إلى إلقاء الضوء على األبعاد االجتماعٌة لظاهرة العنؾ الموجه 

ضد األطفال , ومن ثم التعرؾ على األسباب المودٌة للعنؾ األسري ضده , من 

 أجل الوصول إلى حلول مقترحة الحتواء هذه الظاهرة.
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 منهج البحث : 

ٌة التً تقوم بتحلٌل ورصد تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفٌة التحلٌل    

وتوصٌؾ الظاهرة كما هً فً الواقع وصفاً دقٌقاً , والتعبٌر عنها تعبٌراً كمٌاً 

, من أجل الحصول على نتابج علمٌة , ثم تفسٌرها بطرٌقة موضوعٌة ,  (4)وكمٌاً 

, وذلك من أجل التعرؾ على مظاهر ( 5)بما ٌنسجم مع المعطٌات الفعلٌة للظاهرة 

ري الموجه ضد األطفال , مظاهره وأسبابه وطرق العبلج , والمنهج العنؾ األس

فً البحوث العلمٌة ٌعنً الطرٌقة التً ٌتبعها الباحث فً دراسة موضوعه للكشؾ 

عن الحقٌقة فً العلوم المختلفة , وذلك عن طرٌق مجموعة من القواعد التً 

ى نتٌجة منطقٌة تسٌطر على سٌر العملٌات العقلٌة وفق اتجاه محدد حتى ٌصل إل

واعتمد الباحث فً هذا البحث على استخدام المنهج  الوصفً التحلٌلً ؛ ألنه (6)

ٌتناسب وطبٌعة البحث الحالً الذي ٌهدؾ إلى جمع المعلومات الدقٌقة عن الظاهرة 

العنؾ األسري  -موضوع البحث للوصول إلى نتابج ذات مدلول حول ظاهرة  

 صورات علمٌة للحد من هذه الظاهرة .ومن ثم استخبلص ت –ضد األطفال 

 أدوات جمع البٌانات :

اعتمد الباحث فً جمع أدبٌات موضوع البحث الحالً على األسلوب المكتبً  ,     

وذلك لئللمام بجمٌع متطلبات البحث الحالً نظرٌاً , حٌث تم اإلطبلع على الجانب 

ذات العبلقة بموضوع  المعرفً من الكتب والدراسات والبحوث والرسابل العلمٌة ,

 البحث .

 أوال  : مفاهٌم ومصطلحات البحث :

هو الشعور بالعداوة , التً تإدي إلى انفعال من شخص معٌن ضد العنؾ :  -1

شخص آخر , وٌنتج هذا االنفعال نتٌجة الخوؾ من األذى والضرر أو التحقٌر 
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أو حرمان الذات حرماً على مستوى معٌن أو إعاقة شخص معٌن من فرصة 

هم نفسه حق الفهم أو عدم االعتراؾ بحقوقه من قبل فرد معٌن أو جماعة ف

وهو الممارسة المفرطة للقوة  بشكل ٌفوق ما هو معتاد ومقبول   .( 6)معٌنة 

اجتماعٌاً , وٌتضمن  كل تصرؾ ٌقصد به إلحاق األذى باآلخرٌن سواء أكان 

سٌاق  ٌكون العنؾ وفً هذا ال.  األذى جسمٌاً أو نفسٌاً وبطرٌقة ؼٌر مشروعة

إنكاراً للقواعد االجتماعٌة المهٌمنة , فهو ٌتخذ صوراً متعددة داخل األسرة 

 وبطبٌعة الحال ضد األطفال .

هً الوحدة االجتماعٌة األولى التً تهدؾ إلى المحافظة على النوع األسرة :  -2

 اإلنسانً , وتقوم على المقتضٌات التً ٌرتضٌها العقل الجمعً والقواعد التً

 .  (7)تقررها المجتمعات المختلفة 

واألسرة أطلق علٌها لفط مإسسة بوصفها تنظٌم ؼٌر رسمً )عرفً ( لها     

سلطة على أفرادها قد تصل درجتها إلى التحكم فً سلوكهم الٌومً وروابطهم 

االجتماعٌة , وهً خلٌة اجتماعٌة تقوم باإلنتاج البشري  ) اإلنجاب ( وتنمً روح 

دة بٌن أفرادها . وفً المجتمعات الحدٌثة قد صؽر حجم األسرة األلفة والمو

وتضاءلت سٌطرتها , وتعاظمت المعاٌٌر المادٌة فً الحٌاة األسرٌة , وظهرت 

حالة التفرد واالنعزال لؤلفراد داخلها نتٌجة مساٌرتهم للحٌاة العصرٌة , وهذا قد 

ت سلوكٌة عنٌفة , أدى إلى تزعزع التضامن الداخلً لها , ومهد لوجود ممارسا

 . (8)وتفاعبلت قمعٌة , وممارسات قهرٌة ؛ هٌؤت لظهور العنؾ داخل األسرة 

هو نمط من أنماط السلوك العدوانً الذي ٌظهر فٌه القوي  العنؾ األسري : -3

سلطته وقوته على الضعٌؾ لتسخٌره فً تحقٌق أهدافه وأؼراضه الخاصة 

جسدٌاً أو لفظٌاً أو معنوٌاً , مستخدماً بذلك كل وسابل العنؾ , سواًء كان 

ولٌس بالضرورة أن ٌكون الممارس للعنؾ هو أحد الوالدٌن , وإنما الشخص 
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, وعلى ذلك فإن العنؾ األسري ٌشمل عنؾ الزوج  (9) األقوى فً األسرة

تجاه زوجته , وعنؾ الزوجة تجاه زوجها , وعنؾ الوالدٌن تجاه أبنابهم 

جسدي والعنؾ اللفظً كا التهدٌد , والعنؾ وبالعكس , كما أنه ٌشمل العنؾ ال

االجتماعً والفكري ضد أحد أفراد األسرة , كل ذلك ٌحدث فً ؼٌاب لؽة 

 الحوار البناء بٌن كافة أفراد األسرة .

: وعرفت  االتفاقٌة الدولٌة لحقوق الطفل العنؾ  العنؾ الموجه ضد األطفال -4

أو الضرر أو اإلساءة الموجه ضد األطفال بؤنه :  )) كافة أشكال العنؾ 

البدنٌة أو العقلٌة أو اإلهمال أو المعاملة المنطوٌة على إهمال أو إساءة 

 . (10)المعاملة أو االستؽبلل بما فً ذلك اإلساءة الجنسٌة (( 

وٌمكن أْن ٌعرؾ بؤنه : كل فعل ٌحدثه شخص ما أو ٌمتنع عن إحداثه فٌعرض     

ٌة والنفسٌة والعقلٌة للخطر , كاإلٌذاء حٌاة الطفل وأمنه وسبلمته وصحته الجسد

واإلهمال والقتل والشروع فً القتل وسوء المعاملة أو الحد من حرٌته أو استؽبلله 

فً التسول , ومن أمثلة هذا العنؾ ؛ الضرب , أو الصفع على الوجه , أو الركل 

 بالقدم , أو الشتم و اإلهانة , أو ؼٌر ذلك من مظاهر العنؾ .

االتفاقٌة الدولٌة لحقوق الطفل أنه )) كل إنسان لم ٌتجاوز  عرفت الطفل : -5

الثامنة عشرة ما لم ٌبلػ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق علٌه ((  

(11) 

هً عملٌة التشكٌل والتؽٌر واالكتساب التً ٌتعرض لها التنشئة االجتماعٌة :  -6

ى مكانه بٌن الناضجٌن الطفل فً تفاعله مع األفراد والجماعات , وصوالً به إل

 فً المجتمع بقٌمهم واتجاهاتهم ومعاٌٌرهم وعاداتهم وتقالٌدهم . 

أو هً عملٌة التفاعل االجتماعً التً ٌكتسب فٌها الفرد شخصٌته االجتماعٌة التً 

 .( 12)تعكس ثقافة مجتمعه 
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 ثانٌا  : األسرة والتنشئة االجتماعٌة للطفل :

ى فٌها الطفل أول خبرات الحٌاة االجتماعٌة إن األسرة هً الوحدة التً ٌتلق 

والثقافٌة وقٌم االتصال باآلخرٌن لكً ٌصبح عنصراً له وظٌفة اجتماعٌة فً 

المجتمع , حٌث أنه فً كنؾ أسرته ٌشعر بدؾء  العبلقات االجتماعٌة , وٌكون 

منتبه لتكوٌن عبلقات اجتماعٌة لها نفس السمات مع اآلخرٌن وٌبتعد عن الخصومة 

 حقد والكراهٌة بوصفها عواطؾ سلبٌة .وال

وبمعنى آخر : إْن األسرة تعد من أهم المإسسات والنظم االجتماعٌة فً     

المجتمع إذ فً إطارها تنمو العبلقات اإلنسانٌة وٌكتسب الطفل أول خبرة له بالقٌم 

وره والثقافة والمعاٌٌر , كما أن فً إطارها أٌضاً ٌتكون التفاعل االجتماعً الذي بد

 ٌعد أمراً مهماً فً نمو شخصٌة جمٌع أعضابها بما فً ذلك األطفال الصؽار .

وتقوم األسرة بهذا الدور من خبلل التنشبة االجتماعٌة التً تتولى من خبللها ؼرس 

روح الجماعة فً بنٌان أفرادها , لكً ٌشب هإالء األطفال حاملٌن القٌم الخاصة 

تشبع األطفال بالقٌم والثقافات التً توجه بالمجتمع وثقافته , وهً بمقتضاها ٌ

, ومن خبللها ٌتعلم األطفال المهارات االجتماعٌة ( 13)سلوكهم فً مختلؾ المجاالت

التً تمكنهم من االندماج فً المجتمع , والتعاون مع أعضابه , واالشتراك فً 

الدابم مع وال تتم تلك التنشبة إال عن طرٌق التفاعل , (14)أوجه األنشطة المختلفة  

البٌبة االجتماعٌة التً ٌتواجد فٌها ؛ أال وهً األسرة التً تحدد له أهم المواقؾ 

االجتماعٌة التً ٌقابلها إبان سنوات طفولته , ومدى تفاعله مع هذه المواقؾ 

 ومعاٌٌر توافقه فٌها .

أما عن العبلقات األسرٌة وأثرها فً عملٌة التنشبة االجتماعٌة لؤلطفال ٌمكن  

 : (15)ٌدها فٌما ٌلً تحد
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الوفاق والعبلقات السوٌة بٌن الوالدٌن تإدي إلى تماسك األسرة وإشباع حاجة  - أ

 الطفل إلى األمن النفسً وإلى توافقه االجتماعً .

التعاسة الزوجٌة تإدي إلى تفكك األسرة , مما ٌخلق جواً ٌإدي إلى نمو الطفل  - ب

 نفسٌاً واجتماعٌاً ؼٌر سلٌم .

الدٌن تخلق توتراً  داخل األسرة , مما ٌإدي إلى أنماط الخبلفات بٌن الو - ت

السلوك المضطرب لدى الطفل كالؽٌرة واألنانٌة والخوؾ والشجار والعنؾ 

 وعدم االتزان االنفعالً  .

العبلقات واالتجاهات المشبعة بالحب والقبول والثقة , تساعد الطفل فً أن  - ث

 هم .ٌنمو إلى شخص ٌحب ؼٌره وٌتقبل اآلخرٌن وٌثق فٌ

العبلقات واالتجاهات السٌبة والظروؾ ؼٌر المناسبة مثل الحماٌة الزابدة أو  - ج

اإلهمال والتسلط وتفضٌل الذكور عن اإلناث أو العكس أو الطفل األكبر أو 

األصؽر ........ إلخ  تإثر تؤثٌراً سٌباً على النمو وعلى الصحة النفسٌة 

 واالجتماعٌة للطفل  .

فً  األثر األكبر أن للعبلقات األسرٌةخالد عزالدٌن :  وفً هذا الصدد ٌإكد    

التنشبة االجتماعٌة سواًء عبلقة الوالدٌن مع بعضهما  أو عبلقة الوالدٌن مع األبناء 

وكذلك عبلقة األخوة فٌما بٌنهم , والعبلقات السوٌة بٌن الوالدٌن تإدي إلى تماسك 

شخصٌة متكاملة ومتزنة ,  األسرة مما ٌخلق جواً ٌساعد على نمو الطفل وتكوٌن

أما الخبلفات بٌن الوالدٌن فإنها تإدي إلى تفكك األسرة مما ٌخلق جواً ٌإدي إلى 

نمو الطفل نمواً نفسٌاً ؼٌر سلٌم وتوتر ٌشٌع فً جو األسرة مما ٌإدي إلى النمط  

 .( 16) المضطرب والعنٌؾ

األسرٌة لها دور كبٌر فً وبناًء على ما تقدم سابقاً فإنه ٌمكن القول : بؤن العبلقات 

توثٌق بناء األسرة وتقوٌة التماسك بٌن أعضابها ولها تؤثٌراتها على نمو الطفل 



 د.محمد مصباح صالح 

 ابه وطرق العبلجمظاهره وأسب لالعنؾ األسري الموجه ضد األطفا

 

 77 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

وتنشبته , ووصوله إلى مرحلة التكامل واالستقرار ؛ وذلك باعتبار أن األجواء 

الفكرٌة والنفسٌة والعاطفٌة التً تخلقها األسرة للطفل تمنحه القدرة على التكٌؾ 

نفسه ومع أسرته ومع مجتمعه , فالعبلقات األسرٌة تعد ركٌزة أساسٌة الجًدي مع 

ومحوراً هاماً فً عملٌة التنشبة االجتماعٌة للطفل , وكلما كانت العبلقات األسرٌة 

ٌسودها التفاهم والتكافل الثقافً انعكس ذلك على تنشبة الطفل , فاألسرة إذاً تشكل 

نمط ترابطه مع اآلخرٌن ونمط تكوٌن للطفل المبلمح األساسٌة لنمط  شخصٌته و

 العبلقات واالتجاهات التً تتسم بالمرونة واالٌجابٌة أو بالجمود والسلبٌة .

وهذا ال ٌعنً بالضرورة أن األطفال الذٌن ٌولدون فً مجتمع معٌن وثقافة     

معٌنة ٌصبون جمٌعاً فً قالب واحد بحٌث ٌصبحون نسخاً متشابهة من نفس 

ب والخبرات والظروؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة واألسرٌة تختلؾ األصل , فالتجار

من فرد آلخر مما ٌسمح بقٌام الفوارق الفردٌة داخل المجتمع الواحد , على الرؼم 

من وجود خلفٌة واحدة وأساس واحد , ٌشترك فٌه جمٌع أطفال ذلك المجتمع , 

 .( 17) لمة ثقافة وهذا األساس هو الثقافة السابدة فً المجتمع بكل ما تعنٌه ك

ًٌ فإن علٌها    ولكً ٌصبح أسلوب التنشبة األسرٌة فعاالً , وٌكون لؤلسرة دوٌر إٌجاب

أن تعمل على تدرٌب األطفال على أنماط السلوك المتطور , وذلك بتطوٌر  - أ

المعاٌٌر والقٌم والتقالٌد البالٌة التً ال تساٌر تطورات العصر , والتً ظلت 

ة , وتوفٌر المناخ النقً والسلٌم لتمسك األطفال محتفظة بها لفترة طوٌل

 بالمعاٌٌر والقٌم السابدة فً المجتمع الحدٌث .

أن تعمل األسرة على تبصٌر األطفال بالمعاٌٌر والقٌم والمثل المنحرفة , ومن  - ب

تم ٌتبٌنوا أنماط السلوك ؼٌر المقبولة اجتماعٌاً لٌتعلموا بعد ذلك أنماط السلوك 

وتقمصها , وذلك حتى ال ٌفاجؤوا  بها , لٌتمكنوا من مواجهة المطلوب لتمثلها 

 مختلؾ التناقضات واالنحرافات .
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أن تتكاثؾ وتتكامل األسرة فً أسلوب تنشبتها وفً مضمونها مع مختلؾ  - ت

مإسسات التنشبة االجتماعٌة األخرى , حتى ال ٌحدث أي تناقض بٌن مختلؾ 

 . (18)وظابؾ هذه المإسسات 

نستنتج : أن الطفل ٌكون أكثر تشرباً لؤلنماط السلوكٌة فً عهده  من خبلل ذلك    

األول , وأن عملٌة التنشبة االجتماعٌة فً ؼاٌة األهمٌة بالنسبة لتكوٌن شخصٌته 

وتكوٌن ذاته , فاألسرة تإدي دوراً محورٌاً فً اكتساب األطفال السلوكٌات السوٌة 

تنشبة التً تقدمها لهم , واألسرة وؼٌر السوٌة والمقبولة والمرفوضة , من خبلل ال

هً أول عالم اجتماعً ٌواجه الطفل وأفراد األسرة هم مرآة لكل طفل لكً ٌرى 

واألسرة بالتؤكٌد لها دوُر كبٌُر فً التنشبة االجتماعٌة ولكنها لٌست الوحٌدة , نفسه 

 فً تؤدٌة هذا الدور , ولكن هناك مإسسات أخرى تشترك معها فً هذا الدور .

 ا  : التنشئة االجتماعٌة والعنؾ :ثالث

ٌعد تنظٌم وتوجٌه سلوك العنؾ عند األطفال والتحكم فٌه مظهراً من مظاهر     

التنشبة االجتماعٌة فعن طرٌق ما ٌسود داخل األسرة من عنؾ أو مسالمة قد ٌستقً 

منها الطفل أسالٌب العنؾ التً ٌمارسها أفراد األسرة , فالطفل ٌقلد توجهات 

ات  أبوٌة أو أحد أفراد أسرته فً الكبر , وإن طرٌقة األبوٌن فً مراقبة وسلوكٌ

سلوك العنؾ وتوجٌهه بحكمة وعناٌة أمٌر  له أثره فً تنظٌم هذا السلوك وتعدٌله , 

ودور األبوٌن أو ؼٌرهما لٌس دابماً فً كؾ العنؾ أو منعه بل فً توجٌهه الوجهة 

 . (19)االٌجابٌة المناسبة 

رة المستقرة التً تشبع حاجات الطفل األساسٌة , والتً تتمٌز بتجاوب إَن األس    

عاطفً بٌن أفرادها تكَون عامبلً  هاماً فً سعادة الطفل , أما األسرة المضطربة 

فهً مكان خصب لبلنحرافات االجتماعٌة واالضطرابات النفسٌة , واإلحباط 
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المنافسة ومن المؽامرة الشدٌد داخل األسرة ٌجعل الطفل متوجساً من الناس ومن 

واالبتكار والجهد بالرأي وتحمل المسإولٌة فٌصبح خجوالً متردداً منطوٌاً مرتبكاً , 

معادٌاً لكل من ٌتعامل معه وٌشكل له قٌداً , فٌصبح مخالفاً له ,  أو ٌتجه للتمرد 

 . (20)وسلوك العنؾ والعدوان 

فإنه بهذا الفعل ٌدفع الطفل  وعندما ٌسلك أب قاٍس سلوكاً عنٌفاً ضد أطفاله ,    

للجرٌمة واالنحراؾ والعنؾ , وعندما ٌمارس العنؾ ضد الطفل فإنه ٌهرب 

للشارع ؛ ألنه لم ٌجد الدؾء والحماٌة فً منزل األسرة , وهو ٌحاول البحث عنها 

 فً الشارع , ولؤلسؾ ٌجد من ٌلتقطه سرٌعاً وٌلتصق هذا الصؽٌر باآلخر الؽرٌب

السن ٌحتاج لمصدر حماٌة , وٌحتاج لصدر حنون وٌد تمسح إذ أنه وبسبب صؽر 

رأسه , وهنا تستؽل طفولته بؤبشع صور االستؽبلل , إذ ٌجبر على التسول من 

ضعاؾ النفوس , وكذلك ٌستؽل فً السرقة  وبٌع وتوزٌع المخدرات وؼٌرها من 

بع الجرابم , كما أَن ممارسة العنؾ ضد الطفل تعمل على اختزان الصور والوقا

الشاذة فً عقله الباطن , ودابماً ما ٌفكر فٌها وٌتصورها وٌسترجعها وٌتؤلم , وفً 

كل مرة ٌتذكر العنؾ المدوي علٌه , ٌهرب من هذه الذكرٌات األلٌمة إلى معاقرة 

 ( 21)الخمور وتعاطً المخدرات لٌنسى تلك المواقؾ والمشاهد المحزنة المإلمة 

ٌُمارس ضدهم العنؾ  فتحً علًوفً هذا الصدد ٌإكد      : أَن األطفال الذٌن  

 المرسخةباستمرار  ٌتولَد عندهم اإلحساس بالدونٌة لمشاعر العجز والخوؾ 

بداخلهم والناتجة عن العنؾ الذي تعرضوا له والذي تكون له انعكاسات سلبٌة على 

وسلوكهم , مما قد ٌجعل األطفال الذٌن ٌمارس العنؾ ضدهم داخل األسرة  نفسٌتهم

ضعؾ ارتباطهم ووالءهم االجتماعً لها بوصفها مصدر ذلك العنؾ , وهذا  ب

ٌنعكس على اندماجهم االجتماعً فً األسرة الذي قد ٌعرضهم لبلندماج مع 

جماعات رفقاء السوء فٌصبحوا ؼٌر مندمجٌن مع أسرهم , وكل هذا قد ٌساعد 
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ألسري الذي ٌشبع على تهٌبتهم لٌصبحوا متعاطٌن للمخدرات نظراً لفقدانهم للجو ا

 . (21) حاجاتهم النفسٌة والعاطفٌة واالجتماعٌة  

وأن التنشبة ذاتها قد تكون خالقة للشخصٌة التسلطٌة وذلك عندما ٌكون الوالدٌن     

صارمٌن فً تنفٌذ أو فً ممارسة سلطانهما على الطفل إمعاناً فً إجباره على 

طفل ولدٌه شعور بالعدوان للسلطة االلتزام والطاعة واإلذعان , ولذلك فقد ٌنمو ال

أو حب التسلط تشبهاً بوالدٌه , وبالعكس إذا تمٌز األب بالدٌمقراطٌة فإن قٌم الحرٌة 

وهذا ال ٌعنً أن , (22)واالهتمام والجماعة ٌمكن أن تجد طرٌقها إلى نفوس األبناء  

ٌإدي إلى ال ٌعاقب الوالدٌن أطفالهم بل أن ٌسلك السلوك الذي ٌعاقب علٌة الطفل و

عدم تكراره والسلوك الذي ٌكافؤ علٌه ٌتكرر عند الطفل  , واألسرة التً ال تحسن 

استخدام أسالٌب التنشبة فً التعامل مع األفراد وٌكثر فٌها التنافر والعنؾ ال شك 

وهنا ٌؤتً التركٌز  أن ذلك سٌإدي إلى هدم بناء األسرة وخلق آثار سلبٌة علٌها

سلبٌاً ٌتنافى مع حقوق اإلنسان وحرٌته , وهو شكل من  على العنؾ بصفته سلوكاً 

أشكال الظلم والتخلؾ من شؤنه أن ٌثٌر مشاعر الؽضب والكراهٌة داخل األسرة , 

  . (23) وٌتعارض ذلك مع تماسك األسرة واستقرارها  

رابعا  : مفهوم العنؾ األسري ضد األطفال , مظاهره , أسبابه , 

 أشكاله :

 : ري الموجه ضد األطفال ومظاهرهمفهوم العنؾ األس

إن العنؾ األسري ظاهرة عالمٌة قدٌمة تعانً منها المجتمعات كافة , فمنذ فجر     

التارٌخ وحتى اآلن , تعانً البشرٌة من شتى أنواع العنؾ , وأول أحداُث العنؾ ما 

 ورد فً القصص الدٌنٌة عن حادثة مقتل  ) هابٌل ( بٌد أخٌه ) قابٌل ( .



 د.محمد مصباح صالح 

 ابه وطرق العبلجمظاهره وأسب لالعنؾ األسري الموجه ضد األطفا

 

 80 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

رس اإلنسان العنؾ منذ أٌامه األولى على األرض , حٌث اكتشؾ إشارات لقد ما

تدل على العنؾ فً كل ما خلفه اإلنسان وراءه من آثار . وٌتجلى العنؾ فً الفعل 

والقول , كما ٌتجلى فً مختلؾ مجاالت حٌاة األفراد الثقافٌة والسٌاسٌة 

النظر عن جنسه أو واالقتصادٌة . كما ٌمكن أن ٌتسبب كل فرد فً العنؾ بؽض 

سنه أو مكانته االجتماعٌة , وٌمكن فً الوقت نفسه أن تزاول العنؾ مختلؾ 

الجماعات والتنظٌمات والمإسسات , سواًء أكانت رسمٌة أم ؼٌر رسمٌة , حكومٌة 

 أم مدنٌة , تربوٌة أم عقابٌة . 

قدراً من لذلك , فقد شؽلت مشكلة العنؾ اهتمام النظرٌة االجتماعٌة , وأولتها     

اهتمامها , وتارٌخها ٌبدأ مع ظهور المجتمع اإلنسانً , ومنذ ذلك الحٌن ال تزال 

موضوعاً للتؤمبلت الفلسفٌة وخبلفاً بٌن مختلؾ الرإى النظرٌة . ومن ثم فلٌس ثمة 

ؼرابة فً أن تبرز مشكلة العنؾ لتشؽل موضوع الصدارة فً الفكر االجتماعً 

 .  ( 24) هنة من الصراعات االجتماعٌة الحادة  والفلسفً فً هذه المرحلة الرا

ومع أن العنؾ قدٌم قدم المجتمعات البشرٌة , إال أن  ظهوره بالمستوى والشدة 

التً نشهدها الٌوم , جاء نتٌجة لسٌاقات وظروؾ اجتماعٌة معٌنة سمحت بذلك , 

ولعل فً الظرؾ االقتصادي الضاؼط وما ٌتعرض له المجتمع من أزمات وما 

عها من تؽٌرات عمٌقة تركت آثارها فً بنٌة المجتمع ومنظومته القٌمٌة  ٌتب

والمعٌارٌة  ما ٌمثل بٌبة مناسبة لتنامً العنؾ بكل مستوٌاته , وفً المجاالت كافة 

التً ٌتفاعل فً إطارها األفراد , ابتداًء من األسرة وانتهاًء بالمجتمع , بوصفه بنٌة 

الت , إذ أصبح العنؾ سٌد الموقؾ وبات اللجوء كلٌة تعترٌها  مجموعة من االختبل

إلٌه أو التهدٌد به لفض المشكبلت البسٌطة أو المعقدة أمراً محتوماً , إلى الحد الذي 

ؼدا ٌهدد فٌه بتؽٌٌر طبٌعة العبلقات القابمة , فبل ٌكون هناك مجال للتعاون وتنتفً 

(  25)اللؽة السابدة  عملٌات األخذ والعطاء , وتصبح القوة أو التلوٌح بها هً 
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.وٌعرؾ العنؾ على أنه : تصرؾ صادر من فرد أو جماعة تتمتع بقوة أو سلطة 

تجاه فرد أو جماعة أخرى تفتقر لتلك القوة سواًء كان هذا العنؾ ظاهراً أو مضمراً 

ونجد فً هذا التعرٌؾ ٌنطوي على استخدام الضؽط والنفوذ أو القوة استخداماً ؼٌر 

ابق للقانون , وٌكون من شؤنه التؤثٌر على إرادة فرد ما , مشروع أو عٌر مط

وٌكون العنؾ هنا مرادفاً لئلكراه , وكما هو متعارؾ علٌه قانوناً أن اإلكراه إذا 

 . ( 26)وقع على من تعاقد ٌكون سبباً فً بطبلن العقد 

وٌعرؾ العنؾ كذلك على أنه : سلوك فعلً أو قولً ٌتضمن استخداماً للعنؾ أو 

وإتبلؾ , هدٌد باستخدامه , إللحاق األذى والضرر بالذات أو باآلخرٌنالت

 .  ( 27)الممتلكات لتحقٌق أهداؾ معٌنة 

بؤنه : صورة من صور القصور الذهنً  وٌعرؾ العنؾ من المفهوم النفسً    

حٌال موقؾ ما , وهو وجه آخر من أوجه النقص وعدم القدرة على حل أو 

ون وسٌلة من وسابل العقوبة والتؤدٌب , أو صورة من مواجهة معضلة ما , وقد ٌك

 صور تؤنٌب الضمٌر على جرم أو خطٌبة مرتكبة   .

هو : ممارسة  عبد الرحمن العٌسويوالعنؾ من وجهة نظر نفسٌة كما ٌراه     

 . (28)القوة فوق إرادة الناس وٌعنً هذا إثارة الفزع والهلع والخوؾ فً النفس 

ر ٌدل على فعل أو جملة من األفعال التً تإدي إلى اختبلل فالعنؾ من هذا المنظو

فً شخصٌة الفرد , وذلك بسبب إثارة القلق والفزع فً نفوس األفراد مما ٌإثر 

 ؼلى سلوكهم فٌإدي إلى حدوث االضطرابات التً تمٌز حٌاة الفرد .

األنماط السلوكٌة التً تصدر  من هو مجموعةوالتعرٌؾ االجتماعً للعنؾ :     

عن الفرد أو الجماعة , وتإدي إلى تصرفات ؼٌر اجتماعٌة وؼٌر تربوٌة خطٌرة 

 . ( 29), تتعارض مع القانون والمواثٌق والقٌم والعادات االجتماعٌة   
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بؤنه : كل فعل ظاهر أو مستمر , مباشر  وٌعرؾ العنؾ من المفهوم القانونً    

ى بالذات أو بؤخر أو بجماعة أو ؼٌر مباشر , مادي أو معنوي , موجه إللحاق األذ

أو ملكٌة أي واحد منهم , وهذا الفعل مخالؾ للقانون وٌقع من ٌقوم به تحت طابلة 

 . ( 30) القانون لتطبٌق العقوبة علٌه 

فالعنؾ من هذه الوجهة ٌدل على أنه فعل ؼٌر معترؾ به قانوناً , وٌعاقب علٌه 

وة بؤنواعها , زمنها الضرب , القانون ؛ ألن هذا السلوك قابم على استعمال الق

 التخرٌب , الشؽب , القتل .                                     

ومن خبلل ما سبق ٌمكن استخبلص مجموعة من الخصابص العامة التً ٌتصؾ 

 بها العنؾ نذكر منها  :

العنؾ سلوك ال اجتماعً كثٌراً ما ٌتعارض مع قٌم المجتمع والقوانٌن  -1

 فٌه . الرسمٌة العامة

العنؾ قد ٌكون مادٌاً فٌزٌقٌاً , وقد ٌكون معنوٌاً مثل إلحاق األذى النفسً أو  -2

 المعنوي باآلخرٌن .

العنؾ ٌتجه نحو موضوع خارجً قد ٌكون فرداً أو جماعات , أو قد ٌكون  -3

 نحو ممتلكات عامة أو خاصة .

 العنؾ ٌهدؾ إلى إلحاق األذى بالموضوع الذي ٌتجه إلٌه . -4

 نؾ ضرورة للدفاع عن النفس .قد ٌكون الع -5

ٌختلؾ العنؾ فً أسبابه ومظاهره وفً شدته من فرد إلى آخر ومن مجتمع  -6

 إلى آخر .

فمهما تعددت مفاهٌم العنؾ واختلفت فً مضامٌنها , سواء كانت نفسٌة أو     

اجتماعٌة أو قانونٌة , إال أن هدفه هو تدمٌر وإلحاق األذى باآلخرٌن معنوٌاً ومادٌاً 

حور ظاهرة العنؾ حول االختراقات المادٌة والمعنوٌة التً تحدث داخل وتتم
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اإلطار االجتماعً بدًء باألسرة وانتقاالً إلى المجتمع الذي ٌصبح مهدداً بالتفكك 

والعنؾ األسري ضد األطفال مظهر من مظاهر العنؾ وصورة , وعدم االستقرار

بدنٌة أو مادٌة ٌمارسها من صوره المتعددة , وهو عبارة عن ممارسة نفسٌة أو 

أحد أطراؾ األسرة وتإدي إلى إلحاق األذى باألطفال , الذٌن ٌوصفون باألعضاء 

الضعفاء فً األسرة , فالعنؾ فً تزاٌد مستمر نظراً النتشار الظواهر السلبٌة التً 

 تهدد كٌان األسرة والمجتمع  . 

 أسباب العنؾ األسري ضد األطفال :

عنصر واحد ٌمكن التحكم فٌه ومعالجته بل هناك أسباب إن العنؾ لٌس ولٌد     

  : ( 31)كثٌرة مسإولة على تشكٌله ونشؤته , والتً ٌمكن اختصارها فً اآلتً 

 : أسباب أسرٌة 

قد ٌعٌش أحد الوالدٌن ظروفاً اجتماعٌة تتمٌز بالصعوبة الحٌاتٌة , إضافة إلى  -0

ة السرٌعة وتفرٌػ الهموم والمشكبلت الٌومٌة التً تجعله عرضة لبلستثار

 الشحنات الداخلٌة ضد أطفاله .

إن سلوك العنؾ واإلكراه المتبع ضد األطفال من قبل أحد أفراد أسرته , من  -2

األسباب الكبرى التً تإدي باألطفال إلى سلوك المسلك نفسه , وال ٌكاد الطفل 

الذي ٌمٌل إلى تقلٌد أو محاكاة هذا السلوك أن ٌكتشؾ حقٌقة سلوكه السٌا 

 الخاطا حتى  بات عادة ٌصعب علٌه التخلص منها فٌما بعد .و

طبٌعة العبلقات األسرٌة السابدة بٌن مكونات األسرة المتسمة بالسلطوٌة أحٌاناً  -3

أو التراخً فً المراقبة أحٌاناً أخرى , أي إتباع أسالٌب التنشبة االجتماعٌة 

 األسرٌة .الخاطبة ,  وكذلك انشؽال األب فً العمل وتخلٌه عن مهامه 
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بسبب تعاطً أحد الوالدٌن للخمور والمخدرات وإدمانها فً الكثٌر من  -4

  المشاجرات العنٌفة .

الشعور بعدم االستقرار األسري نتٌجة لكثرة المشاجرات األسرٌة والتهدٌد  -5

 بالطبلق , أو فقدان الحنان نتٌجة للطبلق أو فقدان أحد الوالدٌن .

 أسباب اجتماعٌة  : 

لتقالٌد التً اعتادها المجتمع والتً تتطلب من الرجل حسب إن العادات وا -1

مقتضٌات هذه التقالٌد قدراً من الرجولة بحٌث ال ٌتوسل فً قٌادة أسرته بؽٌر 

القوة والعنؾ , أي إتباع الثقافة السابدة التً تكثر فٌها الظواهر السلبٌة التً 

 تمجد العنؾ .

توافر العدالة والمساواة فً مناخ مجتمعً ٌؽلب علٌه عدم االطمبنان وعدم  -2

 تحقٌق األهداؾ وشعور الطفل بكونه ضحٌة لئلكراه والقمع .

ؼٌاب ثقافة الحوار والتشاور بٌن الوالدٌن واألبناء , وتجاهل حرٌة التفكٌر  -3

 وإبداء الرأي وعدم التركٌز على الجوانب اإلٌجابٌة فً شخصٌة الطفل .

 : أسباب نفسٌة 

أعضاء األسرة الواحدة إلى تزاٌد احتماالت بروز تسهم األمراض النفسٌة بٌن  -1

وخلق أجواء ؼٌر ودٌة بٌن أفراد األسرة , وخصوصاً إذ لم ٌتم الدعم النفسً 

 واالجتماعً للتخفٌؾ من اآلثار المترتبة على هذه األمراض .

وجود حاالت من المرض النفسً بٌن أعضاء األسرة , حٌث ٌتمٌز بعض من  -2

سرعة الؽضب واالنفعال وعدم التحكم فً مشاعر ٌلجبون  للعنؾ األسري ب

 الؽٌظ , مما ٌدفعهم الرتكاب العنؾ ضد األطفال  .
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إن اإلحباط له آثار سٌبة فً التنشبة االجتماعٌة لؤلطفال ؛ ألنه ٌإدي إلى  -3

اختبلل التوازن الفكري والعقلً مما ٌتسبب فً اضطرابات سلوكٌة عنٌفة لدى 

ل لهذا العنؾ قد ٌإدي إلى الشعور الممارس للعنؾ , فتعرض األطفا

بالحرمان وعدم االستقرار وٌولد لدٌهم قدر متفاقم من اإلحباط والشعور بالظلم 

 الذي ٌقودهم إلى العنؾ الذي ٌإدي بهم إلى االنحراؾ  .

 : أسباب اقتصادٌة 

عدم قدرة األسرة أو نقص إمكانٌاتها وانخفاض مستوى الدخل وؼبلء المعٌشة  -1

لمالٌة كما هو فً واقعنا الحالً , كل هذا ٌإدي إلى عجز ونقص السٌولة ا

الوالدٌن عن الوفاء بالتزاماتهم األسرٌة فً توفٌر حاجات أفرادها , مما ٌترتب 

عنه حدوث مشاحنات ونزاعات والجو للعنؾ هروباً من الواقع وتعبٌراً عن 

اقعاً على عدم القدرة على إشباع حاجات األسرة , وؼالباً ما ٌكون هذا العنؾ و

 األطفال . 

الظروؾ السكنٌة الصعبة كضٌق المنزل وكثرة عدد األسر داخل المنزل  -2

الواجد , ٌإدي إلى حدوث نوع من الخبلؾ حول بعض المرافق داخل المنزل 

, ٌترتب علٌه الكثٌر من مظاهر العنؾ األسري وخاصة ضد األطفال ., 

 كوسٌلة لحل مشكبلتهم .

همة فً انتشار سلوك العنؾ نتٌجة إلحساس الطبقة الفقر ٌعد من األسباب الم -3

الفقٌرة بالظلم الواقع علٌها خصوصاً فً ؼٌاب فلسفة التكامل االجتماعً وفً 

ظل عدم القدرة على إشباع الحاجات واإلحباطات المستمرة ألفراد هذه الطبقة 

طة واالنتقام من المجتمع كرد فعل للفقر , وعلى الرؼم من االتفاق مع هذه النق

 إال أنها ال تتفق بكل معانٌها مع المجتمع اللٌبً .
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 أشكال العنؾ األسري ضد األطفال  : 

ٌمكن تصنٌؾ العنؾ إلى أشكال مختلفة , بالرؼم ما بٌنها من تداخل نسبً ,     

 ومن أبرز هذه التصنٌفات ما ٌلً :

تعمد وهو استخدام القوة العضلٌة على أعضاء الجسم بشكل م العنؾ الجسدي :   

من قبل أحد أفراد األسرة اتجاه الطفل بالضرب مثبلً  وهو وجه من أوجه العنؾ 

ضد األطفال فالبعض ٌقدم على ضرب األطفال بهدؾ العقاب والتؤدٌب لقٌامهم 

بعمل سٌا ولؤلسؾ الضرب ال ٌجدي نفعاً بل ٌجعل الطفل أكثر سوًء وتعنداً , 

س عن ذاته وٌفرغ شحنات الؽضب وهناك من ٌتخذ من ضرب األطفال منفذ له لٌنف

وإن هذا العنؾ ال ٌإدى بالضرورة , (32)من داخله والضحٌة جسد الطفل الرقٌق 

عن رؼبة متعمدة من قبل الوالدٌن فً إلحاق األذى بالطفل , بل إنه فً معظم 

 الحاالت ناتج عن أسالٌب التنشبة الخاطبة من قسوة أو عقوبة صارمة ضد أطفالهم 

ٌشٌر إلى النمط اللفظً الذي ٌإذي الطفل  وٌعٌق نموه  فظً :العنؾ الل    

العاطفً وٌفقده إحساسه بؤهمٌته , ومن أشكاله المدمرة والشابعة : االنتقاد البلذع 

المتكرر والتحقٌر والشتم و اإلهانة والرفض واالستخفاؾ بالطفل أو السخرٌة منه  

 من قبل الوالدٌن .

كفٌلة بؤن تحدد المبلمح األساسٌة فً شخصٌاتهم فبل شَك أَن كل هذه الممارسات 

 .( 33وتإثر لدى الكثٌر منهم فً رفع سلوك العنؾ لدٌهم  )

وٌقصد به التؤثٌرات السلبٌة التً ٌتعرض لها الطفل أثناء  العنؾ التواصلً :    

التعامل األسري وأثناء تواصله داخل أسرته سواء كان مع والدٌه أو أحد أخوته  

 انعدامة , فإن ؼٌاب النقاش والحوار بٌن أفراد األسرة , إذ ٌصبح داخل األسر

الحوار عنؾ تواصلً . ٌعنً أن الطفل ال ٌستطٌع التعبٌر عن أفكاره وأطروحاته 
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وتصوراته وال تحترم وجهة نظره مما ٌصعب علٌه تقبل الطرؾ اآلخر ) األب , 

 األم , األخوة ( , مما ٌزٌد من تفشً سلوك العنؾ لدٌه .

هو شكٌل من أشكال االمتثال لمنظومة القٌم االجتماعٌة والثقافٌة  العنؾ الرمزي : 

 .  ( 34)السابدة , وتنظمه المعاٌٌر واألعراؾ واالتجاهات السلوكٌة 

هذا العنؾ ٌتجسد فً عدم اهتمام الوالدٌن بؤطفالهم أثناء المرض  العنؾ الصحً :

 أو نقص الؽذاء الجٌد .واإلهمال فً عرضهم على الطبٌب وسوء الؽذاء 

وهو الذي ٌعزى إلى تؤثٌر النظم والعادات الخاصة بجماعة  العنؾ االجتماعً :    

الفرد  , وأن العنؾ ٌمكن وصفه نتٌجة التساع عبلقات الفرد االجتماعٌة , وٌعد 

هذا النوع من اإلٌذاء من أشكال العنؾ التً ٌكثر وقوعها على األطفال ؛ ألنه 

تماعٌاً علٌه وٌضٌق الخناق على مدى تواصله وتفاعله مع ٌفرض حصاراً اج

المجتمع الخارجً , كما ٌسلب منه حرٌة اتخاذ القرارات التً لها عبلقة به 

وبؤسرته , وذلك من أجل إحكام السٌطرة علٌه وحرمانه من ممارسته ألدواره 

ظلم بها . وٌشمل أفعال العنؾ التً ٌ (35)وحقوقه الشخصٌة والنفسٌة واالجتماعٌة 

اإلنسان ذاته أو ؼٌره وتإدي إلى فساد المجتمع , وهً األفعال التً تتعدى على 

 النفس , والمال , والعرض , والعقل , والدٌن .  

 خامسا  : النظرٌات المفسرة لظاهرة العنؾ األسري :

مازالت دراسات معظم الباحثٌن تتواصل للوقوؾ على تقرٌر شامل للسلوك 

التً تدفع اإلنسان إلى القٌام بسلوك معٌن وتعد جهود المنظرٌن  اإلنسانً واألسباب

من العلماء بنظرٌاتهم الحدٌثة امتداداً للنظرٌات القدٌمة أو إدخال لبعض التعدٌبلت 

 . ( 36)علٌها أو اتخاذ اتجاه آخر ؼٌر االتجاه الذي اتخذته النظرٌات القدٌمة 
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سباب واألشكال وأسالٌب وهناك كثٌٌر من النظرٌات التً قامت بدراسة األ

ٌُعد أمراً أساسٌاً لفهم  اإلصبلح والوقاٌة من العنؾ األسري , اإللمام بهذه النظرٌات 

الظاهرة من خبلل منظور معٌن ولتفسٌر وقابعها بشكل ٌساعد على التنبإ السابق 

 للسلوك , ومن أهم هذه النظرٌات التً تناولت العنؾ ما ٌلً :

((  أول من   ألبرت باندوراٌعد ))   ) تعلم العنؾ ( نظرٌة التعلم االجتماعً 

وضع أسس هذه النظرٌة أو ما ٌعرؾ باسم التعلم من خبلل المبلحظة , حٌث تقوم 

 هذه النظرٌة على ثبلثة أبعاد ربٌسة  :

 نشؤة جذور العنؾ بؤسلوب التعلم والمبلحظة والتقلٌد . - أ

 الدافع الخارجً المحرض على العنؾ . - ب

 تعزٌز العنؾ . - ت

وتفترض هذه النظرٌة أن األشخاص ٌتعلمون العنؾ بنفس الطرٌقة التً ٌتعلمون 

بها أنماط السلوك األخرى , وتتم عملٌة التعلم داخل األسرة فً شتى المجاالت 

واألنماط الثقافٌة , حٌث أن األطفال الذٌن ٌشاهدون السلوك العدوانً ال ٌتذكرونه 

مل ربٌس فً اكتساب العنؾ من خبلل فحسب بل ٌقلدونه , حٌث ٌعد التقلٌد عا

التنشبة االجتماعٌة , التً قد تتبنى العنؾ وتمهد له الطرٌق بشكل مباشر وؼٌر 

 .  (37)مباشر 

: أَن  عملٌة التعلم تتم داخل األسرة  إجبلل إسماعٌلوفً هذا المجال ٌإكد     

أطفالهم على سواًء فً الثقافة الفرعٌة أو فً الثقافة ككل , فبعض األسر ٌشجعون 

التصرؾ بعنؾ مع اآلخرٌن فً بعض المواقؾ , وٌطالبونهم بؤال ٌكونوا ضحاٌا 

للعنؾ فً مواقؾ أخرى , والبعض اآلخر ٌنظر للعنؾ وكؤنه الطرٌقة الوحٌدة 

للحصول على ما ٌرٌدون , بل أن بعض اآلباء ٌشجعونهم على التصرؾ بعنؾ 

 . (38)  عند الضرورة 
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جتماعً مفادها : أن اإلنسان ٌتعلم من خبلل المشاهدة ونظرٌة التعلم اال    

والمبلحظة أكثر مما ٌتعلمه من خبلل األسلوب القدٌم , المحاولة والخطؤ عبر 

التجربة المباشرة فالعنؾ هنا سلوك ٌتعلم وٌكتسب اجتماعٌاً , من خبلل عملٌات 

ها قللت من التنشبة االجتماعٌة فالنقد الذي ٌمكن أن ٌوجه إلى هذه النظرٌة إن

األدوار التً تإدٌها العملٌات االنفعالٌة والتً تعد متؽٌرات وسٌطة بٌن المتؽٌرات 

 المستقلة وبٌن فعل العنؾ ) المتؽٌر التابع ( .

تفترض هذه النظرٌة أن السلوك العدوانً هو دابماً نظرٌة اإلحباط والعنؾ :

شكال العدوان أي أن نتٌجة لئلحباط , وأن اإلحباط  دابماً ٌإدي إلى شكل من أ

العدوان نتٌجة طبٌعٌة وحتمٌة لئلحباط وفً أي وقت ٌحدث عمل عدوانً ٌفترض 

أن ٌكون اإلحباط هو الذي حرض علٌه , وبمعنى آخر ٌمكن القول بؤن إزالة 

 مصادر اإلحباط الخارجٌة  تإدي إلى التخلص من السلوك العدوانً أو التقلٌل منه 

ألمل والحرمان والشعور بالمرارة والفشل ناجم عن واإلحباط هو حالة من خٌبة ا

إعاقة المرء من تحقٌق هدؾ معٌن . فالوعً باإلحباط ٌعنً الخطر والتهدٌد 

بالحرمان من إشباع حاجات اإلنسان األساسٌة التً تحمً وجوده وتحافظ على 

  . ( 39)بقابه 

ده ال ٌكفً لصدور فالنقد الذي ٌمكن أن ٌوجه إلى هذه النظرٌة  أن اإلحباط وح    

سلوك العنؾ , وأن أسباب السلوك العنٌؾ كثٌرة ومتعددة , وأن كثٌر من العادات 

ٌمكن أن تكتسب دون حدوث إحباط مسبق للشخص , كما أن االنفعاالت الناتجة 

عن اإلحباط ال ٌترتب علٌها بالضرورة نوع من العنؾ , وإنما ٌمكن أن ٌترتب 

باط ال ٌإدي إلى العنؾ , إال إذا لقى شٌباً من عن ذلك استعداد للعنؾ , فاإلح

 اإلثابة والتدعٌم .
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هذه النظرٌة تهتم بالعوامل البٌولوجٌة للكابن الحً الفرد مثل : النظرٌة البٌولوجٌة

الصبؽٌات , والجٌنات , والهرمونات , والجهاز العصبً , والؽدد الصماء , 

ة فً المخ , التً قد تكون مثٌرة والتؤثٌرات البٌوكٌمٌابٌة , واألنشطة الكهربابٌ

للعنؾ , وهً تكون كامنة داخل الفرد تدفعه للقٌام بؤي سلوك عدوانً , وأن هذا 

 الشكل من السلوك فطري فً النفس البشرٌة .

وفق هذه النظرٌة تبدو العملٌات العقلٌة واالنفعالٌة لدى الفرد عملٌات عصبٌة 

ً الدماغ , كالخوؾ والؽضب واأللم , ترتبط بتنبٌهات كهربابٌة لمناطق محدودة ف

وقد ٌرتكب الفرد أفعال العنؾ نتٌجة اضطرابات تحدث فً الدورة الدموٌة 

وتفاعبلت كٌمابٌة وبٌولوجٌة , لذا ٌركز جل الباحثٌن على أهمٌة الجهاز العصبً 

 .( 40) الحٌوي بوصفه األساس ألنماط السلوك العدوانً المتسم بالعنؾ 

ه النظرٌة ترى بؤن العنؾ والعدوان جزء أساسً فً طبٌعة وٌمكن القول أن هذ

اإلنسان , وأنه التعبٌر الطبٌعً لعدة ؼرابز مكبوتة , تسهم فً مٌل الفرد إلى 

سلوكٌات العنؾ , وإذا لم ٌحصل هذا التفرٌػ فإن التوتر ٌعود علٌه باالضطرابات 

 التً تإثر علٌه بالسلب .

ظرٌة إنها تعتمد على عامل واحد فقط فً تفسٌر والنقد الذي ٌمكن أن ٌوجه لهذه الن

سلوك العنؾ , وهذا وحده ال ٌكفً فً تفسٌر هذا السلوك , بل هو نتاج للكثٌر من 

األسباب المتداخلة , وفق تفاعل الشروط الفردٌة مع المثٌرات البٌبٌة التً تإدي 

 إلى سلوك العنؾ لدى األفراد  .

كؽٌره من  -نظرٌة أن السلوك العدوانً تفترض هذه الالنظرٌة السلوكٌة :    

محكوم بتوابعه , أي أن السلوك العدوانً تزداد  –أنماط السلوك اإلنسانً 

احتماالت حدوثه عندما تكون نتابجه إٌجابٌة أو معّززة ومدّعمة , وتقل احتماالت 
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حدوثه عندما تكون نتابجه سلبٌة أو عقابٌة , وٌَعد هذا حجر األساس فً مفهوم 

 اط  اإلجرابً .االشر

 : ( 41)وهناك نوعان من االشراط  هما 

االشراط االستجابً وٌحدث فٌه السلوك كاستجابة لمثٌر سابق , فالفرد ٌصدر  - أ

 سلوكاً عدوانٌاً كاستجابة لمثٌر سابق مثل تلقٌه إلهانة على سبٌل المثال .

االشراط االجرابً  : الذي ٌصدر السلوك كإجراء فً البٌبة فٌحدث فٌها  - ب

تؽٌرات , وٌتؤثر بعد ذلك بما ٌعقبه ؛ فإذا كان تعزٌزاً زاد احتمال صدوره , 

أما إذا لم ٌعزز أو تعرض للعقاب فإن احتمال صدوره ٌتناقص , فالسلوك 

 العدوانً وفقاً لهذا االشراط ٌحدث وٌستمر عندما ٌعقبه ثواب .

تً ترى بؤن هذه النظرٌة من النظرٌات المعرفٌة ال: نظرٌة العدوان االنفعالً

العدوان ٌمكن أن ٌكون ممتعاً حٌث أن هناك بعض األشخاص ٌجدون استمتاعاً فً 

إٌذاء اآلخرٌن , باإلضافة إلى منافع أخرى , فهم ٌستطٌعون إثبات رجولتهم 

وٌوضحوا أنهم أقوٌا وذو أهمٌة وأنهم ٌكتسبون المكانة االجتماعٌة , ولذلك فهم 

ٌاً ومع استمرار مكافؤتهم على عدوانهم ٌرون أن العدوان ٌكون مجزٌاً مرض

ٌجدون فً العدوان متعة لهم , فهم ٌإذون اآلخرٌن حتى إذا لم تتم إثارتهم انفعالٌاً , 

فإذا أصابهم ضجر وكانوا ؼٌر سعداء فمن الممكن أن ٌخرجوا فً مرح عدوانً  

(42) . 

هإالء  إن هذا العنؾ ٌعززه عدد من الدوافع واألسباب وأحد هذه الدوافع أن

العدوانٌٌن ٌرٌدون أن ٌبٌنوا للعالم وربما ألنفسهم أنهم أقوٌاء , وال بد أن ٌحظوا 

  باألهمٌة واالنتباه .

ٌتضح من النظرٌات المفسرة لظاهرة العنؾ األسري أنها تتباٌن فً تفسٌرها 

لسلوك العنؾ فنجد أن كل نظرٌة تفسر العنؾ األسري من جانب معٌن ولكنها ال 
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لظاهرة بشكل شمولً ٌتناولها  من جوانب مختلفة خصوصاً وأن هذه تفسر هذه ا

الظاهرة ٌصعب تفسٌرها فً ضوء نظرٌة واحدة , إال أن هذه التفسٌرات تبدو 

 مكملة بعضها بعضاً  .

ومن هذا نعود لنؤكد أَن اإللمام بهذه النظرٌات جملة واحدة وتداخلها لدراسة 

 اهرة ودقة تفسٌرها  .الظاهرة , ٌعد أمراً أساسٌاً لفهم الظ

أي أن سلوك العنؾ كؤي سلوك , محصلة مجموعة من العوامل المتفاعلة بعضها 

  ذاتً وبعضها ٌكمن فً ظروؾ التنشبة االجتماعٌة ومواقؾ الحٌاة التً نعٌشها .

 سادسا  : نتائج العنؾ األسري ضد األطفال :

سب نوعٌة العنؾ ٌختلؾ تؤثٌر العنؾ األسري ضد األطفال من طفل إلى آخر وح

الممارس والشخص الذي ٌقوم به , إضافة إلى جنس الطفل , فاألطفال الذٌن 

ٌتعرضون للعنؾ ؼالباً ما ٌكون لدٌهم استعداد لممارسة العنؾ ذاته ضد أنفسهم 

 وضد اآلخرٌن ومن بٌن هذه النتابج :

من خبلل العنؾ األسري ٌصبح الفرد ؼٌر قادر على ضبط ذاته وٌمٌل إلى  -

رد والتهكم , كما ٌتسم تفاعله بالخشونة والقسوة , باإلضافة إلى ذلك ٌحل التم

اإلكراه والصراخ بٌن كافة أعضاء األسرة بدٌبلً عن لؽة الحوار والنقاش 

 الهادؾ المفٌد .

ٌتسبب العنؾ فً نشوء اضطرابات وعقد نفسٌة متفاوتة الخطورة  والتً قد  -

ة عنٌفة أو تإثر فً اإلخفاق تتطور وتتفاقم إلى حاالت مرضٌة أو سلوكٌ

المدرسً أو االنقطاع عن الدراسة  , أو ٌإثر تؤثٌراً سلبٌاً على عبلقاته 

 االجتماعٌة  وؼٌرها  . 



 د.محمد مصباح صالح 

 ابه وطرق العبلجمظاهره وأسب لالعنؾ األسري الموجه ضد األطفا

 

 94 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

بالعنؾ وتتؤصل فكرة العنؾ فً نفسه وهو سٌصبح فً  الطفل المعنؾ سٌتؤثر -

 المستقبل رب أسرة , وما مورس قد ٌمارسه على أطفاله فً المستقبل .

ٌدفع األطفال إلى االنتقام من األسرة بشًء ٌحبونه , فمثبلً قد ٌرؼب  العنؾ قد -

الطفل برد العنؾ على أسرته بؤن ٌسًء إلى سمعتها فٌقدم إلى ارتكاب جرابم 

وهو ؼٌر راؼب فً ارتكابها وإنما من أجل االنتقام من أسرته وتوجٌه اإلهانة 

 لها .

لمحبة والحماٌة والتعاطؾ تفكك الروابط األسرٌة وانهٌار روابط األلفة وا -

وانعدام الثقة , كما تنهار كل الروابط التً تحمً حٌلة اآلخرٌن وتدفعنا إلى 

  احترامها .

عدم القدرة على التعامل اإلٌجابً مع المجتمع واالستثمار األمثل للطاقات  -

الذاتٌة والبٌبٌة للحصول على إنتاج جٌد , والذي سٌإدي فً النهاٌة إلى تهدٌد 

  لمجتمع بؤسره .كٌان ا

ومن خبلل العرض السابق للعنؾ األسري ضد األطفال , فإن خاتمة هذا البحث 

 ٌمكن أن تتلخص فً اآلتً :

ٌعتمد التفسٌر التكاملً للعنؾ على أن السلوك العنٌؾ هو نتاج لسلوك مركب  -

ال ٌمكن أن ٌخضع للتجزبة , وأن كافة النظرٌات والتفسٌرات ال ٌمكنها أن 

ا تفسٌراً ٌحٌط بكل أنماط العنؾ , إال أن النظرٌات المقدمة فً تضع بمفرده

هذا اإلطار انحصرت بٌن العوامل النفسٌة واالجتماعٌة , بٌنما أسباب العنؾ 

كثٌرة ومعقدة , وترتبط بمتؽٌرات مختلفة , وهذا ٌزٌد من تعقد إٌجاد نظرٌة 

 متكاملة موحدة .
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النفسٌة وتقلل من أهمٌة عبلقة  إن النظرٌات السٌكولوجٌة تركز على العوامل -

البناء االجتماعً والبٌبة االجتماعٌة المحٌطة بالفرد وهً اإلطار االجتماعً 

 الثقافً الذي ٌتفاعل فٌه  وٌإثر فً تشكٌل سلوكه وشخصٌته .

إن الموقؾ من العنؾ , إن كان سلباً أو إٌجاباً , هو نتاج ثقافة مجتمعٌة معٌنة  -

د , وٌعد من قبل الوالدٌن من األسالٌب التربوٌة الناجحة تكٌفها العادات والتقالٌ

, التً ٌعتمد علٌها فً التنشبة األسرٌة , وكذلك ثقافة المجتمع جعلت من 

العنؾ الموجه ضد األطفال ذو مشروعٌة مجتمعٌة تؤخذ من التربٌة والتؤدٌب 

 والتنشبة االجتماعٌة أسباب مشروعٌته .

مع الواقع ومع اآلخرٌن حٌن ٌشعر بالعجز إن العنؾ لؽة التخاطب الممكنة  -

عن إٌصال صوته بوسابل الحوار العادي وحٌن ترسخ القناعة لدٌه بالفشل فً 

 إقناعهم باالعتراؾ بكٌانه وقٌمته .

إن التؤدٌب القاسً ٌدفع بالطفل إلى ممارسة العنؾ , وذلك بما ٌولده عنده من  -

بٌن أفراد األسرة تعد من أهم إحباط , فالضرب المبرح واالعتداءات المتبادلة 

األسباب التً تكمن وراء مٌول الطفل إلى ممارسة العنؾ , حٌث ٌبدو له 

طبٌعٌاً ما ٌراه من تبادل الضرب وما ٌسمعه من ألفاظ بذٌبة بٌن أفراد أسرته 

. 

ٌحدث العنؾ الموجه ضد األطفال نتٌجة لؽٌاب أسالٌب ووسابل التنشبة   -

ركز على منح مساحة من الحرٌة والتفكٌر وإبداء االجتماعٌة السلٌمة التً ت

الرأي  واالستماع واإلصؽاء لؤلطفال , فالحوار األسري ركن أساس فً النمو 

النفسً السلٌم لهم , كما أنه ضروري للنضج االجتماعً , فبل ٌمكن لهم أن 

ٌتعاملوا اجتماعٌاً وبشكل سلٌم إذا لم ٌكن عندهم قدرة وملكة الحوار , فؽٌاب 

 حوار الهادؾ والفعال ٌفقد التماسك والترابط األسري بٌن أعضابها .ال
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إن األسرة التً ٌتمتع فٌها األطفال بقدر كبٌر من الحوار الدٌمقراطً الهادؾ  -

الذي ٌتسم باالحترام واألخبلق ٌكون تؤثٌره إٌجابً ؼلى المستوى النفسً 

 فٌها الخبلفات واالجتماعً , وعلى العكس من ذلك , فإن األسرة التً تنبعث

وتشٌع فٌها روح األنانٌة والحقد والعبلقات التسلطٌة , وقمع تساإالت األطفال 

فً مراحل التنشبة األولى , تإدي مستقببلً إلى كراهٌة واضحة إلى كل رموز 

المجتمع وزرع العدوانٌة وسلوك العنؾ تجاه اآلخرٌن ؛ تتحول بعد ذلك إلى 

, وٌصبحوا أعضاء ؼٌر فاعلٌن  داخل  حاالت نفسٌة ؼٌر مقبولة اجتماعٌاً 

 , مجتمعهم 

البد من تكاثؾ الجهود بٌن كل أفراد المجتمع , ومن  للحد من هذه الظاهرةو    

المإسسات الدٌنٌة ومإسسات الرعاٌة االجتماعٌة الرسمٌة واألهلٌة , ووسابل 

لتوصٌات اإلعبلم ومراكز البحث العلمً ,  وٌنتهً بنا البحث إلى تقدٌم جملة من ا

والتوجٌهات التً نرى من شؤنها  تقً األسرة من حدوث العنؾ ضد األطفال 

 والتفكك األسري بشكل ملحوظ ,  والتً من أهمها :

إن الدور السلٌم للتنشبة االجتماعٌة هو أن توجه حٌاة الطفل كً ٌعرؾ  -

المواقؾ التً ٌجب أن ٌثور فٌها لٌحافظ على نفسه والمواقؾ التً ٌجب أن 

 بها ومعرفة المواقؾ التً  ٌبدأ فٌها سلوكه عدوانً .ٌتجن

إن التنشبة األسرٌة السوٌة تهدؾ إلى التحكم فً العنؾ والعدوان والتخفٌؾ  -

من حدته حتى ال تتحول إلى تدمٌر وإٌذاء بل إلى األهداؾ اإلٌجابٌة التً 

 تحافظ على حٌاة الفرد والجماعة .

ٌة وتحدٌد المواقع من السلطة بٌن ضرورة إعادة النظر فً التنشبة االجتماع -

اإلناث والذكور والكبار والصؽار داخل األسرة والمجتمع , وإعادة تفعٌل 
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التعببة االجتماعٌة لتؽٌٌر السلوكٌات والمواقؾ تجاه العنؾ المبنً على النوع 

 أو العمر أو ؼٌره .

فً تجنب األسرة دواعً الخبلؾ والنزاع والتشاحن والعنؾ , وعدم المبالؽة  -

العقاب والثواب , مع مراعاة قدرات أطفالهم وإمكاناتهم ,  وزٌادة عوامل 

 التوافق واالنسجام بٌن كافة أفرادها .

ضرورة تفعٌل الحوار األسري الهادؾ , وتعمٌق االعتراؾ باآلخر , وؼرس  -

 قٌم التسامح والسلم وأن ٌكون الحوار سلطاناً بدٌبلً للعنؾ .

لمربً والمسموع والمكتوب فً توعٌة األسرة التركٌز على دور اإلعبلم ا -

التوعٌة السلٌمة التً تتضمن استقرارها وتفادي المشاكل والمنازعات قبل 

 وقوعها وكذلك توعٌة كافة أفراد المجتمع بمخاطر العنؾ ضد األطفال . 

الوعظ واإلرشاد الدٌنً الذي ٌحث على أهمٌة التراحم والترابط األسري ,   -

ن مشاكل العنؾ , من خبلل وسابل اإلعبلم والمناهج لحماٌة المجتمع م

 الدراسٌة ومراكز التوجٌه فً المجتمع .

تقدٌم استشارات نفسٌة واجتماعٌة وأسرٌة لؤلفراد الذٌن ٌنتمون إلى األسر  -

 التً ٌنتشر فٌها العنؾ .
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 هدى الطاهر الهادي سلٌمان
 زاوٌةكلٌة اآلداب/ جامعة ال

  

 مقدمة

كانت العبلقات القرطاجٌة الرومانٌة ٌسودها السبلم, ولكن بسبب عدم استقرار      

األوضاع السٌاسٌة فً جزٌرة صقلٌة, أدى إلى اضطراب العبلقات بٌن الرومان 

ق. م, التً 146ـ 264والقرطاجٌٌن, التً انتهت بقٌام الحروب البونٌة سنة 

اج, وتم تحوٌل أراضٌها إلى مقاطعة رومانٌة, انتصر فٌها الرومان بتدمٌر قرط

وأطلق علٌها اسم والٌة إفرٌقٌا الرومانٌة, وهكذا انفردوا بالسٌادة الكاملة على 

إلى والٌات  (2), حٌث قسمت منطقة شمال أفرٌقٌا(1)حوض بحر الروم )المتوسط(

ة ـ مملكة عدة ذات صلة سٌاسٌة وجؽرافٌة بالنظام الرومانً )والٌة أفرٌقٌا الرومانٌ

, ومر النظام السٌاسً بالمؽرب القدٌم خبلل فترة  نومٌدٌا ـ مملكة مورٌتانٌا(

ـ 146االحتبلل الرومانً بثبلث مراحل, وهً مرحلة العهد الجمهوري من سنة 

م, ومرحلة 244ق.م ـ 27ق.م,ومرحلة العهد اإلمبراطوري األول من سنة 27

ذا تمكن الرومان من السٌطرة على م, وهك429ـ  244العهد اإلمبراطوري الثانً 

 (.3)هذه المنطقة واعتبارها إحدى الوالٌات الرومانٌة

بعد وفاة اإلمبراطور ٌولٌوس قٌصر انتقل الحكم إلى ماركوس أنطونٌوس,     

وتكونت لجنة من ثبلثة أشخاص وهم أنطونٌوس ولبٌدوس وأوكتافٌان لتوطٌد 

 .األمن السٌاسً فً الدولة الرومانٌة
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لصراع بٌن كل من أوكتافٌان وأنطونٌوس, وانتهى الصراع بمعركة أكتٌوم بدأ ا

ق.م, وتمكن فٌها أوكتافٌان إحراز االنتصار, وهكذا بدأت مرحلة جدٌدة 31سنة 

 . (4)م14ق.م ـ 31من تارٌخ روما بزعامة اإلمبراطور أوكتافٌان أؼسطس 

 بسبب: وقد أدت السٌاسة االقتصادٌة الرومانٌة إلى قٌام عدة ثورات

 .(5)سٌاسة بعض األباطرة الرومان فً تعاملهم مع األهالً .1

(, 2ـ 1ٌنظر للخرٌطتٌن رقم )(6)فرض اإلقامة على القبابل اللٌبٌة .2

وعدم السماح لؤلهالً بحرٌة التنقل خوفا من تهدٌدهم للموانً 

الرومانٌة) حسب رإٌتهم ( باإلضافة إلى الضرابب المفروضة 

لتً أنهكت كاهلهم , ثم االؼتٌاالت التً نفذها بعض علٌهم وا

 .(7)األباطرة ضد زعماء القبابل

 .(8)عدم إرجاع األراضً الزراعٌة المسلوبة من المواطنٌن ألصحابها .3

التً بناها الرومان حول األراضً الخاضعة للسٌطرة الرومانٌة,  الحصٌنات .4

 أدت إلى الحد من حرٌة حركة األهالً.

تصبلح الزراعً, والتً كان القصد من إصدار بعض التشرٌعات لعملٌة االس .5

 .(9)ورابها سلب األراضً الزراعٌة من أصحابها األصلٌٌن

 نتٌجة للسٌاسة الرومانٌة قام اللٌبٌون بعدة ثورات كان من بٌنها:ـ 

 :ثورات الجٌتول والجرامنتٌٌن 

ن ( إحدى القبابل اللٌبٌة القدٌمة, التً كانت تقط Gaetu) (10)تعد قبٌلة الجٌتول    

(, وتمتد جنوبا حتى إطراؾ Numidiaجنوب قرطاجة ومملكة نومٌدٌا )

الصحراء الشمالٌة, وبعد ترجمة اسم قبٌلة الجٌتول عن البلتٌنٌة إلى العربٌة ) تارة 

عانت هذه القبٌلة من االستٌطان الرومانً , (11)تكتب الجٌتول, وتارة أخرى جدالة(
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, وكان النصر سجاال بٌنهما, ورؼم (12)وبدأت بمقاومته بمساعدة قبٌلة الجرامنت

 .(13)ذلك ظل تهدٌد الجٌتول مستمرا للمواقع الرومانٌة

ق. م, 19أما فٌما ٌخص ثورة الجرامنت, حٌث بدأ الصراع مع الرومان عام     

(, ٌنظر Cornelius Balpusعندما قاد القابد الرومانً كورنٌلٌوس بالبوس) 

ن صبراتة واتجهت إلى ؼدامس ثم اتجهت (, انطلقت الحملة  م3للخرٌطة رقم )

إلى  مدٌنة ماكساال)مسبلتة حالٌاً(, ثم مروا بمدٌنة تابٌدو)جادو(, ووصلوا حتى 

ؼدامس, ومنها إلى مدٌنة تاتابور)وادي الشاطًء حالٌاً(, ثم اتجهت إلى مدٌنة 

جرمة,وبسبب عدم خبرتهم فً عبور الصحراء عاودوا أدراجهم إلى الشمال, وعند 

دة مروا بمدٌنة دبرٌس )دبدب حالٌاً( حتى وصلوا شواطا البحر المتوسط عند العو

(؛ وخبلل هذه الحملة استولى بالبوس على Leptis Magnaمدٌنة لبدة الكبرى)

( , Debris(, ودبرٌس)Cidamusالعدٌد من المدن, وأهمها مدٌنة ؼدامس) 

 .(14)(Maxuklaوماكساال)

قها بالبوس من خبلل حملته ضد وعلى الرؼم من االنتصارات التً حق

الجرامنتٌٌن, والتً أهلته للحصول على موكب نصر فً روما, إال أن الجرامنتٌٌن 

لم ٌتوقفوا عن مهاجمة الرومان, بل ظلوا ٌهددون المدن الرومانٌة, وٌهاجمونها من 

 ا.(15)حٌن إلى األخر

لوا جٌشا نتج عن هذه الحملة حدوث رد فعل قوي من الجرامنت, إذ شك       

واتجهوا شماال, وبدأوا بمهاجمة المدن اللٌبٌة التً كانت تحت السٌطرة 

(  Vesbesianusالرومانٌة,وذلك الهجوم أدى إلى قٌام اإلمبراطور فسبازٌان)

م( بالرد على هذه المدن خوفا من ضٌاع أمبلك اإلمبراطورٌة الرومانٌة, 79ـ 69)

الكبرى حتى مشارؾ الصحراء,  مٌبلدٌة من لبدة 70فسارعلى رأس جٌشه سنة 
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ولم ٌتمكن من الزحؾ جنوبا لبسالة اللٌبٌٌن, وعدم خبرة جنوده بالصحراء, ولهذا 

ظل الرومان ٌدافعون عن أمبلكهم من دون تقدم إلى الصحراء واالستٌبلء عن 

 .(16)المدن اللٌبٌة

  ( ثورة تاكفارٌناسTacfarinas (17 ـ 24ـ:)م 

س فً عهد اإلمبراطور تٌبٌرٌوس كلودٌوس بدأت ثورة تاكفارٌنا       

(Claudoius Tiberius( )14 حٌث استمرت حوالً ثمان 35ـ ,)م

لنومٌدي تاكفارٌناس , مع الزعٌم (17)سنوات, تحالؾ فٌها الزعٌم ا

مٌبلدٌة, ضد االستٌطان  17(, فً عام Mazippaالموري مازبٌا)

لثورة بعض المإرخٌن, كا(18)الرومانً ن من بٌنهم ؛ وقد ذكر هذه ا

( الذي تحدث عن هذه Tacetusالمإرخ الرومانً تاكٌتوس تاسٌت)

الثورة فً حولٌاته, وذكر أن القابد تاكفارٌناس وحلفابه من قبابل 

المور والجرامنت وقفوا فً وجه الرومان, كما تحدث عن شخصٌة 

ً اشتؽل مع الرومان كمساعد تاكفارٌناس وقال أنه كان  ً نومٌدٌا قابدا

ش ما اكسبه خبرة عسكرٌة فً األسلحة والمشاة, ثم فر بعد فً الجٌ

ذلك إلى الصحراء واختبؤ بها, وبدأ من هناك فً إعداد جٌشه المكون 

من عصابات قطاع الطرق والمتشردٌن التً كانت مهمتهم السلب 

والنهب. ومن خبلل ما سبق ٌتضح لنا أن جبهة القتال شملت معظم 

والمدن الثبلث )لبدة الكبرى ـ أوٌا ـ  الجنوب النومٌدي والمورٌتانً,

صبراتة(, حٌث تحالفت جمٌع القبابل اللٌبٌة ضد الرومان, وعلى 

كما أشار النقش التذكاري الموجود على , (19)رأسهم قبٌلة الجرامنت

واجهة قوس اإلمبراطور تٌبٌرٌوس بمدٌنة لبدة الكبرى إلى عملٌات 
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موال التً حصلوا علٌها تبلٌط شوارع مدٌنة لبدة التً تمت بفضل األ

 .(20)من عابدات محاصٌلهم, التً تم تجمٌعها من المزارع

لنزاع بعد رفض اإلمبراطور الرومانً تٌبٌرٌوس التفاوض       اشتد ا

والتنازل عن األراضً الزراعٌة لتاكفارٌناس, وهو األمر الذي أدى 

ك به إلى تهدٌد اإلمبراطور بحرب دابمة, والتً تحالؾ فٌها مع مل

الجرامنتٌٌن, وبذلك استطاعوا السٌطرة على جزء من األراضً 

 .(21)المحٌطة بالمدن الثبلث

لثانً      25( Ubi)(22)أما على الجانب الرومانً طلب الملك ٌوبا ا

لثورة, وبالفعل تمكن الرومان 23ق.م ـ  م, العون منهم إلٌقاؾ هذه ا

ن اللٌبٌٌن سرعان فً بادي األمر من االنتصار, الذي لم ٌدم طوٌبل, أل

ما بدأوا ٌعٌدون تنظٌم قواتهم مرة أخرى بفضل توؼلهم فً الصحراء, 

وقد ساعدهم ذلك فً إعادة مهاجمة المواقع الرومانٌة بشكل خاطؾ , 

وال شك أن هذه االسباب ساعدت فً إٌقاع الهزٌمة بالقوات الرومانٌة 

لحة التً وبشكل متكرر, واالستٌبلء على عدد كبٌر من الؽنابم واألس

 .(23)تساعدهم فً مواصلة الحرب ضد الرومان

لثانً عام   م دون تحقٌق أي نصر على اللٌبٌٌن, 23توفً الملك ٌوبا ا

م  العرش الذي كان 40ـ 23ثم تولى بعده ابنه الملك بطلٌموس 

ضعٌؾ الشخصٌة, ما سهل انتشار الثورة فً جمٌع أنحاء 

لتاسعة م تم إرسال الف24, وفً عام (24)مورٌتانٌا رقة األسبانٌة ا

لمساندة الجٌش الموجود بالقرب من مدٌنة لبدة الكبرى وذلك لقطع 

لقبابل اللٌبٌة, وتم تجنٌد جزء من الجٌش الرومانً  الطرٌق أمام ا
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لٌبٌٌن, وقطع إمداداتهم؛ وقد تمكن الرومان من االنتصار  لمهاجمة ال

ذا كان من أسباب . وهك(25)على اللٌبٌٌن وأسر القابد تاكفارٌناس وقتله

لٌبً, وموالة بعض حكام  فشل ثورة تاكفارٌناس هو اتساع الجنوب ال

 الوالٌات للرومان, وقلة الخبرة العسكرٌة لدى اللٌبٌٌن.

ٌتضح من خبلل النقش التذكاري لقوس تٌبٌرٌوس بمدٌنة لبدة الكبرى عملٌات      

سؤل ما هو مصٌر تلك . وهنا نت(26)استعادة السكان المحلٌٌن ألراضٌهم الزراعٌة

األراضً بعد موت تاكفارٌناس؟وهل عادت تحت السٌطرة الرومانٌة؟ أم ظلت 

ألصحابها؟. ٌعتقد أحد الباحثٌن االٌطالٌٌن أن تلك األراضً ظلت فً حوزة 

م للرومان, عندما سٌطروا من جدٌد على 35الجرامنتٌٌن إلى أن عادت عام 

)سرت حالٌاً(شرقاً حتى خلٌج  (Syrticاألراضً الممتدة من خلٌج سرتٌن)

 .(27)()قابس حالٌاً( ؼرباً Tacapaeناباكاي)

 (ثورة قبٌلة النسامونٌسNasamonians:) 

إثر القضاء على ثورة تاكفارٌناس كان على الرومان مواجهة قبابل قوٌة      

أخرى منها,قبٌلة النسامونٌس القاطنة إلى الؽرب من قبٌلة األوسجساي, )التً 

, وقد (28)قة الممتدة من ؼرب مدٌنة برقة حتى مذبح األخوٌن فٌبلٌنً(تقطن المنط

ترك قطعانهم بجوار  172اعتادت هذه القبابل كما ذكر هٌرودوت فً الفقرة 

 . (29)البحر, والذهاب إلى مدٌنة أوؼٌلة)أوجلة حالٌا( لجنً ثمار النخٌل

تهاجم الدخبلء وكانت هذه القبٌلة تسٌطر على منطقة خلٌج سرت الكبرى وكانت  

من القراصنة أو البحارة الرومان مما جعل الرومان ٌتخذون إجراءات وقابٌة لصد 

هجمات هذه القبابل على السفن الرومانٌة, وذلك بمنعهم من مؽادرة أراضٌهم, بل 

وإجبارهم على دفع الضرابب, وقد تضاٌقت هذه القبٌلة من اإلجراءات التعسفٌة, 
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كل الممثلٌن الرومانٌٌن المخولٌن بجباٌة  فرفضت دفع الضرابب, وقتلت

 Luceusالضرابب, ثم قتلوا البروقنصل لوكٌوس كورنٌلٌوس لنتولوس)

Cornelius Lentulus مٌبلدٌة, وهذا إن دل على شًء فإنما ٌدل  4( فً عام

 . (30)على مدى قوة السكان المحلٌٌن, وإتقانهم لحرب العصابات ونصب الكمابن

س وسبعٌن سنة عاودت قبٌلة النسامونٌس هجومها على وبعد حوالً خم     

الرومان, األمر الذي أدى إلى إرسال الحمبلت العسكرٌة للقضاء علٌها, وكان من 

 Domotianusأشهرها الحملة التً قامت فً عهد اإلمبراطور دومتٌانوس 

( قابد الفرقة الثالثة Suilius Flaccusم( بقٌادة سولٌوس فبلكوس)96ـ81)

وقد هاجم النسامونٌس الرومان الذٌن تكبدواخسابر فادحة,  (31)طة بؤفرٌقٌاالمراب

وهزٌمة نكراء على ٌد النسامونٌس, الذٌن سٌطروا على المعسكر, واحتفلوا بهذا 

النصر فاحتسوا الخمر, وانؽمسوا فً ملذاتهم, ولم ٌطاردوا فلول الرومان, األمر 

 .(32)ار علٌهمالذي أدى إلى عودتهم ومهاجمتهم لهم واالنتص

 :هجمات بعض القبائل اللٌبٌة ضد التحصٌنات الحدودٌة 

( Sptimius Sevrusبدأ عهد اإلمبراطور اللٌبً سبتمٌوس سٌفٌروس )     

م( باستكمال التحصٌنات الحدودٌة التً تفصل الصحراء عن المناطق 211ـ 193)

إقامتها مواصلة  , وقد نتج عن الزراعٌة التً استولى علٌها الرومان من اللٌبٌٌن

سلب األراضً من أهلها واستٌطانها, واستؽبلل مواردها المابٌة؛وهناك اعتقاد بؤن 

التحصٌنات التً أقامها الرومان فً شمال أفرٌقٌا أرست حٌاة االستقرار واألمن 

بالمنطقة, ومن ثم ساهمت فً تحضر السكان حٌث فصلت بٌن الحضر 

ل البعد عن الحقٌقة, ألن الرومان سٌطروا على ,لكن هذا االعتقاد  بعٌد ك(33)والبدو

كل األراضً الزراعٌة, األمر الذي أدى إلى الحد من حرٌة اللٌبٌٌن فً التنقل, 
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وممارسة مهنهم المختلفة, وخاصة الزراعة والرعً. ومن ثم كان البد من تحطٌم 

ى تقسٌم تلك الحدود الدفاعٌة, ألنها تعد احتبلالً وسلباً لخٌراتهم, وأدت أٌضا إل

األراضً وتشدٌد القٌود فً االنتقال بٌن مناطقهم, والسماح لهم بالتنقل فً مساحات 

معٌنة فقط أما االزدهار االقتصادي فقد طال المدن التً تحت السٌطرة الرومانٌة, 

 والتً تعود خٌراتها للرومان فقط.

من الحكم وكانت من أهم هذه القبابل التً ظهرت بقوة فً الفترة المتؤخرة      

( التً كانت ال تمثل أي قبٌلة أخرى, ولكن  Mauri)(34)الرومانً قبٌلة المور

. (35)عندما تقتضً الحاجة تستجٌب لنجدة القبابل األخرى فً صراعها مع الرومان

والمور هم أقوام لٌبٌة قدٌمة سكنت ما بٌن المحٌط األطلسً ؼربا ووادي ملولوكا 

(Muluchaشرقاً, وٌبدو )(36)أن اسم مورٌتانٌا اشتق من اسم هذه القبٌلة ()ملوٌة. 

وكانت قبٌلة المور قد انضمت الحملة التً قام بها القرطاجٌون ضد اإلؼرٌق      

ق .م, وأٌضا فً الحرب البونٌة الثانٌة ضمن جٌش القابد 406فً صقلٌة عام 

 .(37)هانٌبال فً معركة زاما

التً رفضت االندماج فً الحضارة  وعلٌه فالمور هم تلك القبابل اللٌبٌة     

الرومانٌة, لذلك قاوموها بكل قواهم الدفاعٌة, وحافظوا على أصولهم وتكوٌناتهم 

 االجتماعٌة والسٌاسٌة التً تمٌز شخصٌتهم عن شخصٌة المستعمرٌن الرومان.

عمل الرومان على أالَ تتجاوز قبابل المور والجٌتول الحدود الرومانٌة, ومما      

فٌه أن السبب فً تحدٌد حرٌة السكان هو حماٌة األراضً الزراعٌة ال شك 

المؽصوبة من أصحابها األصلٌٌن, وبهذا اإلجراء أصبح من الصعب استرداد تلك 

األراضً من جدٌد,ولٌسهل للرومان التصدي ألي هجمات من قبابل المور 

 ,(38)والجٌتول
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روما الصحراء, مما  ٌتضح مما سبق اتساع الرقعة الزراعٌة التً وصلت ألن 

سهل تحوٌل الؽابات والصحاري إلى حقول خضراء صالحة للزراعة, واألمر 

الذي شجع على زٌادة الهجرة من روما إلى شمال أفرٌقٌا, وهذا ٌعنً أن الرومان 

استؽلوا األراضً الصالحة للزراعة استؽبلالً تاماً مهما كان وضعها السابق 

رة الرومان قد عملوا على االستٌبلء على أراضً , وال شك أن األباط(39)لبلحتبلل

األهالً حتى وأن كانت عند مشارؾ الصحراء, كما أصدرت السلطات الرومانٌة 

بعض التشرٌعات لعملٌة االستصبلح الزراعً, والتً قصد منها سلب األراضً 

من أصحابها األصلٌٌن, وجعل جزءاً منها تابع لممتلكات اإلمبراطور الرومانً, 

ع الجزء اآلخر على الجنود الرومان, وبعض األسر االرستقراطٌة وتوزٌ

. وفً هذه المزارع تم االعتماد على (40)الرومانٌة, والموالٌٌن والسكان المحلٌٌن

 .(41)زراعة القمح, ألن  روما كانت تعتمد علٌه اعتماداً كلٌاً 

المناطق إن التوسع فً األراضً الزراعٌة, وتكثٌؾ االستٌطان الرومانً ب     

الخصبة, وإبعاد السكان المحلٌٌن عن أراضٌهم, أدى إلى حركة واسعة من 

الثورات ضد االستٌطان الرومانً,وتحوٌل العدٌد من المإسسات الزراعٌة إلى 

معسكرات, وهو دلٌل على حالة الحرب التً فرضتها المقاومة المورٌة على 

 السلطات الرومانٌة آنذاك.

ونٌس والجرامنت بالعدٌد من الؽارات على المواقع قامت قبٌلتا النسام     

الرومانٌة, األمر الذي أدى إلى إرسال حملة بقٌادة اإلمبراطور سبٌمتٌوس 

م, حٌث تمكن من طردهم حتى مشارؾ الصحراء, واستمرت 202سٌفٌروس سنة 

هجمات القبابل على المدن الشمالٌة, ما اضطر اإلمبراطور سبتمٌوس سٌفٌروس 
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خطوط دفاعٌة  تكون على هٌؤة حصون, لصد أي هجوم من قبل هذه من ابتداع 

 .(42)القبابل

اعتقد اإلمبراطور سبتمٌوس سٌفٌروس أن هذه الحصون سوؾ تحمى المناطق      

م 268الرومانٌة, ولكن ذلك لم ٌجد نفعاً, إذ تمكنت القبابل من اختراقها, ففً سنة 

التً شنت هجوما على  (43)رٌدايتم تحالؾ بٌن القبابل بزعامة قبٌلة المارما

 Claudiusالمواقع الرومانٌة, ما اضطر اإلمبراطور كلودٌوس جوتٌكوس)

Gothecus  )268 م إلى إرسال جٌش بقٌادة حاكم مصر تٌناجٌتٌو 270ـ

 .(44)بروبوس, والتقى الطرفان وتمكن األخٌر من االنتصار علٌهم

, وهذه المسؤلة ٌفتقدها وقد استعمل المور الجمل فً حروبهم ضد الرومان 

الرومان, ٌتضح ذلك من خبلل رد الحاكم الرومانً بؤفرٌقٌا الكونت روماتوس 

(Rumatus  )363 م على سكان مدٌنة لبدة الكبرى, عندما طلبوا منه 373ـ

( التً اجتاحت Austuriani)(45)النجدة لحماٌتهم من هجمات قبابل األوسترٌاتً

لممتلكات التً لم تستطع الحصول علٌها, وقتل العدٌد المدٌنة, وأشعلت النٌران فً ا

من األهالً, حٌث اشترط أن ٌمده بكمٌات كبٌرة من المإن, وأربعة آالؾ جمل 

لكً ٌساعدهم فً صد هذه الهجمات, ولكن هذا الشرط كان من الصعب تنفٌذه, 

م 365ـ 364( Valentinianفطلبوا النجدة من اإلمبراطور فالٌنتٌنٌان األول )

فسه, وعندما كانوا ٌنتظرون الرد باؼتتهم القبٌلة مرة أخرى, وعاثت فً المدٌنة ن

فسادا, وعندما وصل الخبر اإلمبراطور أرسل وفدا للتحري, وخبلل ذلك عاودت 

الهجوم مرة ثالثة, ودمرت ما بقً فً المدٌنة, وفرضت علٌها حصاراً,  لكن 

لذلك انسحبت بعد أٌام من الحصار,  القبابل البدوٌة ال تتحمل البقاء فً مكان واحد,
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وأٌضا بسبب انشؽالها فً حروب المدن الخمس, وألحقت بها الدمار واستفادت من 

 .(46)الحصون الطبٌعٌة فً الجبال فدمرت كل الحصون الرومانٌة

 ( ثورة األمٌر فٌرموسFirmus )365 م:375ـ 

قامت فً  نهاٌة الحكم تعد ثورة األمٌر فٌرموس من أهم الثورات المورٌة التً      

 .(47)الرومانً فً شمال أفرٌقٌا, حٌث استمرت عشر سنوات

بدأت الثورة بقٌادة القابد فٌرموس بمهاجمة العاصمة المورتٌانٌة شرشال,       

الذي تمكن من االنتصار على الرومان, واالستٌبلء على المدٌنة, ثم حاصر مدٌنة 

حالٌا(, وبهذا النصر استطاع السٌطرة على  تٌبازا, وؼزا مدٌنة اٌكوزٌوم) الجزابر

 .(48)العدٌد من المدن المهمة فً مناطق الشمال األفرٌقً

تزعم فٌرموس الثورة )التً بفضلها تحقق التحالؾ السٌاسً والحربً بٌن     

القبابل المورٌة(, وخبلل هذه الفترة ظهرت مذاهب مسٌحٌة جدٌدة فً المنطقة, 

ناهضة لسلطة الرومان, وقد تفاءل اللٌبٌون بهذه الدٌانة الم (49)ومنها الدوناتٌة

وعدوها خطوة جدٌدة نحو إنهاء السٌادة الرومانٌة, فؤقبلوا على اعتناقها, ولكنهم 

 .(50)تعرضوا للتعذٌب من قبل الرومان

أشارت النقوش األثرٌة المكتشفة إلى أن الدوناتٌٌن خصوصا المإثرٌن فً      

وس باإلطاحة باإلمبراطور, والتربع على عرش روما,  الثورة, قد شجعوا فٌرم

وٌبدو أن ثورة فٌرموس قد اتسعت فً سٌطرت على الكثٌر من المدن الرومانٌة 

 .(51)بالمنطقة

وإزاء هذا التطور الحاسم فً الكٌان السٌاسً لشمال أفرٌقٌا اتخذ الرومان     

الملك الحٌل والوسابل التآمرٌة, والتً سبق لهم استخدامها ضد 

ق. م, عندما وقع بٌد مارٌوس 105( النومٌدي عام Iugurthaٌوجٌرتا)
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(Marius(بمساعدة ملك المور بوكوس )Bocus  طمعا فً ود الرومان. ووقع )

(, وعندما أحس الملك  Theudorusفٌرموس ضحٌة الخٌانة بٌد ثٌودور)

فً فٌرموس بالخٌانة شنق نفسه فً ؼفلة عن حراسه, فحمل جثمانه وعرضها 

 .(52)الساحة العام أٌاما ولٌالً, لٌرتدع منها األهالً

بوفاة فٌرموس انتهت الثورة التً أزعجت الرومان, وتم تسلٌم السلطة ألخٌه      

( من قبل الرومان, ولكن لم ٌدم والإه لهم طوٌبل, إذ سرعان ما Geldonجٌلدون)

م, حٌث قاد ثورة 396انقلب علٌهم بعد تقلده للمناصب العسكرٌة فً المؽرب عام 

مورٌة جدٌدة, واستخدم الرومان وسٌلتهم التآمرٌة مرة أخرى, بتحرٌض أخٌه 

( ضده, وتكررت المؤساة وانتحر جٌلدون, ثم تولى مقزٌل بعده, Maxelمقزٌل)

 .(53)لكنه لم ٌنعم بالمناصب من قبل الرومان على الرؼم من والبه لهم

م, وهً السنة التً 429ان حتى سنة هكذا استمر اللٌبٌون فً إزعاج الروم    

 انتهى فٌها الحكم الرومانً لمنطقة المؽرب القدٌم بفضل الؽزو الوندالً لها.

وعلى الرؼم من جمٌع الوسابل التً استخدامها االستٌطان الرومانً ضد اللٌبٌٌن 

لجعل منطقة المؽرب القدٌم والٌة رومانٌة, فإنهم فشلوا  بسبب المقاومة المستمرة 

 م.429قبل األهالً التً استمرت حتى مجًء االحتبلل الوندالً للمنطقة عام من 

 الخاتمة

 :ـٌستنتج مما سبق عرضه

ـ بعد االحتبلل الرومانً لشمال أفرٌقٌا تم تقسٌم المنطقة إلى والٌات رومانٌة عدة, 

ولكن البعض منها ضل تحت الحكم المحلً, مثل مملكة نومٌدٌا, التً ظهرت فٌها 

 رافضة ألي استٌطان أجنبً.ثورات  
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ـ على الرؼم من أن الوجود الرومانً فً شمال أفرٌقٌا استخدم الوسابل التآمرٌة 

 والعسكرٌة كافة,  فإنه لم ٌستطع القضاء على الثورات نهابٌا.

ـ فقد الرومان العدٌد من كبار قادتهم بسبب الكمابن والهجمات المباؼتة من قبل 

 السكان المحلٌٌن فً الحرب.

ـ أهم القبابل  اللٌبٌة التً قاومت االستٌطان الرومانً فً لٌبٌا, الجرامنت والمور, 

 وهم أكثر القبابل التً كانت ردة فعلهم قوٌة للتخلص من االستٌطان الرومانً.

ـ كانت الصحراء الفاصل بٌن تمركز االستٌطان فً الشمال, والقبابل اللٌبٌة فً 

 للٌبٌة من معاودة الهجوم مرة تلو المرة.الجنوب, وقد ساعد ذلك القبابل ا

ـ على الرؼم من سٌطرة الرومان على شمال الشمال األفرٌقً, فؤنه ترك بعض 

الوالٌات تحت الحكم المحلً, ساعد الكثٌر من الشخصٌات اللٌبٌة فً الهجوم على 

 المواقع الرومانٌة لطردهم والتخلص منهم.

براطور سبتٌموس سفٌروس وخلفاوبه من ـ التحصٌنات الحدودٌة التً أقامها اإلم

ًْ نفسها لم تستطع أنهاء ؼاراتها  بعده حدت من تحركات القبابل اللٌبٌة بعض الش

 المستمرة على المدن الرومانٌة.
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( توضح القبائل اللٌبٌة استنادا  على علً فهمً خشٌم, 1خرٌطة تقرٌبٌة رقم )

 .228م, ص 2009نصوص لٌبٌة, المإسسةالعامة للثقافة, لٌبٌا, 
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( توضح القبائل اللٌبٌة القدٌمة استنادا  على علً فهمً 2خرٌطة تقرٌبٌة رقم)
 .229خشٌم, المرجع السابق, ص 
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( توضح حملة بالبوس استنادا  على محمد سلٌمان أٌوب , 3خرٌطة تقرٌبٌة رقم )

 .219المرجع السابق,ص 
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ـالجٌتول: هً إحدى القبابل اللٌبٌة القاطنة فً جنوبً مملكتً قرطاج ونومٌدٌا, 10

طراؾ الصحراء, وهناك اختبلؾ فً كتابتها,تارة الجٌتول, وتمتد جنوبا حتى أ

وأخرى جدالة؛ للمزٌد ٌنظر محمد علً عٌسى, )اللٌبٌون القدماء فً المصادر 

 .44م, ص 2002, 1التارٌخٌة القدٌمة(, مجلة تراث الشعب, طرابلس,العدد
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تباٌن األشكال التضارٌسٌة لساحل سهل الجفارة ودورها فً صناعة 

 السٌاحة.

 د.بشٌر علً دخان
 كلٌة التربٌة ناصر/جامعة الزاوٌة

 

 المقدمة:

ة أصبحت السٌاحة الٌوم علماً من العلوم االقتصادٌة ٌتعدى الحدود الطبٌعٌ     

والبشرٌة,واإلقلٌمٌة والدولٌة , فلم تعد مجرد انتقال شخص أو مجموعة من 

األشخاص عبر الحدود اإلقلٌمٌة للدول , أو المناطق والمدن المختلفة داخل الدولة 

الواحدة إلشباع هواٌة أو تحقٌق هدؾ , بل أصبحت  لها نظرٌات علمٌة ترتكز 

ت مقرراً علمٌاً ٌدرس باألقسام علٌها , وأسس وقواعد ارتقت بها إلى أن أصبح

 والكلٌات الجامعٌة.

أخذ قطاع السٌاحة مكانته االقتصادٌة فً العدٌد من الدول فؤولته عناٌة خاصة      

حٌث أعدت له خططاً كثٌرة الستثمار مقومات الجذب السٌاحً ووفرت له 

ٌة اإلمكانٌات ووضعت آلٌات وبرامج تهدؾ إلى تحقٌق جملة من األهداؾ التنمو

واالقتصادٌة واالجتماعٌة, وبذالك أصبحت السٌاحة مصدراً أساسٌا للدخل القومً 

 فً كثٌر من دول العالم.

وعلى الرؼم من األهمٌة المتزاٌدة للقطاع السٌاحً فً العدٌد من دول العالم,     

إال أّن الواقع السٌاحً فً لٌبٌا ال ٌبعث على التفاإل, إذ لم ٌرق هذا القطاع إلى 

ستوى المطلوب الذي ٌكفل الوصول إلى األهداؾ المرجوة منه, وبقٌت إنجازاته الم

جدٌّ محدودة, إذا ما قورنت ببلدان العالم بصفة عامة والبلدان المجاورة والشقٌقة 
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بصفة خاصة, فحجم االستثمارات التً خصصت لهذا القطاع, تعتبر ضعٌفة 

ٌة مهمة. كما أن المجهودات التً مقارنًة بما تحوٌه الببلد من مواقع سٌاحٌة تارٌخ

بذلت لم تشهد استمرارٌة, وأن ظاهرة انعدام األمن التً عرفتها لٌبٌا خبلل 

السنوات السبع الماضٌة, زادت من عزلة الببلد على المستوى الدولً, وبالتالً 

 تبلشت اآلمال التً كانت قابمة إلعادة بنابه.

فٌة , سواء كانت طبٌعٌة أم بشرٌة , تتؤثر السٌاحة بالعدٌد من المقومات الجؽرا

فالموقع الجؽرافً له دور كبٌر فً احتواء المدٌنة أو المنطقة على مجموعة من 

العناصر الطبٌعٌة , التً تمثل مقومات الجذب السٌاحً الممٌزة , التً تإدي إلى 

 تشجٌع مزاولة أنشطته المتعددة كماً ونوعاً. 

ممٌزة وبخاصة على طول ساحل البحر  تمتلك لٌبٌا عدة مقومات طبٌعٌة    

المتوسط , من شمس ساطعة وهواء معتدل على مدار السنة,باإلضافة إلى 

الشواطا الجمٌلة,وما ٌتخللها من مصاٌؾ نظٌفة,ومناظر جمٌلة,األمر الذي ٌوفر 

للسابح ظروؾ مناسبة للسٌاحة,باإلضافة إلى ما تتمٌز به من إرث تارٌخً كبٌر 

لرومانٌة ,والبٌزنطٌة, واإلؼرٌقٌة وأشهرها أثار صبراته ولبده متمثل فً اآلثار ا

وشحات, وكذالك فنون العمارة اإلسبلمٌة والتً ؼالبا ما تجلب أنظار السٌاح 

األجانب إلٌها,وللشواطا دور ممٌز فً تنشٌط السٌاحة , حٌث إنها تحتوي على 

ط السٌاحة ظواهر جؽرافٌة مختلفة تمتد لمسافات على البحر تساعد فً تنشٌ

الشاطبٌة فً هذه المناطق باإلضافة إلى ذالك امتزاج الحضارات األفرٌقٌة 

والعربٌة واألوروبٌة وما نتج عنه من تراث متنوع ٌجذب إلٌه السٌاح من الخارج, 

والداخل وقد أسهم موقع لٌبٌا الجؽرافً فً تكوٌن هذا االندماج مع الشعوب 

 األخرى.
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 أهمٌة الدراسـة:

ٌبٌا بخصابص وممٌزات سٌاحٌة متنوعة طبٌعٌة وبشرٌة ,وأثرٌة, تنفرد ل    

وصحراوٌة , ساعدت فً نمو نشاطها  السٌاحً إال أن أؼلب الدراسات التً 

 الظروؾ أجرٌت فً هذا اإلطار تإكد وجود قصور كبٌر فً هذا الجانب, بسبب

ألقت  ٌةاللٌب األراضً بها تمر ظروؾ من واالقتصادٌة وؼٌرها واألمنٌة السٌاسٌة

السٌاحة وبناء على ما سبق فإن أهمٌة الدراسة ٌمكن  صناعة على السلبٌة بظبللها

تحدٌدها فً التعرؾ على المقومات السٌاحٌة الطبٌعٌة بلٌبٌا والمتمثلة فً معالم 

 أهمٌة من الدراسة هذه أهمٌة سطح األرض ودورها فً الجذب السٌاحً.وتنبع

 تدفع باالقتصاد الوطنً  قوٌة إستراتٌجٌة ركٌزة تشكل عام,التً بشكل السٌاحة

 اللٌبً نحو النمو والتطور من خبلل:

 توجٌه أنظار المسبولٌن وواضعً القرار فً لٌبٌا لبلهتمام بهذا القطاع. .1

توظٌؾ المقومات الطبٌعٌة وإمكانٌة استثمارها سٌاحٌاً لتعود بمنافع اقتصادٌة  .2

 على اقتصاد الببلد.

 أهداؾ الدراسة: 

ؾ الدراسة إلى توضٌح العبلقة بٌن المقومات الطبٌعٌة والبشرٌة المنتشرة تهد    

والنشاط السٌاحً بهدؾ االستفادة من معالم سطح األرض ودورها فً الجذب 

 السٌاحً وكذالك فً تنمٌة قطاع السٌاحة بلٌبٌا.

 مشكلـة الدراسـة وفرضٌاتها:

لساحل اللٌبً ومعالمه حددت األبعاد الجؽرافٌة لمظاهر السطح فً إقلٌم ا    

السٌاحٌة وحدوده المكانٌة مشكلة الدراسة فً بٌان أهمٌة مظاهر السطح فً لٌبٌا 
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ودورها فً تنمٌة النشاط السٌاحً فً الببلد ومن خبلل ذلك حددت تساإالت 

 مشكلة البحث فً التساإالت اآلتٌة:

 هل مظاهر السطح عامة شكلت أحد مقومات الجذب السٌاحً فً لٌبٌا؟. .1

 هل تباٌنت مظاهر السطح الساحلٌة فً عملٌة الجذب السٌاحً فٌما بٌنها؟. .2

التساإالت استوجبت منهجٌة البحث الجؽرافً تقدٌم الحلول المٌدانٌة  من خبلل هذه

كفرضٌة تخضع تساإالته للقٌاس والتحلٌل والدراسة من اجل تؤكٌدها أو رفضها 

املها الجؽرافٌة الطبٌعٌة إلٌجاد مما ٌعزز أهمٌة مشكلة البحث الربٌسة ودراسة عو

 حلول مناسبة لنتابج البحث وأهم هذه الفرضٌات : 

 تشكل مظاهر السطح أحد أهم مقومات الجذب السٌاحً فً لٌبٌا. .1

هناك تباٌن بٌن مظاهر السطح الساحلٌة المختلفة فً مقدرتها وقوتها فً   .2

 الجذب السٌاحً.

 منهج الدراسة :

منهج الوصفً التحلٌلً للظواهر الجؽرافٌة وتوزٌعها اعتمدت الدراسة على ال    

أما ما ٌتعلق باألدوات المستخدمة فتم االستعانة بالخرابط التوزٌعٌة , المكانً

 عن التعبٌر فً المهمة األسالٌب من الفوتوؼرافٌة وهً للظواهر الطبٌعٌة والصور

 أمكن وبها اسة,الظاهرة الجؽرافٌة وتحلٌل ووصؾ أبعادها المكانٌة فً منطقة الدر

 المنظر المربً الصورة تعد حٌث والتحلٌل الوصؾ مع من الواقع الصورة إظهار

 .للمنطقة

 الدراسة: حدود

 اآلتٌة: الحدود على الدراسة اقتصرت
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الجذب السٌاحً المتمثلة فً أشكال سطح  مقومات :الموضوعٌة حددت الحدود .1

 .األرض

ً للٌبٌا المطل على البحر المكانٌة الساحل الؽربً الشمال حددت الحدود .2

 المتوسط.

تتفاعل المظاهر الجٌومورفولوجٌة والتركٌبات الجٌولوجٌة للطبقات األرضٌة      

مع عوامل التعرٌة المختلفة فٌنتج عنها أشكاالً صخرٌة جمٌلة المنظر ٌمكن أن 

تشكل عرضاً سٌاحٌاً ٌتزاٌد الطلب علٌه, وترفع من قٌمتها السٌاحٌة, حٌث نجد أن 

لتنوع فً هذه المناظر الطبٌعٌة, واختبلؾ تكوٌنات وتباٌن مظاهر السطح ,والتً ا

تشكل عنصراً مهماً من عناصر الجذب السٌاحً,والذي بدوره ٌشجع على تطور 

السٌاحة فً الببلد, وٌعد هذا التنوع فً مظاهر سطح األرض من العوامل الربٌسة 

تها السٌاحٌة, إذ أن االختبلؾ التً تزٌد من جاذبٌة أي منطقة, وتزٌد من أهمٌ

التضارٌسً,وما ٌنتج عنه من تؽٌرات فً األحوال المناخٌة ,والذي ٌترتب علٌها 

تباٌناً فً أنواع النباتات والحٌوانات, مما ٌزٌد من رؼبة السابح فً معرفة الموقع 

شكلت مقومات مستمدة من أشكال  ,وما ٌحتوٌه من ظاهرات تضارٌسٌة مختلفة

الجٌومورفولوجٌا( من جبال وسهول وأودٌة وانهار وصحاري ) سطح األرض

الهوابٌة والمابٌة علٌها, وما ُتخلّفه هذه العوامل من  وبوادي, وأثر عوامل التعرٌة

وكثبان رملٌة, ومساقط ومكاشؾ صخرٌة, ... الخ(  أشكال طبٌعٌة )خوانق وأخادٌد

ٌُشاَهد فً بدأت تشّكل عوامل إثارة للسابح الذي ٌبحث عن المتعة الط بٌعٌة, كما 

 العالمٌة.  العدٌد من مناطق السٌاحة

ٌتمٌز الشرٌط الساحلً بصفة عامة باالستقامة حٌث تكاد تختفً التعارٌج     

والخلجان فً أؼلب أجزابه, باستثناء بعض التجاوٌؾ البسٌطة عند مصب بعض 

طرابلس, أو األودٌة التً تصل إلى البحر, أو البروز الصخري الصؽٌر عند مٌناء 
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مٌناء الخمس, أو اللسان الصخري الؽربً الذي ٌقع ؼرب مدٌنة زوارة مكوناً ما 

ٌعرؾ بجزٌرة فروة)*(, أما األجزاء الشرقٌة فتظهر فٌها التكوٌنات الرملٌة التً 

تؽطى مساحات كبٌرة تمتد من منطقة سٌدي السابح وحتى منطقة القره بولً, 

ة , تعرضت للتآكل فً بعض أجزابها بفعل تتخلله بعض الحواؾ الصخرٌة الصلب

إن هذه الكهوؾ ,(1األمواج وعوامل التعرٌة, ونتج عنها بعض الكهوؾ واألخادٌد)

واألخادٌد تشكل فً مجملها, مناظر تجذب إلٌها هواة التصوٌر, والسٌاح بصفة 

عامة, ومن جانب أخر تختفً التعارٌج والخلجان الساحلٌة فً معظم أجزاء 

حلً لمنطقة الدراسة, باستثناء بعض التجاوٌؾ عند مصبات األودٌة الشرٌط السا

القلٌلة التً تصل إلى البحر, كما تظهر بعض الرإوس التً ساعدت على نشوء 

بعض الموانً والمرافا مثل مٌناء زوارة الذي استفاد من وجود رأس الجوٌجً 

بروز الصخري الذي ٌحمٌه من الجهة الؽربٌة ,إلى جانب مٌناء أبً كماش, أو ال

الصؽٌر عند مٌناء طرابلس ,ومٌناء الخمس كذلك وجود عدة مرافا للصٌد 

الصؽٌرة المنتشرة على طول الساحل مثل مرسى زواؼة, وصبراته, والزاوٌة 

,وجنزور, التً استفادت من بعض البروزات البسٌطة فً خط الساحل إلى جانب 

ة للببلد, وهو ما ٌعرؾ ذلك ٌظهر لسان من األرض بالقرب من الحدود الؽربٌ

بجزٌرة فروة رؼم أنها تشكل شبه جزٌرة تمتد بمحاذاة الساحل فً االتجاه الشمال 

( والتً ٌمكن استؽبللها فً جذب واستقطاب أعداد 1الؽربً كما توضحه خرٌطة )

كبٌرة من السٌاح إذا وجه إلٌها بعض االهتمام من خبلل إنشاء بعض المرافق 

 .الخدمٌة بها
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 فروه( جزٌرة 1) خرٌطة

 
المصدر: حسٌن مسعود أبو مدٌنة, الموانئ اللٌبٌة دراسة فً الجؽرافٌا 

 .29, ص 2008, 2االقتصادٌة, ط

وعلٌه ٌمكن تقسٌم منطقة الدراسة من الناحٌة السٌاحٌة على ضوء المظاهر 

 الطبوؼرافٌة إلى اآلتً:

كلت عنصراً إن الشواطا اللٌبٌة وامتدادها الواسع شالشواطئ والمصاٌؾ: -1

هاماً لقٌام سٌاحة بحرٌة ناجحة, وبخاصة موقع الببلد جنوب شاطا البحر 

المتوسط الذي تمتاز بالدؾء والحرارة, مما جعله وجهة للسٌاح األوروبٌٌن 

واألمرٌكٌٌن,أو الذٌن لدٌهم فصل الصٌؾ قصٌر جدا للتوجه إلى جنوب البحر 

البرٌة ,والبحرٌة,والجوٌة المتوسط باإلضافة إلى توفر طرق ووسابل النقل 

التً تشجع الوصول إلٌها والتمتع بالشاطا اللٌبً, هذا وتمثل الشواطا 

الرملٌة ظاهرة هامة فً مرفولوجٌة الساحل اللٌبً, حٌث ٌشكل ساحل سهل 

% من الساحل اللٌبً حٌث ٌمتد الساحل بمنطقة سهل 14الجفارة حوالً 
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وؼابات, وسبلسل جبلٌة, مع كلم تتخلله شواطا رملٌة, 275الجفارة بنحو

انتشار الهٌاكل, والمرافق السٌاحٌة فً المناطق الساحلٌة؛ والتً ما زالت 

فاعلٌتها دون المستوى المطلوب بسبب ؼٌاب النظرة الواضحة تجاه السٌاحة 

فً لٌبٌا,وؼٌاب المنافسة بٌن الشركات والقطاعات السٌاحٌة المختلفة, 

الشواطا الرملٌة فً المناطق المنخفضة تقع أهم ,  وتهمٌش القطاع الخاص

وبخاصة فً األجزاء الداخلٌة للخلجان, وعند مصبات األودٌة المابٌة ذات 

الصرؾ الخارجً, وتعد السواحل والشواطا من أهم العوامل التضارٌسٌة 

جذباً للسٌاحة الداخلٌة, والخارجٌة, وبخاصة مع توفر الشواطا الرملٌة 

راش, ومبلبمة المناخ, وسهولة الوصول إلٌها من النظٌفة ,والؽابات, واألح

سكان المدن المجاورة ,أو المدن التً ال تمتلك شواطا بحرٌة صالحة 

للسباحة, وبالنظر إلى السواحل اللٌبٌة ٌبلحظ أنه خلوه من التٌارات واألمواج 

العالٌة, وكذلك من الحٌوانات ,أو األسماك الخطرة, ومن خبلل تتبع نطاق 

ٌبً فً منطقة الدراسة نبلحظ أٌضاً تكون إرسابات رملٌة الشاطا الل

,وحصوٌة فً أؼلب أجزابه عدا األماكن التً تقترب فٌها حواؾ الهضاب من 

هذه الشواطا ولذلك تصبح صخرٌة, كما ٌبلحظ استقامة خط الساحل فً 

أؼلب األحٌان فٌها عدا بعض األماكن التً ٌدخل فٌها البحر على شكل خلجان 

مصبات األودٌة الجافة ,أو عند تداخل بعض األلسنة الصخرٌة  صؽٌرة فً

,أو الرإوس فً داخل البحر كما هو الحال فً رأس جدٌر عند أقصى الحدود 

اللٌبٌة التونسٌة, ورأس المسن عند أقصى الحدود الشرقٌة لمنطقة سهل 

 .(2الجفارة بالقرب من الخمس)
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د أن المنطقة البحرٌة الواقعة أمامها أما فٌما ٌتعلق بشكل السطح عند الساحل, فنج

( ٌتبٌن أن 2( والخرٌطة)2-1أقل عمقا من بقٌة ساحل لٌبٌا, ومن خبلل الشكل )

كم من خط الساحل ,مما 200متر ٌظهر على مسافة تتجاوز200خط األعماق 

م( ٌظهر متوؼبلً داخل 20م إلى2جعل مٌاهها ضحلة فً حٌن خط األعماق من)

كٌلومتر فً القسم الؽربً من منطقة سهل الجفارة  2بٌن  المٌاه لمسافة تتراوح

وإذا تتبعنا الشواطا اللٌبٌة , كٌلومترات فً القسم الشرقً منه 8,وٌزٌد على 

نبلحظ وجود عدة مناطق تمتاز بشواطا نظٌفة ورملٌة تصلح لجذب المزٌد من 

اطا النشاط السٌاحً بها ومن أهمها شواطبً جزٌرة فروة , وشواطا زوارة ,وش

تلٌل , والمطرد ,وشواطا جنزور, وصرمان, وطرابلس, وتاجوراء, وشاطا 

(, وكذلك شواطا ملٌتة, والمنقوب, وسٌدي سعٌد, وشاطً بسٌس 3جزٌرة الحمام)

 (.2(, )1( صور رقم )1جدول رقم )
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(أعماق المٌاه أمام الساحل اللٌبً من سرت حتً رأس جدٌر 2خرٌطة )

 رضٌٌن لساحل زوارة وسرتمع مقطعٌن ع

 
المصدر:مركز البحوث األحٌاء البحرٌة.أطلس البحر المتوسط,بٌانات ؼٌر 

 .85ص 2005منشورة,تاجوراء
 



 د.بشٌر علً دخان 

 تباٌن األشكال التضارٌسٌة لساحل سهل الجفارة ودورها فً صناعة السٌاحة

 

 033 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

 (1جدول )

 اختبلؾ أطوال الشواطئ ومكوناتها السطحٌة من مكان آلخر فً الساحل     

ر
 .م

 المكونات السطحٌة طول الشاطئ المنطقة الشاطئ

 
 فروة

  زوارة
 كماش أبً

 رملً كم10

 رملً متر 90 زوارة سٌدي سعٌد 

 رملً كم 4 زوارة المنقوب 

 رملً كم 6 زوارة زواره 

 رملً كلم7 زوارة ملٌتة 

 رملً + صخري كم 7 صبراته تلٌل 

 رملً + صخري م 600 صرمان صرمان 

 رملً + صخري متر 500 الزاوٌة المطرد 

 رملً + صخري متر 400 الزاوٌة جوددائم 

 رملً متر 600 طرابلس السندباد 

 رملً مترا   500 طرابلس باب البحر 

 رملً متر 700 طرابلس تاجوراء 

 رملً + صخري متر 400 طرابلس القره بولً 

 رملً + صخري متر 500 الخمس النقازة 

 رملً مترا   700 الخمس بسٌس 

 رملً + صخري كلم 3 الخمس الخمس 
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 (شاطئ زوارة1صورة )

 
 wwwhttp://unite.opera.com/applicationsمصدر: ال

 (2صورة )

 شاطئ بسٌس

 
 http://www.panoramio.com/photo/42417646 المصدر:
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وعلٌه فإن هذه الشواطا لها أهمٌتها االقتصادٌة والسٌاسٌة كونها تعزز قوة اقتصاد 

تؽبلل الدولة عن طرٌق مقومات الجذب السٌاحً فً جذب السٌاح إذا استؽلت االس

األمثل, ناهٌك عن وجود العدٌد من الظواهر الجٌومورفولوجٌة ٌمكن توضحٌها فً 

 اآلتً:

 Sea Cliffsالجروؾ البحرٌة:  -1

وهً أحدى الظاهرات التضارٌسٌة الناتجة عن عملٌات النحت لمنطقة الساحل      

قسم ومن خبلل جٌومورفولوجٌة المنطقة تتوزع بها الجروؾ البحرٌة, السٌما فً ال

الشرقً منها, وتتمثل تحدٌداً حول ساحل جوددابم, والزاوٌة, وصرمان, 

وصبراته, والخمس, وتمتد هذه الجروؾ على الساحل بشكل متقطع ٌفصل بٌنها 

ببلجات إرسابٌة تتكون من الحصى واألحجار والرمال أهمها جرؾ تلٌل 

سهل الجفارة بصبراته, وكذلك جرؾ جوددابم الذي ٌعد األكثر وضوحاً فً منطقة 

( باإلضافة إلى الجروؾ البحرٌة على ساحل مدٌنة الخمس وٌمتد 3صورة رقم)

هذا الجرؾ من ؼرب مرسً زواؼة إلى منطقة تلٌل بصبراته, وٌحتوي على 

م  تطل على البحر مباشرة 5م إلى2العدٌد من الكهوؾ ,تتراوح اتساعها من 

صدها الناس من جمٌع ٌستؽلها المصطافٌن كؤماكن للراحة واالستجمام ,وٌق

المناطق خبلل فصل الصٌؾ, باإلضافة إلى العدٌد من المسبلت البحرٌة 

والمصاطب, والجزر الصخرٌة المنتشرة على الساحل تؤخذ أشكاالً وأحجاماً 

مختلفة, أضؾ إلى ذلك األرصفة البحرٌة , المتكونة من الرواسب الرملٌة, أو 

لى طول الساحل من منطقة الخمس إلى الحصوٌة, أو االثنٌن معاً والتً تمتد ع

منطقة رأس أجدٌر مع وجود االستثناءات فً بعض المناطق الصخرٌة الصؽٌرة 

الممتدة بٌن ملٌتة والمنقوب شرق مدٌنة زواره, وبعض المناطق بالقرب من 

الزاوٌة , وطرابلس, والخمس, وهذه الظواهر تعد دعماً من دعابم السٌاحة 
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ٌمثل وجودها فً منطقة ثالوث المتعة البحرٌة المحفز بؤنواعها المختلفة حٌث 

للمقومات السٌاحة استؽبلالً وإنتاجا وهً مٌاه البحر الزرقاء, ورمال الشاطبً 

وتمتاز منطقة الدراسة أٌضاً بشواطا سٌاحٌة , البٌضاء ,وخٌوط الشمس الذهبٌة

ع الجذب ساحرة تهٌبً لمواقع منشآت سٌاحٌة شاطبٌة تساهم فً إٌجاد أفضل أنوا

السٌاحً, إذا ما اكتملت مرافقها الحٌوٌة من اإلٌواء والمطاعم والمقاهً والنوادي 

 ووسابل الترفٌه األخرى.

 (الجروؾ البحرٌة شدٌدة االنحدار )ساحل جوددائم(3صورة )

 
المصدر: خالد الوحٌشً, الظاهرات الجٌومورفولوجٌة للساحل اللٌبً من 

ماجستٌر ؼٌر منشورة, جامعة السابع من جوددائم الً رأس أجدٌر, رسالة 
 .45, ص2008أبرٌل, 
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 Cavesظاهرة الكهوؾ:  -2 

تتكون هذه الظاهرة على امتداد مناطق الضعؾ القشري عند قواعد الجروؾ     

البحرٌة التً تتعرض لفعل األمواج فترة طوٌلة, وتظهر على هٌبة نفق اسطوانً 

الجروؾ تتباٌن فً ارتفاعها ودرجة  الشكل وٌمتد نحو داخل الجرؾ إذ أن هذه

 25و  8انحدارها وامتدادها على الساحل, حٌث ٌتراوح متوسط ارتفاعها ما بٌن "

  ْ 90متراً" فوق مستوى سطح البحر, وتصل درجة االنحدار لبعض منها إلى 

(, وتتوزع ظاهرة الكهوؾ عند الجروؾ البحرٌة 4تشكل مع البحر زاوٌة قابمة)

جوددابم, وصبراته حٌث تحتوي العدٌد من الكهوؾ التً وبخاصة عند ساحل 

أمتار وٌمتد نحو الداخل  5إلى  2تختلؾ فً طولها واتساعها, فٌصل بعضها من 

أمتار نظراً لوجودها بؤعلى الجرؾ, وما توفره من مناظر جمٌلة تطل 7إلى  3من 

 فٌها على البحر, بهوابها اللطٌؾ تستؽل كؤماكن لبلستراحة ,حٌث ٌقصدها

 (.4المصطافٌن خبلل فصل الصٌؾ. صورة )

 (أحد الكهوؾ بجرؾ صبراته4صورة)

 
 .48المصدر: خالد الوحٌشً, المصدر نفسه ص
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 Sea Archesاألقواس البحرٌة أو الجسور الطبٌعٌة:  -3

تنشؤ األقواس كظاهرة جٌوفورفولوجٌة نتٌجة لنحت األمواج فً جانبً 

ر متتبعة الصخور اللٌنة, حٌث تعمل األمواج أحد األلسنة الصخرٌة الممتدة فً البح

بعملٌة النحت من الجانبٌن ,حٌث تلتقً مٌاه األمواج وتعمل على تكوٌن كهؾ ثم 

 (.5) ٌزداد عمق الكهؾ تدرٌجٌاً حتى ٌتكون القوس البحري

تتكون األقواس البحرٌة أو الجسور الطبٌعٌة فً المناطق الساحلٌة ذات 

رستٌة, وهً تشكل فً مجملها مناظر خبلبة تستقطب التكوٌنات الجٌرٌة أو الكا

السٌاح , وهواة التصوٌر وتنتشر عدة أقواس بحرٌة فً منطقة الساحل وأشهرها 

القوس البحري عند ساحل جوددابم المتكون فً لسان بحري صخوره من الحجر 

متراً وٌصل ارتفاعه إلى  35الجٌري حٌث ٌتوؼل فً البحر لمسافة تصل إلى 

 (.5أمتار فوق مستوى سطح البحر. صورة ) 6حوالً 

 (قوس , أو جسر متكامل )ساحل جوددائم (5صورة )
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 Roks Islandsالجزر الصخرٌة:  -4

هً عبارة عن بقاٌا المنطقة الساحلٌة التً تظهر فوق نطاق مٌاه الشاطا 

النحت, وهً تمثل الصخور الموجودة على  األمامً متؤثرة بفعل األمواج وعملٌات

الساحل حٌث تتوزع هذه الجزر قبالة سواحل صبراته, وصرمان , والمطرد, 

والخمس, وتؤخذ أحجاماً وأشكاالً مختلفة ذات مناظر تجذب السٌاح ,والمصطافٌن 

 (.6إلٌها, كما توضحه الصورة)

 (الجزر الصخرٌة )صبراته(6صورة )

 
 .46المصدر نفسه ا, ص المصدر: خالد الوحٌشً,

 Spitsاأللسنة البحرٌة:  -4

 

وهً تمثل شرٌط, أو جسر إرسابً ٌمتد فً البحر, و ٌتكون عند مواضع التقاء     

تٌارٌن بحرٌٌن ٌسٌران فً االتجاه نفسه, وترسبت حمولتهما من الرمال الناعمة 

ؼرب (, ومن أمثلة هذه الظاهرة اللسان الرملً الذي ٌقع إلى 6عند تبلمسهما)

كلم حٌث تكون بداٌة هذا 12كلم وٌمتد لمسافة تصل إلى  40مدٌنة زواره بنحو 

اللسان عند الجزء الؽربً لشاطا سٌدي سعٌد بالقرب من منطقة أبً كماش 

 شرقاً وٌمتد هذا اللسان بشكل مواٍز للساحل  11ْ -ْْ  48الواقعة على خط طول 



 د.بشٌر علً دخان 

 تباٌن األشكال التضارٌسٌة لساحل سهل الجفارة ودورها فً صناعة السٌاحة

 

 041 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

( 7كلم)4ٌراً تبلػ فتحته قرابة نحو الشمال الؽربً , وٌكون مع الساحل خلٌجاً صؽ

. وٌحصر اللسان مع الساحل ما ٌعرؾ ببحٌرة أبً كماش والتً ٌتراوح عمقها ما 

أمتار ولضحالة مٌاهها تستخدم حالٌاً فً زراعة األسماك.  2.5سم إلً 20بٌن 

واللسان عبارة عن شرٌط عرٌض ؼٌر منتظم عند طرفٌه ٌتكون من إرسابات 

متراً, وٌتراوح ارتفاعها عن سطح البحر من  200 رملٌة ٌزٌد اتساعها عن

أمتار وأما أقصى نقطة عرض له تكون عند نهاٌته حٌث ال ٌتجاوز  3.5إلى 0.5

كٌلو متراً واحداً وٌعرؾ محلٌاً باسم جزٌرة فروة, وٌعد هذا اللسان من األماكن 

 المفضلة لسٌاحة الؽوص وهواٌة اإلبحار, وكذلك صٌد األسماك  إذا ما أحسن

استؽبلل هذه األماكن على أسس سٌاحٌة سٌكون لها مستقببلً سٌاحٌاً, وستكون أكثر 

 (.8(و )7جذباً للسٌاح من ؼٌرها من المناطق الساحلٌة, كما توضحه الصورتان )

 (لسان صخري ٌمتد من جرؾ صبراته7صورة )

 

 7المصدر: خالد الوحٌشً, المصدر نفسه, ص

 



 د.بشٌر علً دخان 

 تباٌن األشكال التضارٌسٌة لساحل سهل الجفارة ودورها فً صناعة السٌاحة

 

 040 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

 ((رأس صخري )دحمان صبراته8صورة )

 
 71المصدر: خالد الوحٌشً , المصدر نفسه , ص

 

تمثل المظاهر التضارٌسٌة لسطح األرض وتكوٌناتها الجٌولوجٌة أهمٌة بالؽة     

فً مثل هذه الدراسات حٌث ٌتم إدماج مقومات السطح مع قوابم الظواهر 

ة الجٌولوجٌة فً أشكال تضارٌسٌة ٌتم استؽبللها كؤحد المقومات الطبٌعة المواردٌ

 تعزز قوة استثمار اقتصاد الببلد وأهم مجاالتها:

المجال العلمً: تفتح أفاق بالبحث فً الظواهر الجٌولوجٌة المختلفة, كذلك  .1

معالم سطح األرض وأسباب تكوٌنها, وهً تهم بالدرجة األولً فبة العلماء, 

والباحثٌن, وطبلب الجامعات ,والمستثمرٌن االقتصادٌٌن, والمهتمٌن 

 المعدنٌة , والصخرٌة.بالثروات 

المجال الترفٌهً: وٌستهدؾ السابح , الباحث عن راحته واالستجمام بالمناطق  .2

 الطبٌعٌة للمعالم الجٌولوجٌة الممٌزة , ومعالم سطح األرض المختلفة.
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وٌمكن أن نستنتج من دراسة مظاهر سطح األرض الطبٌعٌة وتباٌن أبعادها     

ً تعد أحد أهم مقومات البٌبة الطبٌعٌة السٌاحٌة الجؽرافٌة فً صناعة السٌاحة والت

 وأهمها:

إن من صفات السٌاحة المعاصرة, والتً تعتبر ذات تؤثٌر فً التباٌن  .1

الجؽرافً لتوزٌع للسٌاح على أماكن الجذب السٌاحً هو ذهابهم نحو بٌبات 

جؽرافٌة تتصؾ باختبلؾ معالم السطح فٌها ,عما هو موجود فً بٌبتهم 

وجه سكان المدن إلى األرٌاؾ, أو انتقال سكان المناطق القارٌة األصلٌة ,وت

 الداخلٌة إلى السواحل البحرٌة أو الجبلٌة أو السهلٌة أو الصحراوٌة.

تتباٌن األهمٌة السٌاحٌة لبعض معالم سطح األرض الطبٌعٌة تباٌناً مكانٌاً  .2

السٌاحٌة وزمنٌاً خبلل فصول السنة, فمثبلً الشواطا البحرٌة تقتصر أهمٌتها 

بالفترات الحارة أي فصل الصٌؾ ؼالباً, فً حٌن نجد أن المناطق الداخلٌة 

تكون مناطق جذب للسٌاحة أثناء فترة الربٌع حٌث الجو المناسب, والطبٌعة 

 الخضراء والمٌاه الجارٌة. 

 : تائجــالن

ٌتضح مما سبق أن منطقة الدراسة تتوفر بها مقومات متنوعة من الموارد     

احٌة المنتشرة على نطاق واسع داخل حدودها الجؽرافٌة هذه الموارد تتمثل فً  السٌ

المناظر طبٌعـٌة أو األشكال التضارٌسٌة المختلفة ذات جذب سـٌاحً أسهمت 

بدرجة كبٌرة فً زٌادة النشـاط السـٌاحً وتدفق الحركة السٌاحـٌة إلى هذه المنطـقة 

 م.2010-2000خصوصاً فً الفترة 

 عالم سطح األرض فً إقلٌم الدراسة تمتاز بالتنوع فً المناظر أتضح أن م

الطبٌعٌة , واختبلؾ التكوٌنات السطحٌة والذي بدوره ٌشجع عملٌات الجذب 
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السٌاحً, وهً أشٌاء تزٌد من رؼبة السابح فً التعرؾ علٌها ونتٌجة لهذا 

 االختبلؾ فً المعالم ظهر تباٌن فً أنواع النباتات والحٌوانات.

  أن الساحل اللٌبً ٌتمتع بكثٌر من المقومات السٌاحٌة الطبٌعٌة التً تساعد تبٌن

 فً الجذب السٌاحً وٌمكن أن ٌستفاد منها فً التنمٌة السٌاحٌة.

  ًا, وبالتال ًٌ إن عدم التركٌز على هدا القطاع واالهتمام به, جعله قطاًعا هامش

مٌش من القابمٌن أقل ماٌقال عن القطاع السٌاحً فً لٌبٌا, أنه ٌشكوا الته

 علٌه, وخاصة أن الظروؾ الراهنة مبلبمة جًدا, لهذا التهمٌش. 

وفً ضوء أهداؾ الدراسة ونتابجها خرجت الدراسة ببعض التوصٌات التً تسهم         

فً صناعة السٌاحة فً إقلٌم سهل الجفارة, وتتمثل هذه التوصٌات فً النقاط 

 اآلتٌة:.

التً تتمٌز بجمالها الخبلب ومناخها المعتدل االهتمام بالمناطق الطبٌعٌة و -1

ومحاولة الكشؾ عن المزٌد من تلك المناطق وتسهٌل الوصول إلٌها من خبلل 

 توفٌر الخدمات السٌاحٌة فً تلك المناطق.

التعرٌؾ بالمعالم السٌاحٌة والتروٌج لها وتنظٌم الوسابل واألسالٌب الخاصة  -2

عات والنشرات والملصقات وأفبلم بالدعاٌة السٌاحٌة ووضع األدلة والمطبو

 الفٌدٌو والسٌنما وؼٌرها من وسابل الدعاٌة.

الطبٌعة فً حالة تواجد المشروعات السٌاحٌة على ساحل  ٌجب االستفادة من -3

مكمل لمساعدة الطبٌعة على تكوٌن صورة و أماكن  البحر وٌمكن خلق جو

 تكوٌن أماكن جذب سٌاحً. جمٌلة تخدم النزالء و العابرٌن و

تشجٌع الشباب نحو الخدمات السٌاحٌة بتوفٌر المعاهد والدورات والندوات  -4

 لكً تتطور القوى البشرٌة المستثمرة للمواقع السٌاحٌة الطبٌعٌة.
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 الهوامش:

الهادي أبو لقمة, الجماهٌرٌة دراسة فً الجؽرافٌا, الدار الجماهٌرٌة للنشر  .1

 .101, ص1995والتوزٌع,واإلعبلم, سرت , 

ي, الزراعة المروٌة وآثرها على استنزاؾ المٌاه الجوفٌة فً حسن الجدٌد .2

 .57, 43.ص ص1986شمال ؼرب سهل الجفارة, ,طرابلس 

فتحً أحمد الهرام, الجماهٌرٌة دراسة فً الجؽرافٌا, الدار الجماهٌرٌة العربٌة  .3

 .101-99م, ص1995اللٌبٌة, سرت, 

جزء األول, قسم المكتب االستشاري الوطنً, مخطط التنمٌة السٌاحٌة, ال .4

اإلمكانٌات السٌاحٌة, أمانة االقتصاد ومصلحة السٌاحة والمعارض, طرابلس, 

 .156م, ص1981

 إلًخالد الوحٌشً, الظاهرات الجٌومورفولوجٌة للساحل اللٌبً  من جوددابم  .5

 .45, ص2008رأس جدٌر, رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة, جامعة الزاوٌة, 

ٌة الطبٌعٌة أشكال سطح األرض, مإسسة عبد العزٌز طرٌح شرؾ, الجؽراف .6

 .332الثقافة الجامعٌة, اإلسكندرٌة, ص

حسٌن مسعود أبو مدٌنة, الموانً اللٌبٌة دراسة فً الجؽرافٌة االقتصادٌة,  .7

 .24, ص2000منشورات الشركة االشتراكٌة للموانً, مصراتة, 
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ى واقع صفحات المدن اللٌبٌة بموقع )فٌس بوك( ومصداقٌتها لد

 دراسة مٌدانٌة الشباب الجامعً فً لٌبٌا

 د. أحمد البشٌر الؽول  

 مدخل

فً ظل النمو المتسارع لوسابل اإلعبلم وتطورها وظهور ما ٌسمى بـ)اإلعبلم     

الجدٌد( منها مواقع التواصل االجتماعً بشتى أشكاله المختلفة كؤحد أبرز  دعابم 

 تكنولوجٌا منتجات أحدث ومنوسمات شبكة المعلومات الدولٌة )اإلنترنت( 

 شعبٌة. وأكثرها االتصاالت

 للتواصل األساس فً أنشبتSocial Media ) ) المواقع هذه أن ورؼم     

 من لٌكون جزء من الحٌاة الٌومٌة  امتد استخدامها فإن األفراد, بٌن االجتماعً

 المعلومات فً مختلؾ المجاالت التً ترتبط بالمجتمع,وتبادل  تداول خبلل

فؤصبحت مصدر أساسً للمعلومات ال ؼنى عنه بٌن شرابح المجتمع وخصوصاً 

, الذي قد ٌرى فٌها  بدٌبلً عن وسابل اإلعبلم األخرى, وهو ما تإكده الشباب 

بعض الدراسات التً تناولت هذا الشؤن, مضٌفًة عن قدرة هذه المواقع فً تحدٌد 

بحت هناك عبلقة وطٌدة بٌن سلوكٌات الشباب وتوجهاتهم وأنماط حٌاتهم بحٌث أص

هذه األخٌرة والشباب, وٌعد موقع )فٌسبوك( من خبلل صفحاته المتنوعة من أبرز 

هذه المواقع وأكثرها استخداما وشٌوعاً فً العالم,  فقد بلػ عدد مستخدمٌه عالمٌاً 

 (1) ."2016( حتى نهاٌة ٌونٌو من سنة 1.71الملٌار وواحد وسبعون ملٌون)

لمسجلٌن منهم فً الصفحات اإلخبارٌة و )القروبات( فقد فاق وفٌما ٌتعلق با
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الملٌار, ولم ٌكن الوطن العربً بمعزل عن هذه األرقام "المخٌفة" فقد أشارت 

 63قد بلػ   Social Media )الدراسات إلى أن "عدد مستخدمً هذه المواقع  )

الدولً عام , أما اإلحصابٌة التً نشرها "صندوق النقد (2)"2016ملٌون فً عام 

% 35% من الذكور, 65مستخدم منهم  597.320حول لٌبٌا فٌشٌر إلى  2012

, كل هذه اإلحصابٌات تدفعنا وخصوصاً عندما نرى الدور (3)من اإلناث" 

المحوري لهذه المواقع فً دفع وتوجٌه الشباب تجاه التؽٌٌر السٌاسً الذي شهدته 

ٌتجزأ من ثقافته الٌومٌة ومن منطقة الشرق األوسط, حتى إنها أضحت جزًء ال 

أبرز األدوات التً ٌملكها الٌوم فً متابعة كل تداعٌات هذا التؽٌٌر ومصدر أساسً 

للمعلومات, بؽض النظر عن مصداقٌة ما ٌتداول من معلومات داخل هذه 

الصفحات وتعد لٌبٌا أحد هذه الدول التً تعٌش هذه الظاهرة بقوة , فالصفحات التً 

ٌس بوك( كانت والزالت مصدر أساسً للمعلومات بالنسبة للشباب ٌتٌحها موقع )ف

وخصوصاً تلك  الصفحات التً تحمل أسماء المدن فً إشارة إلى أنها تعنى بكل 

األخبار واألحداث المحلٌة واألنٌة والجدٌدة لحظة بلحظة فً كل مدٌنة لٌبٌة, ففً 

إشرات أهمها أن مصؽرة قام بها الباحث توصل إلى عدة م * دراسة استطبلعٌة

هذه الصفحات تعد أولى مصادر المعلومات التً ٌعتمد علٌها شرٌحة كبٌرة من 

الشباب اللٌبً مقارنة بوسابل اإلعبلم األخرى فً متابعة كل ما هو جدٌد, 

وخصوصاً األخبار السٌاسٌة المحلٌة. باإلضافة إلى ازدٌاد عدد متتبعٌها ٌوماً بعد 

( : بواقع هذه الصفحاتٌستدعى ضرورة المعرفة ) ٌوم بشكل ملحوظ. األمر الذي 

والمتمثل فً ماهٌتها وأهم خصابصها وسماتها فً محاولة لفهم هذه الظاهرة التً 

تعد حدٌثة سواًء على المستوى التقنً أو على مستوى الدراسات التً خاضت فً 

هذا المجال .إضافًة إلى درجة المصداقٌة التً تحظى بها فً أذهان الشباب 

 لجامعً فً لٌبٌا .ا
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 مشكلة الدراسة.

تعد صفحات )الفٌس بوك( اإلخبارٌة من أهم مصادر المعلومات التً ٌعتمد     

علٌها الشباب اللٌبً فً معرفة ما ٌحدث من حولهم من أحداث ومجرٌات, فقد 

بٌنت نتابج الدراسة االستطبلعٌة التً أشرنا لها سابقاً بؤن  الصفحات اإلخبارٌة 

أسماء المدن من أهم هذه الصفحات تتبعاً وبشكل ٌومً. باإلضافة إلى   التً تحمل

أن الدراسة بٌنت أن معظم هذه الصفحات ٌكون القابمٌن والمسإولٌن علٌها 

الصحفً المواطن( وأؼلبهم ؼٌر  -)األدمن( هم مجموعة من الشباب    و) الهواة

العمل الصحفً,  ظاهرٌن أو معروفٌن للجمٌع, كما أنهم ال ٌمتلكون أبجدٌات

والسٌما من الناحٌة القانونٌة لقواعد النشر والتً تعد ؼاببة أساساً وؼٌر ملزمة فً 

ثقافة اإلعبلم الجدٌد, األمر الذي ٌستدعً معرفة واقع هذه الصفحات وكٌفٌة عملها 

ودرجة المصداقٌة التً تحظى بها هذه الصفحات من قبل متتبعٌها من فبة الشباب 

تتمحور مشكلة الدراسة فً التساإل التالً : ما هو واقع صفحات  لًوبالتااللٌبً. 

المدن اللٌبٌة اإلخبارٌة  بموقع )فٌسبوك( ومدى مصداقٌتها من لدى الشباب 

 الجامعً فً لٌبٌا ؟

 أهمٌة الدراسة.

تكمن أهمٌة  هذه الدراسة  فً محاولتها البحث والخوض  فً ظاهرة تعد جدٌدة    

 Social )عبلم الجدٌد وتحدٌداً مواقع التواصل االجتماعً  )نسبٌاً وهى تعنى باإل

Media   وتفاعل الشباب معها من خبلل موقع الفٌس بوك عبر صفحاته اإلخبارٌة

التً تعنى بالمدن والمصداقٌة التً تحظى بها تلك الصفحات عندهم, مما ٌتٌح لنا 

تها , كما أن هذه فهم أكثر لهذه الظاهرة وماهٌتها وأهم خصابصها ومدى مصداقٌ

الدراسة تستمد أهمٌتها من خبلل تناول شرٌحة الشباب ودراستها والتً تعد أهم 
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الشرابح فً بناء المجتمع من خبلل فهم أكبر للسٌاقات االتصالٌة التً ٌقوم بها 

بشكل ٌومً وٌستمد منها ثقافاته وسلوكٌاته وتشكٌل صورته الذهنٌة تجاه ما 

 ٌحدث.  

 أهداؾ الدراسة.

عرفة درجة اعتماد الشباب الجامعً فً لٌبٌاعلى شبكة المعلومات الدولٌة م -1

 )اإلعبلم الجدٌد(  كمصدر للمعلومات من بٌن وسابل اإلعبلم األخرى.

الكشؾ عن حجم  المتابعة التً ٌحظى بها موقع )فٌس بوك( عبر صفحاته  -2

 المختلفة من قبل الشباب الجامعً فً لٌبٌا,  وعدد ساعات التعرض.

دٌد أكثر صفحات المدن اللٌبٌة متابعة واشتركاً من وجهة نظر الشباب تح -3

 اللٌبً .

معرفة طبٌعة األخبار والموضوعات ذات اإلهتمام من قبل الشباب اللٌبً  -4

 الجامعً داخل هذه الصفحات.

معرفة درجة الثقة والمصداقٌة التً تحظى بها هذه الصفحات من وجهة نظر  -5

 الشباب الجامعً فً لٌبٌا. 

الكشؾ عن أهم األسباب والمعاٌٌر التً ٌعتمد علٌها الشباب الجامعً فً لٌبٌا  -6

 تجاه مصداقٌة ما ٌنشر داخل هذه الصفحات من عدمه. 

 تساإالت الدراسة.

مدى اعتماد الشباب الجامعً فً لٌبٌا على شبكة المعلومات الدولٌة )اإلعبلم  -1

 خرى؟الجدٌد(  كمصدر للمعلومات من بٌن وسابل اإلعبلم األ

ما هو حجم  المتابعة التً ٌحظى بها موقع )فٌس بوك( عبر صفحاته المختلفة  -2

 من قبل الشباب اللٌبً الجامعً؟
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ماهً أكثر صفحات المدن اللٌبٌة متابعة واشتركاً من بٌن الصفحات األخرى  -3

 من وجهة نظر الشباب الجامعً فً لٌبٌا؟

الشباب الجامعً فً لٌبٌا  ما أبرز األخبار والموضوعات ذات االهتمام من قبل -4

 داخل هذه الصفحات؟

ماهً درجة الثقة والمصداقٌة التً تحظى بها هذه الصفحات من وجهة نظر  -5

 الشباب الجامعً فً لٌبٌا؟

ماهً أبرز األسباب والمعاٌٌر التً ٌعتمد علٌها الشباب الجامعً فً لٌبٌا تجاه  -6

 مصداقٌة ما ٌنشر داخل هذه الصفحات من عدمه.

االستفادة التً تإدٌها هذه الصفحات من وجهة نظر المتابعٌن لها من  ما أوجه -7

 الشباب الجامعً فً لٌبٌا؟

 الدراسات السابقة : أوال / الدراسات العربٌة.

. ) دور شبكات التواصل االجتماعً فً تعزٌز 2015جمال عٌسى مولود  -1

                                                                            (4) المشاركة السٌاسٌة لدى الشباب اللٌبً الجامعً(.

 فً االجتماعً التواصل مواقع دور على التعرؾسعت هذه الدراسة إلى     

رصد عٌنة  خبلل من اللٌبً الشباب الجامعً لدى السٌاسٌة المشاركة تعزٌز

المسح مفردة من الشباب اللٌبً, مستخدماً فً ذلك منهج  200عشوابٌة لــ

 اإلعبلمً, وتوصلت الدراسة إلى جملة من النتابج أبرزها :

% من المبحوثٌن من الشباب اللٌبً الجامعً ٌتابعون موقع )الفٌس 90أن  - أ

 بوك( ومواقع التواصل االجتماعً األخرى. 

ساهمت مواقع التواصل االجتماعً بشكل كبٌر فً تعزٌز المشاركة السٌاسٌة  - ب

 .لدى الشباب اللٌبً الجامعً
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. ) استخدام شبكة التواصل االجتماعً > 2014سامً أحمد الشناوي  -2

  (5) الفٌس بوك <  وعبلقته بالثقة والتوافق النفسً لدى المراهقٌن.(

 التواصل شبكة استخدام مستوٌات على التعرؾ الدراسة إلى   هذه هدفت    

 تم وقد ,ناهقٌالمر الطلبة لدى النفس التوافق مع وعبلقتها )بوك الفٌس( االجتماعً

 عبلقة عن للكشؾ مقٌاس تطوٌر إذ تم االرتباطً,  الوصفً المنهج استخدام

وقد شملت عٌنة  المراهقٌن, الطلبة لدى النفسً التوافق فً الفٌس بوك استخدام

( طالباً وطالبة بطرٌقة عشوابٌة, وقد توصلت الدراسة إلى 466الدراسة على )

 مجموعة من النتابج أهمها :

 ع )فٌسبوك( من بٌن أكثر مواقع التواصل االجتماعً استخداماً.جاء موق - أ

% من 40جاءت فترات األوقات األكثر استخداماً ) أقل من ساعتٌن( بنسبة   - ب

 إجمالً المبحوثٌن.

 أكثر من نصؾ المبحوثٌن ٌثقون فٌما ٌنشر داخل صفحات الفٌس بوك.  - ت

لى . ) دور صفحات الجٌش والشرطة ع2014سلوى سلٌمان الجندي  -3

 (6)."(2013ٌونٌو  30الفٌس ي إدرة أزمة ما بعد 

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أسباب ودوافع استخدام المبحوثٌن ومتابعتهم  

لصفحات الجٌش والشرطة وطبٌعة القضاٌا األكثر متابعة , وقد ُطبقت الدراسة 

مفردة من المقٌمٌن فً مدٌنة القاهرة الكبرى,  400على عٌنة عمدٌة قوامها 

 مستخدمه فً ذلك المنهج المسحً, وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتابج أهمها :
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اتضح أن أؼلب المبحوثٌن ٌستخدمون الفٌس بوك بمعدالت مرتفعة, وذلك  -أ 

% . وجاء استخدام الفٌس بوك "للحصول على معلومات عما 71.7بنسبة 

 ٌجري من أحداث وآخر المستجدات" فً الترتٌب األول.

نة الدراسة ٌثقون فً صفحات الجٌش والشرطة بموقع فٌس أكثر من نصؾ عٌ -ب 

% من عٌنة الدراسة فً هذه الصفحات, 47.8بوك حٌث ٌثق إلى حد ما 

 % من عٌنة الدراسة ٌثقون فٌها بشدة.33و

 ثانٌا  الدراسات األجنبٌة :

1-   Sullivan & Paradise 2013  األثار السلبٌة المترتبة من (

 (7) باب األمرٌكً.استخدام الفٌس بوك على الش

 دراسة ) Sullivan & Paradise, 2012  وبراداي سولٌفان (أجرى     

 نتٌجة ؼٌرهم وعلى أنفسهم على السلبٌة لآلثار تقدٌر الشباب فهم إلى هدفت

 شمال من عٌا جام طالبا 475 من عٌنة الدراسة وتكونت الفٌس بوك, الستخدام

تم االعتماد على المنهج المسحً  دراسةأهداؾ ال ولتحقٌق المتحدة, الوالٌات شرق

 مجموعة على اشتملت تمقاببل إعداد من خبلل استمارات االستبٌان باإلضافة إلى 

وقد خلصت  علٌهم, السلبٌة للفٌس بوك, وآثاره استخدامهم حول األسبلة من

 الدراسة إلى جملة من النتابج أهمها :

 وأن األسبوع, فً أٌام سبعة ٌستخدمون الفٌس بوك المشاركٌن من  13 %أن - أ

 ولمدة ٌومٌا, مرة 4.51 هو الفٌس بوك إلى المشتركٌن دخول مرات متوسط

% من العٌنة ٌثقون وٌصدقون ما ٌنشر 44أكثر من  وأن ٌومٌا دقٌقة  47.11

ٌّنة داخل الصفحات العامة فً موقع )فٌسبوك ( وأن أفراد       لدٌهم تقرٌبا الع
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 الحٌاة خبلل من ٌعرفونهم % 23  وأن لهم, أصدقاء شخصاً هم45  

 أشار كما الؽرباء, من صداقة عن طلبات عبارة هً  45.17 (و الواقعٌة,

 العزلة إلى الفٌس بوك ٌإدي استخدام على اإلدمان أن إلى المشاركون

 من التوافق جٌدة مستوٌات إلى ٌإدي معتدلة بطرٌقة واستخدامه االجتماعٌة,

 .واالجتماعً النفسً

2-  .2012  Mcmorris, Nickerson, Yan & Lou ) العبلقة

                                                                                              (8) .التبادلٌة بٌن استخدام الفٌس بوك والصحة النفسٌة والسلوكٌة

 ,Mcmorris, Nickerson  ولو وٌان ونٌكرسونا كل من مكمورٌس أجرٌا

Yan & Lou,)بٌن تبادلٌة عبلقة هناك كان إذا فٌما معرفة إلى هدفت دراسة 

 النفسٌة والصحة الفٌس بوك( (االجتماعً التواصل لمواقع الطبلب استخدام

وقد استخدمت هذه   الشبكات هذه لمستخدمً والسلوكٌة مثل المصداقٌة

 من راسةالد عٌنة الدراسة المنهج المسحً من خبلل شقه المٌدانً , وتكونت

 المتحدة الوالٌات جامعات من جامعتٌن فً األولى السنة طبلب من طالبا621

 الجنوبٌة, وخلصت الدراسة إلى عدة نتابج أهمها :

أن  أكثر من نصؾ المبحوثٌن ال ٌثقون فٌما ٌنشر داخل الصفحات العامة  - أ

 بموقع فٌسبوك.

 نظرهم. ال ٌإثر استخدام الفٌس بوك على الشعور بالوحدانٌة من وجهة - ب

3- Sangari, Limayem & Rouis  2011  أثار استخدام  شبكات

 (9) .التواصل االجتماعً )الفٌسبوك( على التحصٌل الطبلبً  

 ,Sangari, Limayem & Rouis  وروٌس والٌماٌم سانؽاري قام كل من    

 على شبكات التواصل االجتماعً استخدام آثار معرفة إلى جراء دراسة هدفت با

 هذه هدفت كما  (lule )السوٌد فً التكنولوجٌة لولً جامعة فً الجامعٌٌن الطبلب
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 وتنظٌم الشخصٌة الصفات على هذه الشبكات استخدام أثر معرفة إلى الدراسة

 من الدراسة عٌنة وتكونت األكادٌمٌة بالطبل وإنجازات والمصداقٌة , والثقة النفس

ستمارات االستبٌان التً تم من خبلل ا طالبا من الجامعة المذكورة سلفاً  442

 توزٌعها بشكل عشوابً,  وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتابج أهمها :

 ان استخدام الفٌس بوك بشكل ؼٌر منتظم ٌإثر سلباً على األداء األكادٌمً. - أ

% من العٌنة لدٌهم درجة من المصداقٌة الكبٌرة فٌما ٌنشر من 30أكثر من   - ب

 معلومات داخل صفحات الفٌس بوك.

 دوات جمع البٌانات .أ

ٌعتبر االستبٌان أحد "األدوات األساسٌة التً تستخدم فً  استمارة االستبٌان : -1

جمع البٌانات األولٌة والمباشرة, سواًء من العٌنة أو المجتمع الكلً محل 

الدراسة عن طرٌق توجٌه مجموعة من األسبلة المحددة والمعدة مقدماً؛ وذلك 

نة أو وجهات نظر المبحوثٌن تجاه قضٌة بهدؾ التعرؾ على حقابق معٌ

وبالتالً تم االعتماد على هذا النوع من األدوات وتم بناء وتقسٌم  (10)معٌنة."

 استمارة االستبٌان  وفقاً ألهداؾ وتساإالت هذه الدراسة ومنهجها.

 تحدٌد المفاهٌم.

بلم تعد المصداقٌة واحدة من أهم العوامل المإثرة فً وسابل االع:  المصداقٌة -1

والعملٌة االتصالٌة, وقد اختلفت روئ الباحثٌن حول مفهومها حٌث ٌرى 

البعض منهم أنها تعنً الثقة فً الوسٌلة أو إمكانٌة االعتماد علٌها وأخرٌن 

ٌرون أنها تعنً احترام الوسٌلة وتقدٌرها وتفضٌلها كمصدر للمعلومات 

رضا الجمهور عن  واآلراء مقارنة بؽٌرها من الوسابل وأخر ٌعتقد أنها تعنً
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 (11) .أداء الوسٌلة لذا فان المصداقٌة عند البعض تعنً األداء الصابب للوسٌلة

درجة الثقة التً وٌرى الباحث أن مفهوم المصداقٌة وفق هذه الدراسة بؤنها  

ٌولٌها األفراد للمعلومات الواردة إلٌهم عبر وسابل اإلعبلم الجدٌدة وتحدٌداً 

فة وإدراكهم بؤن هذه المعلومات هً انعكاس حقٌقً صفحات الفٌس بوك المختل

 لؤلحداث التً ٌتم تقدٌمها.

عبارة عن شبكة تواصل اجتماعٌة إلكترونٌة ٌمكن الدخول إلٌها :  الفٌس بوك  -2

 مجاناً وتدٌره شركة "فٌس بوك" محدودة المسبولٌة كملكٌة خاصة لها.

تمكن أصحاب  الفٌس بوك : هً خدمة ٌقدمها موقع صفحات الفٌس بوك -3

الرسمٌة أو المدن والمكاتب والشركات والمحبلت   الجهات الرسمٌة وؼٌر

وأصحاب العبلمات التجارٌة أو الشخصٌات المشهورة أو أي جهة كانت , 

ك وربط عبلقات مع المستخدمٌن داخله تمكنها من التواجد فً فضاء الفٌس بو

ولٌس أو مجموعة أفراد  الجهات , وبشكل عام فإن هذه الصفحات تعبر عن

ٌكون   , حٌث أن التسجٌل العادي فً هذا الموقع وإنشاء الحساب فرد بعٌنه

مخصص لؤلفراد فقط , أما عندما ٌرٌد أحدهم أن ٌدخل اسم الجهة التً ٌنتمً 

فضاء الفٌس بوك لكً ٌنشا تواصبلً بٌنها وبٌن  إلٌها أو ٌعمل بها إلى

المستخدمٌن المعجبٌن بتلك الجهة أو العمبلء والعاملٌن فً تلك الجهة , فإنه 

وٌمكن تعرٌؾ   (12) .) حٌنها ٌنشا ) صفحة فٌسبوك ( بدال ) حساب فٌسبوك

صفحات المدن إجرابٌاً فً هذه الدراسة بؤنها تلك الصفحات اإلخبارٌة التً 

أسماء المدن فً إشارة إلى أنها معنٌة باألخبار والمناشط وتبادل األفكار  تحمل

 واآلراء داخل المدن التً تحمل أسمابها. 

: بناًء على ما تم توضٌحه فً التعرٌؾ السابق لصفحات  )صفحات المدن( -4

)الفٌس بوك( نستطٌع القول بؤن صفحات )المدن( هى تلك التً تعنى بنشر 

http://thawratalweb.com/facebook/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
http://thawratalweb.com/facebook/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
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حلٌة منها باإلضافة إلى تبادل األفكار واآلراء تجاه األخبار خصوصاً الم

القضاٌا المختلفة , وتكون فً مجملها تحت مسمى المدٌنة التً تقع فً نطاقها, 

الزاوٌة من  -عشاق الزاوٌة -طرابلس الحدث -مثل ) صفحة طرابلس اآلن

أخبار  -24صبراتة  -طبرق اآلن -عاجل بنؽازي  -بنؽازي اآلن -قلب الحدث

 سبها توا.... الخ( -جنزور اآلن -ان اآلنالزنت

 حدود الدراسة 

وبالتالً فإن الحدود الجؽرافٌة : وٌقصد بها النطاق المكانً إلجراء الدراسة,  -1

 .الحدود المكانٌة لهذه الدراسة هً العاصمة طرابلس

الحدود البشرٌة : ستجرى هذه الدراسة على عٌنة من مستخدمً ومتابعً   -2

 جامعة طرابلس.الفٌس بوك من طلبة 

الحدود الزمنٌة : تشمل هذه الدراسة مستخدمً الفٌس بوك بمدٌنة طرابلس  -3

 .2017خبلل عام 

 نوع الدراسة ومنهجها. اإلجراءات المنهجٌة.
تنتمً هذه الدراسة إلى فبة الدراسات الوصفٌة التً "تهدؾ إلى رصد     

لحقابق واآلراء وتوصٌؾ حدوث ظاهرة معٌنة أو حدث معٌن, فهً تهتم بدراسة ا

حول الظواهر واألحداث واألوضاع القابمة, وذلك بجمع البٌانات والمعلومات 

استخدم  (13)"وتحلٌلها وتفسٌرها؛ الستخبلص دالالتها أو إصدار تعمٌمات بشؤنها.

والذي ٌعمل على استخبلص النتابج  منهج المسح بالعٌنةالباحث فً هذه الدراسة 

وقد اعتمدت هذه الدراسة على الشق  (14)الدراسة وتفسٌر العبلقة بٌن متؽٌرات

المٌدانً من هذا المنهج والمتمثل فً أسلوب مسح جمهور وسابل اإلعبلم الذي 
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ٌهدؾ إلى دراسة خصابص الجمهور الذي ٌتعرض ألي وسٌلة إعبلمٌة وأنماط 

مما ٌتٌح لنا فً هذه  .(15)تعرضه لتلك الوسٌلة واتجاهاته نحو المضامٌن المختلفة

الدراسة فرصة رصد إجابات الشباب اللٌبً الجامعً حول ماهٌة وطبٌعة 

االستخدام لمواقع التواصل االجتماعً وخصوصاً )الفٌس بوك( ودرجة المصداقٌة 

 التً ٌحظى بها هذا الموقع عبر صفحاته المختلفة من وجهة نظرهم.

ٌاء التً وٌقصد بمجتمع الدراسة "جمٌع المفردات واألش مجتمع الدراسة :     

وٌشمل مجتمع هذه الدراسة الشباب الجامعً    (16)نرٌد معرفة حقابق معٌنة عنها."

 فً لٌبٌا.

 على عٌنة عشوابٌة من طبلب جامعة اعتمدت هذه الدراسةعٌنة الدراسة  :    

 طرابلس بمختلؾ التخصصات, وقد وقع هذا االختٌار لعدة أسباب :

بر المدن اللٌبٌة من حٌث كثافة السكان, حٌث تعد مدٌنة طرابلس العاصمة اللٌبٌة أك

كما ٌعد قاطنٌها من مختلؾ المدن  (17)% من عدد السكان فً لٌبٌا, 20تمثل 

اللٌبٌة, األمر الذي ٌسمح بتمثٌل العٌنة للمجتمع الكلً بشكل أكبر , وبالتالً  إمكانٌة 

 تعمٌم النتابج على هذا المجتمع ككل. 

 لجامعات اللٌبٌة, إضافًة إلى أن جل الطلبة تعد جامعة طرابلس من أكبر ا

الجامعٌٌن هم من فبة الشباب وهم وفق العدٌد من الدراسات والمواقع العربٌة 

 واألجنبٌة األكثر إستخداماً للفٌس بوك عبر صفحاته المختلفة.
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( ٌبٌن حجم استخدام شبكات التواصل االجتماعً )االعبلم الجدٌد( 1الرسم البٌانً رقم )

 (18)متؽٌر السن فً العالم.  حسب

 

 تحمل اسم مدٌنة طرابلس, ٌزخر موقع الفٌس بوك بالعدٌد من الصفحات اإلخبارٌة التً     

 إلى وجود كم هابل من المشتركٌن والزوار لهذه الصفحات, فعلى سبٌل المثال : باإلضافة

  مشترك. 450.000صفحة طرابلس مباشر : عدد المشتركٌن 

 مشترك. 422.336دث : عدد المشتركٌن صفحة طرابلس الح 

  مشترك. 261.950صفحة طرابلس  اآلن  : عدد المشتركٌن 

 الخ.24طرابلس  -طرابلس تتحدث -طرابلس توا -طرابلس عاجل...  

واستخدم الباحث لحساب حجم العٌنة المطلوبة للدراسة الحالٌة المعادلةة التةً تسةتخدم     

 مفردة, وهً: 10.000 عادة فً حالة زٌادة حجم المجتمع عن
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 حٌث إن:

 N =  10.000حجم العٌنة المطلوبة فً المجتمعات التً تعدادها أكثر من 

 .مفردة

 Z =  1.96مقدار االنحراؾ عن المتوسط القٌاسً المعتاد, وعادة ٌحدد بقٌمة 

 %.95المناظرة لدرجة ثقة 

 P  =لمجتمعات التً تتمٌز نسبة التقدٌر فً تحقٌق الهدؾ فً حالة ا

بخصابص معٌنة وعندما ال ٌكون هناك أي تمٌز أو تقدٌر تم استجبلإه من 

 .0.50%( : أي 50الدراسات السابقة, تستخدم نسبة متوسطة )

 Q  النسبة المكملة لقٌمة =P (1السابقة, حٌث أن=P+ Q ( أي أن قٌمة )= 

P 1-Q) 

 .0.50ة بخصابص محددة تساوي فً المجتمعات ؼٌر الممٌز Pوبالتالً فإن قٌمة  

 D    0.05= درجة الدقة المطلوبة, وهى تقرن عادة عند مستوى معنوي  ,

 %(,  وهى النسبة التً سٌتم استخدامها فً هذه الدراسة95أي )مستوى ثقة 

(20). 

 384وبناًء على نتٌجة تطبٌق هذه المعادلة ٌكون حجم العٌنة المراد اختٌارها     

ذات التوزٌع المتناسب العٌنة الطبقٌة العشوائٌة لعٌنة  بطرٌقة مفردة  وتم سحب ا

( مفردة من العدد اإلجمالً للسكان فً لٌبٌا, حٌث تمتاز هذه العٌنة  400بقوام) 

بدقة تمثٌلها للمجتمع األصلً وضمان ظهور وحدات أي جزء من المجتمع الذي 

كلً للعٌنة, وذلك بتقسٌم سٌهتم البحث بدراسته, وتساعد على التقلٌل من التباٌن ال

وتجدر  .(21)وحدات العٌنة بطرٌقة تجعل التباٌن داخل الطبقة الواحدة أقل ما ٌمكن
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استمارة وهو  400اإلشارة إلى أن الباحث قد زاد من عدد االستمارات بدالً من 

استمارة  تفادٌاً للنقص الذي قد ٌحدث فً عدد هذه  420العدد المستهدؾ لتصبح 

تٌجًة لعدم صبلحٌة البعض منها, إضافًة  إلى عدم حصول الباحث فً االستمارات ن

بعض األحٌان على إحدى هذه االستمارات بعد توزٌعها, ووفقاً لذلك تحصل 

استمارة كاملة ً, وقد جاء توزٌع هذه العٌنة وفق المتؽٌرات  400الباحث على 

 الدٌموؼرافٌة كما هو موضح فً الجدول التالً:

 

 ( ٌبٌن توزٌع العٌنة وفق المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة للمبحوثٌن 1الجدول رقم ) 
 

 

 تصمٌم استمارة االستبٌان:

تعتمد هذه الدراسة على االستبٌان كؤداة لجمع بٌانات الدراسة المٌدانٌة ,     

وتستهدؾ سإال األفراد المبحوثٌن بطرٌقة منهجٌة, ومقننة, لتقدٌم حقابق وأفكار 

نة فً إطار البٌانات المرتبطة بموضوع الدراسة وأهدافها, دون تدخل وأراء معٌ

 النسب المئوٌة % التكرارات )ك( ثٌنالمبحو المتؽٌر

 %100 400 طرابلس اإلقامة

 %100 400 اإلجمالً

 
 النوع

 %50 200 ذكور

 %50 200 اناث

 %100 400 االجمالً

 
 التخصص
 العلمً

 %25 100 كلٌة اإلعبلم

 %25 100 كلٌة القانون

 %25 100 كلٌة الطب

 %25 100 كلٌة الهندسة

 %100 400 االجمالً
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وتتوقؾ صبلحٌة هذه األداة على  (22) من الباحث فً التقرٌر الذاتً للمبحوثٌن.

الدقة فً تحدٌد األسبلة بشكل واضح, فاالستبٌان "وسٌلة الباحث للحصول على 

ألسبلة التً تعد إجابات من المبحوثٌن عن طرٌق وضع وتصمٌم مجموعة من ا

 للخطوات اآلتٌة :  (23)مسبقا وفقاً."

 .تحدٌد مشكلة الدراسة وأهدافها وتساإالتها بشكل دقٌق وواضح 

  استفاد الباحث من الدراسات السابقة فً صٌاؼة األسبلة وترتٌبها وفقا للمحاور

 التالٌة :

 بٌانات شخصٌة عن المبحوث. -1

 لومات الدولٌة.مدى حرص المبحوثٌن على استخدام شبكة المع -2

 الوسابل اإلعبلمٌة التً ٌعتمد علٌها المبحوثٌن بشكل أكبر. -3

 دوافع المبحوثٌن فً إستخدام )الفٌس بوك( وعدد ساعات التعرض. -4

 مصداقٌة صفحات المدن بموقع ) فٌس بوك( من وجهة نظر عٌنة المبحوثٌن. -5

 أهم األخبار والمعلومات  التً ٌحرص على قراءتها المبحوثٌن فً هذه -6

 الصفحات.

 إجراءات الصدق والثبات: 

 للتؤكد من صدق استمارة االستبٌان قام الباحث بالخطوات التالٌة: :الصـدق -أ 

 .تم تصمٌم استمارة االستبٌان بناء على أهداؾ وتساإالت الدراسة 

 والخبراء فً * عرض استمارة االستبٌان على مجموعة من األساتذة المحكمٌن 

 راء التعدٌبلت البلزمة بناء على مبلحظاتهم.مجال اإلعبلم,  بحٌث تم إج

  من 5مفردة, وهو ما ٌمثل  20تم إجراء اختبار قبلً على عٌنة قوامها %

حجم العٌنة الكلً بهدؾ التعرؾ على مدى وضوح األسبلة وفهم المبحوثٌن 
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لها, وقد مّكن الباحث من معرفة مدى فهم المبحوثٌن لؤلسبلة, وكذلك األسبلة 

اإلجابة عنها, مما أدى بالباحث إلى تعدٌل بعض العبارات التً ٌتحاشون 

 وتوضٌح بعضها اآلخر. 

تهدؾ عملٌة الثبات إلى "التؤكد من وجود درجة عالٌة من االتساق  :الثبات -ب 

الزمنً فً أداة القٌاس والتً تتم بإعادة تحلٌل عٌنة فرعٌة من عٌنة الدراسة 

, وقد تم التحقق من (24)عن طرٌق باحث آخر, أو عن طرٌق الباحث نفسه"

مبحوثا بما ٌمثل  20الثبات عن طرٌق قٌام الباحث بإجراء اختبار بعدي لعدد 

% من حجم العٌنة, بعد أسبوعٌن من التطبٌق األول, وتم حساب معامل  5

وهً قٌمة  0.98الثبات وفق معادلة هولستً: لٌكون بذلك قٌمة معامل الثبات 

 حٌفة االستبٌان.مقبولة  تدل على ثبات وصبلحٌة  ص

 أسالٌب المعالجة اإلحصائٌة المستخدمة فً الدراسة :

 .التكرارات البسٌطة والنسب المبوٌة 

 .المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة 

  ًالوزن النسبً ) أو المبوي( الذي ٌحسب بالمعادلة األتٌة ) المتوسط الحساب

 لى العبارة (.وتقسٌمها على الدرجة العظمى لئلجابة ع 100ضرب 

  االختبارات البعدٌةPost Hoc Tests    بطرٌقة أقل فرق معنويLeast 

Significance Difference  والمعروفة بــــــL.S.D    لمعرفة مصدر

 التباٌن بٌن المجموعات التً ٌإكد تحلٌل التباٌن على وجود فرق بٌنهما.

 ( اختبارT- Testلدراسة الداللة اإلحصابٌة للفروق ب ) ٌن المتوسطات

الحسابٌة لمجموعتٌن من المبحوثٌن فً أحد متؽٌرات الفبة أو النسبة 

(Interval Or Ratio. ) 
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  الوزن المرجح الذي ٌحسب بضرب التكرارات بوزن معٌن بناًء على عدد

المراتب فً السإال, ثم تجمٌع النقاط التً ٌحصل علٌها كل بند للحصول على 

 النسب المبوٌة لبنود السإال كلها. مجموع األوزان المرجحة وتحسب

 ( معامل ارتباط بٌرسونPearson Correlation Coefficient )

لدراسة شدة واتجاه العبلقة االرتباطٌة بٌن متؽٌرٌن من مستوى المسافة أو 

%( 95وقد تم قبول نتائج االختبارات اإلحصائٌة عند درجة ثقة ) النسبة.

 فؤقل .( 0.05فؤكثر, أي عند مستوى معنوي) 

ٌمثل اإلعبلم الجدٌد وشبكات التواصل االجتماعً االفتراضٌة أو ما  مدخل.    

( مظهراً جدٌداً كلٌاً, لٌس فً اطار دالالت علوم Social Mediaٌسمى )

االتصال فقط, ولكن فً مجمل ما ٌحٌط بهذا النوع المستحدث من اإلعبلم من 

جنٌنٌة لم تتبلور خصابصه مفاهٌم خاصة كونه ما زال فً معظم جوانبه حالة 

  الكاملة بعد.

قبل تعرٌؾ شبكات التواصل  أوال  : تعرٌؾ شبكات التواصل االجتماعً.

االجتماعً , البد من إلقاء نظر على  بعض المصطلحات التً ٌرد ذكرها بشكل 

مستمر داخل شبكة المعلومات الدولٌة حتى تكون تلك المصطلحات والمفاهٌم 

 واضحة للجمٌع .

تعرؾ من خبلل منظورٌن : األول هندسً , وهى :  ”  Networkشبكة ال •

تعنى الربط اإلتصالً بٌن مجموعة من  أجهزة الحاسوب , وهو منظور ٌركز 

على الجوانب التقنٌة . والمنظور الثانً ٌركز على االتصال االجتماعً واإلنسانً 

علٌه علماء االجتماع بٌن األفراد عبر استخدام هذه الشبكة وهو الجانب الذى ٌركز 
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واالتصال عند التعامل مع )اإلنترنت( كوسٌلة اتصال لها وظابفها وتؤثٌراتها 

 (25) ”النفسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة 

جماعة من البشر تربطهم ” : ٌعرؾ بانه  المجتمع أو العالم االفتراضً •

قٌة أو اهتمامات مشتركة وال تربطهم بالضرورة حدود جؽرافٌة , أو أواصر عر

قبلٌة أو سٌاسٌة أو دٌنٌة , ٌتفاعلون عبر وسابل االتصال ومواقع التواصل 

وانطبلقاً من هذه المصطلحات ٌمكن تعرٌؾ شبكات , (26) ”االجتماعً الحدٌثة 

التواصل االجتماعً والتً اختلفت مفاهٌمها من باحث إلى أخر شؤنها شؤن كل 

  عرٌفات:العلوم األخرى. وفٌما ٌلً عرض ألهم هذه الت

"مجموعة من المواقع على شبكة )اإلنترنت( , ظهرت مع الجٌل الثانً للوٌب      

, تتٌح التواصل بٌن األفراد فً بنٌة مجتمع افتراضً , ٌجمع بٌن أفرادها اهتمام 

مشترك , حٌث ٌتم التواصل بٌنهم من خبلل الرسابل النصٌة والمربٌة أو االطبلع 

أخبارهم, كما انها تعد مصدر كبٌر للمعلومات فً  على الملفات الشخصٌة ومعرفة

شتى المجاالت, وهى وسٌلة فعالة للتواصل االجتماعً بٌن األفراد , سواء كانوا 

" أصدقاء تعرفهم فً الواقع , أو أصدقاء تعرفهم من خبلل السٌاقات االفتراضٌة.

ولٌة والتً منظومة من الشبكات اإللكترونٌة المتصلة بشبكة المعلومات الد”  (27)

تسمح للمشترك فٌها بإنشاء موقع خاص به , ومن ثم ربطه عن طرٌق نظام 

, فضبلً ” اجتماعً إلكترونً مع أعضاء آخرٌن لدٌهم نفس االهتمامات والهوٌات 

عن أنها شبكة من التفاعبلت االجتماعٌة والعبلقات الشخصٌة واإلخبارٌة والتً 

لبعض عن طرٌق نشر المعلومات تمكن المستخدمٌن من التواصل مع بعضهم ا

 (28)والتعلٌقات والرسابل والصور والفٌدٌو وما إلى ذلك" 
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والذى ٌعرؾ  ٌمكن تقدٌم هذا التعرٌؾ اإلجرائً ومن خبلل التعرٌفات السابقة   

مجموعة من المواقع  اإللكترونٌة متصلة ” مواقع التواصل االجتماعً على أنها : 

ح لؤلفراد التواصل فٌما بٌنهما داخل مجتمع افتراضً بشبكة المعلومات الدولٌة وتتٌ

ٌعرفون فٌه بؤنفسهم وٌتبادلون فٌه االهتمامات , كما تتٌح لهم بعض هذه الشبكات 

فرصة إنشاء صفحات عامة تكون بمثابة منصة اقتصادٌة للتروٌج االقتصادي أو 

ٌؾ النص منصة إخبارٌة ٌتابعها الجمٌع لمعرفة ما ٌدور من حولهم سواًء عن طر

أو الصورة أو الفٌدٌو وؼٌرها من النشاطات األخرى. والتً جعلت من هذه 

الشبكات تنتقل من مرحلة التواصل والتبادل داخل مظلة العبلقات االجتماعٌة إلى 

( الجدٌد مرحلة الخبر والمعلومة وهو ما أطلق علٌه  فٌما بعدة  مسمٌات  ) اإلعبلم

)اإلعبلم  -)صحافة المواطن( -بدٌل(اإلعبلم االجتماعً( )اإلعبلم ال)

 الشعبً(...الخ. 

 اإلعبلم الجدٌد!!!

 3.17ملٌارات نسمة فإن  7.3إذا ما اعتبرنا أن سكان الكرة األرضٌة ٌناهز     

ملٌار منهم مرتبطون بشبكة اإلنترنت أي ما ٌقارب النصؾ, كما ان أؼلبهم 

عً. وٌتم ٌومٌاً تسجٌل حسابات على شبكات التواصل االجتما 3ٌملكون أكثر من 

أكثر من ملٌون مستخدم جدٌد لشبكات التواصل االجتماعً على الهاتؾ الجوال, 

مستخدًما جدًٌدا فً كل ثانٌة. من بٌن كل هذه األرقام  ٌتربع موقع  12أي ما ٌعادل

ملٌار حساب, والٌوتٌوب بملٌار, أما عدد  2الفٌس بوك على سلم الترتٌب بــ 

 (29) ملٌون. 450ملٌون مستخدم, ولنكد إن ب  900ب" فهم مستخدمً "الواتس آ

لقد أعاد هذا اإلعبلم الجدٌد الذي ؼزا العالم الٌوم تشكٌل هوٌة جدٌدة لعلوم 

االتصال بل ذهب أبعد من ذلك لٌشكل نظرٌاته الخاصة به, بما ٌحمله من ممٌزات 
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لبت مفهوم وأسالٌب وأدوات عرض وتقنٌة معالجة وسرعة فً نقل الحدث , كما ق

جمهور اإلعبلم من مستقبل ومتلقً إلى صانع ومتلقً فً نفس الوقت ومن ٌتؤثر 

 هذه الشبكات  أحدثت لقد, (30) إلى أن ٌإثر برأٌه وٌحرك وٌؽٌر.

 لٌنكد إن -  .YouTube ٌوتٌوب - .Twitter توٌتر  Facebook  - )فٌسبوك

-  Linked in. بنترإٌست Pinter est.  - جوجل بلس Google-plus.  – 

 ماي سبٌس      .Flickr فلكر .Instagram  - انستجرام .Tumbler  - تمبلر

-  My space. أوركات Orku tالعبلقات فً طبٌعة نوعٌة نقلة (  ...الخ 

 على االجتماعٌة وتؤثٌراتها هذه الشبكات دراسة تعد حٌث االجتماعٌة والتفاعبلت

 من المعاصر المجتمع به ٌمر ما ظل فً مستمراً  مطلباً  والمجتمع الفرد مستوى

متبلحقة, وخصوصاً فً ما ٌخص نشر المعلومات واالخبار ومدى  تؽٌرات

صدقٌتها فً ضل كم هابل من هذا التدفق دون وجود قواعد وتشرٌعات موازٌه 

 تعمل على ظبته.

 .االجتماعً التواصل أعلمة إلى التقلٌدي اإلعبلم رقمنة من

 مواكًبا ٌكون أن هو التقلٌدي اإلعبلم َرْقَمَنة وراء من فٌةالخل كانت البدء فً    

فقد  االجتماعً التواصل شبكات أما .المتلقً من قرًبا وأكثر انتشاًرا وأكثر للتقنٌة

 ؼزتها فقد الٌوم أما والمهنٌة االجتماعٌة بالعبلقات ٌهتم ُبعد ذات كانت فً بداٌتها 

ومصدر كبٌر  لئلعبلم نافذة أي ُمَإْعلَم, فضاءٍ  إلى لتتحول والخبر أًٌضا المعلومة

مما ٌجعلنا أمام مقاربة حقٌقٌة بٌنهما سمٌت )باإلعبلم للمعلومات واألخبار, 

االجتماعً( أو )اإلعبلم الجدٌد(. إال أن هذه التوأمة لن تمر مرور الكرام 

 تحدٍّ  أكبر فالكثٌرون شككوا فً محاولة استٌعاب هذا النوع من اإلعبلم, وربما

 اإلعبلم لظاهرة نظرٌة حدود توفٌر إلى السعً هو؛ مستقببًل  أكادٌمً وبحثً لمًع
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 شبكات مع فً تعاملنا زلنا ما أننا إلى ذلك كل ٌعود ربما .وشبكاته االجتماعً

والذي ٌبدوا أن خصابصه , التكنولوجً, االنبهار مرحلة فً االجتماعً التواصل

 عندما   (Patrice Flichy)فلٌشً باترٌس ذلك عن عبَّر كما لم تكتمل بعد, 

 (31) التقنٌة(. بٌوتٌبٌا (الحالة هذه شخَّص

ر بوك الفٌس شبكة ظاهرة فإن االجتماعً, التواصل بشبكات ٌتصل وفٌما     تتصدَّ

 ٌعادل ما أي جدٌد, مشترك ألؾ 500ا ٌومً فٌها ٌنخرط الشبكة فهذه .األرقام كل

 40 من ملٌونٌن فإن إلعبلناتا مستوى علىو  .ثانٌة كل فً جدد أشخاص 6

 لنشر وذلك  إخبارٌة واجتماعٌة واقتصادٌة  صؽرى شركات تملكها ملٌون صفحة

 (32) .مضامٌنها

  (. Face book -موقع ) الفٌس بوك 

م , وذلك 2004ٌناٌر من عام  4قام مارك زوكربٌرغ بتؤسٌس الفٌس بوك فً     

هٌوز الذٌن تخصصا فً دراسة باالشتراك مع كل من داستٌن موسكوفٌتز وكرٌس 

علوم الحاسب وكانا رفٌقً زوكربٌرغ فً سكن الجامعة عندما كان طالًبا فً 

جامعة هارفارد, كانت عضوٌة الموقع مقتصرة فً بداٌة األمر على طلبة جامعة 

هارفارد, ولكنها امتدت بعد ذلك لتشمل الكلٌات األخرى فً مدٌنة بوسطن وجامعة 

نفورد. ثم اتسعت دابرة الموقع لتشمل أي طالب جامعً, ثم آٌفً لٌج وجامعة ستا

عاًما فؤكثر فً شتى  13طلبة المدارس الثانوٌة, وأخًٌرا أي شخص ٌبلػ من العمر 

ا  (33)بقاع االرض ًٌ ملٌار مستخدم على  2ما ٌقارب  2017وٌضم الموقع حال

رانش ( مستوى العالم فً أخر تقرٌر لمإسسة )الفٌس بوك( نقله موقع ) تٌك ك

األمرٌكً, وكشؾ تقرٌر الشركة نجاح الموقع فً جذب ملٌار مستخدم جدٌد خبلل 

 (34) .2012سنوات فقط, بعدما كان عدد مستخدمٌه الملٌار فً عام  5
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ولم ٌكن الوطن العربً بمعزل عن هذه اإلحصابٌات الضخمة لعدد مستخدمً      

ات  التً أطلقتها بعض )فٌس بوك( فهناك العدٌد من التقارٌر و اإلحصابٌ

الجامعات والمإسسات العربٌة ذات االختصاص فً هذا الشؤن, والسٌما التقرٌر 

الذي صدر مإخراً عن الموقع الرسمً لكلٌة محمد بن راشد لئلدارة الحكومٌة 

تقرٌر اإلعبلم االجتماعً »فقد أطلقت إلصدار السابع من سلسلة  2017بدبً عام 

 ألهم اتجاهات استخدام شبكات التواصل االجتماعً الذي ٌتضمن تحلٌبًل « العربً

والتوزٌع الدٌمؽرافً للمستخدمٌن عبر جمٌع بلدان المنطقة, وأشار إلى أن نحو 

فً « فٌس بوك»ملٌون مواطن ٌستخدمون موقع التواصل االجتماعً  156

 (35) المنطقة العربٌة.

ات تم جمعها من كافة واشتمل التقرٌر على نتابج دراسة استقصابٌة الستبٌان    

دول المنطقة تدل على األثر المتنامً لشبكة المعلومات , ومصادر البٌانات 

الضخمة, ودورها فً إحداث تؽٌرات على صنع السٌاسات, وواقع الحٌاة واألعمال 

فً المنطقة. وتضمن التقرٌر أٌضاً مقترحات لتفادي العقبات التً تواجه الحكومات 
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ر البٌانات الضخمة, كاإلعبلم االجتماعً. كما أشار عند االعتماد على مصاد

التقرٌر إلى استمرار نمو استخدام اإلعبلم االجتماعً, ٌرافقها زٌادة ملحوظة فً 

األثر على الواقع الثقافً واالجتماعً والعبلقة بٌن الشباب والمجتمعات 

ً والحكومات فً العالم العربً, وبحسب التقرٌر بلػ عدد مستخدمً فٌسبوك ف

ملٌون  115, مقارنًة بـ2017ملٌون مستخدم مع بداٌة العام  156العالم العربً 

فً العام الماضً, بما ٌقارب ضعؾ ما كان علٌه قبل ثبلثة أعوام. وأوضح 

ال ٌزال هو الشبكة االجتماعٌة األكثر استخداًما « فٌس بوك»أن موقع « التقرٌر»

 (36) فً المنطقة مقارنة بالشبكات األخرى.

 

 

 الصفحات التً ٌتحها موقع ) فٌس بوك(.

ٌّزة إنشاء صفحات متنّوعة      ًّ )فٌس بوك( م ٌوّفر موقع الّتواصل االجتماع

(Facebook Pages ٌُمكنك من (, تختلؾ فً مضمونها وأهدافها, حٌث 
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خبللها عرض وتقدٌم ما ترٌده من أخبار ومعلومات, كذلك دعوة من ترٌد من 

والّتفاعل معها, ما ٌساعد على تحقٌق الهدؾ الّربٌسً األشخاص لمتابعة صفحتك 

ًّ بٌن  وراء إنشاء موقع فٌسبوك, أال وهو تحقٌق الّتفاعل والّتواصل االجتماع

الناس, بل ٌتعدى ذلك لٌكون مصدر ربٌسً لؤلخبار والمعلومات, حٌث ال ٌتوّقؾ 

, بل ٌتعّداه إلى المستوى ا ًّ لّجماعً, استخدام الّصفحات عند المستوى الّشخص

وهذا ٌنطبق على الصفحات العامة التً ٌتحها الموقع, فنجد العدٌد من الّشركات 

ٌّة فً  والمإّسسات فً مختلؾ أنحاء العالم تعتمد على الّصفحات كوسٌلة أساس

 الّتروٌج ألعمالها.

  أهداؾ وممٌزات الصفحات العامة بموقع )فٌس بوك(.

باختبلؾ نوع الّصفحة, فهناك  تختلؾ أهداؾ إنشاء صفحة عامة عن أخرى   

ٌّة, تسعى إلى عرض  ٌّة, وأخرى رٌاض ٌّة, هدفها تقدٌم أخبار سٌاس صفحات سٌاس

ٌّة ٌّة, أخبار ومعلومات رٌاض ٌّة, الفن , كذلك األمر نفسه بالنسبة للّصفحات االقتصاد

ٌّة ..  الخ, ؼٌر أّن الُمشَترك بٌن جمٌع هذه الّصفحات هو تعزٌز الّتفاعل العلم

 ًّ ٌُعّد الهدؾ الّربٌس ًّ ومصدر أساسً للمعلومات, والّذي  والّتواصل االجتماع

 .وراء إنشاء الّصفحات على موقع فٌس بوك

 :سنتناول بعض فوابد إنشاء صفحة على موقع فٌسبوك

ًّ الّتعرؾ على أصدقاء جدد وتعزٌز الّتوا .1  وتبادل المعلومات. صل االجتماع

عدم وجود سقؾ محّدد ألعداد المعجبٌن والمتابعٌن للّصفحة, ذلك على خبلؾ  .2

ٌّة   5000, الّتً ٌصل فٌها عدد األصدقاء إلى (Profile)الّصفحة الّشخص

 .صدٌق كحّد أقصى

https://www.babonej.com/sports/
https://www.babonej.com/sports/
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ٌّة خاّصة وبعٌدة عن المتناول, على عكس البروفاٌل  .3 إبقاء حٌاتك الّشخص

ٌّةالمرتبط   .باألمور الّشخص

إٌصال ما ترٌده من أخبار ومعلومات بكّل سهولٍة وٌسر, مع إمكانٌة التفاعل  .4

 األنً والتعلٌق.

الوصول إلى أعداد كبٌرة من الّجمهور فً العالم دون التقٌد بمنطقة جؽرافٌة  .5

 معٌنة.

تعتبر الّصفحة على موقع فٌسبوك بمثابة منّصة تفاعل مكتملة الوسابط ابتداًء  .6

 (37) ن الخبر إلى الصورة وصوالً إلى الفٌدٌو المباشر.م

  أنواع الصفحات على موقع فٌسبوك

ًّ فٌسبوك بمثابة منبر ومنّصة       ُتعتبر أّي صفحٍة على موقع الّتواصل االجتماع

ٌّات الّتواصل دون الخروج عن  للّتعبٌر عن األفكار واآلراء المختلفة, ضمن أخبلق

ٌُدرجون ما  (Adminsلذلك نرى مإّسسً الّصفحات ) قواعد وقوانٌن الموقع,

ٌرؼبون فً تقدٌمه على صفحاتهم, علماً بؤّن المإّسسٌن ) اآلدمن (هم وحدهم من 

(, Postsٌستطٌعون إدراج أو إعطاء اإلذن بذلك تجاه المنشورات والملصقات )

 .وؼٌرها على هذه الّصفحات (Videos(, الفٌدٌوهات )Photosالّصور )

تلؾ أنواع الّصفحات باختبلؾ األهداؾ الكامنة وراء تؤسٌسها وإنشابها, تخ    

ٌّة,  ٌّة, كما هناك صفحات اجتماع ٌّة, وأخرى اقتصاد حٌث هناك صفحات سٌاس

ٌّة وصفحات متنّوعة ٌّة, ترفٌه ٌّة, تعلٌم ٌّة, علم ٌّة, دٌن الخ, إاّل أّنه بالّرؼم  .. رٌاض

ٌّرمن هذا الّتنوع, ٌبقى إعداد وتنفٌذ الصّ   .فحات هو نفسه ال ٌتؽ

 ة ٌّ كثٌراً ما نجد صفحات ذات  (Political Pages): الّصفحات الّسٌاس

ٌّنة أو  ٌّة تمّثل جماعاٍت مع , سواًء أكانت صفحات رسم ًّ طابع سٌاس
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ٌّة  ألشخاٍص منفردٌن, حٌث تحاول هذه الّصفحات توفٌر آخر األخبار الّسٌاس

 .و توّجهاتهالجمهورها, محاولًة جذب الّرأّي العام نح

 ة ٌّ تتخّصص فً تقدٌم  (Economic Pages): الّصفحات االقتصاد

ٌّة, فقد تكون صفحات عاّمة أو خاّصة تمّثل مإّسسة  معلومات وأخبار اقتصاد

ٌّنة, حٌث تقّدم أخبار البنوك والعمبلت وؼٌرها ٌّة مع  .أو شركة اقتصاد

 ة ٌّ ٌّة, حٌث تتعلّق باألمور الرّ  :(Sport Pages) الّصفحات الّرٌاض ٌاض

ٌّة, صفحات خاّصة تمّثل  هناك صفحات عاّمة تقّدم أحدث األخبار الّرٌاض

ًّ بعٌنه, كذلك هناك صفحات تتخّصص فً  ٌّن أو نادي رٌاض ًّ مع رٌاض

ٌّنة, إذ تقّدم أخبار ومعلومات حول هذه الّرٌاضة بالّذات  .رٌاضة مع

 ٌّة على تقدٌم  هً صفحات تعتمد (Scientific Pages): الّصفحات العلم

ٌّة, منها اختراعات  , وآخر األخبار العلم ًّ المعلومات ذات الطابع العلم

الخ, فقد تكون صفحة عاّمة ال تمّثل شخصاً أو .. العلماء وما توّصلوا إلٌه

ٌّة ما, أو عالماً بعٌنه  .مجموعًة بعٌنها, أو خاّصة تمّثل مإّسسة علم

 ة ٌّ تتخّصص فً األمور  (Educational Pages): الّصفحات الّتعلٌم

ٌّناً, أو قد تكون من  اً مع ٌّ ٌّة ما, منهجاً دراس ٌّة, فقد تمّثل مإّسسة تعلٌم الّتعلٌم

الخ, حٌث تهدؾ هكذا صفحات إلى مساعدة .. إنشاء مجموعة من الّطبلب

ٌّة  (38) .الّطبلب فً متابعة أمورهم الّتعلٌم

 الصفحات اإلخبارٌة ) صفحات المدن (.

السابق نستطٌع أن نحدد صفحات المدن إجرابٌا بؤنها تلك  من خبلل عرضنا    

الصفحات السٌاسٌة أو االقتصادٌة أو الرٌاضٌة أو تلك التً تضمها جمٌعاً ...الخ 

وٌقوم علٌها شخص أو مجموعة أشخاص )اآلدمن( وتحمل اسم المدٌنة التً تنطلق 
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تى خارج نطاقها منها فً إشارة إلى اهتمامها بؤخبارها وأخر مستجداتها وربما ح

الجؽرافً, عن طرٌق عرض األخبار وتفاعل الجمهور معها سواًء بالتعلٌق علٌها 

أو نشر األخبار من خبللها وفقاً لسٌاسة الصفحة ومسإولٌها. كما تجدر اإلشارة إلى 

أن معظم هذه الصفحات ال تصدرها أو تقوم علٌها جهات مسإولة أو مإسسات من 

 فردٌة ٌقوم بها بعض األفراد مثلما ذكر سلفاً.الدولة وإنما هً مبادرات 

إن الصفحات اإلخبارٌة المنوعة التً ٌتم إنشاإها داخل موقع  مصداقٌتها.    

الفٌس بوك, باتت من أهم مصادر المعلومات التً ٌعتمد علٌها الكثٌرون فً متابعة 

فر ما ٌحدث من حولهم؛ كونها تتمٌز بسرعة نقل الحدث وقت حدوثه, فضبلً توا

خصابص عدة داخلها مثل الصوت والصورة والفٌدٌو المباشر والتفاعل األنً مع 

تلك االخبار...الخ, وهو األمر الذي ٌفسر الكم " الهابل " من المتابعٌن لهذه 

الصفحات, إال أن هذا الترحٌب والتبنً المطلق لمثل هذه الصفحات والمواقع ٌراه 

لٌة ضبطٌة واضحة تتعامل مع البعض أنه مإشر خطٌر فً ضل عدم وجود أ

صدقٌة الخبر أو المعلومة واألشخاص القابمٌن علٌها داخل هذه الصفحات, كما 

أنهم ذهبوا ألبعد من ذلك محملٌن تلك الصفحات الكثٌر من األخطاء والشابعات 

واألخبار ؼٌر المدعومة بمصادرها والتً بنٌت علٌها فً كثٌر من األحٌان  ردود 

اإلطار ٌإكد العدٌد من المسإولٌن داخل هذا الوسط انهم رؼم أفعال.  وفً هذا 

متابعتهم ووجود صفحات إخبارٌة لهم داخل موقع الفٌس بوك إال انهم ٌتابعون 

المواقع اإلخبارٌة الرسمٌة للتؤكد من صحة األخبار والمعلومات المتداولة داخل 

 هذه الصفحات. 

شمل بعض خبراء  2016ابرٌل  16وفً تحقٌق نشره موقع صحٌفة االهرام       

منى  -عماد مكاوي -اإلعبلم فً العالم العربً أبرزهم محمود علم الدٌن حسن
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محمد شومان  أكدوا على " أن مواقع التواصل االجتماعً والصفحات -الحدٌدي 

التً ٌتٌحها ٌشوبها الكثٌر من الشبهات ومن أبرز تحدٌاتها مصداقٌتها, بل أصبحت 

فالتحول السٌاسً لما ٌسمى )  (39) األزمات بدل من معالجتها" هذه المواقع تصنع 

بالربٌع العربً( الذي شهدته بعض دول المنطقة , كان لمواقع التواصل االجتماعً 

وتحدٌداً )الفٌس بوك( دوراً كبٌراً فٌه من خبلل التروٌج ودعوات الخروج للتظاهر 

لتروٌج ألطراؾ وأحزاب فً المٌادٌن, بل تم استؽبلله فً كثٌر من األحٌان ل

سٌاسٌة أو مناطقٌة, مما جعله شرٌكاً فً حالة اإلنقسامات السٌاسٌة وتفشً ظاهرة 

العنؾ داخل هذه الدول فالساحة اللٌبٌة تعكس هذه الظاهرة بوضوح, فالصراع 

انتقل فً كثٌر من األحٌان إلى الساحات االفتراضٌة بفٌس بوك وربما العكس 

لفتن التً تشاع داخل هذه الصفحات تتحول إلى صراع فالكثٌر من الشابعات وا

أحد محرري موقع قناة العربٌة وفق  تقول منٌة ؼانمًحقٌقً على األرض. 

" أن األحداث األخٌرة التً تعٌشها الساحة  2017مارس  21استطبلع أجرته 

 التواصل االجتماعً# اللٌبٌة خلفت حالة استقطاب واسعة بٌن مستخدمً شبكات

ماعً الموجودة, وزادت من العداوة بٌن أبناء فً لٌبٌا وعمقت حالة االنقسام االجت

الشعب الواحد حتى أصبحت ال تختلؾ كثٌراً عن ما هو موجود فً ساحات 

 (40) .الصراع على أرض الواقع

وبالتالً السإال الذي ٌطرح نفسه أمام هذه الظاهرة التكنولوجٌة هو . ما هو    

عٌها فً ضل عدم وجود واقع هذه الصفحات وما مدى صدقٌتها من وجهة نظر متتب

مسإولٌن واضحٌن علٌها سواًء أن كانت أفراد أو جهات أو مإسسات تتبع الدولة 

أو شخصٌات اعتبارٌة ظاهره للجمٌع وفً ضل ؼٌاب شبه تام أللٌة ضبطٌة 

واضحة تعمل على مراقبة وسن وتشرٌع وتنظٌم هذا الكم الهابل من المعلومات 

 ت  ؟الذي ٌتداول ٌومٌاً فً هذه الصفحا

http://www.alarabiya.net/tools/tags.html?tags=24222ef0-9384-4a96-9138-5ffbbdc9e770&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
http://www.alarabiya.net/tools/tags.html?tags=24222ef0-9384-4a96-9138-5ffbbdc9e770&tagLabel=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
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 عرض ومناقشة نتائج الدراسة . 

  نتائج الدراسة المٌدانٌة

مفردة بالطرٌقة العشوابٌة, تم تقسٌمها على  400احتوت عٌنة الدراسة على     

أهم وأبرز كلٌات جامعة طرابلس كما هو مبٌن فً جدول اإلجراءات المنهجٌة, 

ن واقع استخدامهم وقد تلخصت أبرز النتابج عند سإال الشباب اللٌبً الجامعً  ع

 لهذه الشبكات االجتماعٌة ومدى صدقٌتها من وجهة نظرهم فً التالً :

 

ٌوضح مدى متابعة الشباب اللٌبً الجامعً لشبكة المعلومات الدولٌة  (2جدول )

 ومواقع التواصل االجتماعً وفقا  لمتؽٌر النوع

 النوع            

 مدى االستخدام 

 اإلجمالً اناث ذكور

 % ك % ك % ك

 88.25 353 80.5 161 96 192 نعم

 11.75 47 19.5 39 4 8 ال

 100 400 100 200 100 200 اإلجمالً

 

     0.318مستوي المعنوٌة=    1درجة الحرٌة =     6.887=  2قٌمة كا

 الداللة = ؼٌر دالة     

% من المبحوثٌن ٌستخدمون شبكة 88.25ٌتضح من الجدول السابق: أن       

ال % منهم 11.75لومات الدولٌة ومواقع التواصل االجتماعً, بٌنما المع

وتعد هذه النتٌجة متوقعة ؛ وفقاً لئلحصابٌات الصادرة مإخراً والتً , ٌستخدمونها

تتحدث عن نسبة كبٌرة من المستخدمٌن اللٌبٌٌن لشبكة المعلومات الدولٌة, فالتقرٌر 
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% من اللٌبٌٌن 49لى أن أكثر من الصادر عن كلٌة دبً لئلدارة الحكومٌة ٌشٌر إ

  (41)ملٌون مستخدم.  2ٌستخدمون شبكة المعلومات الدولٌة بواقع أكثر من

(, وهً قٌمة ؼٌر 1( عند درجة حرٌة = )6.887بلؽت ) 2وبحساب قٌمة كا    

دالة إحصابٌاً. و ٌعنً ذلك عدم وجود عبلقة دالة إحصابٌاً بٌن نوع المبحوثٌن 

 دى استخدامهم لشبكة المعلومات الدولٌة.)الذكور واإلناث( وم

 

ٌوضح أسباب عدم استخدام  مبلحظة: هذا الجدول لمن قالوا ) ال ( فقط(3جدول )

 المبحوثٌن لشبكة المعلومات الدولٌة ومواقعها المختلفة وفقا  للنوع

 النوع            
 األسباب

 اإلجمالً اناث ذكور

 % ك % ك % ك

 ألننً ألملك هذه الخدمة
 أو األجهزة التً تستخدم عبرها

8 17.3 39 82.97 47 100 

 47 39 8 اإلجمالً

 

ألننً ألملك هذه الخدمة أو األجهزة التً ) ٌتضح من الجدول السابق : أن فبة

أسباب عدم استخدام % فً مقدمة 100جاءت وحٌدة وبنسبة  تستخدم عبرها  (

ربما للوضع االقتصادي الذي ومتابعة شبكة المعلومات الدولٌة. وٌرجع سبب ذلك 

تعٌشه الببلد من قلة السٌولة والموارد المالٌة والتً تمكن المواطن من اقتناء خدمة 

)اإلنترنت( أو تلك األجهزة من حاسوب أو المحمول والتً ٌتم عبرها استخدام هذه 

 الخدمة.

 

 



 د.أحمد البشٌر الؽول 

 ..واقع صفحات المدن اللٌبٌة بموقع)فٌس بوك( ومصداقٌتها..

 

 076 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

ر فً انتقاء ٌوضح الوسٌلة اإلعبلمٌة التً ٌعتمد علٌها المبحوثٌن بشكل أكب (4جدول )
 تجاه ما ٌدور من أخبار ومعلومات من وجهة نظرهم معلوماتهم

 الترتٌب             
 الوسٌلة

 السادس الخامس الرابع الثالث الثانً األول
 الوزن المرجح

 مبوي النقاط

شبكة المعلومات 
 19.9 1048 7 45 60 90 100 115 الدولٌة )اإلنترنت(

 19.4 1022 43 62 77 72 80 69 الفضابٌات اللٌبٌة

 الفضابٌات العربٌة
71 65 98 20 55 51 990 18.6 

اإلذاعات اللٌبٌة 
 17.4 923 55 90 79 34 66 66 المسموعة

الفضابٌات الدولٌة 
 12.6 668 60 145 92 11 15 60 والعالمٌة

الصحؾ والمجبلت 
 12.1 645 143 43 30 27 25 20 اللٌبٌة والعربٌة

 ن المرجحةمجموع األوزا
5295 

     

الوسٌلة اإلعبلمٌة التً ٌعتمد علٌها ٌتضح من الجدول السابق : أن ترتٌب     

تمثلت فً شبكة  المبحوثٌن فً انتقاء معلوماتهم تجاه ما ٌحث من وجهة نظرهم

المعلومات الدولٌة ومواقع التواصل االجتماعً المختلفة فقد جاءت فً مقدمة هذه 

% 19.4% ؛ ثم )الفضابٌات اللٌبٌة( ثانٌاً  بوزن مبوي19.9الوسابل بوزن مبوي

% , 18.6, فً حٌن جاءت )الفضابٌات العربٌة( فً المرتبة الثالثة بوزن مبوي 

أما )اإلذاعات اللٌبٌة المسموعة( فقد كانت فً المرتبة الرابعة بوزن مبوي 

 % , تلٌها باقً النتابج االخرى متوالٌة كما مبٌنة فً الجدول. 17.4

وتعد هذه النتٌجة أمر متوقع فهذه النتابج تعكس  مصادر المعلومات التً ٌعتمد   

علٌها الجمهور اللٌبً فً متابعة ما ٌدور من أحداث واخبار ٌومٌة, فكما ذكرنا 

سابقاً فإن شبكة المعلومات الدولٌة بمواقعها المختلفة توفر للجمهور مجموعة من 

ً بعض األحٌان فً وسابل اإلعبلم األخرى المزاٌا والخصابص التً ال تتوفر ف

   (42)وال سٌما أهما توفٌر الوقت والجهد وخاصٌة التفاعل



 د.أحمد البشٌر الؽول 

 ..واقع صفحات المدن اللٌبٌة بموقع)فٌس بوك( ومصداقٌتها..

 

 077 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

والتً أشارت إلى أن  شبكة وتتفق هذه النتائج مع دراسة عبدالعزٌز الجبوري:   

المعلومات الدولٌة  جاءت فً الترتٌب األول كمصدر للمعلومات من قبل الجمهور 

 ( 43) اعتماده على استقاء أخر األحداث واألخبار السٌاسٌة.والشباب العراقً فً 

والتً بٌنت بؤن أهم مصادر  (44) كما اتفقت أٌضا  مع  دراسة سبلم أحمد عبده :

كانت ) شبكة ٌناٌر  25المعلومات التً ٌعتمد علٌها الشباب المصري تجاه أحداث 

 القنوات الفضابٌة(. –المعلومات الدولٌة 

ى متابعة المبحوثٌن لموقع )فٌس بوك( داخل الشبكة من وجهة ٌوضح مد(5جدول )

 نظرهم وفقا  للنوع

                          
 النوع

 مدى المتابعة 

 اإلجمالً إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 86.96 307 86.62 149 87.29 158 دائما  )  ٌومٌا  (

 10.48 37 9.88 17 11.4 20 أحٌانا  

 2.54 9 3.48 6 1.65 3 ال )إطبلقا (

االجمالً 
 )المجموع(

181 100 172 100 353 100 

 

الداللة      0.018مستوي المعنوٌة=   2درجة الحرٌة =  7.995=  2قٌمة كا         

% 86.96ٌتضح من الجدول السابق: أن  , 0.150معامل التوافق=     0.05= 

اً) دابماً ( , بٌنما ) فٌس بوك ( ٌومٌ ٌستخدمون وٌتابعون موقعمن المبحوثٌن 

% منهم ال 2.54% من الشباب اللٌبً ٌتابعون الموقع ) أحٌاناً ( و 10.48

ٌتابعونه. وتعد هذه النتٌجة تؤكٌداً لكل الدراسات والتقارٌر التً صدرت مإخراً 

والتً تإكد على ارتفاع ملحوظ فً استخدام موقع )الفٌس بوك( بٌن أوساط 

والذي ذكرناه سلفاً  مركز دبً لئلدارة الحكومٌةن اللٌبٌٌن. فالتقرٌر الصادر ع

التونسٌة  Medianet Labs أشاره إلى ذلك بوضوح, إضافة إلى تقرٌر لشركة



 د.أحمد البشٌر الؽول 

 ..واقع صفحات المدن اللٌبٌة بموقع)فٌس بوك( ومصداقٌتها..

 

 078 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

المتخصصة فً هندسة الكمبٌوتر وخدمات اإلنترنت حٌث كشفت عن تقرٌرها 

الذي صدر مإخراً وٌعنى بقابمة الدول األفرٌقٌة األكثر استخداما لموقع التواصل 

تماعً )فٌس بوك(, فقد أظهر التقرٌر إقبال مكثؾ من سكان القارة علً هذا االج

الموقع  وزٌادة نسبة المستخدمٌن له بشكل ٌومً. واحتلت لٌبٌا فً التقرٌر المركز 

% من 46.79الرابع أفرٌقٌاً من حٌث نسبة مستخدمً )الفٌس بوك( التً بلؽت 

دراسة جمال عٌسى الدراسة مع كما اتفقت نتابج هذه  (45) إجمالً عدد السكان.

% من العٌنة ٌتابعون موقع )الفٌس بوك( فً لٌبٌا 90, والتً أشارت إلى أن مولود

(, 2( عند درجة حرٌة = )7.995بلؽت ) 2وبحساب قٌمة كا, (46) بشكل دابم.

وهً قٌمة دالة إحصابٌاً. و ٌعنً ذلك وجود عبلقة دالة إحصابٌاً بٌن نوع 

إلناث( ومدى حرصهم استخدام ومتابعة موقع )الفٌس بوك(. المبحوثٌن )الذكور وا

 %.95وذلك لصالح الذكور, عند مستوى ثقة 

مبلحظة: )سمح للمبحوث اختٌار أكثر من اجابة(ٌوضح مدى متابعة الشباب   (6جدول )
اللٌبً للصفحات اإلخبارٌة والتً تحمل اسم مدٌنة طرابلس بموقع )فٌس بوك( وما هً 

 ت التً ٌتابعونها من وجهة نظرهمأبرز هذه الصفحا

                     
 النوع

 مدى المتابعة 

 اإلجمالً إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 نعم
178 100 166 100 344 100 

 0 0 0 0 0 0 ال

 344 166 178 االحمالً

                  
 النوع 

 
أبرز صفحات المدن 

 اإلخبارٌة
 
 
 
 

 اإلجمالً إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 92.7 319 92.7 154 92.6 165 طرابلس الحدث



 د.أحمد البشٌر الؽول 

 ..واقع صفحات المدن اللٌبٌة بموقع)فٌس بوك( ومصداقٌتها..

 

 079 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

 85.4 294 86.1 143 84.8 151 طرابلس مباشر

 74.1 258 75.3 125 74.7 133 24طرالبلس 

 449 إجمالً التكرارات
426 
100 

875 
100 

 344 %100 166 %100 178 من سئلوا جملة

 

الداللة     0.577=مستوي المعنوٌة    1درجة الحرٌة =     311=  2قٌمة كا

 =ؼٌر دالة

% من الشباب اللٌبً الجامعً قالوا  100ٌتضح من الجدول السابق أن نسبة      

)نعم( نتابع الصفحات اإلخبارٌة والتً تحمل اسم طرابلس بموقع فٌس بوك, فً 

إشارة واضحة ألهمٌة هذه الصفحات كمصدر للمعلومات بالنسبة لهم؛ األمر الذي 

ام بهذه الدراسة كون الباحث الحظ مإخراً اإلقبال الكبٌر من ٌدعم أسباب القٌ

الشباب على مثل هذا النوع من الصفحات فً متابعة األحداث الٌومٌة, إضافة إلى 

أن شرٌحة الشباب تعد هً األكثر استخداماً لمواقع التواصل االجتماعً وخصوصاً 

والعربٌة , فعلى سبٌل )الفٌس بوك( وفق العدٌد من التقارٌر والدراسات المحلٌة 

المثال ٌستطٌع أي متابع منا أن ٌدخل وٌرى تلك األٌقونة التً ٌتٌحها موقع )الفٌس 

بوك( داخل هذه الصفحات, وهى متعلقة بالعدد األنً الذي وصل الٌه حجم 

المشتركٌن والمتابعٌن فً تلك اللحظات مما ٌوفر إحصابٌة جاهزة لعدد 

ملٌون نسمة أو أكثر ,  6الكلً لسكان لٌبٌا وهو  المستخدمٌن, وبالنظر إلى الحجم

ملٌون تقرٌباً مقٌمٌن بالعاصمة طرابلس, نجد أن حجم المشتركٌن فً  1.5منهم 

هذه الصفحات بالمقارنة بهذا التعداد السكانً هو رقم ملفت للنظر, ففً هذه 

اللحظات اذا تابعنا حجم المشتركٌن فً أهم وأبرز هذه الصفحات التً وقع 



 د.أحمد البشٌر الؽول 

 ..واقع صفحات المدن اللٌبٌة بموقع)فٌس بوك( ومصداقٌتها..

 

 081 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

ختٌار علٌها من قبل المبحوثٌن من الشباب اللٌبً الجامعً والتً جاءت متناؼمة اال

مساًء  6:40. الساعة 24/8/2017مع إجابات المبحوثٌن وفق أخر تحدٌث 

 سنحصل على اإلحصابٌات التالٌة :

عدد المشتركٌن فً هذه الصفحة:   –%( 92.7طرابلس الحدث  )     

عدد المشتركٌن فً هذه   -%(  85.4) طرابلس مباشر  (47)ألؾ.500.623

عدد المشتركٌن   -%( 74.1)    24طرابـلس   (48)ألؾ.485.933الصفحة: 

 (49) ألؾ.477.355فً هذه الصفحة: 

ٌوضح أهم وأبرز األخبار والمعلومات التً تحرص العٌنة على متابعتها  (7جدول رقم )

 فً هذه الصفحات بموقع )فٌس بوك(

 الترتٌب
 القضاٌا

 الثامن السابع السادس الخامس الرابع الثالث الثانً ولاأل
التا
 سع

 العاشر
 الوزن المرجح

 مئوي النقاط

 16.79 2854 1 4 17 7 5 13 14 11 113 146 األخبار السٌاسٌة

األخبار األمنٌة 
 والعسكرٌة

119 162 1 7 5 3 7 14 6 7 2839 16.70 

أخبار ومعلومات 
 اقتصادٌة

21 19 158 46 34 9 29 24 2 1 2409 14.17 

األخبار 
والمعلومات 
 الرٌاضٌة

7 1 32 62 123 106 47 34 15 5 2362 13.89 

 11.71 1991 9 6 18 23 16 33 146 55 6 3 محادثات ودردشة

 11.40 1938 6 18 74 71 119 73 12 22 3 7 معلومات دٌنٌة

فٌدٌوهات وصور 
 منوعة

1 1 18 13 21 31 88 48 17 10 1075 6.32 

إخبار وقضاٌا 
 صحٌة

1 2 10 8 2 14 32 80 64 31 773 4.54 

  5 6 2 1 2 2 4 فنٌة
12
8 

82 481 2.83 

 1.60 273 157 49 - - - 3 - - - - ثقافٌة

 16995 مجموع األوزان المرجحة



 د.أحمد البشٌر الؽول 

 ..واقع صفحات المدن اللٌبٌة بموقع)فٌس بوك( ومصداقٌتها..

 

 080 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

أهم األخبار والمعلومات التً ٌحرص الشباب اللٌبً الجامعً على تبٌن النتابج أن  

ا داخل هذه الصفحات التً ٌتٌحها موقع )فٌس بوك( تمثلت فً )األخبار متابعته

األخبار والمعلومات األمنٌة %؛ ثم جاءت )16.79والمعلومات السٌاسٌة( بنسبة  

األخبار %, فً حٌن جاءت )16.70( فً المرتبة الثانٌة بوزن مبوي والعسكرٌة

وتعد هذه  %.14.17 ( فً المرتبة الثالثة بوزن مبويوالمعلومات االقتصادٌة

النتابج متوقعة اذا ما نظرنا إلى الواقع الذي تعٌشه الببلد طٌلة  السنوات الماضٌة 

والذي من مخاض عسٌر على مستوى المنظومة السٌاسٌة والعسكرٌة واالقتصادٌة 

ألقى بضبلله على طرٌقة الحٌاة الٌومٌة للمواطن, وبالتالً فإن كل األخبار 

بهذه المجاالت ستكون من أولوٌات الشباب اللٌبً داخل هذه والمعلومات المتعلقة 

 الصفحات التً ٌتٌحها موقع )الفٌس بوك(

 

( ٌوضح عدد الساعات التً ٌقضٌها الشباب اللٌبً فً متابعة الصفحات 8جدول رقم )
 بموقع)فٌس بوك(

 

ساعات  3ٌبٌن الجدول أن أؼلب المبحوثٌن ٌقضون من الساعة إلى أقل من     

%%, 71.22ٌومٌاً فً متابعة الصفحات اإلخبارٌة بموقع ) فٌس بوك ( وبنسبة 

 % ك متوسط ساعات المشاهدة

 15.98 55 اقل من ساعة

 71.22 246 ساعات 3من ساعة إلى اقل من 

 12.8 43 ساعات فؤكثر 3

 100 344 اإلجمالً



 د.أحمد البشٌر الؽول 

 ..واقع صفحات المدن اللٌبٌة بموقع)فٌس بوك( ومصداقٌتها..

 

 082 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

من  % من المبحوثٌن أقل من ساعة ٌومٌاً, فً حٌن أن هناك15.98بٌنما ٌقضً 

 %.12.8ساعات ٌومٌاً ونسبتهم ضبٌلة  3المبحوثٌن من ٌقضً أكثر من 

 

(ٌوضح أسباب حرص المبحوثٌن من الشباب اللٌبً الجامعً على متابعة 9جدول رقم )

 هذه الصفحات

 النوع                     

 مدى المتابعة 

 اإلجمالً إناث ذكور

 % ك % ك % ك

ها للحدث لسهولة الوصول الٌها وسرعة نقل

 بالصوت والصورة

 

178 100 166 100 344 100 

 344 166 178 االجمالً

 

ٌبٌن الجدول أن فبة )لسهولة الوصول الٌها وسرعة نقلها للحدث بالصوت      

%, هكذا حسم المبحوثٌن 100والصورة( حازت على كل إجابات المبحوثٌن بنسبة

إشارة واضحة للخصابص  إجاباتهم تجاه أسباب متابعتهم لهذه الصفحات, فً

والممٌزات الذي ٌتمتع بها هذا النوع من اإلعبلم الجدٌد وقدرته فً نقل الحدث 

بسرعة كبٌرة فً شتى بقاع األرض بالصوت والصورة, إضافة إلى أنه كسر 

احتكار المعلومة على وسابل أو مإسسات أو شخصٌات بعٌنها, بحٌث أصبح الكل 

بماً باالتصال ومتلقٌاً وأحٌاناً على رأس مإسسة فاعبلً وقادراً على أن ٌكون قا

 إعبلمٌة داخل هذا الواقع االفتراضً.

 

 

 



 د.أحمد البشٌر الؽول 

 ..واقع صفحات المدن اللٌبٌة بموقع)فٌس بوك( ومصداقٌتها..

 

 083 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

ٌوضح مدى مصداقٌة ما ٌنشر داخل هذه الصفحات من وجهة نظر  (10الجدول رقم )

 الشباب اللٌبً الجامعً

 النوع            
 الثقة والمصداقٌة

 اإلجمالً إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 31.39 108 30.72 51 32.02 57   ال أثق

 62.5 215 61.44 102 63.48 113 أثق إلى حدما

 6.10 21 7.83 13 4.49 8 أثق بشكل كامل

 100 344 100 166 100 178 اإلجمالً

 

الداللة    0.65مستوي المعنوٌة=     2درجة الحرٌة =     5.477=  2قٌمة كا

 =ؼٌر دالة

ثر من نصؾ العٌنة من المبحوثٌن ٌتضح من الجدول السابق: أن أك     

%( ٌثقون إلى )حدما( فً مصداقٌة ما ٌنشر داخل هذه الصفحات من 62.5)

ما  ٌنشر  مصداقٌة%( ال ٌثقون فً 31.39أخبار ومعلومات, بٌنما ثلث العٌنة )

%( ٌثقون بشكل كامل فً األخبار والمعلومات 6.10من أخبار, فً حٌن أن )

 ات.ومصداقٌتها داخل هذه الصفح

أن معظم المبحوثٌن من الشباب اللٌبً الجامعً ال ٌخفً  تبٌن هذه النتائج    

كانت  مصداقٌتهاحذره ورٌبته وشكه فً هذه الصفحات وما ٌنشر داخلها فثقته فً 

محدودة وفً بعض األحٌان منعدمة ؛ فً إشارة واضحة بؤن لٌس كل ما ٌتم تداوله 

ا ان المسإولٌن على هذه الصفحات هم من أخبار ومعلومات هً صادقة تماماً كم

من الهواة وبؤسماء مستعارة وؼٌر مربٌٌن للجمٌع ناهٌك عن ؼٌاب شبه تام  

للقوانٌن واللوابح التً تحدد المسإولٌة القانونٌة فٌما ٌنشر داخل هذا الفضاء 

وهذا ما تإكده العدٌد من الدراسات والتقارٌر والتً تشٌر إلى أن اإلعبلم , الفسٌح

 المصداقٌةدٌد وخصوصاً الفٌس بوك, سٌكون دابماً رهٌنًة أمام تحدى عنصر الج
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فٌما ٌتم تداوله من تدفق هابل من األخبار والمعلومات داخل هذا الوسط 

استفتاًء حول  bbc  أطلقت قناة ببً سً  2016ٌونٌو  2االفتراضً, ففً 

رنامج نقطة مصداقٌة اإلعبلم الجدٌد وصفحات )الفٌس بوك( اإلخبارٌة عبر ب

% من اإلجابات ال تثق فً 60حوار , توصلت إلى نتٌجة مفادها أن أكثر من 

مصداقٌة ما ٌتم تداوله عبر هذه الصفحات, مع إن أؼلب المبحوثٌن  ٌتابعونها إال 

أنهم ٌستخدمون طرقهم الخاصة المختلفة للتؤكد من صحة الخبر والمعلومة سواًء 

 (50)لة أو الصفحات ذات الخصوص أو الشؤنعبر الذهاب للصفحات الرسمٌة للدو

(, وهً قٌمة ؼٌر دالة 2( عند درجة حرٌة = )5.477بلؽت ) 2وبحساب قٌمة كا

نوع المبحوثٌن )الذكور إحصابٌاً  و ٌعنً ذلك عدم وجود عبلقة دالة إحصابٌاً بٌن 

 واإلناث( ومدى مصداقٌتهم تجاه صفحات المدن اللٌبٌة بموقع )فٌس بوك(.

ٌبٌن أسباب ثقة  مبلحظة:) سمح للمبحوثٌن اختٌار أكثر من إجابة( (11قم )الجدول ر
 الشباب اللٌبً فً مصداقٌة صفحات المدن اللٌبٌة بموقع  )فٌس بوك(

 النوع                 
 أسباب الثقة والمصداقٌة

 اإلجمالً إناث ذكور

 % ك % ك % ك

مصدر وسرعة فً نشر 
المعلومة وتفاعل الجمهور 

 93.6 221 89.5 103 97.5 118 بالتؤكٌد أو النفً معها

ألن مصادر هذه المعلومات 
هم شاهد العٌان من كل 

 88.9 210 86.8 99 91.7 111 المناطق

سهولة الوصول إلٌها أٌنما 
 كنت

105 86.7 80 69.5 185 78.3 

ألنها تطرح أخبار ومعلومات 
 59.3 140 52.1 60 66.1 80 تهمنً.

األحداث لتؽطٌتها كافة 
 44.9 106 44.3 51 45.4 55 الجارٌة.
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ألنها تطرح وجهات نظر 
متعددة ومتباٌنة لؤلخبار التً 

 37.2 88 37.3 43 37.1 45 ٌتم تناولها 

ألنها تعنى بالشؤن المحلً 
أكثر من أي وسٌلة إعبلمٌة 

 33.8 80 26 30 41.3 50 أخرى

أستطٌع أن أتفاعل مع هذه 
األخبار وأعطً وجهة 

 24.5 58 23.4 27 25.6 31 بسهولة نظري

ألنها تطرح القضاٌا بكل 
 23.3 55 18.2 21 28.6 34 شفافٌة وحٌادٌة

 236 115 121 جملة من سبلوا

 مبلحظة: هذا الجدول لمن قالوا ) أثق( أو ) أثق إلى حدما (

ٌتضح من الجدول أن النتابج جاءت متوالٌة حسب أهمٌتها من وجهة نظر     

ٌبً الجامعً, حٌث جاءت فبة )سرعة نشر الخبر أو المعلومة وتفاعل الشباب الل

%, تلٌها فبة )ألن 93.6الجمهور معها بالتؤكٌد أو النفً( فً مقدمة الفبات بنسبة 

%, فً 88.9مصادر هذه المعلومات هم شاهد العٌان من كل المناطق( بنسبة 

رتٌب الثالث بنسبة حٌن كانت عبارة ) سهولة الوصول الٌها أٌنما كنت( فً الت

78.3.% 

وٌمكن تفسٌر هذه النتابج بؤنها منطقٌة وجاءت متوقعة, فكل الفبات التً جاءت      

متصدرة تعكس تؤثر المبحوثٌن بالخصابص والممٌزات التً ٌتمٌز بها اإلعبلم 

الجدٌد سواًء كانت على مستوى السرعة فً نشر الخبر ووقت حدوثه ومكانه 

فًة إلى خاصٌة التفاعلٌة التً ٌتحها موقع )فٌس بوك( بالصوت والصورة, إضا

مثلما أشرنا فً اإلطار النظري بحٌث ٌمكن لؤلفراد التفاعل والتعلٌق على األخبار 

بشكل فوري, إضافًة إلى أنه فً بعض األحٌان نجد تؤكٌداً أو نفٌاً على صحة 

قات, مما األخبار من عدمها من بعض شهود العٌان وبشكل أنى من خبلل التعلٌ
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ذلك الخبر. كما إن الوسابط المستخدمة فً هذا  مصداقٌة ٌتٌح للمتابعٌن التؤكد من

اإلعبلم الجدٌد ومن ضمنها )الفٌس بوك( وصفحاته المختلفة تتٌح لؤلفراد 

استخدامها أٌنما كان من خبلل األجهزة المحمولة المختلفة بعكس وسابل اإلعبلم 

 ( 51) األخرى .

 : ة مع دراسة كل منوتتفق هذه الدراس

: بٌنت نتابج الدراسة أن أكثر من نصؾ  (2015جمال عٌسى مولود ) -1

المبحوثٌن اللٌبٌٌن برون بؤن مواقع التواصل االجتماعً وصفحاته المختلفة 

 ( 52)تشكل مصدر كبٌر للمعلومات. 

: والتً أكدت على أنه من أهم دوافع استخدام ( 2014محمد عمر حبٌل )  -2

ٌبٌٌن لمواقع التواصل االجتماعً تلك الخصابص والممٌزات التً المبحوثٌن الل

 (53) ٌتٌحها )فٌس بوك( لمستخدمٌه إضافة إلى أنها مصدر كبٌر للمعلومات.

(مبلحظة: سمح للمبحوث اختٌار أكثر من اجابة ٌبٌن أسباب عدم ثقة 12الجدول رقم )
دن اللٌبٌة بموقع )فٌس الشباب اللٌبً الجامعً فً مصداقٌة ما ٌنشر داخل صفحات الم

 بوك(

 النوع                              
 أسباب عدم الثقة  

 اإلجمالً إناث ذكور

 % ك % ك % ك

ألن مصادر هذه المعلومات ؼٌر 
 معلومة وهى جهة ؼٌر رسمٌة

56 98.2 49 96 105 97.2 

ؼٌر مستقلة وتنتمً لتٌارات 
 وأطراؾ سٌاسٌة أو قبلٌة

49 85.9 43 84.3 92 85.1 

 عدم وجود قوانٌن وتشرٌعات تنظم
 أصحابها عملٌة النشر داخلها وتلزم

 بالمسإولٌة القانونٌة
40 70.1 33 64.7 73 67.5 

 73.1 79 80.3 41 66.6 38 ألنها تحرض على العنؾ

 349 166 183 إجمالً التكرارات

 108  51  57 جملة من سئلوا

 أثق (مبلحظة: هذا الجدول لمن قالوا ) ال 
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تبٌن نتابج الجدول أنه من أهم أسباب عدم ثقة الشباب اللٌبً الجامعً تجاه هذه     

الصفحات ومصداقٌتها من وجهة نظرهم كانت كالتالً : )ألن مصادر هذه 

%, فً حٌن جاء 97.2المعلومات ؼٌر معلومة وهى جهة ؼٌر رسمٌة( بنسبة 

طراؾ سٌاسٌة أو قبلٌة( بنسبة السبب الثانً هو )ؼٌر مستقلة وتنتمً لتٌارات وأ

%, 73.1%, أما السبب الثالث جاء ) ألنها تحرض على العنؾ( بنسبة 85.1

وأخٌراً )لعدم وجود قوانٌن وتشرٌعات تنظم عملٌة النشر داخلها وتلزم أصحابها 

وتعد هذه النتابج تفسٌر وشرح  واضح على , %67.5لٌة القانونٌة( بنسبة بالمسإو

عانٌها هذا اإلعبلم الجدٌد, والذي عرؾ بؤنه ذلك الفضاء نقاط الضعؾ التً ٌ

جون الفسٌح والذي ال ٌمكن السٌطرة علٌه بؤي حال من األحوال  ٌتحدث 

ومدٌر التحرٌر « أسوشٌٌتد برس»نابب ربٌس تحرٌر وكالة دانٌسزٌسكً 

المسإول عن األخبار العالمٌة فً الوكالة, قاببلً بؤن اإلعبلم الجدٌد رؼم عولمته 

وتحطٌمه لمفهوم المكان والزمان إال أننا أمام إعبلم فاقد للهوٌة وؼٌر معلوم 

وظاهر للجمٌع, كما ٌستطٌع أي شخص مجهول فً أقصى الكرة األرضٌة أن 

ٌإسس لمدونة ٌتابعها مبلٌٌن األشخاص فً شتى بقاع األرض مثلما حصل فً 

نونٌة فً النشر )وٌكلٌكس(, دون وجود ضوابط وقوانٌن تلزمه المسإولٌة القا

وبدون  (54) وبالتالً وجب الحذر فً التعامل مع هذا النوع من اإلعبلم الجدٌد

إطالة كل هذه األسباب التً جاءت وتعنى بؤسباب عدم مصداقٌة هذه الصفحات من 

وجهة نظر الشباب اللٌبً ٌراها الباحث منطقٌة فً مضمونها وأولوٌاتها, 

الدراسة سنجد أن كل هذه األسباب قد حذر وبالرجوع إلى اإلطار النظري لهذه 

  .منها الخبراء والمختصٌن فً مجال اإلعبلم
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ٌبٌن مدى معرفة وعبلقة الشباب اللٌبً الجامعً عٌنة الدراسة  (13الجدول رقم )
 بالمسإولٌن )اآلدمن( على صفحات المدن اللٌبٌة لموقع )فٌس بوك(

 النوع                   
 مدى المعرفة 

 اإلجمالً إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 100 344 100 166 100 178 نعم

 0 0 0 0 0 0 ال

 344 166 178 االحمالً

 

ٌتبٌن من الجدول السابق أن كل الشباب اللٌبً الجامعً من ذكور وإناث      

% على أنهم لٌس لهم أي دراٌة أو عبلقة مباشر أو ؼٌر 100ٌتفقون بنسبة 

من( على مثل هذه الصفحات. وتفسر هذه النتٌجة على مباشرة بالمسإولٌن )اآلد

أنها مإشر خطٌر ٌعكس الهوٌة المجهولة لهذه المواقع والصفحات, وقدرة هذا 

 األخٌر على كتابة ونشر ما ٌشاء دون رقٌب أو عتٌد مثلما أشرنا فً السابق.

ولم تخفً مإسسة )فٌس بوك( هذا العجز, فقد أشارت )مونٌكا بٌكٌرت(      

ر السٌاسة التدبرٌة لهذه المإسسة الضخمة فً تصرٌح لصحٌفة العرب مدٌ

: " وجود ملٌاري مستخدم لفٌس بوك ٌجعل من قائلة   2017ٌولٌو29اللندنٌة فً 

الصعب التوصل إلى اتفاق حول ما ٌنبؽً نشره وما ٌتوجب حظره. وتقول مثل 

ن صعبة وتوفٌر ٌتطلب الكثٌر من التفكٌر فً أسبلة مفصلة وكثٌرا ما تكو“هذا 

اإلجابة الصحٌحة أمر نتعامل معه بجدٌة بالؽة, فمهما جرى االجتهاد فً ضبط 

المحتوى, ستظل هناك مساحة رمادٌة ٌصعب الحسم فٌها إزاء عدد من النقاط, إذ 

من الصعب مثبل إٌجاد حدود التماس بٌن السخرٌة والتهّكم المسًء, والتروٌج 
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عجز حقٌقً فً التعامل مع هذا اإلعبلم الجدٌد  وبالتالً نحن أمام  (55) للعنؾ".

  القٌم اإلنسانٌة المتعارؾ علٌها وضبطه وفق

( بؤن" المناطق الرمادٌة التً اتسعت مع توّسع المشاركة فً بٌكٌرتوتضٌؾ )    

مواقع التواصل االجتماعً صارت تمس قٌم المجتمعات واألمن القومً للبلدان, 

لدٌنا “غ إلى القول بعد نشر فٌدٌو قتل على فٌسبوك األمر الذي دفع مارك زوكربٌر

 (56) الكثٌر من العمل للقٌام به."

 الخبلصة.

وخبلصة القول أن هذا التفصٌل لواقع هذه الصفحات بشكل خاص ومواقع     

( بشكل عام, ٌجعلنا نقؾ أمام ثقافة  ocial media Sالتواصل االجتماعً )

انٌة ومتؽٌره بفارق جزء من الثانٌة, لٌست لها جدٌدة عابرة للحدود الزمانٌة والمك

سٌاقات أو اتجاهات أو نظم أو هوٌة محددة ٌمكن من خبللها عملٌة ضبتها أو 

تروٌضها وفق الثقافة المكانٌة,  وبالتالً نجد أنفسنا أمام خٌار واحد وهو ) التربٌة 

الحٌاة  على تكنولوجٌا مواقع التواصل اإلجتماعً( ألنها أصبحت جزًء من واقع

الٌومٌة وأصبح التعامل معها عند شرٌحة كبٌرة من المجتمع والسٌما الشباب بنوع 

من األرٌحٌة والثقة  فـ"المصداقٌة مرتبطٌة فً اذهان الكثٌرٌن بما هو مؤلوؾ 

ومجرب من المواد والقوالب, إال أن هذه األلفة فً الحقٌقٌة لٌست معٌاراً 

ب علٌنا الحذر فً التعامل معها.  فؤسلوب للمصداقٌة أو الحقٌقة؛ وبالتالً وج

التربٌة الذي أشرنا له ٌكون الفرد من خبلله  قادراً على تحدٌد وتمٌٌز نوع التعامل 

مع تلك المضامٌن المنشورة فً مواقع التواصل من حٌث صدقٌتها أو حفاظها على 

ٌد فقد تم اآلداب العامة ونبذها للعنؾ والكراهٌة ...الخ  وهذا لٌس باألسلوب الجد

طرح هذا المنهج أو المنطلق بعد إنتشار وسابل اإلعبلم التقلٌدٌة وبث تلك الثقافات 
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العابرة للحدود فً إشارة  للحفاظ على الهوٌة الثقافٌة وفق خصوصٌات كل مجتمع 

  وعاداته وتقالٌده.

وقد انتهت الدراسة إلى العدٌد من النتائج الهامة, ٌلخصها الباحث فً النقاط 

 لٌة :التا

معظم الشباب اللٌبً ٌستخدم شبكة المعلومات الدولٌة ومواقع التواصل  -1

% منهم 11.75% مقابل 88.25 االجتماعً, فقد  جاءت نسبة المستخدمٌن

%( وهو 100فقط  ال ٌستخدمون هذه الشبكة؛ وذلك لسبب أجمعوا علٌه )

 أنهم ال ٌملكون هذه الخدمة أو األجهزة التً ٌتم االستخدام عبرها.

جاءت شبكة المعلومات الدولٌة ومواقع التواصل االجتماعً المختلفة أولى  -2

مصادر المعلومات التً ٌعتمد علٌها الشباب اللٌبً الجامعً بمجموع نقاط 

%, ٌلٌها القنوات الفضابٌة اللٌبٌة بوزن 19.9وبوزن مبوي مرجح  1048

 %.19.4مبوي مرجح 

امعً ٌتابعون الصفحات %( من الشباب اللٌبً الج100كل المبحوثٌن ) -3

 اإلخبارٌة التً تحمل اسم مدٌنة طرابلس )بموقع فٌس بوك(.

% من الشباب اللٌبً الجامعً ٌستخدم وٌتابع هذه الصفحات بموقع )فٌس 87 -4

 بوك( بشكل ٌومً ودابم.

من أبرز الصفحات التً تحمل اسم مدٌنة طرابلس بموقع )فٌس بوك( والتً  -5

 :من وجهة نظر الشباب اللٌبً الجامعً  هى جاءت أكثر استخداماً ومتابعة 

 500.623   المشتركٌن فً هذه الصفحة:  عدد –%(92.7) طرابلس الحدث 

 (57)ألؾ.
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 485.933عدد المشتركٌن فً هذه الصفحة:  -%(85.4) طرابلس مباشر 

 (58)ألؾ.

   477.355عدد المشتركٌن فً هذه الصفحة:  -%(74.1) 24طرابـلس 

 (59) ألؾ.

األخبار والمعلومات التً ٌحرص الشباب اللٌبً الجامعً على  أهم وأبرز -6

متابعتها داخل هذه الصفحات بموقع )فٌس بوك( تمثلت فً )األخبار 

ووزن مبوي مرجح  2854والمعلومات السٌاسٌة( أوالً بعدد نقاط 

( األخبار والمعلومات األمنٌة والعسكرٌة% . أما ثانٌاً فقد كانت )16.79

األخبار %, فً حٌن جاءت )16.70ووزن مبوي مرجح  2839بعدد نقاط 

 %.14.17الثالثة بوزن مبوي مرجح ( فً المرتبة والمعلومات االقتصادٌة

ساعات ٌومٌاً  3% من الشباب اللٌبً الجامعً ٌقضً من ساعة إلى 71.22 -7

 فً متابعة هذه الصفحات بموقع ) فٌس بوك(.

على  متابعة مثل هذه  من أهم األسباب التً تجعل الشباب اللٌبً ٌحرص -8

الصفحات من وجهة نظرهم هو) لسهولة الوصول إلٌها وسرعة نقلها للحدث 

 %.100بالصوت والصورة( بنسبة 

%( ٌثقون إلى 62.5أكثر من نصؾ الشباب اللٌبً الجامعً من المبحوثٌن ) -9

%( ال 31.39) حد ما ( فٌما ٌنشر داخل هذه الصفحات, بٌنما ثلثهم تقرٌباً )

مصداقٌة ما  ٌنشر من أخبار ومعلومات داخلها, فً حٌن أن  ٌثقون فً

 %( منهم ٌثق بشكل كامل.6.10)

من أهم األسباب التً جعلت من الشباب اللٌبً الجامعً   ٌثق فً مصداقٌة  -10

 ما ٌنشر داخل هذه الصفحات كانت كالتالً: 
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  مصدر معلوماتً وسرعة فً نشر الخبر أو المعلومة وتفاعل الجمهور معها

 %.93.6بنسبة  لتؤكٌد أو النفًبا

  ألن مصادر هذه المعلومات هم شاهد العٌان من كل المناطق ) بنسبة

88.9.)% 

 (.78.3 بنسبة)  سهولة الوصول إلٌها أٌنما كنت% 

    (.59.3ألنها تطرح أخبار ومعلومات تهمنً ) بنسبة% 

  ( 44.9لتؽطٌتها كافة األحداث الجارٌة بنسبة.)% 

  نظر متعددة ومتباٌنة لؤلخبار التً ٌتم تناولها )بنسبة ألنها تطرح وجهات

37.2.)% 

    ألنها تعنى بالشؤن المحلً أكثر من أي وسٌلة إعبلمٌة أخرى بنسبة

(33.8.)% 

  أستطٌع أن أتفاعل مع هذه األخبار وأعطً وجهة نظري بسهولة )بنسبة

24.5.)% 

  (.23.3ألنها تطرح القضاٌا بكل شفافٌة وحٌادٌة )بنسبة% 

لل الشباب اللٌبً الجامعً الذي ) ال ٌثق ( فٌما ٌنشر داخل هذه ع -11

 :  الصفحات, باألسباب التالٌة

  ألن مصادر هذه المعلومات ؼٌر معلومة وهى جهة ؼٌر رسمٌة ) بنسبة

97.2.)% 

  (.85.1ؼٌر مستقلة وتنتمً لتٌارات وأطراؾ سٌاسٌة أو قبلٌة ) بنسبة% 

   (.73.1ألنها تحرض على العنؾ ) بنسبة% 
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  عدم وجود قوانٌن وتشرٌعات تنظم عملٌة النشر داخلها وتلزم أصحابها

 %(.67.5بالمسإولٌة القانونٌة )بنسبة 

% بؤنهم لٌس لهم أي 100أجاب الشباب اللٌبً الجامعً مجتمعاً بنسبة  -12

عبلقة أو معرفة أو دراٌة مباشرة  بالمسإولٌن على هذه الصفحات فهم من 

 ٌة.وجهة نظرهم مجهولٌن الهو

ٌرى بعض الشباب اللٌبً الجامعً أن مسؤلة التحقق من األخبار      -13

والمعلومات الواردة فً هذه الصفحات ٌتم عبر التؤكد من بعض المصادر 

الرسمٌة ذات الشؤن, وذلك فً إطار معالجة مسؤلة المصداقٌة فً هذه 

 الصفحات.
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األنثروبولوجٌا وتنمٌة المجتمعات فً الحضارة البدائٌة بجبال 
 أكاكوس

 عـلً الصادق المقطـوؾ نجـبلء
 كلٌة اآلداب / جامعة الزاوٌة   

 تمهٌد عام :

محصلة نتاج ّن مٌادٌن علم األنثروبولوجٌا واسعة ومتعددة و متنوعة , وإ    

وتطور المجتمعات بفنونها وتنوع حضارتها هو المزٌد من المعرفة عن اإلنسان 

منذ خلٌقته حتى معاصرته مقتفٌة آثاره فً سحٌق الدهر أو مستخلصة تحلٌبلته من 

دراسة المجتمعات التً عاشت فٌه إلى ٌومنا هذا وتحلٌل المجتمعات التً تعٌش 

, وٌعتقد الباحثون فً شؤنها أنها تقودهم من  عالمحٌاة بدابٌة فً مناطق منعزلة بال

خبلل دراسة حقٌقة لواقعها القابم وتحلٌله وربطه مع صورة الماضً الحضاري 

المتجمع من اآلثار التً تركها اإلنسان لنشاطاته الفكرٌة والمادٌة لٌرتسم فً خٌالهم 

بوٌب المادة المعرفٌة لقد توخٌت فً ت  ألبدابً اإلنساننمط الحٌاة لهذا الكابن لحقبة 

لهذا العلم بقدر ما تطرقت له بهذا المتسق الموجز أن اعتمد إطار فكري نظري 

مترابط مع الواقع بخطوات منهجٌة لكً ٌتحقق لمادته هوٌتها المعرفٌة المتمثلة 

بمعطٌات هذا العلم فً التحري والكشؾ فً مجال التنوع اإلنسانً  البدابً فً 

, وضمن أوضاعه االقتصادٌة  اإلنسانٌةوع فنون الحضارة بٌبته االجتماعٌة وتن

ان , وعبر امتزاجه الحضاري باآلخرٌن , وحقٌقة الخلفٌة المشتركة بٌن الناس

األصول التارٌخٌة والنظرٌة لعلم األنثروبولوجٌا بمفهومه ونشؤته وتطوره وعبلقته 

وبولوجٌا وكٌؾ بالعلوم األخرى, واتجاهاته النظرٌة, وتبٌان مٌادٌن علم األنثر

تؽطً اإلنسان بكل تفاصٌله فً ذاته ومع بٌبته بالجانب الطبٌعً البٌولوجً له 
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, والجانب الحضاري والتفاعلً البٌبً المجتمعً الشعبً والجانب  ًّ ككابن ح

ا  ًٌ االجتماعً البنابً الوظٌفً, ثّم تناولت كٌفٌة تطوره وارتقاء اإلنسان بٌولوج

ٌّؾ مع ا , وكٌؾ تك ًٌ البٌبة الطبٌعٌة خبلل مراحل تطوره وكٌفٌة ظهور  واجتماع

األجناس البشرٌة, ومراحل االرتقاء الفكري والبناء الحضاري لئلنسان وتداخل 

 ( . 1وتشابك مفاهٌم الحضارة والثقافة والمدنٌة )

 مشكلة البحث :

األنثروبولوجٌا وتنمٌة المجتمعات فً الحضارة البدابٌة تكمن مشكلة البحث فً     

فالدور الكبٌر لعلم األنثروبولوجٌا الذي ٌمكن ان ٌإثر فً مجال  بال أكاكوس بج

 الفنون البدابٌة باعتبارها اتجاه حدٌث فً تخطٌط مناهج الفنون بشكل عام .

  : أهمٌة البحث

 البحث فً : أهمٌةتتمثل 

تسلٌط الضوء علً الجوانب الجمالٌة للفنون البدابٌة واثر االنتربولوجٌا فً  .1

 ؾ مراحل هذا الفن بجبال اكاكوس.اختبل

والحضاري  من حٌث مراحل  اإلنسانًان  موضوع الفنون و التطور  .2

علً اختبلؾ  وأثرهاالفنً  والبحث فً االنتربولوجٌا  واإلبداعاالستقرار 

 تعابٌر  قلٌلة جدا.

من متخصصً الفنون  واسعةٌمكن ان ٌستفاد من نتابج هذا البحث فً شرٌحة  .3

 اهتمام فً مجال الفنون البدابٌة . , بخاصة من لهم

 أهدؾ البحث : 

فً ظهور الفنون  أثرهاإبراز وكشؾ دور األنثروبولوجٌا فً الحضارات و  .1

 البدابٌة .
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التحقق من اثر األنثروبولوجٌا فً تطور الفنون البدابٌة فً جبال اكاكوس  .2

 واألثر الفنً والجمالً لبلشكال والرموز البدابٌة .

وبولوجٌا وتنمٌة المجتمعات فً الحضارة البدابٌة بجبال كٌؾ تسهم األنثر .3

 أكاكوس 

 مصطلحات البحث :

هً علم اإلنسان من حٌث هو كابن اجتماعً ومنها  األنثروبولوجٌا: .1

   .(2األنثروبولوجٌة الطبٌعٌة واالجتماعٌة والحضارٌة والتطبٌقٌة)

ألول هو كلمة ٌونانٌة تتؤلؾ من مقطعٌن ا: هً لؽوٌا  األنثروبولوجٌا  .2

)انتربوس( وٌعنً اإلنسان والمقطع الثانً هو ) لوجوس( وٌعنً العلم أو 

الدراسة أو الموضوع فٌصبح المرادؾ العربً لكلمة أنثروبولوجٌا هو )علم 

اإلنسان(, واإلنسان هو اإلطار الوحٌد الذي ٌحدد الموضوعات التً ٌدرسها 

ضوعات التً تدخل فً نطاقه, هذا العلم, أما الزمان أو المكان فبل ٌقٌدان المو

بمعنى أنه العلم الذي ٌدرس اإلنسان وأجداده وأصوله فً كل بقعة من األرض 

 ( .3منذ القدم حتى ٌومنا هذا)

هو مصطلح عام ٌطلق على ممارسات النشطاء المدنٌٌن  :تنمٌة المجتمعات   .3

وى والمواطنٌن المعنٌٌن والمهنٌٌن والتً تهدؾ إلى بناء مجتمعات محلٌة أق

   .(4).وأكثر قدرة على المقاومة

للداللة   المجتمع البدابً ٌُستخدم تعبٌر:  البدائٌة المجمعات .4

لمنجزات اإلنسانً الذي ٌنعدم فٌه استخدام القواعد الفنٌة وا المجتمع على

التقنٌة فً شتى المجاالت بسبب تخلؾ الوسابل الفنٌة وعدم المقدرة على 

والمؤكل والملبس حٌث تسهم  الطعامتطوٌر األدوات وخاصة فً مجال إنتاج 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85
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دوات بمعرفة درجة التطور االقتصادي واالجتماعً درجة التطور فً هذه األ

 . (5)  للسكان والمجموعات البشرٌة

هً نظام اجتماعً ٌعٌن اإلنسان على الزٌادة  الحضارة الحضارة  البدائٌة :  .5

 (6) .من إنتاجه الثقافً

تقع فً جنوب  صخرٌة جبال هً تدرارت أكاكوس أو. جبال اكاكوس .6

, وأقرب مدٌنة الصحراء الكبرى وضمن "فزان"فٌما كان ٌعرؾ ب لٌبٌا ؼرب

 .(7األثرٌة ) ؼات إلٌها هً

 األصول التارٌخٌة والنظرٌة لؤلنثروبولوجٌا

 مفهوم األنثروبولوجٌا

ن ٌحاول أن ٌكشؾ وٌصنؾ النواحً  إّن علم األنثروبولوجٌا فً دراسته لئلنسا     

الجسمٌة  التً تمٌز اإلنسان عن بقٌة المخلوقات التً تعاصره وتلك التً 

انقرضت, وٌحدد الصفات التً تمٌز األجناس البشرٌة, وكٌفٌة تفاعل تلك األجناس 

مع البٌبة لٌستخلص التباٌن بٌن مختلؾ الحضارات فهو علم ٌتعدى نطاق الوصؾ 

اري واالجتماعً, وصوالً لمحاولة تحدٌد القوانٌن واألنساق التً البٌولوجً والحض

تتحكم فً تكوٌن المجتمعات والحضارات ونموها, إّن مفهوم األنثروبولوجٌا هذا 

 مستمد من معطٌات محددة ٌمكن أن نجملها فٌما ٌلً: 

إّن األنثروبولوجٌا تشمل دراسة اإلنسان بوصفه نسًقا متمًٌزا تتفاعل فٌه  .1

العضوٌة مع الجوانب االقتصادٌة واالجتماعٌة والنفسٌة والحضارٌة  الجوانب

 والبٌبٌة.

ا ٌشمل كل  .2 ًٌ ٌشكل اإلنسان فً تفاعله مع البٌبة واآلخرٌن تراًثا حضار

الجوانب المادٌة والفكرٌة والروحٌة والقٌم االجتماعٌة التً تحدد نظرة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AE%D8%B1_(%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%AE%D8%B1_(%D8%AC%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B2%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%A7%D8%AA
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لحضارة من أهم اإلنسان إلى نفسه وإلى العالم الخارجً لذا ٌعد مفهوم ا

 المفاهٌم فً نطاق األنثروبولوجٌا بشكل عام.

إّن انتقال المجتمعات من مرحلة إلى أخرى ٌولد ضمن ظروؾ اقتصادٌة  .3

محددة لذا فإّن دراسة أنماط التؽٌر االجتماعً والعوامل المحددة للتشكٌل 

الطبقً وتقسٌم العمل والقوى المحددة لعملٌة اإلنتاج ذاتها تعد من 

 (.8) عات الربٌسٌة والهاّمة فً نطاق األنثروبولوجٌاالموضو

 :هو علم اإلنسان من حٌث هو كابن اجتماعً, ومنها  تعرٌؾ األنثروبولوجٌا

األنثروبولوجٌة الطبٌعٌة واالجتماعٌة والحضارٌة والتطبٌقٌة أو ) هً دراسة 

األصول البشرٌة وتصنٌفها ودراسة حٌاة الشعوب التً تعرؾ باسم الشعوب 

 (.9) دابٌة...اتفاق ضمنً بٌن العلماء األنثروبولوجٌٌنالب

 لمحة تارٌخٌة 

الذي وصؾ فً  هٌرودوتتعود دراسات علم اإلنسان إلى المإرخ اإلؼرٌقً     

بحوثه عادات بعض الشعوب وتقالٌدهم, ثّم أعقبه تاسٌتوس الذي درس عادات 

 ابن خلدونالعالم  وتقالٌد وأعراؾ الشعوب الجرمانتٌة  ومن العلماء العرب برز

لقد حظٌت الدراسات األنثروبولوجٌة  .  فً دراساته األنثروبولوجٌة واالجتماعٌة

باهتمامات رجال السٌاسٌة مع بدء الؽزوات االستعمارٌة لؤلوطان بشكل استثنابً, 

إذ بدأت بالرحبلت االستكشافٌة فً القرن الخامس عشر لجمع المعلومات المفصلة 

شعوب لٌسهل للمستعمرٌن التعامل معها عند الؽزو ولذلك عن عادات وأعراؾ ال

اتسمت الدراسات األنثروبولوجٌة بالسعة واالمتداد والشمول وتنوعت أدوات 

البحث وطرقه من أجل الوصول إلى الواقع المتنوع والمتجدد, كما اعتمد الباحثون 

وتطور  األنثروبولوجٌون فلسفات متعددة ومناهج متباٌنة فً تصنٌؾ المجتمعات



 د.نجبلء علً المقطوؾ 

 األنثروبولوجٌا وتنمٌة المجتمعات فً الحضارة البدائٌة بجبال أكاكوس

 

 216 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

الحضارات, فتوزعت دراسات علم اإلنسان فً مٌادٌن عدة تناول كل منها جانب 

محدد من حٌاة اإلنسان فظهرت أول ما ظهرت بالتصنٌؾ األنثروبولوجٌا 

الطبٌعٌة, واألنثروبولوجٌا الحضارٌة )الثقافٌة( ثم األنثروبولوجٌا االجتماعٌة, ثّم 

ولت اإلنسان فً طبٌعته البشرٌة كالتشرٌح األنثروبولوجٌا التطبٌقٌة, فاألولى تنا

( والثانٌة Anatomy-physiology-biologyووظابؾ األعضاء وعلم الحٌاة )

تتناول اإلنسان فً سلوكه الجماعً ورموزه االجتماعٌة ذات الدالالت والجوانب 

( Anthropology Culturalالروحٌة والفكرٌة والمادٌة المرتبطة بالبٌبة )

ل جانب تحلٌل البناء االجتماعً للمجتمعات اإلنسانٌة السًٌما تلك والثالث بتناو

المجتمعات شبه البدابٌة التً ٌظهر فٌها بوضوح تكامل ووحدة البناء 

أما الرابع فهو التطبٌق العملً للنظرٌات  (seciol Anthrpologyاالجتماعً)

( السًٌما Applied Anthropologyوالدراسات األنثروبولوجٌة )

االجتماعٌة فً اإلدارة والتعلٌم والتخطٌط  األنثروبولوجٌاوبولوجٌة الثقافٌة األنثر

 برٌنتون وقد صاغ هذا المصطلح العالم البرٌطانً والتنظٌم الصناعً والتجاري 

, وهذا التنوع فً المناهج أضفى صورة على األنثروبولوجٌا هً  1895عام 

صبحت األنثروبولوجٌا المعاصرة أقرب للفلسفة منه للعلم البحثً القابم بذاته فؤ

تحتل موقًعا بٌن اثنٌن متباٌنٌن موقع الشمول المعرفً وموقع االختصاص المهنً 

فكل باحث فٌها ٌرى نفسه فً مكان من هذٌن الموقعٌن شعر بذلك أم لم ٌشعر, 

وهذا ال ٌشكل ضًٌرا ألّن فلسفة العلم واحدة ولكن مناهج البحث متباٌنة من مٌدان 

 .( 10آلخر)
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 نشؤة وتطور األنثروبولوجٌا

إّن األنثروبولوجٌا كعلم قابم بذاته خاص بدراسة التارٌخ الطبٌعً لمجموعة     

 أوجه النشاط البشري مّر بالمراحل التالٌة: 

وهً مرحلة الدراسات الوصفٌة للرحالة: لقد اعتمدت  المرحلة األولى: -1

ا على الوصؾ والتح ًٌ ا ومنهج ًٌ لٌل المستخلص من الدراسات األولى نظر

الحكاٌات الشعبٌة واألساطٌر بهدؾ استنباط نمط االنجازات الحضارٌة فً 

تارٌخ تطور اإلنسان منذ وجد فتوصلت األنثروبولوجٌا إلى انجازات اإلنسان 

الحضارٌة فً اكتشاؾ النار, وصناعة بعض األدوات, وبعض تقنٌات إنتاج 

ن الخامس عشر تراكمت كمٌات الطعام, ومنذ عهد االستكشافات الكبرى بالقر

من المعلومات األنثروبولوجٌة التً جمعها الرحالة والمبشرون والجنود عن 

شعوب األصقاع التً جابوها, وكانت مصادر المعلومات هً التحلٌبلت 

الصورٌة وما تناقلته األفكار واأللسن من قصص وحكاٌات وأساطٌر, لهذا 

ٌه, وهكذا انتشر اسم هذا تعرضت جوانب كثٌرة من المعلومات للتشو

ا فً تداول هذه المادة العلمٌة مع بداٌة القرن السادس  ًٌ المصطلح تدرٌج

 (. 11عشر)

هً مرحلة الدراسات الجٌولوجٌة وتركزت عملٌة جمع المادة  المرحلة التالٌة: -2

العلمٌة لعلم األنثروبولوجٌا فً هذه المرحلة التً بدأت مع النصؾ األول 

على ما ٌعثر علٌه الجٌولوجٌون من بقاٌا عظمٌة إنسانٌة, للقرن التاسع عشر 

 لٌنو أو من أدوات كان ٌستخدمها اإلنسان فً حٌاته الٌومٌة فقد صنؾ العالم

على ضوء الدراسات الجٌولوجٌة وعلم 1750األجناس البشرٌة المختلفة عام 

مً بٌن عاٌوشٌه دٌبرت الحفرٌات القدٌمة ثّم تلتها دراسات العالم الفرنسً 
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( التً أشارت إلى عثوره على أدوات حجرٌة فً وادي سوم 1847-1864)

وأعطت دلٌبلً على وجود اإلنسان فً أوروبا بالعصر  1830بؤوروبا عام 

الذي أشار إلى معلومات  1865عام  سٌرجون لٌبوكالجلٌدي الرابع ثّم أعقبه 

لقدٌم, ثّم تبٌن الفرق بٌن ثقافات اإلنسان فً العصرٌن الحجرٌٌن الحدٌث وا

على وجود  1865أكد اكتشاؾ هٌكل إنسان النٌاتدرتال فً ألمانٌا عام 

اإلنسان القدٌم فٌها وكان ذلك االكتشاؾ عبارة عن ركٌزة لؤلنثروبولوجٌا 

 حٌث كانت بداٌة بحوث علمً اآلثار واألنثروبولوجٌا الطبٌعٌة.

تمثلت باهتمام مرحلة دراسات الشعوب البدابٌة: إّن أبرز سمات هذه المرحلة  -3

علماء األنثروبولوجٌا بدراسة شعوب بدابٌة أو شبه بدابٌة معاصرة تعٌش فً 

وأندونٌسٌا واسترالٌا واستخبلص أسالٌب تطور تلك  إفرٌقٌابعض األماكن ك

الدراسات ٌستنتج علماء األنثروبولوجٌا حٌاة شعوب ما  الشعوب, ومن تلك

المدرسة التطورٌة أمثال ) باخ  قبل التارٌخ وتجلت هذه الدراسات عند أنصار

( الذٌن استنتجوا من 1877-1861أوفن, تاٌلر, مورؼان ( للفترة بٌن عام )

دراساتهم أّن التقدم البشري ٌتبلور من خبلل االنتقال من المرحلة الحٌوانٌة 

 إلى البدابٌة ثّم إلى البربرٌة ثّم إلى التمدن,

ساتهم لتطور العابلة ونظام الزواج فً درا مورؼان وأنجلزوهذا كان أسلوب       

وروابط القرابة والنسب واألمومة واألبوة , وتبعٌة األبناء للقبٌلة وظهور العشٌرة 

التً ارتبط بنظام الزواج وملكٌة الثروة فً نهاٌات المرحلة البربرٌة من عصر 

وكٌؾ أّن شخصٌة الفرد تنصهر فً شخصٌة الجماعة التً تمثل  المشاعٌة البدابٌة,

 كل شًء بالنسبة له.

إّن علم األنثروبولوجٌا فً دراساته لئلنسان وثقافته  األنثروبولوجٌا والتارٌخ: -1

ٌرتبط بعاملً الزمان والمكان؛ إذ ٌرتبط التارٌخ التطوري العضوي والثقافً 
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بحلقات تكون مع بعضها سلسلة واحدة تشكل كل حلقة منها مرحلة من 

نوع البشري طالت أم قصرت كً ٌنتقل منها المراحل الثقافٌة التً مّر بها ال

إلى مرحلة أكثر تطوًرا وتبلإًما وتكًٌفا مع الظروؾ البٌبٌة  المحٌطة وٌظهر 

 (. 31األثر التارٌخً واضًحا فً االتجاهات الفكرٌة فً علم األنثروبولوجٌا )

 التـسلســـل الــــزمنً للــــفنــون الـبدائٌــــة

من أقسام )الجٌولوجٌا( بالعصر الكانٌوزي , والذي ٌقسم )ٌبتدئ القسم األعظم     

, وهو عصر حرارة ؼٌر عادٌة, ثم ٌؤتً Eocene)*( إلى األٌوسٌن 

وكان المناخ فٌه ال ٌزال معتدالً, أما المٌوسٌن  Oligocene  )**(األولٌجوسٌن 

 )***(Miocene  فهو العصر العظٌم الذي تكونت فٌه الجبال, والذي أخذت فٌه

كان المناخ  Pliocene)****( . وفً الببلٌوسٌن (14)رارة فً االنخفاض الح

بدأت  Pleistocene فً أكثره على حاله الراهن , ولكن بظهور الببلٌوستوسٌن

حقبة طوٌلة ظروفها متطرفة , هً حقبة العصر الجلٌدي العظٌم امتدت فٌها 

ك انتعاش جزبً استمر الثبلجات من القطرٌن باتجاه خط االستواء, تم تبلها بعد ذل

إلى زماننا هذا, أما عن طبٌعة الحٌاة البشرٌة , فقد مرت منذ ظهورها حتى دخولها 

العصور التارٌخٌة بمراحل وأدوار حضارٌة اصطلح على تسمٌتها باسم العصور 

الحجرٌة استناًدا إلى اآلالت األولى التً استخدمها اإلنسان, والتً كانت مصنوعة 

ك قسمت إلى حقب متتالٌة تبًعا لتطور المواد المختلفة التً لذل  من األحجار(

استخدمها اإلنسان فً عمل أدواته الخاصة, ففً العصر القدٌم استخدم اإلنسان 

الحجر المنحوت نحًتا بسًٌطا فً عمل أدواته, وفً العصر الحجري الوسٌط 

ثم ظهرت أدوات مصنوعة من العظام إلى جانب األدوات الحجرٌة المصقولة, 

توصل اإلنسان فً العصر الحجري الحدٌث إلى استعمال النحاس فً عمل أدواته 
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)وٌنقسم العصر الحجري القدٌم إلى ثبلثة  (15إلى جانب األدوات الحجرٌة( )

أقسام, أسفل, ومتوسط, وأعلى, ولم ٌعثر من العصرٌن األسفل واألوسط على أي 

فً هذٌن العصرٌن أعماالً فنٌة,  عمل فنً, إال إذا اعتبرت اآلالت التً عثر علٌها

أما القسم األعلى للعصر الحجري القدٌم فٌنقسم إلى أطوار؛ األول: األورٌنجاسٌان: 

الرسوم التً ٌنسب إلٌها أقدم ما وصل إلٌنا من الرسم والنحت, أما الطور الثانً 

 فٌسمى )السولتر( والطور الثالث ٌسمى )المجدالٌنً( 

الحجرٌة والمعدنٌة المكتشفة من تلك العصور التً  )ورؼم اعتبار األدوات    

ألؾ سنة مضت , هً الجذور  200ألؾ إلى  600ٌرجع أقدمها إلى ما بٌن 

األولى للفن البدابً , إال أن الفن البدابً بمعناه الدقٌق لم ٌظهر إال منذ فترة تقدر 

ة حتى اآلن ألؾ سنة تقرًٌبا(, )وتقع األمثلة المتبقٌ 20ألؾ سنة إلى  50بحوالً 

من فن )عصور ما قبل التارٌخ(  فً )ثبلث مجموعات جؽرافٌة , المجموعة 

اإلسبانٌة الشرقٌة , والمجموعة الفرنسٌة , والمجموعة اإلفرٌقٌة الشمالٌة , ولكن 

الرسوم المشهورة للحٌوانات فً كهؾ )التامبرا( بإسبانٌا هً أكثرها أهمٌة؛ ألنها 

متًرا, فً  28, إذ ٌبلػ طول هذه المؽارة حوالً  من أقدمها, وأوضحها  وأضخمها

حٌن أن لوحات هضبة تاسٌلً التً اكتشفها )لوت( فً الصحراء الكبرى شمال 

إفرٌقٌا تستمد أهمٌتها الخاصة باعتبارها تمثل التراث القدٌم السابق على الفن 

ال الفرعونً, وكذلك فنون الشمال اإلفرٌقً األحدث عهًدا , ٌقول جون دٌوي: " 

سبٌل إلى فهم الفن فً ذاته, بل ال ُبد من اعتباره عنصًرا فً عملٌة تكٌٌؾ عامة 

 (16تتم بٌن اإلنسان والعالم ألخارجً)
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 الحضارات البدائٌة  وتطورها فً األنثربولوجٌا : 

:ٌقول تاٌلر فً بداٌة كتابه )الحضارة البدابٌة(: تدل كلمة  مفهوم الحضارة    

المؤخوذة بمعناها اإلثنوؼرافً األكثر اتساعا على هذا الكل الثقافة أو الحضارة 

المركب الذي ٌحتوي معا على العلوم والمعتقدات والفنون واألخبلق والقوانٌن 

واألعراؾ والقابلٌات األخرى التً ٌكتسبها اإلنسان بوصفه عضًوا فً المجتمع, 

والعلم والفن والصناعات فقد وصفها بؤّنها األعراؾ واألعبلم والدٌن كلٌم أما العالم 

العروق كلٌم الحرفٌة ووقابع الحٌاة الخاصة والعاّمة فً زمن السلم والحرب, وقّسم 

ٌّز بذلك ثبلثة مراحل للتطور هً:  اإلنسانٌة إلى عروق نشٌطة وعروق سلبٌة, وم

ٌّادٌن ومربً حٌوانات  التوحش والخضوع والحرٌة, وقّسم نشاط الشعوب إلى: ص

الحضارة  والثقافة بؤّنها إرث األجٌال الماضٌة تنقله إلى ومزارعٌن, ووصؾ 

 . (17األجٌال البلحقة, وهذا أمر ٌجعل الفرد هو المإتمن على اإلرث االجتماعً)

تتمٌز الحضارة بمجموعة من الخصابص شؤنها فً ذلك شؤن أي ظاهرة     

ا كان أم متحض ًٌ ًرا قدًٌما اجتماعٌة فهً موجودة فً أي مجتمع من المجتمعات بداب

 أم معاصًرا وهً تتصؾ بما ٌلً:

هً ظاهرة تخص اإلنسان فقط ألّنها نتاج عقلً متطور  إنسانٌة الحضارة: -1

من المرحلة الرعوٌة ثّم الزراعٌة ثّم الصناعٌة وتعلمه من الذٌن سبقوه, وهو 

 بدوره سٌنقلها لؤلجٌال القادمة. 

ٌقوم بها األفراد تتم فً  إّن مجمل األعمال التً الحضارة ذات طابع اجتماعً: -2

نطاق الجماعة وفً رحاب مإسسات اجتماعٌة, فإنتاج اإلنسان صحٌح أّنه 

ٌبدأ بالفرد لكنه ٌنحاز إلى الجماعة فالجماعات عن طرٌق المإسسات فإّن كل 

 .  األفراد لهم دور المساٌرة واالكتساب واالنتقاء
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طابع تكاملً مركب؛ إّن الحضارة ذات  الحضارة تكاملٌة )ذات بناء مركب(: -3

حٌث تتكون من عناصر وسمات مادٌة وفكرٌة تتجمع مع بعضها فً أنماط 

مادٌة وثقافٌة تترابط وتتكامل مع بعضها بفضل بعض العناصر التجرٌدٌة 

: كبلكهون"التً ٌطلق علٌها اسم موضوعات أساسٌة أو تشكٌبلت إذ ٌقول "

جرد مجموعة عشوابٌة إن أسلوب حٌاة كل جماعة هو عبارة عن بناء ولٌس م

ا؛ فالحضارة نسق  ًٌ ا والفعالة وظٌف ًٌ من أنماط االعتقاد والسلوك الممكنة ماد

 تقوم أجزاإه على االعتماد المتبادل فٌما بٌنها .

ا كما ٌرث لون بشرته  الحضارة مكتسبة: -4 ًٌ الحضارة ال ٌرثها اإلنسان بٌولوج

ضٌة من األفراد الذٌن بل ٌكتسبها بطرق مقصودة كالتعلٌم أو عر ؛ولون عٌنٌه

ٌتفاعل معهم وٌعٌشون حوله منذ والدته كؤسرته وأقرانه وؼٌرهم من الذٌن 

 ( 81ٌخالطهم. )

تختصر الرموز جملة من المعانً وٌنتقً الفرد بعًضا  الحضارة انتقائٌة: -5

منها, وتختزن الجماعات جزًءا من ذلك البعض وهكذا ٌتشكل التراث 

كز المكثؾ, وتستمر الحضارة من خبلل الحضاري من ذلك المخزون المر

عملٌة االكتساب , ولكن لٌس بشكل آلً وتلقابً وإنما باإلرادة التً تمزج 

 بانسجام معطٌات الماضً التارٌخٌة مع تطلعات الحاضر المستقبلٌة.

إّن الخصابص اإلنسانٌة والمكتسبة للحضارة  الحضارة متجددة ومتطورة: -6

أن عناصر االنتقاء تعطٌها سمة التؽٌٌر الدابم,  إال ؛تعطٌها سمة الثبات النسبً

ٌنبع من داخل المجتمع المصدر األول :  - والتؽٌٌر له مصدران؛ هما:

مرتبط بما ٌفد إلى الحضارة من عناصر  المصدر الثانً : وعوامله الذاتٌة .

                                    الحضاري .                                    خارجٌة بتؤثٌر فعل النقل واالنتشار
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وهذا ما ٌطلق علٌه )التثاقؾ( وكان لذلك دور فً بروز نظرٌات التؽٌٌر         

 االجتماعً المرتبط بالمراكز الحضارٌة ومسابل االنتشار من المركز إلى المحٌط.

الحضارة ظاهرة تنبع من الجماعة وتقترن  الحضارة تمتلك االستمرارٌة : -7

تدوم بتمسكهم بها ونقلها من جٌل إلى جٌل فهً لٌست ملك أحد وال برضاهم و

تموت بموت األفراد؛ فهً ملك وإرث جماعً وال ٌقضى علٌها إال بفناء 

 .(19مجتمعها بؤكمله أو تذوٌبهم قسًرا بمجتمعات أخرى أكبر وأقوى منهم. )

 فً الفن البدائً: الحاجات اإلنسانٌة والنظم الحضارٌة واالجتماعٌة

وجود عبلقة بٌن إشباع الحاجات والنظم  أكد العالم األنثربولوجً مالٌنوفسكً    

الحضارٌة واالجتماعٌة, فالنظام االجتماعً هو الوجه الحضاري إلرضاء حاجات 

اإلنسان األساسٌة, فالحاجات الجسمٌة هً حاجات بٌولوجٌة ونفسٌة ولكً تتم 

من جدٌد حاجات تكون طبٌعتها  االستجابة لها بشكل حضاري ال بّد من أن ُتخلق

حضارٌة ولٌست بٌولوجٌة, مثال: الحاجة للطعام نوًعا وكًما هً حاجة بٌولوجٌة, 

لكن طرٌقة وأسلوب تهٌبة وإعداد الطعام من منشبه إلى مابدة الطعام هً عملٌة 

 حضارٌة, وهكذا بقٌة الحاجات كالتناسل والراحة واألمن والحركة والنمو.

 ي فــً لـٌـبـٌـاالــفـن الـصـخـر

 الفن الصخري فً الصحراء اللٌبٌة :

كان المناخ الصحراوي فً لٌبٌا شدٌد التقلب طوال آالؾ السنٌن, وقد كشؾ      

( أنه خبلل العشرة آالؾ سنة الماضٌة, مرت تلك Whiteالعلماء ومنهم )د. واٌت 

الجفاؾ المساحة الشاسعة بفترات رطبة كانت تفصلها فترات شدٌدة التؽٌر من 

عام قبل المٌبلد. وبعد ذلك حدثت فترة  7000 – 8000وكان ذلك فٌما بٌن 

جفاؾ منذ خمسة آالؾ عام وهو ما أدى إلى ظهور فترة الجفاؾ الحالٌة. وقد تؤكد 
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الباحثون من أن المٌاه كانت موجودة فً شكل أنهار, وبحٌرات, وٌنابٌع فً تلك 

دفونة تحت الكثبان الرملٌة المنطقة, عن طرٌق الصور الفضابٌة, وهً م

المتحركة, وقد أعلن د. واٌت عن اكتشافه لكمٌات ضخمة من األدوات الحجرٌة 

حول تلك المصادر المابٌة القدٌمة, وهً أدوات أشارت إلى مرحلتٌن منفصلتٌن 

لوجود تجمعات بشرٌة كانت فً تلك المناطق. وأقدم آثار اإلنسان فً تلك المنطقة 

, والذٌن كانوا ٌقطنون Paleolithic Huntersالحجري  تعود لصٌادي العصر

سنة مضت , وقد عاشوا على الصٌد  70000 – 40000منطقة فزان منذ ما بٌن 

الوفٌر الذي كان متوفًرا فً تلك األراضً الؽنٌة بؤعشابها وأمطارها. ومنذ حوالً 

طقة قد عام قبل المٌبلد بدأ المناخ فً الجفاؾ, وكان القاطنون فً المن 35000

طوروا نظًما للزراعة والري, وأقاموا مدًنا وقرى حول الواحات المنتشرة. وقد بلػ 

  Garamentes (20.)التطور مداه مع ظهور الجرمنت 

 ( ٌوضح سفوح جبال أكاكوس  وامتدادها 1شكل )
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 المراحل الفنٌة بجبال أكاكوس وتاسٌلً 

 تارٌخ الفن الصخري فً لٌبٌا :

" الذي قاد بعض H. Loteلصخر فً لٌبٌا فسر "هنري لوت" "فً رسومات ا     

االكتشافات فً منطقة جبال اكاكوس و تاسٌلً أن تلك الرسوم تسبق بآالؾ السنٌن 

لبحث األثري فً الصحراء ا حضارات المنطقة والعالم بصفه عامة , وذكر أنَّ 

معٌن للباحثٌن  مازال ؼٌر دقًٌقا , وستكون التكنولوجٌا ووسابل النقل الحدٌثة خٌر

للكشؾ عن قبور ما قبل التارٌخ التً تنتشر فً الصحراء, من سفوح األطلس حتى 

ضفاؾ النٌجر, والتً ستكشؾ ربما عن أشٌاء كثٌرة وجدٌدة ومدهشة , ولقد أدت 

م( التً كشفت عن فنون الحفر على  2000جهود بعثات التنقٌب الحدٌثة )عام 

ٌسود اعتقاد بؤنها قد أنجزت فً الحقبة الصخر فً الصحراء اللٌبٌة, والتً 

الهٌلوسٌنٌة إلى فهم النشاط البشري الفنً فً تلك المناطق الصحراوٌة الشاسعة. 

", والتً Wadi Al-Ajalوتشٌر أعمال الحفر على الصخور فً وادي "اآلجال" "

امتدت لفترة تربو على عدة آالؾ من السنٌن من التطور الثقافً, إلى  الرمزٌة 

" التً تضمنتها تلك Imagery" والمخٌلة "Visual Symbolismٌة "البصر

, ووسٌط تعبٌري  الفنون الصخرٌة تحولت  إلى صٌؽة قوٌة للتواصل الثقافً

, ٌلٌنك 1993للهوٌة االجتماعٌة والثقافٌة, إلى جانب كونها تمثل عقٌدة "حسن 

Jelinek 1996 لو كوبللٌك ,Le Quellec 1993 وسمٌث ,Smith 

1968"(21 .) 
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 ( تنخلٌقه او افجزارن كما ٌطلق علٌه فً فزان  ونجد اثار نحت الرٌاح2شكل )

 فً الجبال واضحة اثر عوامل التعرٌة .

 

والصور نفسها إلى جانب األماكن التً وجدت فٌها, تشكل جزء متكامبلً لثقافة     

إذا ما استطاع  Conceptual Landscapesمن الماضً ومناظر طبٌعٌة 

لعلماء والمنقبون أن ٌدركوا الصلة بٌن الرسومات الصخرٌة والصٌػ األخرى ا

, والتؽٌرات المناخٌة Archaeologicalالمعلومات, كالبٌانات األثرٌة  لمصادر

, فإن الرسومات Ethnographic, والعرقٌة Palaeoclimaticالماضٌة 

بشر وبٌباتهم. ولقد الصخرٌة ٌمكنها أن تعزز عملٌة فهم العبلقات المتؽٌرة بٌن ال

كانت عملٌات مسح الفن الصخري فً الصحراء اللٌبٌة عبارة عن مشروعات 

أكثر منها دراسات منهجٌة وتوثٌق لكل مواقع الفن  Pilot Projectsإرشادٌة 

الصخري كرصد أول. وقد تمت تلك األعمال المسحٌة كجزء من مشروعات أثرٌة 

ا قًٌما حول فن الصخور, تكاملت معه شاملة للمنطقة, مما وفر معها سٌاًقا مع ًٌ لومات

آلٌة فهم المإرخون من خبللها لواقع المعلومات األثرٌة. والمبلحظ أنه كان هناك 

على نطاق واسع )تداخبلت مكانٌة وزمانٌة( بٌن المواقع التً وجدت بها النقوش 
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 , وكان من الواضح أن التوزٌعات فً نطاق Inscriptionsالصخرٌة والكتابات 

المنظر الطبٌعً لكل من الصور والكتابات المحفورة لم تكن عشوابٌة وأنه كانت 

هناك تفصٌبلت على المدى الطوٌل لمواقع بعٌنها, وقد أظهرت الرسومات الملونة 

التً عثر علٌها فً جبال أكاكوس أوضح الصبلت بسلسلة الجبال فً الصحراء 

(, حٌث أن سلسلة Tassili Azjarالوسطى الجزابرٌة, )مثل تاسٌلً أزجر 

تاسٌلً وأكاكوس تمتد بٌن لٌبٌا والجزابر لذلك فهى ذات صبلت موضوعٌة واحدة 

مع العٌنة الصخرٌة فً مساك. وعموًما فالفن الصخري للمساك ٌعتبر اآلن هو 

المثال النموذجً لفزان, ووادي اآلجال ٌقع على الحافة الشمالٌة الشرقٌة لتلك 

سك اصطفت على عشرات األلوؾ من الصور, ورؼم المنطقة, وتحتوي منطقة م

 Ubariؼرب أوباري  –ذلك فقد عثر على التركٌزات األكبر فً منطقة جنوب 

, وفً مواقع أقل تم تسجٌلها فً الحزام Wadi Jrawanوجنوب وادي إراوان 

الصخري الضٌق لجنوب وادي اآلجال. وٌضم شمال فزان مواقع أخرى للفن 

صلة أسلوبٌة وموضوعٌة بٌنها وبٌن مواقع أخرى فً الصخري, وٌمكن إٌجاد 

 (.1993, 1987الجنوب )لو كوٌلٌك 

 أؼراض ومعانً الفن الصخري فً لٌبٌا :

أثٌر جدل حول السبب والؽرض الكامن من وراء الفن البدابى مثله فً ذلك      

الجدل الذي أثٌر حول رسومات الكهوؾ فً السكو بفرنسا والتامٌر بإسبانٌا, 

ذي اعتبره المإرخون أجمل الظواهر فً تارٌخ الفن بؤسره, وتمٌل الباحثة لرأي وال

العبلمة "أرنولد هاوز" فً أن اإلنسان قد أنتج تلك النقوش الصخرٌة فً العصور 

الؽابرة لؽرض سحري, وبذلك كانت لها وظٌفة عملٌة بحتة, وكانت الصورة هً 

الرؼبة وتحقٌق الرؼبة فً التصوٌر والشًء المصور فً آن واحد, وكانت هً 
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الوقت نفسه, فصٌاد العصر الحجري القدٌم كان ٌعتقد أنه قد استحوذ على الشًء 

ذاته فً الصورة, وأن الحٌوان الحقٌقً ٌعانً بالفعل من قتل الحٌوان الذي تمثله 

الصورة, وكان ٌعتقد أنه قد استحوذ على الشًء ذاته فً الصورة. فالتمثٌل 

النسبة إلى ذهنه إال استباًقا للنتٌجة المطلوبة. والبد أن الفنان التصوٌري لم ٌكن ب

ا معًٌنا فً عمله, برؼم أنه كان ٌنظر إلى  ًٌ فً تلك العصور كان ٌجد إشباًعا جمال

الصفة الجمالٌة فٌه على أنها وسٌلة لؽاٌة عملٌة. وأوضح تعبٌر عن ذلك الموقؾ 

دٌنٌة للشعوب البدابٌة, وكان هو العبلقة بٌن المحاكاة والسحر فً الرقصات ال

الفنان ٌجد لذة ورضاء بتصوٌر الحٌوانات فً أوضاعها الممٌزة, على الرؼم من 

أنه كان خاضًعا كل الخضوع للهدؾ السحري فً التصوٌر. وترصد الباحثة 

 (: 21المراحل التً مرت بها أسالٌب ذلك الفن على األسس التالٌة)

 ة جبال األكاكوس بمنطقة فزان فً لٌبٌا تم اكتشاؾ النقوش الصخرٌة فً سلسل

والذٌن أكدوا أن تلك  بمعرفة علماء إٌطالٌٌن 1959, 1955بٌن عامً 

 المنطقة قد استضافت ٌوًما ما قوًما وهبوا قدرات فنٌة رابعة.

  الحظ العلماء أنه كان هناك نقص مضطرد فً القدرات الفنٌة الخبلقة لتلك

لتصوٌر, وقد وجدوا أن تلك الظاهرة األقوام كلما تقدمت أزمنة أعمال ا

مرتبطة فً الؽالب بتدهور فً الطقوس وأعمال السحر والشعوذة التً 

صاحبت الوجود الفنً. وال ٌمكن تؤكٌد ذلك بشكل قاطع, فتلك األعمال تم 

تنفٌذها فً ؼمار أحداث ثقافٌة ٌفصلنا عنها زمن سحٌق ال نعرؾ عنه سوى 

مل التبدل اإلقلٌمً الذي جعل تلك المنطقة النذر الٌسٌر, ٌضاؾ إلى ذلك عوا

فً الدور البلحق للمرحلة الرعوٌة مكاًنا قفًرا, هجره أؼلب سكانه حٌث 

 ازدادت األحوال البٌبٌة سوءاً باستمرار.
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  كانت األعمال مؽمورة بمختلؾ الشعور السحري والشعوذي, وقد ٌنطبق ذلك

 1932ا نماذج رابعة عام على الرسوم, أما النقوش الملونة التً اكتشفت منه

فً البرجوش والركن وجنوب وهران, فكشفت عن خصابص فرٌدة ٌستشؾ 

ا وكؤنها مستوحاة من فكرة الفن للفن. ولذا  ًٌ منها مظهر حضاري متطور روح

لم ٌكن من الؽرابة بمكان أن ٌستلهم الفن الحدٌث تلك السمات البدابٌة والتلقابٌة 

 قرن التاسع عشر , وهً الفترة التً تبلورتالفطرٌة فً العقود األخٌر من ال

وازدادت حدتها فً القرن العشرٌن    Art for the artفٌها فكرة الفن للفن 

 . (22مع فنون الحداثة وما بعدها)

ا, وذلك من  ىوتتلخص الدعاو  ٌ ا إجمال  ٌ ا سحر فً أن ذلك الفن كان ٌستهدؾ تؤثٌر 

 تالٌة:حٌث مقصده الواعً على األقل, فً الشواهد ال

كثًٌرا ما كانت الحٌوانات تمثل فً مثل تلك الصور وقد اخترقتها الرماح أو  -1

النبال, أو كانت تسدد إلٌها مثل تلك األسلحة بالفعل بعد االنتهاء من رسمها .. 

 وكان ذلك قتبلً للنموذج ٌحل محل قتل األصل.

ة المتنكرة على هٌبة حٌوانات تإدي رقصات ٌكانت معظم الصور البشر -2

 حرٌة محاكٌة.س

وضع الصور فوق بعضها البعض كان دلٌبلً قاطًعا على أن الصور لم تخلق  -3

بقصد إمتاع العٌن على اإلطبلق, وإنما كانت تحقًٌقا لؽرض أهم عناصره هو 

ضرورة وضع الصور فً كهوؾ معٌنة وفً أجزاء محددة من الكهوؾ, 

و مٌل إلى التعبٌر ولٌس من الممكن أن ٌكون " األمر متعلًقا بؽاٌة زخرفٌة أ

عن انفعال جمالً ونقله إلى اآلخرٌن, مادامت الصور مختفٌة أكثر منها 

 ظاهرة ".
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كانت الصور كثًٌرا ما تكون مختببة فً أركان الكهوؾ فً أمان وٌكون  -4

الوصول إلٌها فً ؼاٌة الصعوبة, و ال ٌتسرب إلٌها الضوء , ولذا من 

 المستحٌل أن ٌكون لها ؼرض زخرفً.

ما كان الؽرض السحري لتلك الفنون هو الذي أرؼمها على أن تكون ذات رب    

نزعة و اقعٌة ؛ فالصورة التً لم تكن تشبه موضوعها فً شًء لم تكن تعتبر 

ردٌبة فحسب؛ بل لم ٌكن لها معنى وال جدوى , و من ثم ٌكون ذلك لتفسٌر تدهور 

, وظهر ذلك عندما  القدرات الفنٌة مع تدهور الطقوس السحرٌة وأعمال الشعوذة

بدأ انتصار اإلنسان على الطبٌعة و اشتؽل بالرعً واستبانس الحٌوان  خبلل الفترة 

قبل المٌبلد ( ,  2500و 9000الرطبة من العصر الحجري الحدٌث ) ما بٌن 

كانت الصحراء الكبرى مكسوة  بالعشب , و تصلح ألن ٌستوطنها البشر والحٌوان 

,  كما ساعدت وفرة المٌاه و بعض  و الظباء فٌلةو ال  و الزرافات  النعام مثل

؛ و فرس النهر  و التماسٌح األسماك البحٌرات الكبٌرة هناك على تشجٌع حٌاة

دت هذه الظروؾ المواتٌة صٌادي البراري و فٌما بعد الرعاة على بناء فساع

المخٌمات والمساكن فً مختلؾ هضاب وأراضً الصحراء المرتفعة الخصبة  

قبل المٌبلد أصبحت الصحراء أرًضا قاحلًة فلم تعد تصلح ألن  2500وبحلول عام 

من خبلل الرسومات ٌسكنها  البشر, بإستثناء االراضً حول نهر النٌل  ولكن بقً 

والنقوش شاهدا علً حضارة تجسدها الرسومات والنقوش الباقٌة علً الجدران 

 والكهوؾ . 

 قبل المٌبلد(: 5000الحقبة البائدة أو البابلسٌة )مرحلة الصٌد البري قبل 

ُتجسد النقوش المحاكٌة للطبٌعة على األحجار ذات األشكال الضخمة      

نقراض فً تلك الحقبة بما فٌها البقر الوحشً والفٌلة و الحٌوانات التً تعرضت لبل

وحٌد القرن و الزرافات و الظباء و فرس النهر, وٌكاد الٌكون هناك أي تجسٌد 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B8%D8%A8%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%83
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%AD
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B1
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للحٌوانات األلٌفة مما قد ٌعنً أن السكان آنذاك قد اعتادوا بصٌد الحٌوانات 

الضخمة. وتظهر أشكال الرجال وهم مسلحون بالعصً والرماح والفإوس 

واألقواس, وتتمثل أحسن النماذج عن هذه الحقبة فً نقوشات "وادي دجٌرات" 

فً" تاسٌلً الناجر" , و الزرافات فً منطقة أٌر بالنٌجر و بعض النقوش فً 

 منطقة المساك اللٌبٌة.

 :قبل المٌبلد 2500إلى  4500الحقبة البوفٌدٌة )رعاة القطعان( 

 4000و 4500شمال إفرٌقٌا ما بٌن توافق هذه الحقبة وصول القطعان إلى     

قبل المٌبلد. إذ أن ؼالبٌة النقوش والرسومات تعود إلى هذه الحقبة, وتبٌن بعض 

المشاهد ٍأشخاًصا وهم منهمكون فً قضاء أعمالهم الٌومٌة؛ بٌنما تجسد نماذج 

أخرى قطعان الحٌوانات المؤلوفة واألؼنام والماعز وأحٌاًنا تبٌن الرعاة بقرب 

. هذه الرسومات لها سحنة أكثر جماالً بفضل استخدام اللون الصلصالً قطعانهم

األحمر والصبؽات البٌضاء, وٌعتقد أن الرسامٌن كانوا من الرعاة الرحل ٌشبه 

أسلوب معٌشتهم قبابل النوبة الٌوم فً السودان, والقبابل الفوالنٌة فً النٌجر, 

 ل أكاكوس فً لٌبٌا.وتوجد ؼالبٌة الرسومات البوفٌدٌة فً تاسٌلً وجبا

 :قبل المٌبلد( 1200حقبة الخٌول )حوالً 

تجسد الرسومات من هذه الحقبة بشًرا مسلحٌن بؤسلحة صؽٌرة وعربات تجرها     

قبل  1200الخٌول, وٌعتقد بؤن الحصان كان قد بدأ استخدامه فً الصحراء حوال 

لحقبة السابقة؛ حٌث المٌبلد. كما تعتبر جودة هذه الرسومات هزٌلة بالمقارنة مع ا

 تبدو أشكال البشر أقل حجًما .

 مٌبلدٌة(:   1200حقبة الجمال )

بحلول هذا التارٌخ, تمت عملٌة التصحر فً شمال إفرٌقٌا؛ فاستعاض عن     

الحصان بالجمل "صدٌق الصحراء" فً فن الرسم على الصخور وفً حٌاة الناس 
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من قبل العلماء الذٌن ٌتساءلون  خضعت عملٌة تقسٌم تارٌخ شمال إفرٌقٌا للتمحٌص

عن مدى مصداقٌة التسلسل الزمنً على صعٌد الصحراء ككل؛ حٌث ٌعٌق حجم 

الصحراء الهابل والتعقٌدات السٌاسٌة فً المنطقة إجراء دراسة أكثر خصوصٌة 

تركز على التنوع اإلقلٌمً, ولهذا ٌبقى فن النقش على الصخور عموًما مجاالً 

 ٌكون ؼٌر مفهوم بشكل جٌدٌنقصه البحث, وبذلك 

كانت الصحراء الؽربٌة لشمال إفرٌقٌا مصًبا لنهر النٌل قبل عشرات آالؾ السنٌن؛ 

كما ٌقول بعض العلماء مستدلٌن على الكمٌة الهابلة من المٌاه الجوفٌة والبحٌرات 

المتواجدة بها وٌستخلص مما سبق أن طقوس السحر والشعوذة كانت هً أهم دافع 

تلك الرسومات, فلم تكن األعمال من قبٌل األعمال الزخرفٌة أو فنً إلبداع 

التعبٌرٌة فقط, بل كانت بالضرورة تحقًٌقا لتؤثٌر ؼامض وكؤنها تزٌح عبًبا ٌجثم 

على صدر الفنان, وذلك هو لب اإلبداع الفطري التلقابً عندما تستحوذ صور 

الستكشافٌة جدوالً وقد وضع علماء تلك الحمبلت ا (.23معٌنة على مخٌلة الفنان)

ا احتوى على ترتٌب كرونولوجً  ًٌ لؤلسالٌب المتعددة  Chronologicalتقرٌب

 التً استخدمت فً أعمال التصوٌر على الصخر وذلك على النحو التالً :

 األســـــلـــــــوب الـــــوصـــــــؾ الــمـرحــلــة م

1   أعمال ما قبل المرحلة الرعوٌة
تدجٌن  وتمٌزت بؽٌاب ما ٌإكد

 الحٌوانات حتى ذلك الوقت.

  وقد سبق ذلك العصر ظهور
 قطعان البقر.

  دور الحٌوانات الضخمة المتوحشة
 أو البوبولوس القدٌم.

  دور الرإوس المستدٌرة )رسوم
ا(.  ؼالب 

 .رسومات تخطٌطٌة 

  ,رسوم بؤلوان األصفر
 واألخضر, واألحمر.

 .رسوم متعددة األلوان 

2  .المرحلة الرعوٌة  عان البقر.دور قط 

 .نقوش ورسوم 

 .)القدٌم )أسلوب وان أمٌل 

 .)المتوسط )أسلوب وان طابو 

  الحدٌث )أسلوب بٌن
 عنٌوٌن(.

3  .المرحلة الرعوٌة  .مرحلة الحصان 

 .نقوش ورسوم 

 .ثنائً المثلث األنٌق 

 .ثنائً المثلث الخشن 

4  .المرحلة الرعوٌة  .مرحلة الجمل 

 .نقوش ورسوم 
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التً عثر علٌها فً وادي اآلجال صوًرا لحٌوانات برٌة تضم الرسومات الصخرٌة 

)خاصة الزراؾ, و األفٌال, و فرس النهر, و الؽزال, والنعام(, و كذا الحٌوانات 

األلٌفة )خاصة ماشٌة ببل أسنام ذات القرون الطوٌلة والقصٌرة, وكذا األؼنام 

ٌدٌة, والماعز, والحصان والجمل(, كما تضم أشكاالً بشرٌة, ورموًزا تجر

والمبلحظ أن التقسٌمات أعبله مجرد محاوالت تجرٌبٌة ألنها تعتمد على , وكتابات

عٌنات حصرٌة, وهناك عدٌد من الصور ال تخضع لتلك التقسٌمات المذكورة, مثل 

صور الماشٌة الطبٌعٌة الموجودة على الجوانب الخارجٌة لصخور مفتتة ومتحركة 

رس النهر الذي تعرض لعوامل التعرٌة (, أو فTAG 45عن أماكنها )فً الموقع 

(, والذي مازال قٌد البحث من طرؾ العلماء , ومن ثم فبل TAG 45)فً الموقع 

ٌمكن استخدام األسلوب منعزالً كؤداء تشخٌص فً ذلك الصدد؛ فهناك صفات 

ومبلمح أخرى لفن الصخور تحتاج أًٌضا للتحلٌل؛ فكٌؾ ٌتم فهم التتابع األسلوبً, 

إنشاء عبلقة كرونولوجٌة  نسبٌة بٌن مختلؾ المجموعات  ومن ثم ٌمكن

 (.24األسلوبٌة)

  مراحل الفنٌة بجبال أكاكوس وتاسٌلً من خبلل تحلٌل  بعض الرسومات

 الصخرٌة:

عند التمعن  فً الرسومات ومن خبلل المراحل التً تم تقسٌمها من خبلل     

ٌتضح عندنا االسلوب الراقً التتابع الزمنً للتطور الحضاري لدي اإلنسان البدابً 

والمتمٌز لئلنسان البدابً فً التعبٌر الفطري لكل ما حوله  مهما كانت االسباب 

لذلك التعبٌر من حاالت نفسٌة, أو سحرٌة, أو طقوس دٌنٌة , وبهذا ٌطرح سإاالً 

مهًما حول تفسٌر تلك اللوحات والمؽزى من تنفٌذها  فً أماكن مختلفة داخل 

 المخابا  .وخارج الكهوؾ و
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 لماذا قام إنسان عصور ماقبل التارٌخ بنقش ورسم تلك اللوحات؟ 

اختلفت وجهات النظر حول اإلجابة على هذا السإال, نظًرا لصعوبة اإلجابة      

 Ernstالدقٌقة علٌه؛ حٌث ٌرى المإرخ االجتماعً للفن) ارنست فٌشر( "

Fischerالقوة إزاء الطبٌعة أو  " بؤن الوظٌفة األساسٌة للفن هً: منح اإلنسان

إزاء العدو أو إزاء رفٌقه أو إزاء الواقع أو قوة لدعم الجماعة اإلنسانٌة, فلم ٌكن 

الفن فً فجر اإلنسانٌة أي عبلقة بالجمال, بل أداة أو سبلًحا فً ٌد الجماعة 

" أن H . Lhoteاإلنسانٌة فً صراعها للبقاء,   كما ٌعتقد ) هنري لوت ( "

توحً بنوع من السحر بإعتبارها تنبع من معتقدات دٌنٌة, وال  الرسوم والنقوش

وجود لفن من أجل الفن فً ذلك الوقت؛ ألن الفن كما ٌراه ال ٌوجد إال عند أقوام 

ٌعٌشون فً مستوٌات حضارٌة أعلى ولكنه ٌإكد مع ذلك بؤنه البد لهذه القاعدة من 

ن ما قبل ألتارٌخ حٌث إنها استثناءات فً حالة مواضٌع معٌنة رسمها أو نحتها إنسا

ال تتصؾ بؤي مؽزى ؼامض على أإلطبلق وهو ٌرى أن ظاهرتً الفن الدٌنً و 

الفن للفن كانتا جنًبا إلى جنب وٌإكد )جٌمس وٌلبلرد( أن )األب بوري( نفسه هو 

أكبر مرجع فً فن الكهوؾ, ٌقر بؤن عدًدا كبًٌرا من لوحات الصحراء الكبرى هً 

وطقوس دٌنٌة فً كل من إخراجها وأثرها , وٌرى  رسوم ذات مؽزي سحري

( أنه ٌمكن معرفة دوافع هذه "F. Moriأٌضا عالم اآلثار )فابرٌزو موري" 

الرسوم من خبلل تتبع أدوار الفن الصخري فً كل مرحلة , فمن الواضح أن 

الفنون الصخرٌة ظهرت مؽمورة بمختلؾ الشعور السحري والشعوذي والدٌنً 

رقة والشعور الفنً الذي سٌطر على تنفٌذ ألعمل حٌث إن نقوش وتجلت مظاهر ال

الحٌوانات الوحشٌة الكبٌرة دابًما ما كانت تنقش منفصلة, و قلٌبلً ما نراها مع 

تشكٌبلت بشرٌة, وكؤنها جاءت لترسم الشعور بالخوؾ الذي ؼرسته فً ألباب 
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بلقة هو السحر سكان ألمنطقة ال ٌستبعد أن ٌكون مصدر تصوٌر هذه األعمال العم

اإلستعطافً, حٌث إن قوى اإلنسان الذاتٌة واستعمال السبلح الحجري لٌست كافٌة 

(, أٌضا مواقع النقوش نفسها المجمعة فً 25فً صٌد هذه الحٌوانات العمبلقة)

أماكن محددة تحدًٌدا دقًٌقا توحً بؤن اإلنسان قد اختار المواقع التً تحافظ على 

تجلٌها و بالنظر إلى الكم الهابل من اللوحات التً ترجع  القٌم السحرٌة وٌزداد فً

إلى هذه المرحلة ٌستنتج بؤن فن هذه المرحله له مؽزى آخر خلؾ هذه ألمشاهد 

وكان فً اعتقاد اإلنسان القدٌم أن ٌقع الحادث الحقٌقً فً أعقاب التمثٌل السحري, 

ما إال ذلك الوسٌط ؼٌر وأن ٌكون متضمًنا فٌه بالفعل, إذ أن االثنٌن ال ٌفصل بٌنه

الحقٌقً الذي ٌتؤلؾ من مكان وزمان, وعلً ذلك فلم تكن وظٌفة الفن أن ٌكون 

ا على اإلطبلق, وإنما كانت هذه الوظٌفة متعلقة بالفعل الحقٌقً, ولم  ًٌ بدٌبلً رمز

ٌكن الفن هو الذي ٌقتل أو هو الذي ٌحقق المعجزات, وإنما الفعل الحقٌقً أي 

أو التصوٌب على الحٌوان فً الصورة هو الذي ٌؤتً  التمثٌل التصوٌري

 (.26بالسحر)

 طقوس السحر "الطقوس الطوطمٌة":

وعند تحلٌل الرسوم المنسوبة إلى مختلؾ أسالٌب الرءوس المستدٌرة أو تلك        

التً تنتمً إلى الدور الرعوي, ٌمكن أن نستشؾ بٌسر عبر النماذج العدٌدة 

وضعٌات مختلفة فً حفبلت عبادة, وفً حٌاة قبلٌة المتوفرة, والتً تظهر فً 

وكثٌر من التشكٌبلت األخرى التً ٌصعب تصنٌفها, وجاء الشكل البشري ٌحمل 

رأًسا مدوًرا, أو ٌمٌل إلى االستدارة دون مبلمح الوجه ٌتمٌز بروح سحرٌة دٌنٌة 

(, وكذلك جاءت مشاهد الرقص 28قوٌة تصاحب أشكال األدوار األولى )شكل 

ا كثٌر من الجزبٌات على مساحات واسعة؛ حٌث ُرسم الراقصٌن فً أوضاع فٌه

مثٌرة, وقد وضعوا على رإوسهم األقنعة والشعر المستعار, ورسمت بجانبهم 



 د.نجبلء علً المقطوؾ 

 األنثروبولوجٌا وتنمٌة المجتمعات فً الحضارة البدائٌة بجبال أكاكوس

 

 226 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

أحٌاًنا مناظر قنص بنفس األسلوب والمنهجٌة لؤلوضاع عن ضرورات طقوس 

 .29( 3)شكل السحر االستعطافً فً ذلك الوقت

( لوحة حائطٌة , أوضاع 4تمثل شخص ذو رأس مدور ,  ) شكل( لوحة حائطٌة 3شكل) 

تعود لمرحلة الرإوس المستدٌرة, أكاكوس  لمرحلة الرإوس المستدٌرة,  راقصة ,تعود
 أكاكوس .)تصوٌر الباحث( ) عن كتاب تادرارت أكاكوس(

 

 

 

 

 

 

 

هذا وقد تؽٌرت األشكال المرسومة بعد تدجٌن الحٌوانات  وانتهى رسم      

شكال المجسدة من النوع األسطوري, ودخلت مواضٌع مثل الرعً والترحال األ

على ظهور الثٌران, وحلب األبقار, والحٌاة القبلٌة بؤشكالها, وجاءت هذه كلها 

لتشبع روًحا إنسانٌة على األعمال المرسومة, وجاء الشكل البشري مطابًقا للواقع, 

ٌة؛ حٌث ٌمكننا أن نستشؾ منها مما فتح المجال أمام االعتبارات األنثروبولوج

ا  أكثر مما توحٌه إلٌنا من اتجاهات سحرٌة) ًٌ  .   (27سرًدا إخبار

كما ٌعتقد الكثٌر من علماء األجناس واالنثربولوجٌا أّن اإلنسان قد برع فً         

رسم الحٌوانات التً ٌرٌد صٌدها كالوعول والجوامٌس والخٌول المتوحشة بطرٌقة 

ا منه أنه بذلك سوؾ ٌمتلك روحها وٌسٌطر علٌها, وقد دللوا على نً دقٌقة للؽاٌة ظ

ذلك ببعض المظاهر الطقوسٌة التً ظهرت مصاحبة لبعض الرسوم, أو أنهم 
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استخدموا هذه الطقوس لبعث الشجاعة وطرد الخوؾ من نفوس الصٌادٌن, وٌعتقد 

تعلم طرق ل -إن صح التعبٌر –البعض أن الرسوم كانت  تستخدم كوسٌلة إٌضاحٌة 

الصٌد ربما استخدمها بعض الصٌادٌن المهرة, إذ تظهر الحٌوانات المرسومة 

(, وربما 30والسهام تنهال علٌها وتتجه إلى أماكن قاتلة فً جسم الحٌوان )شكل

ٌدلل على أن الرسام األول كان فً بعض الرسوم ٌقوم برسم الحٌوانات متطابقة 

وم دراٌة بالتفاصٌل التشرٌحٌة كعظام واحًدا فوق اآلخر, كما أظهرت بعض الرس

القفص الصدري وبعض المناطق من الجسم, وٌبدو من هذه الرسوم أن اإلنسان 

األول كان ماهًرا فً تشخٌص الحٌوانات بدقة متناهٌة, وأنه قد قضً بعًضا من 

الوقت للتمرس فً هذا الفن, ولو أن وظٌفة هذا الرسام لم تقتصر على ذلك بل 

 دة الطقوس الدٌنٌة و أعمال السحرربما مارس قٌا

 ( , لوحة حائطٌة تمثل ثور ورماح تخترق جسده ,   أكاكوس5شكل

 

 

 

 

 

 

 

وٌمكن أن نستخلص أن دوافع اإلنسان القدٌم فً إنتاج هذا الكم الهابل من الرسوم 

والنقوش التً جسدها بؤسالٌب مختلفة فً منحدرات األودٌة والمخابا, أظهرت 

رٌخٌة مختلفة ومشاهد مستوحاة من بٌبته, وال ٌمكن لنا بحال من تتابع فترات تا

األحوال أن نصؾ جمٌع موضوعات النقوش والرسوم فً مخابا أكاكوس والتً 

 ( 
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تعبر عن جوانب كثٌرة من الحٌاة الٌومٌة التً عاشها اإلنسان القدٌم فً ذلك الوقت 

ن الموضوعات على أنها نوع من الطقوس السحرٌة الدٌنٌة؛ حٌث أن كثًٌرا م

والرسوم وخاصة فً الفترات التارٌخٌة التً تلت مرحلة الرءوس المستدٌرة, 

( ولم تظهر فٌها أي نوع من الرموز قد توحً 31وخاصة مرحلة الرعاة )شكل

 (. 28إلى شًء من هذه الطقوس)

( ، لوحة حائطية ، تظهر مجمورة من الحيوانات ، يبدو أنها خالية 6) ذكل
 ية، مرحلة الرراة ، أكاكوس .من أي طقوس دحر

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخبلصة والتوصٌات:

 من خبلل الدراسة اتضح اآلتً: 

هنري  –قصة لوحات كهوؾ الصحراء الكبرى قبل التارٌخ  –لوحات تسٌلً  -1

 . 74ص  –لٌبٌا  –طرابلس  –مكتبة الفرجانً  –لوت 
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أكاكوس ان األنثروبولوجٌا وتنمٌة المجتمعات فً الحضارة البدابٌة بجبال   -2

ظهرت كنتاج لتطور مراحل مختلفة من التفاعبلت االجتماعٌة للبٌبة 

 والمتؽٌرات المناخٌة لهذه المنطقة.

ن اإلنسان البدابً عّبر عما ٌراه وما ٌخافة وما ٌعتقد به علً جدران الكهوؾ أ -3

والصخور, واستخدم طقوسة السحرٌة كنوع من االٌحاء للقوة بالسٌطرة عما 

 ٌرٌده.

البدابً اهتم بشكل أساسى عفوي بإظهار القٌم الفنٌة كؤساس تعبٌري أن الفن  -4

رمزي ٌعطٌه قوة نفسٌة للوصول لما ٌرٌده, والتؤكٌد علٌها وبتكرارها فً 

الرسوم و بكل أنماط الفن حتى أنه ابتكر لها أشكاال ومصطلحات متعارؾ 

 علٌها فً شكل رموز.

ٌة لئلنسان البدابً بجبال أن الرموز تعتبر لؽة مشتركة بٌن المراحل الفن -5

أكاكوس وتعبر عن مدى تواصل هذا الشعب, لذا ٌجب دراسة الرموز 

 المشتركة بٌن شعوب المنطقة العربٌة للتعرؾ على مدى التواصل فٌما بٌنها.

 توصً الباحثة باالتً:

حماٌة هذه المنطقة بوضع عبلمات إرشادٌة تحذر من العبث والتخرٌب بهذه  .1

 اسات خاصة لها.المنطقة وتخصٌص حر

توثٌق جمٌع اللوحات الحابطٌة لئلستفادة منها فً البحوث الدراسٌة التارٌخٌة  .2

 واألثرٌة والفنٌة.

عمل دراسات وأبحاث حدٌثة وتنقٌب عن المناطق المجاورة لهذه المنطقة  .3

 والتً لم تكشؾ بعد.
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عمل أفبلم وثابقٌة عن منطقة أكاكوس  وذلك إلبراز ما تحتوٌه من كنوز  .4

 الم.للع

تسهٌل الزٌارات السٌاحٌة لهذه المنطقة بإعتبارها إحدى المعالم السٌاحٌة فً  .5

 لٌبٌا ومورد دخل سٌاحً للببلد وتحت عناٌة أمنٌة مشددة.

تسهٌل وصول الباحثٌن والدارسٌن فً كافة المجاالت المتخصصة فً اآلثار  .6

 والفنون والتارٌخ من زٌارة هذه المنطقة.

 المراجع

خرس : األنثربولوجٌا وتنمٌة المجتمعات المحلٌة , وزارة محمد صفوح األ  (1)

 .20ص  2001الثقافة السورٌة , 

محمد الخطٌب : األنثروبولوجٌا  االجتماعٌة, دار عبلء الدٌن للنشر سورٌة  (2)

 .78ص  2008

شاكر مصطفى سلٌم : المدخل إلى األنثروبولوجٌا , مطبعة العانً , بؽداد  (3)

 .34ص  1975

ص  1973م االجتماع السٌاسً, مطبعة اإلرشاد, بؽداد صادق األسود: عل (4)

81 

كارل ؾ بوتسر: تؽٌر الطبٌعة فً الصحراء الكبرى نتٌجة للعوامل الجوٌة,  (5)

فً الصحراء الكبرى, ترجمة مكاٌٌل محرز, طرابلس, منشورات مركز 

 . 34ص  1979جهاد اللٌبٌٌن ضد الؽزو االٌطالً 

, ترجمة د. وجٌه 2الجتماع جرٌمون بوردن وآخرون: المطول فً علم ا (6)

 .98ص  2007أسعد, الهٌبة العامة السورٌة للكتاب, دمشق, 
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هنري لوت: لوحات تاسٌلً, قصة لوحات كهوؾ الصحراء الكبرى قبل  (7)

التارٌخ,   ترجمة أنٌس زكً حسن, مكتبة الفرجانً, طرابلس, لٌبٌا, 

 . 113م ص 1967

المجلس الوطنً للثقافة  .عالم المعرفة . د. حسٌن مإنس. الحضارة سلسلة (8)

 .54_ 40(  ص 1977والفنون واآلداب: الكوٌت)

ثقافة وزارة ال -األنثروبولوجٌا وتنمٌة المجتمعات –محمد صفوح األخرس  (9)

 .26_ ص2001 –السورٌة , الطبعه التانٌة 

 –مطبعة العانً  -المدخل إلى األنثروبولوجٌا  –شاكر مصطفى سلٌم  (10)

 .7ص -1975بؽداد 

الدار العربٌة للموسوعات  -موسوعة علم االجتماع  -إحسان محمد الحسن (11)

 .97و96ص-بٌروت –

 -شردار عبلء للن –األنثربولوجٌا االجتماعٌة  –محمد الخطٌب    (12)

 .14و12ص – 2008 -سورٌة

بؽداد  -مطبعة اإلرشاد  -علم االجتماع السٌاسً -صادق األسود (13)

 .12ص-1973

 ( األٌوسٌن: معناها فجر الحٌاة الحدٌثة, وٌطلق على الحقبة األولى من الدهر )

وٌلز: معالم تارٌخ  -ملٌون سنة, هـ. ج 45إلى  65الثالث, منذ 

وفٌق جاون, لجنة التؤلٌؾ والترجمة, اإلنسانٌة, ترجمة: عبد العزٌز ت

 .51م, ص1969القاهرة, 

)**( األولٌجوسٌن: هو ثالث عصور حقب الحٌاة الحدٌثة حٌث ٌلً عصر 

 www.hurras.orgاألٌوسٌن. راجع:

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9
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)***( المٌوسٌن: الذي كانت فٌه األنواع الحٌة ما تزال أقلٌة, )من الٌونانٌة 

وهو حقبة من الدهر الثالث الواقع بٌن )مٌون( وتعنً أقل وكنوس وتعنً حدٌث(, 

 . 51مبلٌٌن سنة قبل المٌبلد, المرجع السابق,ص 10إلى  25

هـ. ج. وٌلز: معالم تارٌخ اإلنسانٌة, ترجمة: عبد العزٌز توفٌق جاون,  (14)

 . 52_51م, ص1969لجنة التؤلٌؾ والترجمة, القاهرة, 

ً حقبة نهابٌة من الدهر )****( الببلٌوسٌن: الذي تعٌش فٌه األنواع األكثر , وه

ملٌون سنة, المرجع  108مبلٌٌن, وانتهى فً  505الثالث بدأ فً 

 .51السابق, ص

)*****( الببلٌوستوسٌن: صاحب الؽالبٌة العظمى من األنواع الحٌة, وهً من 

الٌونانٌة بلٌستوسٌن, وتعنً كثٌر, وٌقصد بها االنقسام الجٌولوجً الفرعً 

ه والجزء األكبر منه, وٌسبق الحقبة الهولوسٌنٌة للدهر الرابع, وٌشمل مطلع

 .51سنة قبل عهدنا, المرجع السابق, ص 1000التً تبتدئ منذ 

( من الٌونانٌة بالٌوس ومعناها Palacalithic)*( عصر حجري قدٌم )بالٌولتٌك 

وأطلقت هذه الكلمة سنة  حجر ٌقصد به العصر الحجري بدون إنتاج القوت,

زبرٌو, دار النشر: -ارٌخ إفرٌقٌا العام: أشرؾ كًم, جٌن أفرٌك: ت1865

 .669, ص1983جون افرٌك, إٌطالٌا, الٌونسكو, 

(, أصلها مٌزو, وتعنً فً Mesolithic)**(عصر الحجري وسٌط )مٌزولتٌك 

الوسط ولتٌك وتعنً حجارة,    استعملت هذه الكلمة لمدة طوٌلة لتدل على مجموع 

عصر الحجري القدٌم والعصر الحجري الجدٌد, المظاهر الثقافٌة الواقعة بٌن ال

 .669المرجع سابق, ص

(, من الٌونانٌة نٌوس, وتعنً Neolithic)***( عصر حجري حدٌث )نٌولٌتٌك 

جدٌد, ولبتوس وتعنً حجر, ٌقصد به العصر الحجري المتمٌز بإنتاج القوت 
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م, مرجع سابق, 1865)زراعة ورعً(, وأطلقت علٌه هذه الكلمة سنة 

 . 669.1865ص

زبرٌو, دار النشر :جون -جٌن أفرٌك: تارٌخ إفرٌقٌا العام: أشرؾ كً (15)

  .669_670, ص1983افرٌك, إٌطالٌا, الٌونسكو, 

هارولدبيك، هربرت جون فلير: األزمنة واألمكنة: ترجمة: محمد السيد  (16)

 .109مرجع سابق, ص.89غالب، مؤسسة سجل العرب، بدون تاريخ، ص

 –دار الطلٌعة  –إلى علم االجتماع  إحسان محمد الحسن,  المدخل (17)

 .27ص-1988-بٌروت 

ترجمة د. وجٌه أسعد , المطول فً علم  -رٌمون بوردن وآخرون -ج         (18)

 .233ص-2007دمشق  –الهٌبة العامة السورٌة    للكتاب  –االجتماع

جامعة هامبورج. أثارت كشوفه فً  –*  أثرى ألمانً. أستاذ بمعهد اآلثار       

 Homoلٌبٌا ضجة كبٌرة حٌث أعلنت أن اإلنسان القابم على قدمٌه فزان و

Erectus  ًسنة.400.000كان موجوًدا قبل ما هو معروؾ بحوال 

 -دار الشروق –معن خلٌل عمر وآخرون,  المدخل إلى علم االجتماع (19)

 .183ص-2006عمان 

م(. عالم أنثربولوجٌا  1950)ولد عام  Timothy White* د. تٌموثً واٌت 

ا فً إثٌوبٌا منذ عام  –آثار المع و ًٌ م  1981جامعة كالٌفورنٌا. ٌقود فرًٌقا بحث

 ملٌون عام. 4.4حول أصل اإلنسان واكتشؾ آثار اإلنسان منذ 

(20) http://www.sepp.org/pages3-

4%20pages/white.html 

http://www.sepp.org/pages3-4%20pages/white.html
http://www.sepp.org/pages3-4%20pages/white.html
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(21) http://www.innovations-

report.com/html/reports/earth-sciences/report 

54005.html 

فً معناه العام الذي ٌشمل  Rock Art* استخدمت الباحثة مصطلح فن الصخور 

 Rockوالرسومات الصخرٌة  Rock Imagesالصور الصخرٌة 

Drawings الحفر ,Engraving النحت أو النقش ,Curbing والنقش على ,

, وكلها تإدي نفس المعنى بالنسبة لؤلعمال الفنٌة Petroglyphالصخر 

 المكتشفة.

(22) The Archaeology of Fazzan – Volume 1, Syntesis 

edited by David J, Mattingly – Dep. Of antiquities, 

Tripoli – P. 279.  

فابر  –الفن الصخري وثقافات الصحراء قبل التارٌخ  –تادارات أكاكوس  (23)

ترجمة عمر البارونً وفإاد الكعبازي منشورات مركز  –تشٌو موررى 

 –سلسلة الدراسات المترجمة  –دراسات جهاد اللٌبٌٌن ضد الؽزو اإلٌطالً 

 .52ص  – 1988 –طرابلس  – 13

أعٌد إحٌاء ذلك المفهوم على ٌد الشاعر  19من القرن  ** فً العقد األخٌر

بؤن العمل الفنً ال  18قد نوه فً القرن  Kantالرمزي بودلٌر وكان كانت 

ٌمكن الحكم علٌه إال من خبلل معاٌٌر وقواعد ولعل فً ذلك خٌر دلٌل على 

 أصالة ذلك الفن التلقابً.

 –عبر التارٌخ  الفن والمجتمع –ترجمة فإاد زكرٌا  –أرنولد هاوزر  (24)

 – 18ص  –القاهرة  –دار الكتاب العربً للطباعة والنشر  –الجزء األول 

20 . 

http://www.innovations-report.com/html/reports/earth-sciences/report-54005.html
http://www.innovations-report.com/html/reports/earth-sciences/report-54005.html
http://www.innovations-report.com/html/reports/earth-sciences/report-54005.html
http://www.innovations-report.com/html/reports/earth-sciences/report-54005.html
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 : أي طبًقا لتسلسل الفترات الزمنٌة. Chronological* كرونولوجٌة 

مفتاح عثمان الشلمانً: العصر الحجري الحدٌث فً الصحراء اللٌبٌة من  (25)

مرجع سبق اإلشارة  خبلل نماذج من الفن الصخري فً تادرارت أكاكوس,

 .143إلٌه, ص 

(26) Barker , G . W .From classificathon to 

interpretation Libyan prehistory  ( 1969 – 1989 ) 

Libyan Studies Vol   20   

 . 83-13هنري لوت: لوحات تاسٌلً, مرجع سابق ص   (27)

جٌمس وٌبلرد : الصحراء الكبرى , مكتبة الفرجانً , طرابلس . ص  (28)

 فابرزٌو موري : تادرارت أكاكوس , مرج سبق .42,  41
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أنظمة وتطبٌقات نظم Digital Municipality البلدٌة الرقمٌة 

 المعلومات الجؽرافٌة

 األسودد. طارق المختار مفتاح 
 كلٌـــة اآلداب   –جامعة الزاوٌة 

 الملخص

عن تنظٌم وإدارة  بولةالمستمثل البلدٌات فً معظم دول العالم السلطة المحلٌة     

األعمال وشإون المواطنٌن فً المنطقة الجؽرافٌة الواقعة فً حدودها العقارٌة, 

وتشمل عملٌة التنظٌم المحلٌة موضوعات الترخٌص البلدي لمإسسات األعمال 

والشركات وتسجٌلها ومتابعتها وتحصٌل الضرابب منها, خدمات الصرؾ الصحً 

تزهات والبٌبة, خدمات المبانً والسكان, خدمات والمٌاه, خدمات الحدابق والمن

المواطنٌن والشكاوي وؼٌرها من الخدمات الهادفة إلى تؤمٌن مجتمع متقدم 

ومزدهر من جمٌع النواحً. ولتخفٌؾ العبء على المواطن والمإسسات بالبلدٌة 

ٌتم العمل على دراسة إطار عمل خدماتً إلكترونً للبلدٌات المحلٌة وذلك لتقدٌم 

خدمات عبر االنترنت وجباٌة الرسوم والضرابب إلكترونٌاً بالتعاون مع البنوك ال

المحلٌة. وعلى صعٌد آخر, ٌنبؽً العمل على تطوٌر أنظمة خدمة عبلقات 

وألهمٌة أنظمة , المواطنٌن من أجل متابعة شكاوٌهم وتلبٌة حاجاتهم إلكترونٌاً 

أن تقوم البلدٌات المحلٌة أو المعلومات الجؽرافٌة فً العمل البلدي, من الممكن 

وزارة الحكم المحلً والتً تتبعه البلدٌات بصفة مباشرة بإنشاء مركز خاص 

بالمعلومات الجؽرافٌة ٌعتنً بتكنولوجٌا نظم المعلومات الجؽرافٌة وإدخال البٌانات 

والخرابط واألماكن السٌاحٌة والعامة ومرافق الخدمات إلى تلك الخرابط الرقمٌة 
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مكٌن فرق العمل البلدي من الوصول بسرعة إلى أماكن األعطال وورش من أجل ت

إن استخدام البلدٌات لنظام المعلومات الجؽرافٌة سوؾ .العمل وإدارة مسابل البٌبة

ٌساهم بشكل كبٌر فً خدمة المواطن وتقلٌص المسافة بٌنه وبٌن اإلدارات العامة, 

خدمات العامة والتً ستكون كما ٌساعد على إضفاء الكثٌر من الشفافٌة على ال

إن , متاحة مباشرة للمواطن والمإسسات من دون تدخل الوسطاء والواسطات

المواطن هو أساس التنمٌة واالزدهار والتطور الذي ٌمكن أن تشهده الببلد وهو 

 .بالتالً ٌستحق أن ٌنعم بخدمات بلدٌة حدٌثة وممٌزة وسهلة الوصول

 جؽرافٌة, قاعدة البٌانات, البلدٌة االلكترونٌة(الكلمة الدالة:)نظم المعلومات, ال

 المقدمة

تجاوباً لتسارع األحداث فً العالم الٌوم والتً تتمكن فٌه التكنولوجٌا فً جمٌع     

ركابز الحٌاة أذ لم ٌعد بإمكان مإسسات الدولة ومنها البلدٌات الوقوؾ موقؾ 

ها حٌث بدأ المواطن المتفرج على التطور اإلداري والمعلوماتً الحاصل من حول

الهابلة لتكنولوجٌا المعلومات وكٌفٌة توظٌفها من  اإلمكانٌاتبجمٌع طبقاته ٌعً 

الناتجة عن التحدٌث واستثمارها  األموالأجل تحدٌث العمل العام وبالتالً توفٌر 

وتمثل البلدٌات فً معظم دول العالم السلطة  .فً مشارٌع تنموٌة محلٌة مختلفة

عن تنظٌم وإدارة األعمال وشإون الناس فً المنطقة الجؽرافٌة  ةالمسبولالمحلٌة 

وتشمل عملٌة التنظٌم المحلٌة موضوعات الترخٌص , الواقعة فً حدودها اإلدارٌة

البلدي لمإسسات األعمال والشركات وتسجٌلها ومتابعتها وتحصٌل الضرابب 

البٌبة, منها, خدمات الصرؾ الصحً والمٌاه, خدمات الحدابق والمنتزهات و

خدمات المبانً والسكان, خدمات المواطنٌن والشكاوي وؼٌرها من الخدمات 

الهادفة إلى تؤمٌن مجتمع سلٌم وصحً من جمٌع النواحً. ومن أجل الوصول إلى 

 اإلجراءاتنموذج بلدي الكترونً فعال وناجح ٌنبؽً العمل على تحدٌث مجموعة 



 د.طارق المختار األسود 

 أنظمة وتطبٌقات نط المعلومات الجؽرافٌة digital municipalityالبلدٌة الرقمٌة 

 

 238 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

ممارسات الجٌدة والممتازة المعتمدة الداخلٌة وسلة الخدمات للبلدٌة عبر تطبٌق ال

ال تستطٌع البلدٌة أن  عالمٌاً فً العمل البلدي بداٌة بالفعالٌة الداخلٌة للبلدٌة والتً

تقدم خدمة ممتازة للمواطنٌن ومإسسات األعمال إذا كانت وظابفها اإلدارٌة 

ٌة الداخلٌة ال تعمل بشكل سلٌم ولذلك ٌتم العمل على دراسة اإلجراءات الداخل

 , وكذلك تصمٌمومحاولة تبسٌطها بشكل ال ٌتعارض مع مفاهٌم الرقابة والمسإولٌة

للبلدٌة ٌجب ان ٌكون متناسب وعلى مستوى النقلة النوعٌة فً  اإلدارٌةالهٌكلٌة 

من أجل تخفٌؾ  الخدمات البلدٌة االلكترونٌة أخٌراومجال تقدٌم خدمات البلدٌة 

لعمل على دراسة إطار عمل خدماتً العبء على المواطن والمإسسات ٌتم ا

إلكترونً للبلدٌات المحلٌة وذلك لتقدٌم الخدمات البلدٌة عبر االنترنت وجباٌة 

الرسوم والضرابب إلكترونٌاً بالتعاون مع البنوك المحلٌة. وعلى صعٌد آخر, ٌنبؽً 

العمل على تطوٌر أنظمة خدمة عبلقات المواطنٌن من أجل متابعة شكاوٌهم وتلبٌة 

قاعدة بٌانات متكاملة جاتهم إلكترونٌاً, ٌجب أن تقوم البلدٌات المحلٌة بإنشاء حا

للبلدٌة من خبلل الخارطة العامة لحدود البلدٌة و تقسٌمات المحبلت ورصد 

المعلومات المكانٌة و طبقات المعلومات لتشمل كافة الخدمات و المرافق داخل 

لٌسهل العامة إلى تلك الخرابط الرقمٌة وإدخال الخرابط واألماكن السٌاحٌة و البلدٌة

 اإلداراتالتً تقدم للمواطن من قبل  اإلعمالعلى متخذي القرار متابعة ومراقبة 

من أجل تمكٌن فرق المختلفة بالبلدٌة, كما تسهل على المواطن الوصول للمعلومة و

العمل البلدي من الوصول بسرعة إلى أماكن األعطال وورش العمل وإدارة مسابل 

حٌث أن نظم المعلومات الجؽرافٌة من أهم تطورات العلم الحدٌث حٌث (.3البٌبة)

وفرت إمكانٌة إنشاء قواعد بٌانات جؽرافٌة تربط بٌن األشٌاء الموجودة على 

الطبٌعة من طرق ومبانً وؼٌرها باإلحداثٌات الحقٌقة لها و كذلك خصابصها 
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الٌل المكانٌة لتحدٌد أنسب الجؽرافٌة كالمساحة و الطول و النوع وإجراء التح

(. تعتبر الخرابط الرقمٌة هً إحدى أهم 2الحلول لدعم صناع القرار شكل )

المنتجات ومخرجات هذه التقنٌة وهً الخطوة األساسٌة للشروع فً العبلقات 

الطوبولوجٌة وتعد من أطول واهم العملٌات فً قواعد البٌانات المكانٌة وذلك الن 

ؤظهر ٌة واإلحصابٌة والمخرجات ٌعتمد علٌها.ومن جهة أخر ىمعظم التحالٌل المكان

 استخدام نظم المعلومات الجؽرافٌة فً المجالس البلدٌة خبلل العقود الثبلثة الماضٌة 

( الربط بٌن البٌانات المكانٌة والوصفٌة فً قاعدة بٌانات جؽرافٌة تساهم  فً 2شكل )
 دعم اتخاذ القرارات المختلفة

 

 

 

 

 

 

 (9المصدر )         

إلنجاز المهام الموكلة بها فعالٌة استخدام المعلومات الجؽرافٌة المكانٌة فً إنجاز 

هذه المهام ألن معالجة العوامل المختلفة المإثرة على الصحة ونوعٌة حٌاة وأمن 

سكان المدٌنة ٌعتمد بشكل أساسً على معرفة جؽرافٌة وفهم خصابص المواقع 

ٌعٌة والثقافٌة والنقل والمرافق والبنٌة التحتٌة وإن والتشرٌعات والموارد الطب

العوامل التً تإثر على كل من هذه الخصابص هامة جداً من أجل إدارة بٌبة 

الشك فً ان استخدام برمجٌات أدارة االصول فً البلدٌات قد تحسنت (, 6المدٌنة )

سنوات األخٌرة بشكل كبٌر على الكفاءة التشؽٌلٌة والصٌانة لؤلصول البلدٌة, وفً ال
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كان هناك ادراك متزاٌد للدور المفٌد الذي ٌمكن أن تلعبة نظم المعلومات الجؽرافٌة 

بدورها تإدي الى التمٌز واالرتقاء إلى مصاؾ البلدٌات التً تقدم خدماتها والتً 

الكترونٌا لمواطنٌها كما ٌشكل نظم المعلومات الجؽرافٌة عنصرا جوهرٌا فً 

من خبلل تطبٌقاته المتنوعة التً بواسطتها ٌمكن توفٌر  وصول البلدٌة لمسعاها

بعض الخدمات وكافة المعلومات المرتبطة بالبعد المكانً التً ٌحتاجها المواطن 

(10.) 

 الهدؾ والرإٌة

الهدؾ والرإٌة من توفٌر نظم المعلومات الجؽرافٌة واالستفادة منها فً خدمات     

لجؽرافٌة إلى تزوٌد دوابر البلدٌة وسكانها البلدٌة, حٌث ٌسعى نظام المعلومات ا

والهٌبات العامة والخاصة المهتمة بشإون البلدٌة بؤدوات رقمٌة سهلة االستخدام 

(, للبحث واالستعبلم عن تفاصٌل متؽٌرات مرتبطة بالبعد المكانً, 1شكل )

 والتوثٌق الدقٌق والتحدٌث المستمر للبٌانات, 

أما رإٌة هذا النظام فتتلخص بتبنً منهجٌات  ت.وللمساعدة فً اتخاذ القرارا    

تكنولوجٌا نظم المعلومات الجؽرافٌة فً التعامل مع بٌانات كافة دوابر البلدٌة 

المرتبطة بالبعد المكانً وتوثٌقها وتحلٌلها وتهٌبتها بما فً ذلك خدمة موظفً 

مختلفة من البلدٌة والمكلفٌن والعمبلء فً بحثهم واستعبلمهم عن تفاصٌل متؽٌرات 

معالم وعناوٌن وقطع أراضً وأحٌاء وأحواض وشوارع وؼٌرها من المتؽٌرات 

فً  األهداؾالجؽرافٌة الموجودة فً قاعدة بٌانات البلدٌة الجؽرافٌة. وتتلخص 

 :األتً

  للبلدٌة بناء قاعدة بٌانات جؽرافٌة دقٌقة 

 بالبلدٌة تسهٌل الخدمات المقدمة للمواطنٌن 
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 داخل البلدٌة ة و المتابعةتسهٌل أعمال المراقب 

 دٌةبلتسهٌل أعمال إدارة ال 

 بالبلدٌة اتخاذ أفضل القرارات التخطٌطٌة 

 فً البلدٌة مراعاة معاٌٌر السبلمة 

 بالبلدٌة ( بٌانات المإسسات المكونة لقاعدة البٌانات الجؽرافٌة1شكل )        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فوائد نظم المعلومات الجؽرافٌة فً البلدٌة

تعود نظم المعلومات الجؽرافٌة بالعدٌد من الفوابد على البلدٌة والمواطنٌن,     

والتً منها على سبٌل المثال ال الحصر, تٌسٌر تواصل البلدٌة مع المإسسات 

والمواطنٌن, وسهولة حصولهم على المعلومات من دون الحاجة للقدوم إلى مقر 

 

 المصدر: عمل الباحث
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البلدٌة فً تحدٌث بٌاناتهم من البلدٌة وفً استكشاؾ مدٌنتهم. كما تساعد موظفً 

خارج البلدٌة وفً استخراج تقارٌر خاصة بؤعمال البلدٌة. كما تساعد الموظفٌن فً 

وضع مسارات عمل واضحة قبل االنتقال إلى ارض الواقع, وفً حصر المتؽٌرات 

كؤعداد المبانً من مساكن ومنشآت ألؼراض تخطٌطٌة, وفً تسهٌل عملٌة توجٌه 

ل إلى عنوان محدد لتنفٌذ خدمات معٌنة ولبلنتقال بٌن مناطق الموظفٌن والعما

 المدٌنة المختلفة. 

 مهام البلدٌة

  ,إعداد الخرٌطة الرقمٌة للبلدٌة تحوي ) الحدود اإلدارٌة, المبانً االدارٌة

المحبلت, البنٌة التحتٌة, المخططات والملكٌات, الخدمات التعلٌمٌة والصحٌة, 

 والسبلمة( األمنٌةالسكان, الخدمات 

  تقدٌم الخدمات البلدٌة عبر البلدٌة الرقمٌة )متابعة الشكاوي وحلها, دفع فواتٌر

الضرابب التراخٌص, والكهرباء, الخرٌطة الرقمٌة لتمكٌن الوصول إلً موقع 

 الحادث وتصلٌح األعطال(

  إدارة األراضً والملكٌات, إدارة الطرق والمحطات,  إدارة النفاٌات, خدمات

حً, التوزٌع العادل للخدمات , الخدمات الصحٌة  والخدمات الصرؾ الص

 الترفٌهٌة(

  ,إدارة ومٌكنة ورقمنه العقارات )العقارات, الموقع, المساحة, أنواعها

 ملكٌتها(

 ربط العقار بكل البٌانات والملفات الخاصة به 

  إدارة سجبلت األراضً والعقارات والمخططات العمرانٌة وأمبلك الدولة 
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 لبٌانات الجؽرافٌة بالبلدٌةقاعدة ا

 ( GDB) Geo databaseٌمكننا تعرٌؾ قواعد البٌانات الجؽرافٌة    

من البٌانات التً ٌمكن collection structured كمجموعة مركبة )مهٌكلة(

(, مما 2على الصورة المطلوبة شكل ) وإخراجهاالدخول علٌها بطرٌقة منتظمة 

ت الجؽرافٌة حٌث ٌتم تنظٌم البٌانات ٌجعلها عنصرا هاما فً نظم المعلوما

 . DBMS باستخدام أنواع مختلفة من نظم إدارة قواعد البٌانات

 إخراجها وإعادة( ٌبٌن مصادر البٌانات وطرٌقة إدخالها لقاعدة البٌانات 2شكل )

 

 المصدر: عمل الباحث



 د.طارق المختار األسود 

 أنظمة وتطبٌقات نط المعلومات الجؽرافٌة digital municipalityالبلدٌة الرقمٌة 

 

 244 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

  : أنواع قواعد البٌانات الجؽرافٌة

 فٌة فً نظم المعلومات وهً:هناك نوعان من قواعد البٌانات الجؽرا

1.   Hybrid systemsتخزٌن البٌانات الهندسٌة وٌتم فً هذا النوع 

( فً قاعدة بٌانات منفصلة عن قاعدة البٌانات الوصفٌة وهً النوع )اإلحداثٌات

األكثر شٌوعا فً تطبٌقات نظم المعلومات الجؽرافٌة وٌتم فٌها ربط القاعدتٌن 

ٌربط بٌن اإلشكال الهندسٌة  ( number unique ID ) من خبلل رقم منفرد

 Internal وبٌاناتها الوصفٌة وبعٌدا عن هذا النوع من الربط الداخلً

linking  فإنه من الممكن ربط هذا الرقم المنفرد مع قواعد بٌانات خارجٌة من

خبلل الشبكات حٌث قد ٌتم الربط فً شبكة داخلٌة صؽٌرة أو شبكة المعلومات 

 .Internetالدولٌة

2. Integrated systems ًوٌتم فٌها تخزٌن البٌانات الهندسٌة والوصفٌة ف

نفس قاعدة البٌانات وٌمكن الربط مع مصادر البٌانات الخارجٌة من خبلل 

 .RDBMS Interfaceوسٌط نظم إدارة قواعد البٌانات

 االحتٌاج لقواعد البٌانات فً نظم المعلومات الجؽرافٌة.

ٌانات نظم المعلومات الجؽرافٌة على كمٌات ضخمة من عادة ما تحتوي قواعد ب    

البٌانات ) سواء هندسٌة او وصفٌة ( ومن المهم جدا هٌكلة هذه البٌانات والتً إذا 

لم ٌتم هٌكلتها بطرٌقة رشٌدة فإن سرعة رد النظام على العملٌات المختلفة ستكون 

والتً  DBMS طوٌلة جدا حٌث ٌتم ذلك من خبلل نظم إدارة قواعد البٌانات

نواع معٌنه من خبلل اختٌار أ Queries تساعد أٌضا فً الرد على االستفسارات

 . معٌنة من قاعدة البٌانات من البٌانات أو أجزاء
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  conceptual ) من المهم قبل إنشاء قاعدة البٌانات إن ٌكون لدٌنا نموذج للفكرة

  modeإنشاء هذا النموذج  لكٌفٌة تنظٌم البٌانات وكٌفٌة هٌكلتها وتسمى عملٌة

وتؤخذ عملٌة نمذجة قاعدة  ( database modeling ) بـنمدجة قاعدة البٌانات

 .(9البٌانات فً اعتبارها كل المشاركٌن وكذلك تؽطً النواحً الفنٌة والؽٌر فنٌة )

  : االعتبارات التً تإخذ عند إنشاء قاعدة البٌانات

 تكون الطرق التقنٌة مستقرة من  التؽٌر السرٌع فً التكنولوجٌا : حٌث البد إن

مع مرور الزمن لكً ال ٌكون من SW والبرامج HW ناحٌة المعدات

الضروري إن ٌتؽٌر هٌكل قاعدة البٌانات مع إي تؽٌر سرٌع فً الطرق التقنٌة 

 الخاصة بالمعدات واألجهزة )الهٌكل ثابت مع التكنولوجٌا المتؽٌرة(.

 كون طوٌلة العمر وبالتالً ٌنبؽً التخطٌط لها قاعدة البٌانات الجؽرافٌة ؼالبا ما ت

 على هذا األساس )إن تعٌش فترة طوٌلة من الزمن(.

 هٌكل قاعدة البٌانات database structure  ٌنبؽً إن ٌكون بسٌطا قدر

اإلمكان لٌسهل من خبلله تؽٌر وإدخال واستخراج البٌانات ومن هنا فلٌس من 

 ل المشاكل البسٌطة.الضروري التفكٌر فً حلول معقدة عند ح

  ٌجب أن تراعى فً عملٌة إنشاء قاعدة البٌانات تقلٌل مخاطر األخطاء داخل

النظام فبلبد إال تعطً المساحة للمستخدم إن ٌدخل نوع خطا من البٌانات فً 

 جزء من النظام مثال ذلك إدخال بٌان نصً فً مكان ٌقبل فقط البٌانات الرقمٌة

 ة البٌانات والتعامل معها من خبلل إمكانٌات تسهٌل عملٌة الدخول إلً قاعد

البحث الموجودة فً نظام إدارة قواعد البٌانات وهذا قد ٌشتمل على إنشاء 

للمستخدمٌن الذٌن لٌس لدٌهم مهارات فً إدارة قواعد  interfaces واجهات

 .البٌانات مما ٌصعب علٌهم استخراج واشتقاق البٌانات
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 إدارة قاعدة البٌانات

سبة الى مشروعات نظم المعلومات الجؽرافٌة الصؽٌرة من الممكن أن تكون بالن    

كافٌة لتخزٌن المعلومات الجؽرافٌة فً ملفات عادٌة لكن عندما ٌصبح حجم 

البٌانات كبٌر وعدد المستخدمٌن كبٌر من المفضل استخدام برامج  إدارة قواعد 

لتساعد فً SystemData Base Management(DBMS)البٌانات 

تخزٌن وتنظٌم و إدارة البٌانات . ونظم إدارة قواعد البٌانات هً المختصة بعملٌة 

تخزٌن وتنظٌم و إدارة جمٌع أنواع البٌانات ومن بٌنها البٌانات المكانٌة المستخدمة 

فً نظم المعلومات الجؽرافٌة , ولذلك فان اعتماد أي نظام معلومات جؽرافً على 

ن اعتمادا" أساسٌا" حٌث ٌحدث التكامل بٌن البٌانات نظم إدارة قواعد البٌانات ٌكو

التً تتعامل معها نظم إدارة قواعد البٌانات بقوة واقتدار وبٌن  المرتبة فً جداول

البٌانات الجؽرافٌة ممثلة فً الخرابط وصور األقمار الصناعٌة التً ٌختص نظام 

ت هناك عدة تصمٌما,الجؽرافً بإدارتها والتعامل معهاالمعلومات 

(, 9أما فً نظم المعلومات الجؽرافٌة فلها تصمٌم خاص شكل )(DBMS)للــ

بحٌث ٌتم تخزٌن البٌانات فً صورة مجموعة من الجداول وتستخدم الحقول 

( للربط بٌنهم مع االحتفاظ بحقل  Keysالشابعة ) أي الموجودة فً عدة جداول

ذه الطبقة. وهذا خاص لكل طبقة من طبقات الخرٌطة ٌشٌر إلى معلم من معالم ه

التصمٌم البسٌط ٌستخدم بكثرة بسبب مرونته وسهولة استخدامه فً كبل" من نظم 

 المعلوالت الجؽرافٌة أو ؼٌرها من التطبٌقات .
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 ( أداره البٌانات الوصفٌة و الجؽرافٌة معا داخل نظم المعلومات الجؽرافٌة3شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 بلدٌةتطبٌقات نظم المعلومات الجؽرافٌة فً ال

ٌمكن تطبٌق تقنٌات نظم المعلومات الجؽرافٌة فً جمٌع مجاالت خدمات البلدٌة     

االلكترونٌة التً تقدم للمواطن مثل التعلٌم, الصحة, التخطٌط, االمن والبٌبة 

 وؼٌرها من الخدمات. وهنا نختار بعض التطبٌقات:

 تطبٌق متصفح خرابط المدٌنة (The Municipal Mapping Tool , )

وهو تطبٌق ٌمّكن المواطن من الوصول لقطعة أرضه وبٌاناتها من خبلل 

البحث بواسطة رقم الشارع/ الحً/ القطعة أو باستخدام رقم هوٌته أو باستخدام 

عنوانه من رقم المبنى واسم الشارع. كما ٌتٌح هذا التطبٌق للمواطن معرفة 

وصورة مبناه ( وأحكام البناء علٌها 4تصنٌؾ االستخدامات ألرضه شكل )

والمبانً المجاورة, وما علٌه من رسوم, وؼٌرها من التفاصٌل المتعلقة بقطعة 

 أرضه.

 

 (9المصدر: )
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لمنطقة معٌنة فً مدٌنة  األراضً( مثال لخرٌطة توضح استخدامات 4شكل )     

 طرابلس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبٌق الخارطة السٌاحٌة للمدٌنة (Tourist Map) ( وهو عبارة عن 5شكل)

ة توثق أماكن كافة معالم الربٌسٌة وتربطها بالمعلومات الوصفٌة خارطة تفاعلٌ

لهذه المعالم المتوفرة فً البلدٌة كاالسم الكامل ووصؾ العمل وساعات العمل 

ورقم الهاتؾ والفاكس والموقع اإللكترونً إن وجد. ومن أهم تصنٌفات المعالم 

حدابق, الفنادق, التً ٌوفرها هذا التطبٌق هً مرافق البلدٌة, المٌادٌن, ال

البنوك, الصرافات اآللٌة, محطات الوقود, الصٌدلٌات, المستشفٌات, مكاتب 

والمإسسات ذات   , المطاعم والمقاهً, المإسسات الرسمٌةاألجرةسٌارات 

 الشراكة مع البلدٌة.

 

 (0المصدر: )
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 ( خرٌطة توضح المناطق السٌاحٌة لمركز مدٌنة طرابلس5شكل )                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٌق اإلببلغ عن مشكلةتطب (Geo-commenting Tool حٌث ٌتٌح هذا )

التطبٌق الفرصة أمام المواطنٌن بتقدٌم شكوى أو مبلحظة معٌنة إلكترونٌا عن 

أي موقع جؽرافً بتحدٌد الموقع ووصؾ المشكلة وتحمٌل صورة إن وجد مع 

ا تزوٌد البلدٌة ببرٌده اإللكترونً وهاتفه النقال إلعبلمه بوضع شكواه وم

البلدٌة من حل للمشكلة, كما ٌوثق هذا التطبٌق عدد األٌام التً  إلٌهتوصلت 

احتاجتها البلدٌة لبلستجابة لكل طلب, وهذا ٌعطً مإشرا عن سرعة تجاوب 

 كل قسم فً البلدٌة لشكاوي المواطنٌن.

 تطبٌق نظام المبلحة البرٌة (Navigation System)  ًالذي ٌساعد موظف

فً الوصول إلى عناوٌن معٌنة أو خدمات محددة مع  البلدٌة والمواطنٌن

تزوٌدهم بخرابط وإرشادات تفصٌلٌة بكٌفٌة الوصول إلٌها بؤسرع وقت أو 

 (0)المصدر: 
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بسلوك أقصر طرٌق.ولعل أبرز التطبٌقات الخاصة بموظفً قسم البٌبة فً 

الذي  (Waste Container Tool) البلدٌة هو تطبٌق حاوٌات النفاٌات

افٌة والوصفٌة لحاوٌات البلدٌة, وٌرّمز كافة الحاوٌات ٌوثق المعلومات الجؽر

باعتماد رقم الشارع كمرجعٌة أولى وتسلسل الحاوٌة فً الشارع كمرجعٌة 

 ثانٌة, وأرقام المبانً التً تخدمها كمرجعٌة ثالثة.

 تطبٌق إشارات المرور (Road Signs Tool)  الذي ٌوثق المعلومات

المرور واإلشارات التوجٌهٌة فً البلدٌة, الجؽرافٌة والوصفٌة لكافة إشارات 

ٌهتم التطبٌق بإشارات المرور والبٌانات الوصفٌة لها كحالة اإلشارة وتارٌخ 

التركٌب وتارٌخ الصٌانة وؼٌره وٌساعد هذا التطبٌق على تحدٌد احتٌاجات 

البلدٌة وعلى وضع مسارات عمل للكشؾ والتركٌب لئلشارات الموجودة على 

 لبلدٌة.شبكة المرور با

 تطبٌق شبكة المجاري. (Sewer Network Tool فإن هذا التطبٌق ٌوثق ,)

مسارات كافة خطوط المجاري ومواقع المناهل مع مواصفاتهم وتارٌخ التركٌب 

 والصٌانة والمبانً التً ٌخدمونها. وٌساعد هذا التطبٌق على تحدٌد احتٌاجات

 البلدٌة وعلى وضع مسارات عمل للصٌانة والتركٌب.

 تطبٌق التعشٌب والتقلٌم (Gardening Application)  ٌساعد هذا التطبٌق

فً التخطٌط للعمل المٌدانً ومتابعة األعمال الٌومٌة للتعشٌب والتقلٌم وتوثٌق 

 تفاصٌلها, ضمن هذا التطبٌق شمولٌة العمل فً المشروع ودقة التوثٌق.

 ًتطبٌق مناطق العد اإلحصاب (Survey Zones Toolٌساعد ه ) ذا التطبٌق

باحثً ومشرفً مشروع المسح الشامل لمساكن ومنشآت البلدٌة فً التعرؾ 
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على حدود مناطقهم وتحدٌد مسارات العمل وطباعة خرابط بمعلومات تفصٌلٌة 

 عن كل منطقة َعْد وذلك لضمان االكتمال وعدم التكرار فً البٌانات المٌدانٌة.

أنظمة المعلومات الجؽرافٌة فً  وهناك العدٌد من المدن العربٌة قامت بتطبٌق

الرابدة حٌث تم إنشاء مركز نظم  بلدٌاتها وتعتبر تجربة بلدٌة دبً من التجارب

 معلومات جؽرافٌة متكامل لتلبٌة احتٌاجات بلدٌة دبً باإلضافة إلى المإسسات

والهٌبات الحكومٌة والقطاع الخاص فً اإلمارة, و ٌواصل المركز سعٌُه الدإوب 

أحدث التقنٌات بما ٌرفع من القدرات  وفعالة لتوفٌر سالٌب مبتكرةبحثاً عن أ

 التشؽٌلٌة والتخطٌطٌة لبلدٌة دبً وٌساهم فً تحسٌن نوعٌة الحٌاة لكل من

 (المواطنٌن والمقٌمٌن وٌساعد المركز على توفٌر بٌانات ومعلومات مكانٌة

لمإسسات العامة المحلٌة والهٌبات وا دقٌقة وحدٌثة إلى مختلؾ الدوابر )جؽرافٌة

 .والخاصة واألفراد فً اإلمارة وذلك إلعداد الخرابط ودعم اتخاذ القرار

وٌتٌح مشروع أنظمة المعلومات الجؽرافٌة لبلدٌة دبً توفٌر المعلومات     

ٌقدم إلى المواطنٌن  .معلومات مركزي الجؽرافٌة المتعلقة بالمدٌنة من خبلل نظام

 ومات الجؽرافٌة من مختلؾ الدوابر الحكومٌة فًعبر شبكة اإلنترنت, وٌدمج المعل

وٌسهل عملٌة البحث  .دبً , وتحدٌد األماكن المهمة, وإٌجاد الخرابط وفقا للطلب

مواقع المدارس والمستشفٌات والفنادق واألماكن  عن الطرق والعناوٌن, لتحدٌد

قٌاس عالٌة ل وٌمكن للمستخدمٌن النفاذ إلى صور جوٌة ذات دقة .األخرى المهمة

 .(5سٌتم توفٌر الكثٌر من التكالٌؾ والوقت ).المناطق والمسافات

كما تعتبر بلدٌة جونٌة فً لبنان مثال اخر الستعمال نظم المعلومات الجؽرافٌة     

GISاإلدارٌة والمالٌة بالمعلومات  فً مركز البلدٌة حٌث تم ربط قواعد البٌانات

علومات الجدٌدة التً تساعد فً عملٌات الجؽرافٌة مما وّفر للبلدٌة الكثٌر من الم
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والتحقق والتكلٌؾ وإنجاز المعامبلت والبحث عن معلومات جؽرافٌة فً  التدقٌق

وٌشمل هذا النظام أكثر من سبعٌن طبقة مختلفة  مجاالت متعددة من العمل البلدي

 والتً من المعلومات اإلدارٌة والمالٌة والهندسٌة المرتبطة بالمعلومات الجؽرافٌة

تساعد المجلس البلدي فً اتخاذ القرارات فٌما ٌتعلق بتقٌٌم حاجات البلدٌة لمشارٌع 

وصناعٌة والتخطٌط لها, كما تساهم فً تعزٌز الشفافٌة  مستقبلٌة إنمابٌة وسٌاحٌة

رخص البناء  والمساءلة فً عملتً التحقق والتحصٌل وفً التؤكد من صحة

 .(4للشركات والمواطنٌن )واإلعبلنات وؼٌرها التً تمنحها البلدٌة 

 الخبلصة

 على البلدٌات  ألهمٌة أنظمة المعلومات الجؽرافٌة فً العمل البلدي, لذا

ووزارة الحكم المحلً إنشاء مركز خاص ٌعتنً بتكنولوجٌا المعلومات 

قاعدة بٌانات جؽرافٌة تحتوي جمٌع الطبقات  إنشاءوالعمل على الجؽرافٌة 

كامل األراضً فً المخطط الهٌكلً المعلوماتٌة بالبلدٌة, كحدود 

لكل قطعة أرض وحدود األحٌاء والمبانً وصورها وتفاصٌلها  واالستخدامات

والعناوٌن وشبكة شوارع المدٌنة وإشارات السٌر واإلشارات التوجٌهٌة 

 وإدخال الخرابط واألماكن السٌاحٌة والعامة وحاوٌات النفاٌات واألشجار

خرابط الرقمٌة من أجل تمكٌن فرق العمل الى تلك ال وؼٌرها من الطبقات

البلدي من الوصول بسرعة إلى أماكن األعطال وورش العمل وإدارة مسابل 

 البٌبة.

  تمثل البلدٌات فً معظم دول العالم السلطة المحلٌة المسإولة عن تنظٌم وإدارة

األعمال وشإون الناس فً المنطقة الجؽرافٌة الواقعة فً حدودها العقارٌة, 

أجل تخفٌؾ العبء على المواطن والمإسسات ٌتم العمل على دراسة ومن 
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إطار عمل خدماتً إلكترونً للبلدٌات المحلٌة وذلك لتقدٌم خدمات البلدٌة عبر 

االنترنت وجباٌة الرسوم والضرابب إلكترونٌاً بالتعاون مع البنوك المحلٌة. 

ن أجل متابعة كما ٌنبؽً العمل على تطوٌر أنظمة خدمة عبلقات المواطنٌن م

 .شكاوٌهم وتلبٌة حاجاتهم إلكترونٌاً 

  حٌث ان نظم المعلومات الجؽرافٌة هً التقنٌة المنفردة فً تحلٌل البٌانات

الجؽرافٌة للوصول إلى معلومات دقٌقة ومدروسة فً المجاالت المختلفة وهً 

القادرة علً اإلجابة علً جمٌع أنواع األسبلة سواء اإلحصابٌة أو المرتبطة 

لهذا النظام القدرة على بناء قواعد بٌانات وعرض المعلومات الموقع, كما ان ب

على هٌبة خرابط, ولدٌه امكانٌة التحلٌل ودعم اتخاذ القرارات ذات البعد 

التخطٌطً الختٌار انسب الحلول التً تتبلءم مع خصابص الواقع 

 .فً صنع القرارات كؤسلوب اتحادهعلٌه ٌتم  الجؽرافً,

  بلدٌة تقلٌدٌة إلى بلدٌة الكترونٌة, بربط البٌانات الجؽرافٌة الخاصة التحول من

بالبلدٌة مع بٌانات البلدٌات األخرى فً نظام واحد ومتكامل,وتطوٌر العدٌد 

من التطبٌقات لخدمة دوابر البلدٌة المختلفة ولخدمة المواطنٌن ومإسسات 

 الدولة ونشرها على اإلنترنت فً صفحة خاصة بالبلدٌة.

 إلنجاح كافة  ٌة البدء فً مشروع التسمٌة والترقٌم للعناوٌن فً البلدٌاتأهم

ٌمتاز هذا المشروع بكونه رٌادٌا فً  التطبٌقات التً ورد ذكرها سابقاً. اذ

مجال ترقٌم المبانً وتسمٌة الشوارع على مستوى الدول, حٌث ٌقوم هذا 

افة التطبٌقات, مع بخلق مرجعٌة ثابتة فً األسماء واألرقام ٌتم تضمٌنها فً ك

اإلشارة إلى مٌزة مرونة ترقٌم المبانً وفابدتها فً مواكبة توثٌق التنمٌة 

 العمرانٌة.
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 تعقبات ابن خلدون على الرواة والمإرخٌن

 د.معمر الهادي القرقوطً 
 سكلٌة التربٌة ,جامعة طرابل

 ملخص البحث:

من المعلوم أن علم التارٌخ استمد أصوله وقواعده التً وضعها المحدثون     

المسلمون لعلم الحدٌث,وٌتضح لنا ذلك من خبلل كتابات المإرخٌن التً كانت 

 بالرواٌة المسندة.

مطلع القرن الثالث الهجري نلحظ ظهور بداٌات التؤلٌؾ التارٌخً  إلىانتقلنا  وإذا

واسع وهً تعد عبلمة تحول من علم ٌقتصر على أخبار الجاهلٌة وعلى بمعناه ال

علم ٌعتمد على التوارٌخ العامة,برز فٌها عدد من  إلىالمؽازي والطبقات 

المإرخٌن امثال الٌبلذري والواقدي والطبري والمسعودي..وؼٌرهم ,استمدوا 

العلمٌة بالقصص معلوماتهم من مدونات اإلخبارٌٌن األوابل وكانوا ٌطعمون مادتهم 

 التارٌخٌة والرواٌات الشعبٌة واألساطٌر.

وفً القرن الثامن الهجري نجد العبلمة ابن خلدون ٌنتقد بعض هذه المصادر كونها 

اعتمدت على بعض القصص والحكاٌات التً ال تمت إلى الواقع بصلة,وقاموا 

 بعرض األحداث دون نقد وتحقٌق. 

دون على الرواة والمإرخٌن(,التً سنتناول فٌها وتتمثل هذه الورقة )تعقبات ابن خل

ما أورده ابن خلدون فً مقدمته حول هذا الموضوع,فً انها نقطة تحول فً تارٌخ 

الكتابة التارٌخٌة والتؤلٌؾ التارٌخً حٌث لم ٌعد التارٌخ مجرد سرد لؤلحداث,وإنما 

عتمد علٌها أصبح التارٌخ علم نقد وتعلٌل,ال ٌعتمد عند القصة والرواٌة)التً أ



 د.معمر الهادي القرقوطً 

 تعقبات أبن خلدون على الرواة والمإرخٌن

 

 257 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

المإرخٌن القدامً(,واألشٌاء التً مضت وانقطع وجودها فحسب ,وإنما ٌبحث 

 كذلك فٌما هو موجود من قصص ورواٌات حول أحداث واقعة.

 المقدمة 

كان التارٌخ عند العرب فً البداٌة عبارة عن رواٌات عرفت باألخبار وأطلق     

وعة حكاٌات ٌقصها الرواة على أصحاب هذه الرواٌات اسم اإلخبارٌٌن وهً مجم

فً مجالس القصص,وكان تدوٌن األحداث ٌتم جنباً إلى جنب مع االهتمام بالتفسٌر 

للقرآن الكرٌم وتدوٌن أحادٌث الرسول صلى هللا علٌه وسلم وان كان التركٌز على 

التفسٌر بالدرجة األولى  على ٌد عبد هللا بن عباس رضً هللا عنه الذي لقبه 

القرآن ,وقد وصل إلٌنا ما كتبه هذا الصحابً عن طرٌق  عدد  أصحابه بترجمان

من تبلمٌذه من أبناء  الصحابة وعلى رأسهم عروة بن الزبٌر ابن العوام الذي 

أعتبره البعض المإسس الحقٌقً لعلم التارٌخ ,وكذلك سعٌد بن سعد بن عبادة 

 .وسعٌد بن المسٌب المخزومً وؼٌرهم  الخزرجً ,

قواعده من أألصول والقواعد التً أن علم التارٌخ استمد أصوله وومن المعلوم     

ضعها المحدثون المسلمون لعلم الحدٌث ,ٌتضح لنا ذلك من خبلل كتابات 

 المإرخٌن التً كانت بالرواٌة المسندة.

وإذا انتقلنا الى مطلع القرن الثالث الهجري نلحظ ظهور بداٌات التؤلٌؾ التارٌخً 

د عبلمة تحول من علم ٌقتصر على أخبار الجاهلٌة وعلى بمعناه الواسع,وهً تع

المؽازي والطبقات إلى علم ٌعتمد التوارٌخ العامة,برز فٌها عدد من المإرخٌن 

أمثال الببلذري ,والوا قدي ,والطبري ,والمسعودي...وؼٌرهم, ,استمدوا 

معلوماتهم من مدونات اإلخبارٌٌن األوابل ,وكانوا ٌطعمون مادتهم بالقصص 

 لتارٌخٌة والرواٌات الشعبٌة واألساطٌرا
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وفً القرن الثامن الهجري نجد العبلمة ابن خلدون ٌنتقد بعض هذه المصادر     

كونها اعتمدت على بعض القصص والحكاٌات التً ال تمت إلى الواقع بصلة, 

 وقاموا بسرد األحداث دون نقد وتعلٌل.

ن على الرواة والمإرخٌن( التً وتتمثل أهمٌة هذه الورقة) تعقبات ابن خلدو     

ستتناول  ما أورده ابن خلدون فً مقدمته حول هذا الموضوع ,فً أنها تعد نقطة 

تحول فً التؤلٌؾ التارٌخً حٌت لم ٌعد التارٌخ مجرد سرد لؤلحداث,وإنما أصبح 

التارٌخ علم نقد وتحقٌق ,ال ٌقؾ عند القصة والرواٌة)التً أعتمد علٌها المإرخٌن 

(,و األشٌاء التً مضت وانقطع وجودها فحسب ,وإنما ٌبحث كذلك فٌما هو القدامى

 موجود من قصص ورواٌات حول أحداث واقعة 

 وقد قسمت الموضوع حسب الخطة التالٌة:

 مراحل التدوٌن:  .1

 بدء التدوٌن التارٌخً األول .2

 مراحل التدوٌن المرحلة األولى المرحلة الثانٌة  .3

 ظهور التؤلٌؾ التارٌخً .4

 ابن خلدون على الرواة و المإرخٌن تعقبات .5

 مراحل التدوٌن: 

تباٌنت اآلراء حول بداٌة ظهور التدوٌن التارٌخً فالبعض الحظ تداخبل بٌن     

النوعٌن من الرواٌة التارٌخٌة األولى الرواٌة الشفوٌة وهً عبارة عن مجموعة من 

وى فً الحكاٌات و القصص ,تحمل فً ثناٌاها بعض المعطٌات الخرافٌة, تر

 مجالس األنس وتتناقلها األلسن جٌبلً بعد جٌل. 
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اما الرواٌة الثانٌة فقد اعتمد فٌها على التدوٌن خبلل القرن الثانً الهجري واتسمت 

هذه باستنادها إلى الدقة العلمٌة التً أملتها ظروؾ الدولة اإلسبلمٌة السٌاسٌة و 

 ,(.2000الربٌعً,اإلدارٌة)

لمإرخٌن أن التدوٌن الكتابً الشخصً كان منذ عهد وٌرى البعض اآلخر من ا   

الرسالة وكان الهدؾ من وراء هذا التدوٌن هو مساعدة الذاكرة على الدقة فً النقل 

 ,فكانت عملٌة التدوٌن التارٌخً عبر النقاط التالٌة: :

 االستماع إلى شهادة الشهود الموالٌة للحدث التارٌخً  .1

 التدوٌن الشخصً  حفظ المعلومات عن طرٌق التسجٌل و .2

ٌقوم العلماء بعد تسجٌل المعلومات التً جمعوها من ,الرواٌات األصلٌة من  .3

شهود األحداث بنقلها إلى تبلمٌذهم وسابلٌهم بالرواٌة الشفوٌة,وفى الواقع وإن 

وجد هذا النوع من التسجٌل الشخصً المشار إلٌه,فإنه  ال ٌرتقى إلى مستوى 

د نهى الرسول صلى هللا علٌه وسلم عن تدوٌن التدوٌن التارٌخً الرسمً, وق

حدٌثه خوفا من أن ٌإدي ذلك إلى الخلط بٌن الحدٌث ونص القرآن فما بالك 

 بتدوٌن األحداث التارٌخٌة.

بدأت عملٌة التدوٌن هذه فى فترة مبكرة جدا فً القرن األول  المرحلة األولى:_    

ضحت فً العهد األموي الهجري امتد بعضها الى العهد النبوي, واتسعت وو

اعتمدت على الرواٌات المتواترة شفوٌا , وبعض المسجبلت والوثابق , وإتخدت 

اتجاهات ومواضٌع مختلفة كاألنساب والسٌرة النبوٌة وأخبار الفتوح وتارٌخ الٌمن, 

 وقد ظهر جمهور ؼفٌر من رواة التارٌخ واألخبار و األنساب برز منهم :

ه فً خبلفة عبد الملك , وكعب األحبار 34توفى  سنة عبٌد بن شرٌة الجرهمً: الم

,أسلم أٌام ابو بكر الصدٌق رضً هللا عنه ,وكان من  رواة أخبار أهل الكتاب 

ه ,ومن بٌن رواد الرواة أٌضاً وهب بن 35واألنبٌاء, وتارٌخ الٌمن وتوفً سنة 
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هللا علٌه منبه الذماري الٌمنً ,فارسً األصل اسلم والده منبه  زمن الرسول صلى 

ه  بذمار تحدٌداً وقد نال  صٌته األفاق فً مجال 34وسلم , إما وهب فقد ولد سنة 

رواٌة القصص التارٌخً حتى نعته ٌاقوت الحموي  باإلخباري صاحب القصص 

)شاكر ه115,واشتهر عند ابن خلكان بصاحب األخبار والقصص توفً سنة 

خبارٌة لم تخرج فً مجملها ,وٌمكن القول إن هذه البداٌة اإل م(1979مصطفى,

عن الطابع السردي أو, القصصً إال إنه فً المرحلة البلحقة التً شهدت تطوراً 

على مسرح الحٌاة السٌاسٌة فً الدولة اإلسبلمٌة حٌث نجد اتجاهات تارٌخٌه بدأت 

تظهر إلى حٌز الوجود ارتبطت  ارتباطاً وثٌقاً بطبٌعة التوجهات السٌاسٌة الجدٌدة 

لنا ذالك من خبلل عناٌة الخلٌفة معاوٌة بن أبً سفٌان مإسس الدولة  حٌث ٌتضح

ه بتدوٌن أخبار العرب , معتمداً فً ذالك على مجموعه من 41األموٌة سنة 

اإلخبارٌٌن العرب منهم عبٌد بن شرٌه  عند سمع معاوٌة ما ٌروٌه عن تارٌخ  

رؾ متفرقة, فمن الٌمن طلب منه تسجٌله , لكن تظل هذه المرحلة عبارة عن معا

ه كانت معه 78األخبار الواردة حول هذا الموضوع أن عبد هللا بن عباس سنة 

ألواح ٌكتب علٌها عن ابن رافع شٌباً من افعال الرسول صلى هللا علٌه وسلم أي أن 

هذه الفترة لم ٌكن فٌها تدوٌن األمور التارٌخٌة ظاهرة ثقافٌة وفكرٌة واضحة 

 المعالم

:امتدت هذه المرحلة خبلل القرن الثالث للهجرة وأصبح فٌها نٌةالمرحلة الثا    

اإلهتمام باألخبار التارٌخٌة أكثر وضوحاً ,وشهد اهتماماً ملحوظاً بكتابة السٌر 

والمؽازي حٌث بدأت السٌرة النبوٌة تؤخد شكلها النهابً على ٌد ابن إسحاق 

صور معظم المادة ه,وقد دون فً كتابه الذي ألفه بطلب من الخلٌفة المن151ت

التارٌخٌة التً جمعها المسلمون من حٌاة الرسول صلى هللا علٌه وسلم تناول فٌه 

أخبار الخلٌقة من آدم علٌه السبلم معتمداً على رواٌات من سبقه ,وضمنه تارٌخ 
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السٌرة النبوٌة والخلفاء الراشدٌن ومن بعدهم بنً أمٌة . وقد مثلث كتاباته عن 

النضج فً الكتابة والتدوٌن التارٌخً,وال ٌمكن أن ننكر هذا  السٌرة النبوٌة فترة

الدور الهام الذي قام به العدٌد من رواة هذه المرحلة من بٌنهم محمد بن عمر 

ه ,وقد سمع عن مالك بن أنس ,وشؽل 130الواقدي المولود بالمدٌنة المنورة سنة 

ابن الندٌم منصب القضاء فً شرق البصرة فً عهد هارون الرشٌد ,وقد ذكر 

للواقدي عدٌد المإلفات وصلت إلى ثمانٌة وعشرٌن كتاباً ,كان عالماً بالسٌرة 

والمؽازي والفتوح,وكان ٌهتم بزٌارة مواقع األحداث واألماكن التً ٌتحدث 

 ه.207عنها,وكان ٌذكر المصادر التً أعتمد علبها فً كتاباته,وقد توفً سنة 

الفترة فً التؤلٌؾ محمد بن سعد بن منبع  ومن اإلخبارٌٌن الذٌن برزوا خبلل هذه

ه,عرؾ بكاتب 230ه بالمدٌنة وتوفً سنة 168الزهري ,تلمٌذ الواقدي ولد سنة 

الواقدي وارتبط به ارتباطاً وثٌقاً,واعتمد علٌه كثٌراً فً مإلفاته حسبما أورده ابن 

عد ابن س الندٌم فً قوله,أنه ألؾ كتبه من تصنٌفات الواقدي ,ولقد بلؽت شهرة

األفاق بكتابه )الطبقات الكبرى( وهو من أوثق المصادر فً التارٌخ اإلسبلمً, 

 حٌث نقل عنه العدٌد من المإرخٌن اللذٌن جاءوا من بعده.

 :ظهور التؤلٌؾ التارٌخً

نشؤ التدوٌن العربً فً رحم الدولة اإلسبلمٌة,وكان للقرآن األثر األكبر فً     

و التدوٌن,وإن كانت فكرة التارٌخ فً القرآن توجٌه العرب واندفاعهم  بقوة نح

ترتكز على معنى العبرة والعظة التً ٌستفاد منها فً الحٌاة,فإن األخبار التً 

وردت فً القرآن عن أألمم والشعوب السابقة شكلت مصدراً مهماً وحافزاً لتوجه 

العرب نحو معرفة تارٌخ الشعوب القدٌمة ,فضبلً عن أن دراسة النص القرآنً 

وتفسٌر آٌاته ٌتطلب معرفة أسباب نزول تلك اآلٌات والسور أي معرفة األحداث 
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التارٌخٌة التً تزامنت مع نزولها,فكانت رافداً مهماً نحو التوجه إلى التؤلٌؾ 

التارٌخً ,وفً هذا السٌاق نبلحظ أن أهم المإرخٌن المسلمٌن الذٌن لعبوا دوراً 

من المحدثٌن والمفسرٌن كما سٌؤتً ذكره  بارزاً فً مجال التدوٌن التارٌخً كانوا

,حٌث مثل علم الحدٌث والتفسٌر اإلطار الفكري والمنهجً لدراسة علم التارٌخ 

 عند العرب المسلمٌن بشكله العام .

شهد القرن الثالث الهجري تطوراً ملحوظاً فً مجال التدوٌن التارٌخً منسجماً     

ٌخٌة وكثرة مصادرها وتنوعها ,من السٌرة مع الزٌادة الهابلة فً حجم المادة التار

والمؽازي ,ومن قصص األنبٌاء إلى أحدات التارٌخ اإلسبلمً,منذ وفاة الرسول 

صلى هللا علٌه وسلم حتى عصرهم,وكذلك تارٌخ الفرس وملوكهم وأخبارهم,وشا 

من تارٌخ الروم والهنود والصٌنٌون وؼٌرهم من األمم األخرى.وأصبح لهذه 

ها ومناهجها,من خبلل تدوٌن التارٌخ على األساس الزمنً المرحلة قواعد

ما ٌعرؾ بالتارٌخ الحولً الذي ٌقوم على  م (أي1979مصطفى, )شاكرالمتسلسل

تتابع السنٌن,وذلك بمعالجة األحداث الواقعة فً الحٌاة خاصة المباشر منها التً 

ستقل شٌباً ٌستوعبها اإلنسان زمنٌاً وحضارٌاً,وهكذا بدأ التؤلٌؾ التارٌخً ٌ

فشٌباً,عن العلوم الدٌنٌة األخرى)الحدٌث,التفسٌر,الفقه,......الخ(,وٌمكن أن نوجز 

العوامل التً أسهمت فً نشؤة وتطور علم التارٌخ على وجم الخصوص ,وعلى 

 الحٌاة الثقافٌة اإلسبلمٌة عموماً,فً النقاط التالٌة:

مثلث فً حرص إن نشؤة علم التارٌخ ضرورة استوجبتها دوافع دٌنٌة ت .1

المسلمٌن على العناٌة بالنص القرآنً,وذلك بالتوسع فً علم التفسٌر ,وتوثٌق 

 علم الحدٌث على أسس سلٌمة.

العناٌة بتوثٌق السٌرة النبوٌة والمؽازي,وتدوٌن كل ما ٌتعلق بحٌاة الرسول  .2

 صلى هللا علٌه وسلم.
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عنه,وٌعد  وضع التارٌخ الهجري من قبل الخلٌفة عمر بن الخطاب رضً هللا .3

خطوة هامة بعد تدوٌنه للدواوٌن,وجبً الخراج التً أصبحت فً حاجة إلى 

بالزمن وتسجٌلها زمن وقوعها بالسنة والشهر والٌوم ,كما  الرتباطهاالتارٌخ 

 ٌساهم التارٌخ فً تداخل األحداث واختبلطها .

فً المدٌنة وقٌام  تؤسٌس الدولة العربٌة اإلسبلمٌة .4

والوزارة,والقضاء,والشرطة,مما مكن المإرخٌن من مإسساتها,كالدواوٌن,

 الحصول على سجبلت ووثابق جدٌدة.

ظهور ثلة من المإرخٌن المسلمٌن ,أخذوا على عاتقهم مهمة دراسة تارٌخ  .5

األمة اإلسبلمٌة,وأظهروا اندفاعاً نحو الرحلة من أجل طلب العلم,وجمع 

واٌة والسند,معتمدٌن المعلومات مستفٌدٌن من إسلوب المحدثٌن,فً توثٌق الر

فً مادتهم العلمٌة على توارٌخ األمم األخرى ,وعلى السٌر واألنساب,والشعر 

واألخبار,وقد كان لتشجٌع الخلفاء والحكام دور فً  التؤلٌؾ التارٌخً رؼبة 

 منهم فً المعرفة واإلطبلع بداٌة من الخلفاء األموٌٌن.

,وقد دخلت صناعة الورق  ظهور الورق وانتشاره خبلل القرن الثانً الهجري .6

ه,وقد تزامن انتشار هذه الصناعة 133الى العرب المسلمٌن من الصٌن سنة 

 مع تزاٌد المادة التارٌخٌة اإلسبلمٌة والرؼبة فً تدوٌنها.

والجدٌر بالمبلحظة فٌما ٌتعلق بالتؤلبؾ التارٌخً,أن علم التارٌخ اإلسبلمً     

ن المإرخٌن الكبار منذ القرن الثالث تبلور وأخذ شكله النهابً على ٌد عدد م

الهجري,دافعهم فً ذلك دراسة ماضً أمتهم بؽض النظر عن المكاسب المادٌة 

ٌنفقون فً سبٌل ذلك من أموالهم الخاصة,فحققوا بذلك تطوراً فً مسٌرة التارٌخ 

كما هو شؤن العلوم اإلسبلمٌة األخرى,وللتدلٌل نستعرض بعض أشهر المإرخٌن 

 لمٌن:والرواة المس
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فقٌه ومفسر ومإرخ ولد فً طبرستان  :أبو جعفر محمد بن جرٌر الطبري

م,وكان ظهوره نهاٌة حقبة التكوٌن والنشؤة 310/922موتوفً سنة840ه/225سنة

بالنسبة لتدوٌن التارٌخ وبداٌة التؤلٌؾ التارٌخً بمعناه الواسع ,وٌعتبر عمدة 

ٌفه التارٌخً  بخاصٌتٌن المإرخٌن المسلمٌن فً الشإون األولً تمٌز فً تؤل

,تمتلث األولى فً معرفته للكتابة التارٌخٌة ذات السمة اإلخبارٌة ,أما الثانٌة تتمثل 

فً اإلتجاه الدٌنً للطبري كونه محدثاً ومفسراً فهو أول من طبَق قواعد مصطلح 

الحدٌث على علم التارٌخ وهو ما نبلحظه فً كتابه المشهور تارٌخ الرسل والملوك 

ما ٌسمٌه البعض تارٌخ األمم والملوك وهناك من ٌطلق علٌه اسمه )تارٌخ ,أو ك

الطبري (,وهو من أوابل المصنفات التارٌخٌة الكاملة ,تناول فٌه تارٌخ البشرٌة 

منذ بدء الخلٌقة إلى عصر المإلؾ, وٌمكن تقسٌم هذا الكتاب إلى قسمٌن ,القسم 

م والقسم الثانً خصصه للتارٌخ األول ٌتناول تارٌخ الرسل واألنبٌاء قبل اإلسبل

اإلسبلمً بداٌة من حٌاة الرسول صلى هللا علٌه وسلم وعهد الخلفاء الراشدٌن 

ه ,تنظم 302وألحداث الجارٌة إلى بداٌة فً العهد األموي والعباسً حتى سنة 

مادته العلمٌة فً القسم األول من الكتاب على أساس المواضٌع لصعوبة إتباع 

فٌها , بٌنما فً القسم الثانً )التارٌخ اإلسبلمً( ٌعرض الوقابع التسلسل الزمنً 

واألحداث سنة بسنة متبعاً فً ذلك الطرٌقة المعروفة بالحولٌات وتعتبر المادة 

التارٌخٌة التً اعتمدها الطبري فً تارٌخه من أوثق المعلومات وأدقها ,إلتباعه 

 وٌن على أهل الحدٌث .منهج اإلستاد, حٌث برز كونه محدثاً أسلوبه فً التد

كما انعكست ثقافة الطبري  المحدث والفقٌه والمفسر على كتاباته حٌث احتوى     

الكتاب معلومات استقاها من كتب التفسٌر و الحدٌث و األدب , ومن أشهر تؤلٌفه 

كتاب ) جامع البٌان عن تفسٌر القران ( المعروؾ بتفسٌر الطبري وكتاب )اختبلؾ 
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ً أحكام الشرابع اإلسبلمٌة ( وكتاب )ذٌل المذٌل (وكتاب علماء األمصار ف

 )تهذٌب اآلثار وتفضٌل الثابت عن رسول هللا من األخٌار (

: ولد ابن عبد ربه فً قرطبة أحمد بن محمد بن عبد ربه بن حبٌب األندلسً    

م ونشؤ بها ,وكان من  موالى بنً أمٌة , وكان من شعراء الببلط 860ه/246سنة 

فً األندلسً , وكان مطلعا فً العلم, راوٌة سمع من بقً بن مخلد بن األموي 

م وكان شاعرا كتب فً الؽزل والمواعظ 940ه/328وضاح, وتوفً ابن عبد ربه 

والزهد وارتبطت شهرته بمإلفه الموسوم بالعقد الفرٌد وهو أول مإلؾ من نوعه 

تارٌخ بنً أمٌة ٌقدم لنا أقدم عرض لم(, 1955)آثخل,جنثالث,كتب فً األندلسً

فً األندلس وهو كتاب لم تخرج خصابصه عن خصابص مإلفات ذلك العصر فهو 

موسوعة أدبٌة اتسمت بؽزارة مادتها وتنوع محتواها تضمن العدٌد من المعارؾ 

فً الفقه والحدٌث و األخبار والتارٌخ  و اللؽة , فهو فً عداد أمهات الكتب فً 

عظ والحكم و الببلؼة فضبل عن تعرٌفه  األدب العربً وهو الٌخلو من الموا

لمجالس اللهو والطرب ,وهً من السمات التً عرؾ بها أهل األندلس , وبالرؼم 

من أن ابن عبد ربه من األندلس فإن أؼلب ما أورده من أخبار كانت حول أهل 

المشرق , وٌنقسم كتابه إلى خمسة وعشرون كتاب , وجعل عنوان كل كتاب ٌحمل 

حٌث ٌبدأ بكتاب )اللإلإة ( فً السلطان و )الفرٌدة ( فً الحرب و اسم جوهرة , 

الزبرجدة (عن األجواد واألصفاد و) الجمانة (عن الوفود والسفارات و )المرجانة 

(فً مخاطبة الملوك .......الخ , لذلك عرؾ الكتاب بالعقد ,لذلك فان الكتاب بمثابة 

 فً عصر المإلؾ .موسوعة ثقافٌة حول أحوال الحضارات اإلسبلمٌة 

: المإرخ والرحلة أبو الحسن علً بن علً بن حسن بن علً المسعودي    

الحسٌن بن علً المسعودي ولد ونشاء فً بؽداد وتوفً بالفسطاط سنة 

ألؾ كتابٌن فً التارٌخ, األول سماه )أخبار  م (1996فتحٌة البرناوي,ه)346
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( وٌبدو أن تسمٌته باألوسط  الزمان ( وأطلق علً مإلفه الثانً الكتاب )األوسط

كان تعبٌراً عن رؼبة المسعودي منذ انتهابه من تؤلٌفه من تؤلٌؾ كتاب ثالث وهو 

الكتاب الذي اشتهر به وسماه )مروج الذهب ومعادن الجوهر ( لنفاسة ما حواه 

علً حد تؽبٌر صاحبه ,وهو كتاب تارٌخً ذات طابع موسوعً تضمن معلومات 

ٌة ودٌنٌة وعن الحضارة العربٌة  بصفة عامة واقل ما ٌقال قٌمه جؽرافٌة واجتماع

عنها إنه  من الكتب التارٌخٌة ذات الطابع الموسوعً , حٌث بدأه ببداٌة الخلق, 

ذكر فٌه أخبار األنبٌاء و الملوك واستمر فً سرد األحداث فً التارٌخ اإلسبلمً 

التً سار علٌها سابقوه , حتى أٌام الخلٌفة المطٌع هلل العباسً , على نفس الشاكلة 

حٌث بذكر أن األسباب التى دعته إلى تؤلٌؾ الكتاب )محبة إحتداء الشاكلة التً 

قصدها العلماء وقفاها الحكماء( ٌقول المسعودي فً مقدمة كتابه )لم ندع نوعا من 

 أوردناه فً هذا الكتاب مفصبل العلوم وال فناً من األخبار , وال طرٌقاً من اآلثار إال

ذكرناه مجمبلً ,أو أشرنا إلٌه بضرب من اإلشارات , أو لوحنا إلٌه بفحوى  أو

(ولم ٌكتفً  المسعودي فً تسجٌله األخبار م2010المسعودي,العبارات (,)

بالسماع ونقل األخبار , وإنما اعتمد فً منهجه على المبلحظة و االستقصاء 

مواقع التً جرت علٌها لؤلحداث فكانت الرحلة وسٌلته لبلتصال بالشعوب وزٌارة ال

األحداث , فقد واجه معانات فً تحقٌق أخباره وتوثٌقها حٌث قضى أربعٌن سنة فً 

 رحبلته  زار خبللها فارس والهند والصٌن والشام والعراق وزنجبار و عمان.   

 : تعقبات ابن خلدون على الرواة والمإرخٌن

رموت فوابل بن حجر عبد الرحمن ابن خلدون من أصول عربٌة ٌمٌنه من حض    

أحد صحابة النبً صلى هلل علٌه وسلم , أما خالد بن عثمان الذي ٌعرؾ )بخلدون( 

ه ثم انتقلت األسرة إلى تونس,وال 711فقد دخل األندلس مع الفتح اإلسبلمً سنة 



 د.معمر الهادي القرقوطً 

 تعقبات أبن خلدون على الرواة والمإرخٌن

 

 267 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

أرٌد أن أخوض فً تفاصٌل حٌاة هذا المإرخ ,فهو ؼنً عن التعرٌؾ وقد أورد 

اً مستقبلً سماه )كتاب التعرٌؾ بابن خلدون ورحلته أبن خلدون ترجمته فً كتاب

شرقاً وؼرباً (ومن ذلك قوله )أما نشؤتً فإنً ولدت بتونس ؼرة رمضان سنة أثنٌن 

وثبلثٌن و سبعمابة وتربٌت فً حجر والدي رحمه هللا إلى أن أٌفعت وقرأت القرآن 

تابه الوحٌد وقد أرتبط اسم أبن خلدون بك م(,2003ابن خلدون,العبر,العظٌم (,)

الذي وصل إلٌنا المسمى العبر و دٌوان المبتدأ و الخبر , فً أٌام العرب و العجم 

والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان األكبر بمقدمته وملحقه )التعرٌؾ بابن 

خلدون (وٌتؤلؾ كتاب العبر من ثبلث أجزاء ,الجزء األول فً العمران وذكر ما 

الملك والسلطان والمكسب المعاش والصنابع  ٌعرض فٌه العوارض الذاتٌة من

والعلوم وما ذلك من العلل واألسباب وهذا الجزء المعروؾ باسم )مقدمة أبن 

 خلدون (التً أشتهر بها , وهو الجزء الذي ٌهمنا فً هذه الدراسة .

أما الجزء الثانً,كان فً أخبار العرب وأجٌالهم و أولهم منذ بدء الخلٌقة إلى هذا 

ي عصره (,وفٌها اإللمام ببعض من عاصرهم من األمم و المشاهٌر و العهد )أ

دولهم مثل النبط والسرٌان والفرس و بنً إسرابٌل والقبط و الٌونان والترك 

 والروم .

زناته وذكر أولٌتهم و أجٌالهم  وفً الجزء الثالث تناول أخبار البر وموالٌهم من    

دول ,وٌنتهً بكتاب مستقل ضمنه ابن من الملك وال وما كان بدٌار المؽرب خاصة

خلدون تارٌخ حٌاته وجعل عنوانه كما اشرنا سابقاً التعرٌؾ با ابن خلدون ورحلته 

 ؼرباً وشرقاً .

وبالعودة إلى موضوعنا الربٌس نجد أن ابن خلدون قد وضع فً مقدمته األسس 

أقل ما ٌقال )علم العمران(,و االجتماعاألولى لفلسفة الحضارة و علم التارٌخ وعلم 

عنها أنها دابرة معارؾ شاملة لم ٌدع فٌها ابن خلدون علماً من العلوم إال 
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من قبل الباحثٌن فً ربوع العالم,حتى أنها ترجمت بعدة  إقباالوتناوله,وقد القت 

لؽات ,وكتبت علٌها الكثٌر من الدراسات,لما تمٌزت به من تحلٌل موضوعً 

الذي انتهجه ابن خلدون فٌها,وكانت  قتصادٌةواال واالجتماعٌةللعوامل السٌاسٌة 

الطرٌقة الشابعة فً عصر ابن خلدون هً سرد الوقابع وجمع الحوادت ,وقد 

تؤثروا بالمحٌط فً كتاباتهم,وؼلب علٌه السجع والثورٌة والجناس والطباق 

والتخمٌن,ومنهم من تحٌز ألولً األمر فابتعد عن  واالقتباسوالتوجٌه,

ابن خلدون فً مقدمته على بعض أولبك الرواة والمإرخٌن  الحٌادٌة,لذلك عقب

وأفرد لذلك عنوان فً المقدمة سماه )فً فضل علم التارٌخ وتحقٌق مذاهبه واإللمام 

لما ٌعرض للمإرخٌن من المؽالط واألوهام,وذكر شا من أسبابها,وٌشٌر فٌه إلى 

ها دقٌق,وعلم أن التارٌخ)...فً باطنه نظر وتحقٌق ,وتعلٌل للكابنات ومبادب

بكٌفٌات الوقابع وأسبابها عمٌق,فهو لذلك أصٌل فً الحكمة عرٌق وجدٌر بؤن ٌعد 

 م(.2003ابن خلدون,المقدمة,فً علومها وخلٌق(,)

وعلى الرؼم من إن ابن خلدون ٌلتقً مع المإرخٌن التقلٌدٌٌن فً سرد الوقابع     

التارٌخ صناعة لها  واألحداث ,إال أنه كان له منهجه التارٌخً ,فهو ٌرى أن

أصولها وشروطها وضوابطها وال ٌكون علماً صحٌحاً إال إذا كان رواٌة األخبار 

والمبلحظة,ولقد طبق ابن  واالستقصاءمطابقة للواقع ,فكان منهجه النقد والتحلٌل 

خلدون هذا المنهج فً تصدٌه لنقد كتابات أسبلفه من المإرخٌن المسلمٌن,كالطبري 

وقد أورد أمثلة حٌة  ,والواقً بد ربه,وابن إسحاق,وابن هشام,والمسعودي وابن ع

لؤلخبار والترهات التً أوردها هإالء فً كتبهم,مستخدماً قواعد التحري التارٌخً 

,ومن  ذلك ما ٌنقله المسعودي وؼٌره من المإرخٌن أن عدد جٌوش بنً اسرابٌل 

ما فوق ,ٌرى فٌه بلػ ستمابة ألؾ أو ٌزٌدون ال تقل أعمارهم عن عشرٌن سنة ف

 ابن خلدون مبالؽة ال ٌمكن أن تتماشى مع الواقع,فمصر والشام ال تتسع لهذا العدد 
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وٌستحٌل أن ٌحدث زحؾ بٌن جٌوش فً هذه الكثافة العددٌة لضٌق مساحة 

األرض,حٌث كانت جٌوش الفرس أكثر منهم بكثٌر التً ؼلبتهم واستولت على 

 م(.2003ون,المقدمة,ابن خلدبٌت المقدس  بقٌادة بختنصر,)

وإن ما ذهب إلٌه الطبري والجرجانً والمسعودي وابن الكلبً والبٌلً إلى إلى     

ؼٌر صحٌح,ألن  م(,2003خلدون,المقدمة, )ابنأن صنهاجة وكتامة من حمٌر

أخبار التبابعة ملوك الٌمن وجزٌرة العرب,كانوا ٌؽزون أفرٌقٌة ,وأن أعظم 

زا أفرٌقٌة وهو من أطلق علٌهم اسم البربر ملوكهم افرٌقش بن قٌس بن صفً ؼ

هً أخبار واهٌة بعٌدة عن الصحة ,وهً شبٌهه بالقصص الموضوعة ,معلبلً ذلك 

بؤن المعبر الوحٌد لهم هو السوٌس,وأن هذه الجٌوش الجرارة ال ٌمكن أن تمر معها 

ألنها كانت من أمال الشام وقط وعمالقة مصر,كذلك بعد المسافة,فالجٌوش سوؾ 

فذ منها المإنة,وال ٌمكنها الوصول إال اذا استولت على هإالء األمم األمم التً تن

 تمر بها وهذا لم ٌحدث.

كذلك قصة العباسٌة أخت هارون الرشٌد التً ٌنقلها أؼلب المإرخٌن على انها 

سبب نكبة البرامكة ,بادعابهم أن الرشٌد عقد النكاح بٌنها وبٌن جعفر بن ٌحً 

الخلوة بها ولكً ٌجتمعا فً مجلسه ولما شؽفها جعفر من حبه  البرمكً مواله دون

تحٌلت علٌه فً التماس الخلوة فواقعها وحملت منه فوشً إلى الرشٌد بذلك فؽضب 

ونكبهم,وهذه القصة وإن دلت على شا فإنما تدل على أن المإرخٌن لم ٌهتموا 

الصون إذا لم كثٌراً بتعلٌل الحوادث والبحث عن أسبابها ,فؤٌن ٌطلب العفاؾ و

فعبد هللا بن عباس ترجمان  م(,2003ابن خلدون,المقدمة,نجده فً العباسٌة,)

القرآن جدها الرابع بعد أبٌها محمد المهدي بن عبد هللا,فالطبري نفسه ٌعترؾ بؤنه 

راوٌة ,وأن النقد لٌس من مهامه بقوله:)فلٌعلم أنه لم ٌإت فً ذلك قبلنا ,وإنما أتى 
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الطبري,تاربخ األمم نا إنما أدٌنا ذلك على نحو ما أودي إلٌنا(,)من ناقلٌه إلٌنا,وأ

 والملوك,د,ت(.

ومن تلك الحكاٌات ما نقله لنا ابن عبد ربه صاحب العقد الفرٌد حول المرأة     

التً برزت للمؤمون من خبلل الستور فً مجلسه,وكانت فتانة المحاسن رابعة 

رها الخمر حتى ألصباح,ورجع إلى الجمال ,)دعته إلى المنادمة فلم ٌزل ٌعاق

أصحابه بمكانهم من انتظاره,وقد أشؽفته حباً بعثه إلى األصهار إلى أبٌها(,)ابن 

 م(2003خلدون,المقدمة,

ألٌس هذا افتراء على المؤمون؟ الذي عرؾ باقتفاء سنن الخلفاء الراشدٌن,وكان 

ن أن الكذب فً ٌحفظ حدود هللا تعال فً أحكامه,وٌناظر العلماء,فٌرى ابن خلدو

التارٌخ ٌعود إلى مؽالط منهجٌة,تقود المإرخ إلى نقل أخبار ؼٌر صادقة ال تتماشى 

 مع الواقع.

 الخاتمة:

كان منهج ابن خلدون النقد والتحلٌل واالستقصاء والمبلحظة,ابتعد فً كتابه     

عن ذكر األشعار واألحادٌث المتبادلة بٌن الشخصٌات ووصؾ األمراء 

لقد طبق هذا المنهج عند تصدٌه لنقد كتابات من سبقه من المإرخٌن والسبلطٌن,و

المسلمٌن,واستشهد بؤمثلة كثرة لما بجدر استبعاده من قصص وحكاٌات,وأخبار 

واهٌة أوردها أولبك الكتاب فً مإلفاتهم التارٌخٌة,وٌرى سبب)ما وقع فٌه 

طابقتها للواقع المإرخٌن والمفسرٌن ,وأبمة النقل المؽالط فً الحكاٌات وعدم م

العتمادهم على مجرد النقل ؼثاً أو سمٌناً,لم ٌعرضوها على أصولها ,وال قاسوها 

                 على أشباهها,)وتحكٌم النظر والبصٌرة فً األخبار(

 م(.2003ابن خلدون,المقدمة,)
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 إن نقد ابن خلدون لكتابات ألسبلفه ال ٌقلل من مكانة الدور الممٌز الذي تقلده    

أولبك المإرخون وخاصة الطبري فً توثٌق التارٌخ اإلسبلمً خبلل القرون 

الثبلثة األولى,لم ٌستؽن عنها ابن خلدون نفسه,وبعد االنتقادات التً وجهها ابن 

خلدون لهوال المإرخٌن ,ٌعود إلى اإلشادة بهم,معقبا بقوله :)ثم لم ٌؤت من بعد 

لد ٌنسج عل ذلك المنوال,وٌحتذي به فً هإالء إال مقلد  بلٌد الطبع والعقل,أو متب

 المثال(,

 م(.2003ابن خلدون,المقدمة,)

وإذا كان مطلع القرن الثالث الهجري )عصر الطبري والمسعودي(,ٌعد بداٌة     

للتؤلٌؾ التارٌخً باالعتماد على التسلسل الزمنً الحولً ,فإن المنهج التارٌخً 

,ٌعد بداٌة التحول من السر ونقل خبلل القرن الثامن الهجري)عصر ابن خلدون(

 األخبار إلى االعتماد على النقد والتحلٌل والتحقٌق واالستقصاء.
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نماذج تطبٌقٌة من دٌوان  اإلحالة ودورها فً تماسك الّنص الشعري
 الحنٌش حصاد العمر لٌوسؾ

  
ًّ رمضـــان خمٌـــر  أ. نادٌـــن عل

 ةجامعة الزاوٌ/ كلٌة اآلداب بالزاوٌة

 تقدٌم:

ٌعد علم الّنص من علوم اللّؽة الحدٌثة الذي ٌدرس الّنص باعتباره حدث     

, ٌلزم لكونه نصا أن تتوفر فٌه عدة شروط, منها السبك والحبك, والقصد  ًّ تواصل

ٌّة التً ٌتماسك بها الّنص, والقبول,والتناص وؼٌرها, وق د اهتم علماء اللّؽة بالكٌف

عن طرٌق دراسته, وتحلٌله, واستخراج الوسابل, واألدوات التً تإدي إلى 

تماسكه, ومن بٌن هذه األدوات التً تسهم فً تحقٌق التماسك الّنصً )اإلحالة(, 

, فهً تقوم بربط أجزاء الجملة من ناحٌة, وربط عدة جمل مع بعضها البعض

 فتإدي إلى انسجام الّنص واتساقه وترابطه.

 مفهوم اإلحالة:

اإلحالة: نقل شًء إلى شًء آخر, ٌقال أحال الشًء أي تحّول من حال إلى     

, وهً مصدر الفعل (1)حال, وحال الّرجل ٌحول: تحّول من موضع إلى موضع

فظة متقدمة أحال الذي ٌدل على الّتؽٌٌر, ومنه فإّنها إحالة لفظة مستعملة على ل

, بٌنهما عبلقة معنوٌة, فتسهم فً سبك العبارات دون إهدار لترابط (2)علٌها

المعلومات الكامنة تحتها, وتقتضً التطابق بٌن العنصر المحٌل والعنصر المجال 

ٌّة , فمثبلً: )َنَجَحْت الَفَتاةُ, وفازْت بالجابزة(, (3)إلٌه, من حٌث الخصابص الدالل

إلى لفظةواحدة,  لفظتً )َنَجَحت وَفازْت( أحالت متصل فًفالتاء وهً الضمٌر ال

ٌّه, إالّ أّنها طابقت بٌن  ٌّة أو بعد وهً )الفتاة( , رؼم اختبلؾ اإلحالة كونها قبل
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العنصر المحٌل والعنصر المحال إلٌه, فالّتاء فً كبل اللّفظتٌن دالة على التؤنٌث 

 والعنصر المحال إلٌه مإنث.

وسابل االتساق الّنصً , حٌث تشٌر ألفاظ إلى أشٌاء  وتعد اإلحالة وسٌلة من

ٌّة, أو  سابقة أو الحقة, قُصَدت عن طرٌق ألفاظ أخرى, أو عبارات أو مواقؾ لؽو

ٌّة , فاإلحالة إلى ذات ما, ٌمكن أن تتم بواسطة ضمٌر, أو اسم, أو (4)ؼٌر لؽو

للّتعرؾ  مركب اسمً, وفقا لتقدٌر المتكلم لئلمكانات المتوافرة لدى المخاطب

 على الّذات المعّنٌة باإلحالة.

 :(5)عناصر اإلحالة

 تتمّثل عناصر اإلحالة فٌما ٌلً:

المتكلم أو الكاتب, وبقصده المعنوّي تتم اإلحالة إلى ما أراد, فهً عمل  -1

 إنسانً.

, وٌتجسد إّما ظاهراً, أو مقّدراً, كالّضمٌر, أو اإلشارة, وهو  -2 ًّ العنصر اإلحال

ٌّرنا من  ٌُؽ اتجاه إلى اتجاه خارج الّنص, أو داخله, وهو كل مكّون الذي 

ٌحتاج فً فهمه إلى مكّون آخر ٌفّسره, ومن المحٌبلت: الّضمابر, أسماء 

 اإلشارة, أدوات المقارنة.

العنصر اإلشاري: وٌتمّثل فً العبارات أو الكلمات أو الّدالالت الموجودة  -3

ٌّد معرفة اإلنسان با لّنص, وفهمه فً الوصول إلى خارج الّنص أو داخله, وُتق

 المحال إلٌه.

العبلقة بٌن اللفظ المحٌل والمحال إلٌه, وهذه العبلقة ٌنبؽً أن تتم بالتوافق  -4

 واالنسجام.
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 أنواع اإلحالة:

 تنقسم اإلحالة إلى نوعٌن ربٌسٌن هما:

هً إحالة عنصر لؽوّي إلى عنصر إشارّي ؼٌر لُؽوّي اإلحالة المقامٌة:  -1

م الخارجً, فتسهم هذه اإلحالة فً خلق الّنص, باعتبارها موجود فً المقا

ٌُحٌل ضمٌر المتكلم المفرد إلى ذات (6)تربط اللّؽة بسٌاق المقام , كؤَْن 

ًّ بعنصر ؼٌر لؽوّي هو ذات  المتكلم, حٌث ٌرتبط عنصر لؽوّي إحال

المتكلم, وٌمكن أن ٌشٌر عنصر لؽوّي إلى المقام ذاته فً تفاصٌله أو مجمبلً, 

 .(7)ٌمثل كابنا أو مرجعٌاً موجوداً مستقبلً بنفسه إذ

ٌّة: -2 ٌّة, وهً إحالة على العناصر  اإلحالة الّنص ٌطلق علٌها اإلحالة الداخل

ٌّة الواردة فً الملفوظ سابقة كانت أو الحقة, وتتطلب من المستمع أو  اللّؽو

 .(8)ٌنظر داخل الّنص للبحث عن الشًء المحال إلٌه القارئ أنْ 

ٌّة الداخلٌة من ثبلثة أركانوتتكّون   :(9)هً اإلحالة النص

ٌّة بٌن مفردة المحٌل ومفردة المحال إلٌه. الّتحاول: -1  وٌتمّثل فً الّروابط اللّسان

ٌّزاً فً الواقع الذي تمّثله اإلحالة أي األشٌاء أو المحال إلٌه: -2 وهو الذي ٌمؤل ح

 التً ٌحال إلٌها. –ذات األشٌاء 

ات اللّؽوٌة التً ُتحٌل إلى الموّضح )المفّسر( فً ٌتمّثل فً األدو المحٌل: -3

 الّنص المدروس.

 وتنقسم اإلحالة النصٌة الداخلٌة إلى قسمٌن:

ٌّة: -أ  ,(10)وهً عودة العنصر اإلحالً على عنصر إشاري مذكور قبله إحالة قبل

ٌّة العنصر اإلحالً بالعودة إلى ما سبق ذكره فً الّنص, أي  وٌتم توضٌح مرجع

 .(11)ود على مفّسر سبق الّتلفظ بهأّنها تع
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ٌّة: -ب ٌقصد بها استعمال كلمة, أو عبارة, تشٌر إلى كلمة أخرى, أو  إحالة بعد

ٌّاق بمعنى أّن اإلحالة (12)مفهوم آخر مذكور فً الّنص ,ٌتحدد من خبلل الس

ٌّة تعود إلى عنصر الحق فً الّنص, ٌقوم فٌها العنصر اإلحالً مقام العنصر  البعد

 .(13)ي المذكور بعدهاإلشار

ٌّة التّخاطب, فهً تسهم فً خلق اتساق      وتقوم اإلحالة بدور مهم فً عمل

الّنص,وضمان استمراره, عن طرٌق ربط الخطاب بنموذج ذهنً واحد متماسك 

من بداٌة الخطاب إلى نهاٌته, كما أّنها تسهم فً عملٌة الّتواصل ذاتها, بحٌث 

, (14)أو ضمنا على مجال واحد للخطاب ٌكون المتخاطبان متفقٌن صراحةَ 

 :(15)وبالّتالً فإّنها تإدي عّدة وظابؾ تتمّثل فً اآلتً

 تشٌر إلى ما سبق ذكره وتعّوض عنه بالّضمٌر تجّنبا للتكرار. -1

العناصر اإلشارٌة وتجّنب مستعملٌها إعادتها,  ةٌاإلحالتختصر الوحدات  -2

 فتحّقق االقتصاد فً اللّؽة.

ٌّة من العناصر المتباعدة فً فضاء  تصنع اإلحالة شبكة -3 من العبلقات اإلحال

 الّنص,فتجتمع فً كل واحدة متناؼمة.

ُتحّقق اإلحالة االستمرارٌة فتسمح لمستخدمً اللّؽة بحفظ المحتوى مستمراً  -4

 فً المخزون الفعال دون الّتصرٌح له.

هم ترتبط اإلحالة بتقدٌم سلسلة من المعلومات الجدٌدة فً شكل جزبً ما ٌس -5

ٌّة للّنص.  فً تنظٌم الفكرة األساس

 

 أدوات اإلحالة:
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ٌقصد بها األلفاظ التً لٌس لها داللة مستقلة فً ذاتها وال ٌتحّدد معناها إالّ     

 بالعودة إلى ما تحٌل إلٌه داخل الّنص أو خارجه وتتمثل فً األتً:

 الّضمائر: -1

لمتكلّم, أو المخاطب أو الّضمٌر هو اسم جامد ٌقوم مقام اسم ظاهر ٌدّل على ا    

, وتعد الّضمابر من أهم أدوات (16)الؽابب, والؽرض من االتٌان به لبلختصار

 اإلحالة, وتنقسم إلى قسمٌن:

 ضمابر وجودٌة: وتشمل ضمابر المتكلّم, والمخاطب,والؽابب. - أ

ٌّة وتشمل ضمابر للمتكلم,والمخاطب,  - ب والؽابب, مثل: قلمً, ضمابر الملك

ٌّة الّضمابر فً كونها ناببة عن أسماء, أو أفعال, أو وتت , قلمك, قلمنا مثل أهم

عبارات, فقد تحل محل كلمة أو جملة أو عبارة, باإلضافة إلى إّنهاتربط بٌن 

 .(17)أجزاء الّنص المختلفة

 أسماء اإلشارة:  -2

هً ألفاظ دالّة على عناصر ؼاببة حاضرة, تقوم بوظٌفة تحدٌد الّشخوص فً     

 :(18)الّزمان والمكان داخل المقام اإلشارّي وتنقسم إلىالتواصل من حٌث 

 حسب الظرفٌة وتنقسم إلى: -1

 ؼدا, أمس(. –زمانٌة: )اآلن  - أ

 هنالك(. -هناك  –مكانٌة: )هنا - ب

 حسب المسافة وتنقسم إلى: -2

 بعٌد مثل: ذاك, ذلك, تلك. - أ

 قرٌب مثل: هذا , هذه , هإالء. - ب

 حسب النوع: وتنقسم إلى: -3

 مثل )هذا(. –مذكر - أ
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 ثل هذه.مإنثم - ب

 حسب العدد تنقسمإلى: -4

 مفردة, مثل: هذا, هذه. -أ 

 مثنى: مثل: هاذان, وهاتان. -ب 

 جمع: أولبك هإالء. -ج 

 األسماء الموصولة: -3

ٌّن بواسطة جملة تذكر بعده, وتسمى هذه      االسم الموصول هو "ما دل على مع

 (20)وصلة الموصول إّما جملة اسمٌة وإّما فعلٌة (19)الجملة صلة موصول"

 .(21)الموصوالت إلى قسمٌن وتنقسم

موصوالت مختصة: تقتصر داللتها على بعض األنواع دون ؼٌرها,  -أوال      

 وٌمكن توضٌحها على النحو األتً:

 حسب الجنس وتنقسم إلى: -1

 مذكر؛ الذي, واللّذان. -أ 

 مإنث: الّتً, واللتان. -ب 

 حسب العدد, وتنقسم إلى: -2

 مفرد: الذي, التً. -أ 

 لذٌن, اللّتٌن.مإنث: اللّتان, اللّذان, ا -ب 

 جمع: الّذٌن , أولى, البلّبً, اللَّواِتً. -ج 

موصوالت عامة: وتسمى المشتركة وال تقتصر داللتها على بعض هذه  -ثانٌا      

 األنواع دون األخرى وإّنما تصلح لجمٌع األنواع وهً كاآلتً:

 وؼٌرها.–ما  –موصوالت عامة للعاقل: من  - أ

 ذو.موصوالت عامة لؽٌر العاقل: ذا, أي,  - ب
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 المقارنة: -4

ٌّة مقارنة تتضّمن شٌبٌن فً األقل؛ ٌشتركان فً سمة مشتركة      هً كل عمل

 :(22)بٌنهما وتنقسم إلى قسمٌن

 مقارنة عامة ولها عدة أصناؾ تتمثل فً: -أوالً 

 ألفاظ تعّبر عن التشابه ومنها: شبٌه ومشابه. -أ 

, مساو, مماثل, ألفاظ تعّبر عن التطابق ومنها: نفسه, عٌنه, مطابق, مكافا -ب 

 قبٌل, مثٌل, نظٌر, مرادؾ.

 ألفاظ المقارنة التً تعّبر عن التخالؾ, ومنها "مخالؾ, مختلؾ,مؽاٌر". -ج 

 ألفاظ المقارنة التً تعّبر عن اآلخرٌة ومنها: اآلخر, البدٌل, الباقً. -د 

 مقارنة خاّصة: -2

كٌؾ, ٌإتً بها للتعبٌر عن الموازنة بٌن شٌبٌن أو أكثر من حٌث الكم وال    

وٌقوم أفعل التفضٌل فٌها بوظٌفة المقارنة, وٌقصد بؤفعل الّتفصٌل هو وصؾ 

ٌشتق بشروط خاصة على وزن )أفعل( للداللة على معنى من ثبلثة معاٍن 

 :(23)هً

أن ٌدل على شٌبٌن اشتركا فً واحدة وزاد أحدهما على االخر فٌها, نحو:  -1

 محّمٌد أكبر ِسناً من أخٌه.

ا فً صفة واحدة, وإّنما زاد أحدهما فً صفته على اآلخر أّن شٌبٌن لم ٌشترك -2

 فً صفته, نحو: العسُل أحلَى من الخلِّ.

إّن الوصؾ ثابت للموصوؾ من ؼٌر نظر إلى الّتفضٌل نحو كتاب هللا أنفع  -3

 :(24)والسم الّتفضٌل شروط ٌجب توافرها وهً كاآلتً, كتاب

ٌُْبَنى  وأفعل, التفضٌل أن ٌكون الفعل معناه قابل للّتفاوت , أي للّتفاض -1 ل, فبل 

 من فعل ال ٌقبل المفاضلة كـ)مات, فنى(.
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ٌُْشَتق من جامد نحو: نعم, وببس. -2  أْن ٌكون الفعل متّصرفاً, فبل 

أن ٌكون الفعل مثبتاً, فبل ٌبنى من منفً, سواء كان مبلزماً للنفً: أم ؼٌر  -3

 مبلزم, وذلك لببل ٌلتبس المثبت بالمنفً.

 للمعلوم, وال ٌصاغ إالّ من فعل ثبلثً لٌس بلون وال عٌب.أْن ٌكون مبنٌاً  -4

 :(25)وألفعل الّتفضٌل أٌضاً ثبلثة أحوال هً

ٌُوُسؾمجرد من )أْل( واإلضافة, قال تعالى: ﴿ -1 َوأَُخوهُ أََحبُّ إِلَى أَِبٌَنا  لَ

ا﴾  .(26)ِمنَّ

ٍة أُْخِرجَ  أن ٌكون مضافاً إلى نكرة, قال تعالى: ﴿ -2 َر أُمَّ ٌْ  .(27)ْت لِلنَّاِس﴾ُكنُتْم َخ

ٍة أََكاِبَر  َوَكَذلِكأن ٌكون مضافاً إلى معرفة, كقوله تعالى:﴿ -3 ٌَ َجَعْلَنا ِفً ُكلِّ َقْر

 .(28)ُمْجِرِمٌَها﴾

ٌّة من دٌوان حصاد العمر نماذج تطبٌق
(*): 

اشتمل الّدٌوان على العدٌد من أدوات االتساق اإلحالٌة التً تسهم فً توضٌح     

 ٌن أجزاءه, وهذه األدوات كما ٌلً:المعنى والرّبط ب

 الضمائر: -أّوال  

استخدم الشاعر فً قصابده العدٌد من الّضمابر التً تنوعت بٌن ضمابر ملكٌة     

وقد تحّدث فً قصٌدته )عودة روح( عن محبوبته فوز حٌث شبَّه , ووجودٌة

 رإٌته لها بعودة الروح إلٌه, فٌقول فً مطلع قصٌدته:

 

 ًّ  بعد ضٌاعها الّروح عادت إل
 (29)وتفّجرت فً صدري الصعداءُ                    

 
وٌقول فً بٌت آخر منها ٌتحدث فٌه عن حاله مع محبوبته وعن جمالها وصفاء 

 ُوّدها اتجاهه:
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 َكْم َهّزنًِ َذاَك الجمالُ وَشّفنًِ 
                           ًُّ َذاَك الّصفِ

 تحوُطُه األضواء(30)
 

البٌتٌن عدة ضمابر ساهمت فً تماسك األبٌات وارتباط أجزاءها ,  وفً هذٌن    

 وتمثلت فٌما ٌلً:

الضمٌر المتصل التاء: فً لفظة )عادت( وهو عنصر إشاري أحال به  -1

 الشاعر إلى الّروح وهً إحالة بعدٌة ذات مدى قرٌب.

( وهو عناصر إشاري أحال به الشاعر  -2 ًّ الضمٌر المتصل الٌاء فً لفظة )إل

ٌّة خارجٌة.إلى نف  سه وهً إحالة مقام

الضمٌر المتصل الهاء فً لفظة )ضٌاعها( وهو عناصر إشاري أحال به  -3

 الشاعر إلى لفظة الروح وهً إحالة قبلٌة ذات مدى قرٌب.

الضمٌر المتصل التاء فً لفظة )تفجرت( وهو عنصر إشاري أحال به  -4

 الشاعر إلى لفظة )الصعداء( وهً إحالة بعدٌة ذات مدى قرٌب.

الضمٌر المتصل الٌاء فً لفظة )صدرَي( وهو عنصر إشاري أحال به  -5

 الشاعر إلى نفسه إحالة مقامٌة.

ومنذلك أٌضاً قوله فً قصٌدة )حسناء( حٌث ٌتحدث فٌها عن إحساسه وقت     

إطبلله حسناء علٌه فتحدث عن جمالها وعن أثر هذا الجمال فً نفسه فٌقول فً 

 مطلع القصٌدة:

 

 األنحاء تحالفإاد وفا ضاء

لما حللِت بمكَتبًِ حسناء           
(31) 
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َفَمّثل لقدومها علٌه بإطبللة مشرقة أضاءت فإاده وعبقت األنحاء برٌحتها, 

 والمضمره, ةواستخدم ضمٌرٌن بارزٌن لبٌان الترابط بٌن ألفاظ النص الظاهر

 تمثبل فً:

الشاعر  الضمٌر المتصل التاء فً لفظة )حللت( وهو عنصر إشاري أحال به -1

 إلى لفظه حسناء وهً إحالة بعدٌة ذات مدى قرٌب.

الضمٌر المتصل الٌاء فً لفظة )مكتبً( وهو عنصر إشاري أحال به  -2

الشاعر إلى نفسه وهً إحالة مقامٌة خارجٌة وٌقول أٌضاً فً بٌت آخر من 

 القصٌدة:

هُ  ٌُّ ُه وَسِم ٌُّ          فالحسن أَنِت َصفِ

 ك والوَقار َكَساءُ واللطؾ لطف                 

أي الحسن كله تمثل فً ذاتها واللطؾ لطفها والوقار والهٌبة كساء ترتدٌه وقد     

 استخدم فً هذا عدة ضمابر إحالٌة تمثلت فً : 

الضمٌر المنفصل )أنِت( وهو عنصر إشاري أحال به الشاعر إلى المخاطب  -1

 وهً إحالة مقامٌة خارجٌة.

 أسماء اإلشارة: -ثانٌا  

تمد الشاعر أسماء اإلشارة فً قصابده منّوعاً بٌنها فمثبلً فً قصٌدة )فً اع    

رحاب هللا( استخدم أسماء اإلشارة الدالة على البعد, حٌث تتحدث فً هذه القصٌدة 

عن حب هللا وعن تعلق القلب به وعن ملكوت هللا وجنانه التً وعد بها المإمنون, 

ا الذي ٌلقى بالفإاد فً جحٌم كما تحّدث عن مؽرٌات الضبلل وهوى الدناٌ

 المهالك, فتنوعت أسماء اإلشارة فً هذه القصٌدة تبعاً لذلك ٌقول الشاعر:

 



 ا .نادٌن علً رمضان 

 اإلحالة ودورها فً تماسك النص الشعري نماذج من دٌوان حصاد العمر ... 

 

 283 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

 تِْلَك الِجَناُن فبل ُحِرْمَت َنِعٌُمها

وِرضى اإلله َفبل ُحِرْمَت ِرَضاهُ                    
(32) 

 

اجنان, وٌقصد  هلى البعد أحال به الشاعر إلى لفظتلك: هو اسم إشارة دال ع    

بالجنان )جنة الخلد( فاستخدم لفظة الجنان بعد اسم اإلشارة, لٌصل إلى المعنى 

ٌّة  الذي ٌرٌده فً حدٌثه الشعرّي فٌدل على قرب الوصول إلٌها وهً إحالة نص

داخلٌة بعدٌة ذات مدى قرٌب واستخدم أٌضاً اسم اإلشارة الدال على البعد فً بٌت 

 آخر ٌقول:

 مل الِذّي ال أرتِضىهو َذلَِك األ   
بٌن األمانً ؼٌر أْن أُْعَطاهُ                    

(33) 
فـ)ذلك(: اسم إشارة دال على البعد وهو عنصر إشارّي أحال به الشاعر إلى 

 عنصر لؽوّي سابق وهو القرب من هللا فذكره بعد قوله:
 
 إنًِّ إلى الّرحمن أكثر َرْؼَبة    

 نُه ُمْنٌتً وِرضاهُ والقُْرُب م                  

ٌّة ذات مدى بعٌد     ٌّة قبل ٌّة داخل كما استخدم فً قصٌدة أخرى , وهً إحالة نص

أسماء اإلشارة الدالة على القرب مثل قصٌدة )تحٌة أسرة(, تحّدث فً هذه 

القصٌدة عن زٌارة أسرة مصرٌة عرٌقة, فكانت زٌارتها بمثابة شرؾ حظً به, 

 ٌقول فً مطلع القصٌدة:

 
 
 لزائرٌناا فحًادي قم فإٌا

ا                   (34)واحن لؤلخٌار هاما وجبٌن 
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فٌخاطب فإاده من شدة فرحه بقدوم الزابرٌن له أن ٌقوم باستقبالهم وتحٌتهم,      

 ثم ٌقول فً بٌت آخر من القصٌدة استخدم فٌه اسم اإلشارة:

ا تراَءِت لًِ ٌَ ن  زواال   َهِذه الدُّ

ؤَس بَِصْدِريو                     ٌَ ْؽُرُس ال ٌَ  ُعَضاال  

فـ)هذه اسم إشارة( مفرد ٌدل على القرب أحال به الشاعر إلى لفظة )الدنٌا(     

ٌّة ذات مدى قرٌب.  وهً إحالة نص

وقد استخدم أٌضاً اسم اإلشارة الدال على الزمن فً قصٌدة )حقٌقة مؤساة(     

التً أحرقت خطابه إلٌها.  والتً ٌتحدث فٌها عن قرار فراقه لملهمة قصابده

 ٌقول:

ًَ َبْعَد الحٌاِة َدوارس  واآلَن ِه

 (36)ِمثلُ الهشٌِم ُحطاُمها كُرفاةٍ                

فـ)اآلن( ظرؾ زمان وهو عنصر إشاري أحال به الشاعر إلى لفظة سابقة     

 وهً )صفحات ُوّد( ذكرها فً بٌت سابق فقال: 

 تًِ صفحات ُوٍد ُصْؽُتَها ِمْن ُمْهجَ 
 َوَضممُتَها َضّم األَلٌِِؾ لَِذاتًِ               

 
ٌّة ذات مدى بعٌد.     ٌّة قبل ٌّة داخل  وهً إحالة نص

تإدي األسماء الموصولة الربط بٌن أجزاء الّنص   األسماء الموصول: -ثالثا  

وتسهم فً عودة الكبلم بعضه على بعض, فهً ُتحٌل إلى كلمة أو جملة أو نص, 

لتها تكون على ؼابب معلوم بالضرورة لدى الُمخاَطب والمخاِطب على كما أّن إحا

 السواء.
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ومن الموصوالت التً ذكرها الشاعر فً قصابده قوله فً قصٌدة )جمر     

وتبر( التً تحّدث فٌها عن قابض الجمر, وعابد التبر, وهً كناٌة عن المتمسك 

فٌها عن الصدقة وفضلها  بؤخبلقه ودٌنه وعن عابد المال وهابن النفس, ثم تحّدث

 وعن الصبر وجزاءه, ٌقول:

ٌَْصبِرنَّ الذي تإذٌه مخَمَصة ولَ
(37) 

 (38)ٌنساق لعل ٌسرا  مع التعسٌر                     

فالذي هنا اسم موصول: وهو عنصر إشاري أحال به الشاعر إلى عنصر     

ٌّة خارجٌة  .لؽوي ؼابب, حاضر فً ذهن المخاطب, وهً إحالة مقام

كما ذكر الموصوالت أٌضاً فً قصٌدة )زلة قلم( وهً قصٌدة طوٌلة تحدث     

فٌها عن مظاهر حسن المرأة ومفاتنها, وعن مكارم األخبلق, وعن الناس 

وأطباعها وعن بؽداد وحرب الخلٌج, وعن أّمة اإلسبلم وما حّل بها من نوازل, 

 ٌقول فً أحد أبٌاتها:

 ّدُموالُِعنوا َكما لُِعَن الّذٌن َتقَ 

 (39)أمثالَُهم, ففِعالُُهم ال ُتْؽَفرُ               

جوا بمقابح وتنعلوا أخبلقهم, وأعمتهم الدنٌا, فما      فهنا ٌتحّدث عن رجال ُتوِّ

إحالة , أبصروا, فاستخدم االسم الموصول )الذٌن( لئلحالة إلى نص سابق وهً

 نصٌة داخلٌة ذات مدى بعٌد.

سم الموصول الدال على المثنى فً قصٌدة )ظبٌان( التً كما استخدم أٌضاً اال    

تحّدث فٌها عن )ظبٌتٌن( وصؾ جمالهما وتؤثٌره علٌه, وعن خٌاله الذي أتى بهما 

 لٌستٌقظ على وهم وجودهما, فٌقول:

 وأََجْلُت َعٌنًِ فً المكان فلم أجد

ِن هواِجسً قد أْضَرَما                  ٌْ ؼٌر اللّت
(40) 
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تٌن( عنصر إشاري أحال به إلى عنصر لؽوّي سابق وهو )الظبٌتٌن( فـ)اللّ      

 وذلك فً قوله:

 ولما َرِضٌُت بِؽٌر َوْصِل عاجلٍ 

ِهما قد أسلما                    ٌْ ن لََم ٌْ  من ظبٌت

ٌّة قبلٌة ذات مدى بعٌد. ٌّة داخل  وهً إحالة نص

إلحالة من خبلل ومن هذا الذي ذكرناه نلحظ مدى االرتباط الذي تحدثه ا      

 ربط النصوص ونسقها فً تراكٌب داللٌة تإدي الؽرض الذي أراده الشاعر.

 

 المقارنة: -رابعا  

 المقارنة العاّمة: -1

ٌّنة , وقد تبلورت المظاهر اإلحالٌة       تتضمن اشتراك شٌبٌن فً سمة مع

للمقارنة فً عدة نماذج من قصابد الشاعر: ٌوسؾ الحنٌش؛ منها قوله فً قصٌدة 

 )ظبٌان(.

فِّر وَصائِدٍ  ٌَ د ال  ٌْ  َعَجباَ لَص

ٌَُعانًِ                 ئِّن ِمَن الّظَبا و ٌَ ِمْثلً 
(41) 

فـ)مثلًِ( عنصر إشاري أحال به الشاعر إلى عنصر لؽوّي خارج الّنص وهً     

ٌّة وٌقول أٌضاً فً قصٌدة )رهان العابد( التً تحّدث فٌها عن , إحالة مقامٌة خارج

ٌّة, لٌنال أرفع المنازل عند هللا اإلنسان ال ذي ٌقوم اللٌل متعبداً هلل مُخلصا له العبود

 فٌقول:

ُرَك َهالِكٌ  ٌْ  َقْد فُْزَت باألُْخَرى َوُؼ

ْلَق إالّ نارها َوَرَماَدَها                   ٌَ لَْم 
(42) 
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فاألخرى: عنصر إشاري أحال به الشاعر إلى عنصر لؽوي خارج النص,     

ٌّنه من خبلل البٌت السابق له وهو: نستطٌع أن   نتب

لَ ُجلَُّه قائِما   ٌْ بٌُِت اللّ ٌَ  ٌا َمْن 

 والّناُس ُتْسلُِم للَِكَرى أْجَفاَنَها                

ٌُحٌل الشاعر بفظة )األخرى( إلى اآلخره وهً إحالة مقامٌة خارجٌة.      ف

 المقارنة الخاصة: -2

التً تحدث فٌها عن محبوبته مؽازالً ٌقول الشاعر فً قصٌدة )أحلى قصٌد(     

 إٌاها ٌقول:

 والؽٌُد أنِت ِخٌاُرَها فً َناِظري

 (43)ولو اْجتَمْعَن لُكْنِت أَْلَطُؾ أَْؼَرى               

ألطُؾ: أفعل تفضٌل وهو عنصر إشاري أحال به الشاعر إلى المخاطب, وهً     

ٌّة ٌّة خارج لؽوي, أحال به الشاعر  أؼرى: أفعل تفضٌل وهو عنصر, إحالة مقام

ٌّة ٌّة خارج كما ذكر اإلحالة بالمقارنة الخاصة فً , إلى المخاطب وهً إحالة مقام

 قصابد أخرى منها قوله فً قصٌدة )زلة قلم(.

بًِ َظاِهرا  فً ِمْقولًِ ٌْ  إِْن َكاَنَع

 (44)فاَّلل َخِالقُه األَعزُّ األْقَدرُ                   

سبحانه –وهو عنصر إشارّي أحال به الشاعر إلى هللا األعّز: أفعل تفضٌل     

ٌّة ذات مدى قرٌب -وتعالى ٌّة قبل ٌّة داخل األقدر: أفعل تفضٌل , وهً إحالة نص

ٌّة  -وهو عنصر إشارّي أحال به الشاعر إلى هللا سبحانه وتعالى وهً إحالة نص

 داخلٌة ذات مدى قرٌب.
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 الخاتمة

و الحق له, ٌسهم فً ترابط اإلحالة هً عود شًء على شًء سابق أ -1

 العبارات وتوضٌح المعنى.

 والترابط الّنصً. االلتحامتعد اإلحالة وسٌلة من وسابل السبك التً تإدي  -2

لئلحالة أدوات مختلفة تمثلت فً الضمابر , أسماء اإلشارة األسماء  -3

الموصولة, المقارنة, وهً تسهم فً تعلٌق الكبلم بعضه ببعض, والربط بٌن 

 واء كانت تلك اإلحالة مقامٌة أو داخلٌة , قبلٌة أو بعدٌة.عناصره, س

ترتكز اإلحالة على أربعة عناصر ربٌسة تتمثل فً المتكلم والعناصر  -4

 , والعبلقة بٌن اللّفظ المحٌل واللفظ المحال إلٌه.الحالً, والعنصر شاريالا

ت من خبلل الّنماذج الّتطبٌقٌة فً عدة ألفاظ تنوع ةٌاإلحالتمثلت األدوات  -5

 الذي سٌقت من أجله. اإلحالةبتنوع المدلول 

كثرة استخدام اإلحالة الداخلٌة الّنصٌة مقارنة باإلحالة الخارجٌة المقامٌة؛  -6

ذلك ألّن أؼلب أدوات اإلحالة ضمابر تشٌر إلى ألفاظ سابقة أو الحقة داخل 

 النص.
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 أسالٌب التنشئة االجتماعٌة فً مرحلة الطفولة المبكرة

 أ.الصؽٌر أحمد العتٌري 
 كلٌة التربٌة/ زلطن

 

 المقدمة :

ُتعد مرحلة الطفولة المبكرة هً من أهم المراحل الحٌاتٌة وأكثرها تؤثٌراً فً     

نفسٌة, بناء الشخصٌة االنسانٌة وفً تكوٌن خصابصها العقلٌة, واالجتماعٌة وال

وذلك من خبلل ما ٌكتسبه الفرد من خبرات وما ٌتعرض له من مإثرات, االمر 

الذي ٌحتم على الوالدٌن والمربٌن أهمٌة مراعاة سبلمة جمٌع العملٌات االجتماعٌة 

والنفسٌة التً ٌتعرض لها الطفل فً هذه الفترة الحرجة من العمر, فالفرد 

ً واقع االمر انعكاس للظروؾ كشخصٌة متمٌزة عن ؼٌره من األفراد هو ف

والخبرات التً ٌتعرض لها فً حٌاته, ألن عملٌة اكتساب الخبرات وتكوٌن 

الشخصٌة تكٌؾ نفسً وانسجام اجتماعً هً عملٌات متداخلة تتم عبر مراحل 

حٌاتٌة, متتالٌة شدٌدة االرتباط بعضها ببعض, فالنجاح فً المرحلة التطورٌة من 

درسة ضروري للنجاح فً المرحلة التً تلٌها, كما أن أي النمو كمرحلة ما قبل الم

مٌول عن العملٌات النمابٌة السوٌة ؼالباً ما ٌإدي إلى انحراؾ العملٌة التطورٌة فً 

المرحلة البلحقة, خصوصاً إذا كان هذا الحٌد شدٌداً وعند سن البلوغ ٌصبح 

الً فً المجتمع واضحاً مدى نجاح عملٌات النمو السابقة, حٌث ٌصبح الطفل مقبو

 قادراً على القٌام بدور البالؽٌن وفً التعامل مع متطلبات الحٌاة.

أما االبتعاد عن العملٌة التطورٌة فٌظهر على شكل انحرافات عن المعاٌٌر     

المؤلوفة, واالنحرافات مثل العداء االجتماعً والعنؾ بؤنواعه وتعاطً المخدرات 
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عن العملٌة التطورٌة السلٌمة, أي أن طبٌعة ؼالباً ما تمتد جذورها إلى الحٌد 

االنحراؾ تقررها عادة طبٌعة االضطرابات أو الخلل الذي حصل سلفاً فً أثناء 

المرور بمراحل النمو المختلفة, فقد اكد فروٌد على أهمٌة السنوات األولى من حٌاة 

د وتكوٌن الفرد باعتبارها أكثر الفترات مرونة, والتً ٌتم فٌها تشكٌل شخصٌة الفر

عاداته واتجاهاته ومٌوله, كما تبٌن أن المشكبلت واالضطرابات السلوكٌة التً 

ٌعانً منها الشباب فً فترة المراهقة تعود فً معظمها الى اسالٌب التربٌة الخاطبة 

التً تعرضوا لها فً فترة الطفولة المبكرة, فقد أرجع فروٌد واتباعه سلوك الفرد 

لنفسٌة والعقلٌة الى طفولته المبكرة التً ثبتت فٌها الشخصً األسوأ وأمراضه ا

معالم بذور تلك الشخصٌة فً أثناء التنشبة االجتماعٌة للطفل, األمر الذي ٌفرض 

على كل من ٌتولى مهمة تربٌة الطفل والتعامل معه فً مرحلة الطفولة المبكرة أن 

اسبة واتباع الطرق ٌكون حذراً ودقٌقاً فً توفٌر الخبرات, واختٌار االسالٌب المن

 (1)السلٌمة للتعامل مع االطفال فً المواقؾ الحٌاتٌة المتعددة.

 :مشكلة البحث

فالنمو السلٌم للطفل والتربٌة الصحٌحة تتوقفان على كفاءة من ٌتولى أمره     

بالرعاٌة, وباألخص الوالدان اللذان ٌعتبران أهم وأول المإثرات االجتماعٌة التً 

فً تربٌة الطفل وتنشبته, وقد أكدت الدراسات النفسٌة والتربوٌة  تلعب دوراً أساسً

مدى تؤثٌر أسلوب معاملة الوالدٌن فً تكوٌن شخصٌة أبنابهما, فالطفل ٌقضً 

معظم أوقاته خبلل السنوات الست من حٌاته معهما, وبناء علٌه اعتبرت البٌبة 

ل وفً تكوٌن اتجاهاته االسرٌة للطفل عامبلً مهماً وأساسٌاً فً تشكٌل شخصٌة الطف

 (2)ومٌوله وطرابق تعامله مع الحٌاة فً ما بعد.
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ما تؤثٌر أسالٌب التنشبة : وتتبلور مشكلة البحث فً التساإل الربٌس التالً

 االجتماعٌة على الطفل؟

أكدت مدرسة التحلٌل النفسً "خطورة تؤثٌر معاملة الوالدٌن فً تكوٌن شخصٌة     

ضً خبلل السنوات األولى من حٌاته معظم االوقات بٌن أبناءهما ذلك أن الطفل ٌق

والدٌه, وٌكون هذا طرفٌن ربٌسٌٌن فً أكثر الخبرات التً ٌتعرض لها الطفل 

, وان العبلقات النفسٌة التً (3)باعتبارها وسٌلة إلشباع حاجات الطفل ومطالبه"

واضح  ٌكونها الطفل مع االم خصوصاً فً السنوات األولى من حٌاته ذات تؤثٌر

فً تحدٌد مبلمح شخصٌته, هذا ما أشار إلٌه إرٌكسون فً نظرٌته "إلى أن الطفل 

ٌستمد ثقته بنفسه وباآلخرٌن من خبلل عبلقته بؤمه, فاألم تولد هذا الشعور بالثقة 

عن طرٌق تلبٌتها لحاجاته االولٌة, فاألطفال الذٌن ٌشعرون باألمن النفسً فً 

ا الشعور على فبات المجتمع عند الكبر مما ٌساعد عبلقاتهم مع امهاتهم ٌعممون هذ

 (4)بدوره على نمو عدد من سمات الشخصٌة كقوة الضمٌر والمشاركة واالنتماء.

 أهمٌة البحث:

ن االسرة     تبدو أهمٌة االسرة وخطورة دور الوالدٌن فً تنشبة االطفال الى كوَّ

فً السنوات  هً الطرؾ الربٌس فً أؼلب الخبرات التً ٌتعرض لها الطفل

الحرجة من عمره, ومن ثم فان دور األسرة فً التنشبة االجتماعٌة وتؤثٌرها 

سٌكون قوٌاً واساسٌاً, فاذا ما تكونت شخصٌة الطفل بصورة جٌدة ووجهت بشكل 

سلٌم فان هذا الطفل سٌتمتع بشخصٌة متزنة سلٌمة, ذات ارادة قوٌة, وشخصٌة 

وٌن فً تلك الفترة من العمر فان الطفل مرحة, أما إذا حدث أي خلل من ذلك التك

سٌكون عاجزاً عن مواجهة مسإولٌاته, ؼٌر قادر على التكٌؾ مع المواقؾ الحٌاتٌة 

المتعددة, ومن هنا ٌتضح لنا مدى حساسٌة الدور الذي تلعبه االسرة فً تربٌة 
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االبناء وتنشبتهم فً مرحلة الطفولة المبكرة, وبناء علٌه تحدد أهمٌة البحث فً 

 : (5)اآلتً

"أن الدور الذي تقوم به األسرة فً عملٌة التنشبة االجتماعٌة البد أن ٌكون  -1

منظماً طبٌعٌاً بعٌداً عن العشوابٌة أو التخبط, وذلك حتى ال تتعرض هذه 

العملٌة الى مشاكل مختلة فً مظاهر النمو, فهً عملٌة مهمة وصعبة وتحتاج 

قافة العامة واالسلوب األفضل فً الى قدر كبٌر من المعلومات الدقٌقة والث

 أدابها.

ٌتعامل الوالدان مع ابنابهما على اساس من الفهم الواعً بخصابص مراحل  -2

النمو والسمات التً تمٌز كل مرحلة عن ؼٌرها من المراحل, ومن ثم التعرؾ 

على حاجات الطفل النفسً االجتماعً, هذا باإلضافة لحاجتهما إلى قدر كبٌر 

 القواعد الصحٌحة".من المعلومات و

الختٌار أفضل أسالٌب التنشبة االجتماعٌة لتربٌة الطفل وكٌفٌة التعامل معه,  -3

حٌث ٌإثر األسلوب الذي تستخدمه االسرة تؤثٌراً كبٌراً فً تكوٌن شخصٌة 

األطفال, لذلك نعتبر اتجاهات االسرة نحو تربٌة أبنابها من األمور االساسٌة 

 لها. فً تحدٌد دورها فً حٌاة أطفا

وضع خطة استراتٌجٌة ثابتة من أجل توعٌة اآلباء واألمهات وتدرٌبهم على  -4

كٌفٌة التعامل مع االطفال, وتوعٌتهم بحاجات االطفال وطرق إشباعها, 

وإرشادهم إلى أفضل األسالٌب لتربٌة أطفالهم, وإذا ما تم تحقٌق ذلك فإننا 

ٌوفر الوالدان فً األسرة نكون قد مهدنا الطرق لنمو الطفل نمواً سلٌماً, بما 

من جو نفسً مناسب ومن أنظمة وأسالٌب مقبولة بناًء على الفهم الواعً 

 (6)والمعرفة الدقٌقة, ٌساعد الطفل فً تحقٌق تنشبة اجتماعٌة نفسٌة سلٌمة.
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 هدؾ البحث:

ٌهدؾ هذا البحث الى التعرؾ على تؤثٌر أسالٌب التنشبة االجتماعٌة على     

 الطفل.

 حث: تساإل الب

 ما تؤثٌر أسالٌب التنشبة االجتماعٌة على الطفل؟

 مصطلحات البحث إجرائٌا :

 :هً مجموعة الطرق التً تتبعها االسرة كؤنماط أو نماذج فً األسالٌب

التعامل مع اطفالهم وتنشبتهم فً مختلؾ المواقؾ الحٌاتٌة والتً تإثر على 

  التكوٌن النفسً والتوافق االجتماعً للطفل.

 هً عملٌة تفاعل ٌتم عن طرٌقها تعدٌل سلوك الشخص  االجتماعٌة: التنشئة

بحٌث ٌتطابق مع توقعات اعضاء الجماعة التً ٌنتمً الٌها, وهً العملٌة 

القابمة على التفاعل االجتماعً التً ٌكتسب فٌها الطفل اسالٌب ومعاٌٌر 

 السلوك والقٌم المتعارؾ علٌها فً جماعته, بحٌث ٌستطٌع ان ٌعٌش فٌها

  وٌتعامل مع اعضابها بقدر مناسب من التناسق والنجاح, وهً.

 :بؤنها الرابط الشرعً االجتماعً الذي ٌجمع رجبلً بامرأة وهً  األســرة

الجماعة اإلنسانٌة األولى التً ٌتفاعل معها الطفل فً سنواته المبكرة, تلك 

فً تشكٌل  السنوات التً ٌإكد علماء النفس والتربٌة أهمٌتها وتؤثٌرها الخطر

 .شخصٌة االنسان وسلوكه فٌما بعد
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 :تمتد مرحلة الطفولة المبكرة من العام الثانً فً حٌاة  الطـفـولـة الـمبـكرة

الطفل الى العام السادس, وفً اثناء هذه الفترة ٌنمو وعً الطفل نحو 

االستقبللٌة, وتتحدد معالم شخصٌته الربٌسٌة وٌبدا فً االعتماد على نفسه فً 

 وحركاته بقدر كبٌر من الثقة والتلقابٌة. اعماله

 منـهـج البـحــث:

استخدم الباحث المنهج االستنباطً الذي ٌعتمد على الرجوع الى الدراسات     

والبحوث والمصادر السابقة ومحاولة تحلٌل الموضوع او الظاهرة او مناقشتها الى 

 النتابج المتعلقة بها.

 أدبٌة البحث:

التؽٌر ظاهرة موجودة فً كل مستوٌات الحٌاة والتً منها  عٌة:التنشئة االجتما    

الحٌاة االجتماعٌة, وان التؽٌر االجتماعً اذا حدث فانه  ٌتناول طبٌعة البناء 

االجتماعً مثل زٌادة أو قلة حجم المجتمع أو فً النظم واألجهزة االجتماعٌة أو 

قدات والمواقؾ, هذا حسب التؽٌرات اللؽوٌة والفنٌة كما ٌشمل التؽٌرات فً المعت

 وجهة نظر العالم جٌنز بٌرج.

وما من مجتمع اال تعترٌه تؽٌرات مختلفة, فسمة المجتمع التؽٌر ال الثبات فالتؽٌر 

ٌعتبر من السمات البلزمة لبقاء الجنس البشري وتفاعل أنماط الحٌاة على اختبلفها 

فً ظلها االفراد بان  لتحقق لدٌنا باستمرار أنماط وقٌماً اجتماعٌة جدٌدة ٌشعر

حٌاتهم متحركة ومتجددة, وانها فً تحركها وتجددها تتطلب منهم الحركة الداببة 

 والمساٌرة الكاملة دون تخلؾ أو تشبث بالقدٌم.

وعند حدوث التؽٌر االجتماعً نرى أن االفراد فً المجتمع ٌمارسون أدواراً     

السابق, وتخلؾ درجة التؽٌر من اجتماعٌة مؽاٌرة لتلك التً كانوا ٌمارسونها فً 
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مجتمع آلخر حٌث ان بعض المجتمعات تتؽٌر بسرعة وأخرى تتؽٌر ببطء, وٌعتبر 

المجتمع اللٌبً من المجتمعات التً حدث فٌها التؽٌر بصورة سرٌعة وفجابٌة, 

وذلك بسبب النمو االقتصادي المصاحب الكتشاؾ البترول واستؽبلله, وقد صاحب 

ٌرات الحضارٌة االجتماعٌة والخدمات المختلفة وظهر دور ذلك الكثٌر من التؽ

االسرة فً محاولة التمٌٌز بٌن االتجاهات السابدة فً تنشبة االبناء والتً ٌمكن 

التمٌٌز فٌها تصوراً بٌن اتجاهٌن احداهما تقلٌدي واالخر امٌل الى التجدٌد, حٌث 

ربٌتهم ألبنابهم كما ان ٌرفض البعض اتباع االسالٌب التً كان ٌتبعها آباإهم فً ت

ارتفاع المستوى التعلٌمً للوالدٌن ترك أثراً على مستوى تربٌتهم ألطفالهم 

ومحاولة اتباعهم الطرق الحدٌثة فً تربٌتهم القابمة على روح الدٌمقراطٌة 

 والتعاون.

ولما كانت االسرة هً المسإولة االولى عن عملٌة تثبٌت السمات الجوهرٌة     

ألنها تعمل على تلبٌة كل احتٌاجاته ومتطلباته المتعددة والتً لشخصٌة الطفل 

تتناول عدة أطر منها )الجسمً, النفسٌة, العقلٌة, االجتماعٌة, والعاطفٌة( , تكوٌن 

شخصٌته وظٌفٌاً ودٌنامٌكٌاً وفً نموه العقلً واالنفعالً واالجتماعً عملٌة التنشبة 

أدواتهم, وبناء علٌه تقع مسإولٌة التنشبة االجتماعٌة الجٌدة تساعد االبناء على فهم 

االجتماعٌة القابمة على أسس نفسٌة وتربوٌة سلٌمة على عاتق االبوٌن, حٌث أن 

لكل منهما دوره االجتماعً فً تنشبة األطفال ورعاٌتهم وفً نمو شخصٌتهم, 

هناك شبه اتفاق بٌن الباحثٌن على أهمٌة دور األسرة فً عملٌة التنشبة 

 (7).االجتماعٌة
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 تؤثٌر أسالٌب التنشئة االجتماعٌة على الطفل: -

ٌإكد الباحثون على أهمٌة مرحلة الطفولة المبكرة وما فٌها من خبرات ومشاعر     

مكبوته, حٌث ان الشخصٌة تتبلور وتتكون فً هذه المرحلة وذلك عن طرٌق 

لقد اكد التفاعل المستمر بٌن المعطٌات الوراثٌة وظروؾ التنشبة االجتماعٌة, 

الكثٌر من الدراسات الحدٌثة وجود عبلقة تفاعلٌة بٌن أسالٌب المعاملة الوالدٌة 

 )عملٌة التنشبة االجتماعٌة( وبٌن شخصٌة االبناء موضحاً فً اآلتً.

( نتابج الدراسة الطولٌة التً أكدت أن 1981حٌث بٌنت دراسة الفقً ) -1

الذكور بالهدوء  األمهات المتصفات بالحب ألطفالهم ٌتصؾ أطفالهم من

والشعور والسعادة, أما االمهات المتصفات باإلهمال أو المٌل الى العقاب فقد 

كان أطفالهم أكثر خجبلً وتحفظاً, فً حٌن كانت االمهات المتصفات بالحماٌة 

 (8)الزابدة ٌتصؾ أطفالهم بالخشونة وسرعة االنفعال.

النمو النفسً (, أثر إهمال األمر على 1976كما وضحت دراسة والمب ) -2

للطفل, حٌث انه من المعروؾ أن الحرمان من التفاعل االجتماعً والعاطفً 

االول بٌن الطفل وامه ٌإثر بصورة سلبٌة على نموه الجسمً, والعقلً, 

واللؽوي, واالنفعالً, واالجتماعً, أي على جمٌع جوانب شخصٌته, وان هذا 

اهمال أو نبذ أو عدوانٌة  الحرمان عادة ما ٌحدث نتٌجة ما تتصؾ به االم من

تجاه االبناء, مما ٌإدي الى تكوٌن شخصٌة تتصؾ باالنسحابٌة وضعؾ القدرة 

 .(9)على تكوٌن العبلقات االجتماعٌة

( فً دراسته عن العبلقة بٌن مشكبلت 1986هذا ما أكده أٌضاً مرسً ) -3

ما ( طالباً تتراوح أعمارهم 144التوافق والمعاملة الوالدٌة, والتً شملت )

سنة حٌث اكد ظهور مشكبلت التوافق االنفعالً لدى المراهقٌن  16-19بٌن 
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خصوصاً عند ادراكهم بسلوك عدم التقبل من قبل الوالدٌن فً طفولتهم وذلك 

بسبب أسلوب المعاملة المتسمة بالقوة من قبل االب فً الطفولة والتً تإدي 

ة والشعور بالذنب وعدم بالتالً الى ظهور استعدادات القلق االتكالٌة والعداو

 (10)االستقرار االنفعالً فً سن المراهقة.

( ان االطفال 1990فً الوقت نفسه أكدت دراسة فوندرا, وبارنت, وسشت ) -4

الذٌن ٌعاملون بقسوة من قبل الوالدٌن ٌكونون عادة معرضٌن الى ضعؾ 

هم القدرة على التكٌؾ االجتماعً, والتحصٌلً والمعرفً, حٌنما طبقوا دراسات

سنوات, وقد  5-3( طفبلً تتراوح أعمارهم ما بٌن 36على عٌنة مكونة من )

كان هإالء االطفال ٌعانون أٌضاً من صعوبة فً االدراك اللؽوي كما توصلت 

 (11)الٌه نتابج الدراسة.

( إلى ان الوالدٌن ٌساعدان فً نمو تقدٌر الذات 1993واشارت دراسة هونج ) -5

ة المبكرة من خبلل طرٌقة معاملتهم لهم والقابمة لدى االبناء فً مرحلة الطفول

على االهتمام والتقبل التً تجعل من هإالء االطفال اشخاصاً قادرٌن على 

التمتع باالستقبللٌة والمسإولٌة وحب التعاون وعدم ظهور الخوؾ من السلطة 

 .(12)الوالدٌة القوٌة

ي على مفهوم ( فقد بٌنت مدى تؤثٌر التسلط الوالد1993أما دراسة فلن ) -6

سنوات حٌث تبٌن  5-3الذات لدى االطفال الذٌن تتراوح أعمارهم ما بٌن 

وجود عبلقة متبادلة بٌن مفهوم الذات العالً لدى االطفال وفوة التسلط لدى 

االمهات, أي أن هناك عبلقة دالة بٌن درجة تقدٌر الذات للوالدٌن مع درجة 

رجة تقدٌر الذات للوالدٌن فً تقدٌر الذات لؤلبناء, حٌث أنه كلما كانت د

 .(13)مستوى مرتفع انعكس ذلك على االبناء
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( طالباً وطالبة 86التً شملت ) (1993أما دراسة كل من فراري وأولفت ) -7

سنة والتً هدفت الى التوصل الى معرفة  19-18تتراوح اعمارهم ما بٌن 

ى شخصٌتهم أسلوب التربٌة المتبع مع االبناء فً طفولتهم وما مدى تؤثٌره عل

المستقبلٌة, أوضحت أن الطلبة الذٌن تربوا على االسلوب الدٌكتاتوري 

والمتمٌزة بالقوة كانوا ٌعانون من النزعات الترددٌة أي التردد فً المعاملة, 

وٌتصفون بالحٌرة وٌشعرون بعدم الثقة, كما اتضح انخفاض مستوى 

ى االسلوب تحصٌلهم الدراسً, على العكس من الطلبة الذٌن تربوا عل

الدٌمقراطً المرن والمتصؾ بالتسامح والقبول, وبناًء علٌه اتضح أن مدى 

تقبل الوالدٌن للطفل فً مرحلة الطفولة المبكرة ٌإدي الى التكٌؾ االجتماعً 

 ومن هنا نوضح تؤثٌر أسالٌب التنشئة االجتماعٌة من حٌث: .(14)للطفل

 بالنسبة لنوع الجنس: -1

( ان الذكور ٌختلفون عن االناث من حٌث 1961وضح دروبلمان وسٌفر ) -أ 

المعاملة الوالدٌة, ألن االناث تفرض علٌهن السٌطرة الوالدٌة أكثر من 

 .(15)الذكور

( أن المعاملة التسلطٌة تإدي الى السلبٌة 1983وقد وضح ماكوبً ومارتن ) -ب 

والعدوان والكذب والخوؾ من مواجهة االخرٌن والتواصل معهم عند 

 .(16)الكبر

( فً دراستهم التً طبقوها على 1983ما توصل اوبن شو وآخرون )ك -ج 

مجموعة من المراهقٌن الى نتابج تإكد ان السلوك العدوانً مرتبط بؤسلوب 

المعاملة الوالدٌة القاسٌة, فقسوة االباء وتلطهم ٌمثل نموذجاً للعدوان ٌقلده 

 .(17)االطفال وٌحاكونه
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لتً ركزت على اسالٌب المعاملة ( وا1990أما عن دراسة سنج لو وآخرون ) -د 

الوالدٌة التً تإدي الى التوصل الى التوافق االسري, فقد بٌنت االمهات أكثر 

 (18)تساهبلً ودفباً وحناناً من االب نحو الجنسٌن من االبناء )الذكور واالناث(

( المطبقة على عٌنة مكونة من 1992واشارت دراسة بوهلر ولج ) -ه 

الوالدي, وأن تؤثٌرهم ٌإدي الى ظهور  ( اطفال بعد االنفصال108)

 .(19)العدوانٌة واالتكالٌة والقلق واالنسحابٌة لدى االطفال

 بالنسبة للترتٌب الطفل فً االسرة: -2

( طالباً وطالبة من طلبة 116( التً طبقت على )1991اكدت دراسة وارن ) -أ 

والدٌة, حٌث التعلٌم الجامعً ان الترتٌب المٌبلدي له دور كبٌر فً المعاملة ال

تبٌن أن الطلبة الذٌن كان ترتٌبهم فً االسرة )االول( ٌعاملون من قبل الوالدٌن 

بكل صرامة وتسلط فً حٌن ذكر الطلبة الذٌن كان ترتٌبهم )الثانً( أو 

)االخٌر( فً االسرة أن الوالدٌن كانوا أكثر تسامحاً معهم, أي أن الترتٌب 

لدٌة, والطفل االول ٌرى الوالدٌن على المٌبلدي للطفل ٌتؤثر بالمعاملة الوا

 .(20)انهما أكثر سٌطرة وتسلطاً من االطفال األخرٌن

( عن 1993أما عن الدراسة التربوٌة االجتماعٌة التً أجراها بدر علً ) -ب 

معاملة الوالدٌن ودورهما فً تكوٌن شخصٌة األبناء, فقد الحظ أن الطفل 

 .(21)د عن الحاجةالوحٌد فً األسرة عادة ما ٌحاط برعاٌة تزٌ

ومن حٌث حجم األسرة وترتٌب الطفل فٌها وتنوع الجنس بٌن االطفال فقد  -ج 

أفادت الدراسات ان له تؤثٌراً على اسلوب تنشبة الطفل, ألن الطفل االول قد 

ٌتعرض لخبرات واسالٌب تنشبة تختلؾ عن الطفل االخٌر, وقد ٌحظى الطفل 

 .(22)بعد مجًء الطفل الثانً والثالثاالول باهتمام أكبر من االهتمام الموزع 
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 بالنسبة المستوى الثقافً واالجتماعً لؤلسرة -3

على االتجاهات الوالدٌة فً تنشبة االبناء  (1974اثبتت دراسة اسماعٌل ) -أ 

( فً مصر أن االسلوب السابد بٌن االسر الفقٌرة 965على عٌنة مكونة من )

االسلوب السابد فٌها هو النصح  هو العقاب والتهدٌد, أما االسر المتوسطة فان

والتوجٌه, حٌث ان ظروؾ االسرة االقتصادٌة واالجتماعٌة والثقافٌة السٌبة 

تجعل االسرة ؼٌر قادرة على اشباع حاجات الطفل, وحرمانه من اشباع 

الحاجات ٌسبب له االحباط الذي ٌنتج عنه القلق, واالكتباب والتوتر كما أنها 

 . (23)دوانتنمً لدٌه االستعداد للع

( الى ان عبلقة الطفل بؤمه تتؤثر بحجم 1988وقد أشارت دراسة بولك ) -ب 

( طفبلً من 70االسرة وعدد االطفال والتً طبقت على عٌنة مكونة من )

الذكور واالناث باإلضافة الى امهاتهم, حٌث تبٌن أن كلما زاد عدد أفراد 

ام باألطفال نتٌجة االسرة وكثرت مسإولٌات االم أدى االمر الى قلة االهتم

النشؽال االم بؤمور متعلقة باألسرة, وان اسلوب التنشبة ٌختلؾ باختبلؾ 

االسر على الصعٌد الثقافً واالجتماعً واالقتصادي, فقد بٌن دورن بوش 

( فً دراسته على مجموعة من الطلبة المراهقٌن الذٌن ذكروا أن 1989)

 .(24)رٌون فً معاملتهم لهمأباءهم ذوو مستوى ثقافً مرتفع ولكنهم دٌكتاتو

 االستنتاجات:

إن مرحلة الطفولة المبكرة من أهم المراحل الحٌاتٌة فً بناء الشخصٌة     

اإلنسانٌة فً تكوٌن خصابصها المختلفة وذلك من خبلل ما ٌتم اكتسابه من 

مإثرات بٌبٌة وخبرات حٌاتٌه بتعرض لها الطفل فً أولى مراحل حٌاته , األمر 

من كل من ٌتولى مهمة تربٌة األطفال والتعامل معهم فً هذه المرحلة  الذي ٌتطلب
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وإن ٌكون جذٌراً ودقٌقاً فً اختٌارا أفضل األسالٌب المناسبة للتعامل مع هإالء 

األطفال فً الموافق الحٌاتٌة المختلفة وقد حدوت مشكلة الدراسة فً تعرؾ أسالٌب 

ها مع األطفال فً مرحلة الطفولة المبكرة التنشبة التً تتبعها األسر اللٌبٌة فً تعامل

 عن أن أسلوب الدٌمقراطٌة من أكثر األسالٌب انتشاراً.

أما عن أسالٌب اإلهمال والنبذ والحماٌة الزابدة والتذبذب فً المعاملة     

والدكتاتورٌة والقسوة فً المعاملة نتٌجة أسلوب القاهرة فً المعاملة والدٌكتاتورٌة 

ج ٌرى الباحث أن هناك تدنً فً مستوى الوعً عند بعض فً ضإ هذه النتاب

األسر اللٌبٌة فً كٌفٌة التعامل مع أطفالهم وفقاً لحاجات النمو ومتطلبات التنشبة 

االجتماعٌة األمر الذي ٌدعونا إلى التخوؾ من أثر األسالٌب التنمٌة فً تنشبة 

 األطفال.

من الحقابق ٌمكن اجمالها وٌتضح لنا من هذا العرض للدراسات السابقة مجموعة 

 فٌما ٌلً :

ان هناك اختبلفاً فً أسالٌب التنشبة االجتماعٌة التً تتبعها االسر فً تنشبة  .1

 االطفال.

 ٌوجد اختبلفات التنشبة االجتماعٌة بالنسبة لمتؽٌر الجنس )ذكر, أنثى(. .2

ان هناك اختبلفات فً التنشبة االجتماعٌة بالنسبة لمتؽٌر ترتٌب الطفل فً  .3

 سرة.اال

 توجد اختبلفات فً التنشبة االجتماعٌة للمستوى الثقافً واالجتماعً لؤلسرة. .4

 التوصٌات

  ,اقامة دورات تدرٌبة للتوعٌة بؤسالٌب التربٌة والتنشبة االجتماعٌة لؤلطفال

تركز على القواعد العلمٌة السلٌمة فً كٌفٌة التعامل معهم وفقاً لحاجاتهم 
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جتماعً وطبٌعة االدوار السلوكٌة المطلوبة ومتطلباتهم ونموهم النفسً واال

 منهم مستقببلً.

  ادخال مادة ) التربٌة االسرٌة ( كمقرر دراسً فً المرحلة الثانوٌة والتعلٌم

العالً لتؤهٌل الدارسٌن والدارسات للقٌام باألدوار االجتماعٌة الصحٌحة عند 

 تكوٌن االسرة.

 ٌن الوالدٌن فً استخدام اسالٌب نشر الوعً االسري بؤهمٌة التوافق والتفاهم ب

التنشبة االجتماعٌة فً تربٌة االطفال من خبلل برامج اذاعٌة وتلٌفزٌونٌة 

 تخصص لهذا الؽرض.

  توفٌر مكاتب استشارٌة إرشادٌة تضم نخبة من اساتذة التربٌة وعلم النفس

لتقدٌم النصابح واالرشادات فً طرٌق الرعاٌة الوالدٌة المشبعة بالحب 

وتوفٌر االمن, من أجل توفٌر سبل النمو االجتماعً والنفسً السلٌم والحنان, 

 لؤلطفال.

  ًالتوعٌة بتؤثٌر أسالٌب التنشبة ؼٌر السلٌمة على نمو الطفل عقلٌاً واجتماعٌا

 ونفسٌاً سواء فً مرحلة الطفولة المبكرة أو مراحل العمر المتقدمة.

 ر اللٌبٌة بؤسالٌب تخصص برامج تلٌفزٌونٌة تربوٌة تهدؾ الى تعرٌؾ األس

 التنشبة االجتماعٌة السلٌمة فً مرحلة الطفولة المبكرة .

 الهوامش:

محمد عبد المإمن حسٌن : مشاكبلت الطفل النفسٌة القاهرة دار الفكر العربً,  .1

 .4, ص 1980



 أ . الصؽٌر أحمد العتٌري

 أسالٌب التنشئة االجتماعٌة فً مرحلة الطفولة المبكرة

 

 317 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

إبراهٌم السمادونً, )التوقعات الوالدٌة نحو تربٌة الطفل فً سن ما قبل  .2

 6ؽٌرات األسرٌة فً مجلة دراسات تربوٌة مج المدرسة وعبلقتها ببعض المت

 .207, ص 1991رابعة التربٌة الحدٌثة القاهرة,  35جـ 

بدر علً )معاملة الوالدٌن فً تكوٌن شخصٌة االبناء دراسة تربوٌة(, دراسة تربوٌة  .3

 .108, ص1993, 105اجتماعٌة, اللجنة الوطنٌة القطرٌة للثقافة والعلوم ع 

األم على النمو النفسً للطفل(, مجلة العلوم االجتماعٌة  حامد الفقً )أثر إهمال .4

 .56, ص 1981/ ٌناٌر, جامعة الكوٌت,  8العدد الرابع, س 

إلهام عبٌد )من اجل تكون األسرة المصرٌة( بٌبٌة تربوٌة لطفل)قبل المدرسة(,  .5

 .44, ص1989المإثر السنوي الثانً لطفل المصري تنشبة ورعاٌته القاهرة : 

ر حلٌم بشانً, دارسات مٌدانٌة فً النضج الخلقً عند الناشبة, طلعت منصو .6

 .73جامعة الكوٌت, ص

إبراهٌم السمادونً, )التوقعات الوالدٌة نحو تربٌة الطفل فً سن ما قبل  .7

المدرسة وعبلقتها ببعض المتؽٌرات األسرٌة فً مجلة دراسات تربوٌة, 

 .215مرجع سابق, ص 

 .10النمو النفسً للطفل(, مرجع سابق, صحامد الفقً )أثر إهمال األم على  .8

9. Flynn . T . the effect of parental authority on the 

preschool child s self  - connect – early child 

development and care – v- 84 – 1993 . p 103. 

10. Drop leman . LF . and Schaeffer . e . s bogs and girls 

replies of mutual and parental behavior A pa . N . y . 

August 31 – St . 1961. P. 183. 



 أ . الصؽٌر أحمد العتٌري

 أسالٌب التنشئة االجتماعٌة فً مرحلة الطفولة المبكرة

 

 318 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

11. mace by . E . And martin . j . socialization in the 

cohtext of the Family : parent. Child in tract on wiley . 

1993. P112. 

12. Opehs haw . D : K : Thomas . Dg Rollins . B . 

sociazation and adolesceht, selfesteem . adolescence 

. v . 18 N ( 70 ) 1983. P.202. 

13.  lau sing Han kit – Tai , lew , William , chun ping and 

bernd Thomas , relations among perceived parental 

contarl warmth indulgence and Family harmony of 

Chinese in mainland china Development  psychology. 

v , 26 N , ( 4 ) 1990 , p , 674 – 675. 

14.  Bu ri J, R, parental authority q uestiennoire , Journal 

of personality Assessmnt v, 57, 1991, P 110 – 111. 

15. Mikulincer , Mario , Weller , Aron and Florian , victor 

sense of clo senses to parents and Family rules , 

Astudy of spy – cloggy v , 28 N ( 3 ) 1993 , P 323 – 

325. 

16.  Starels , marijorie  gender differenes in parent – child 

relation , 148 – 165 maich. 

 .115, ص1995سنج لوهو ولووبرنت, بدون مإلؾ , ب ت , ب د ,  .17

 .15حامد الفقً )أثر إهمال األم على النمو النفسً للطفل(, مرجع سابق, ص .18



 أ . الصؽٌر أحمد العتٌري

 أسالٌب التنشئة االجتماعٌة فً مرحلة الطفولة المبكرة

 

 319 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

محمد عماد الدٌن إسماعٌل نجٌب اسكندر ورشدي فام, )معاملة الوالدٌن فً  .19

ٌة, تكوٌن شخصٌة األبناء(, كٌؾ نربً أطفالنا, القاهرة مكتبة النهضة العرب

 .73. ص 1974

عبد الفتاح القرشً: اتجاهات االباء واالمهات الكوتٌن فً تشجٌع االنباء  .20

وعبلقتها ببعض المتؽٌرات, حولٌات كلٌة اآلداب وجامعة الكوٌت الرسالة 

 .53. ص 1986( الحولٌة السابعة, 35)

21. Bullock J, the relationship Berween parental 

persceptions of the family environment and childen ,is 

perceived competence – and sudy Journal v,18 , 

(2004),  pp 17, 31,. 

22. Elinger – B – D. The home enrironment and the 

creative thinking ability of children (2 ed) psychology - 

state University, 1984. p.77. 

23. Bayley , N , and Schaeffer in gene , (R) medinus (Ed ) 

– Reading in psychology of parents – child 

relationship , N , y  John  wiley g sons , 1967. P.98. 

عبدالواحد علوانً : تنشبة األطفال وثقافٌة التنشبة, دار الفكر العربً, دمشق  .24

 .28, ص  1997

 

 

 



 أ . علً محمد البشكار

 اآلمر للوجوب

 

 301 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

 األمـــــر للوجــــوب

 علً محمد البشكارأ .  
 كلٌة التربٌة ناصر –جامعة الزاوٌة 

 مقدمـــــة:

الحمد هلل رب العالمٌن أحمده حمد الشاكرٌن والصبلة والسبلم على سٌدنا محمد     

الصادق األمٌن فسبحان من علم بالقلم علم اإلنسان ما لم ٌعلم, اللهم ال عمل لنا إال 

ما علمتنا إنك أنت العلٌم الحكٌم, اللهم علمنا ما ٌنفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً 

 وأجعلنا ممن ٌستمعون القول فٌتبعون أحسنه. 

 وبعد ,,,

رتكز, فمن الطبٌعً أن تتوجه أنظار فإن األمر هو مدار التكلٌؾ, وعلٌه ٌ     

األصولٌٌن, وأن تتجه أفكارهم بالدرجة األولى إلى هذه الصٌؽة, نظرا لما لها من 

أهمٌة كبٌرة, حق لعلماء األصول النظر إلٌها, وتوضٌحها, حٌث إن معظم االبتبلء 

تدور رحاه حول هذه الصٌؽة, و بمعرفتها ٌتسنى للعام والخاص معرفة األحكام, 

 لتالً ٌستطٌع التمٌٌز بٌن الحبلل والحرام.وبا

حٌث ٌقول: ))أحق ما ٌبدأ به  –رحمه هللا  -وهذا واضح فً قول اإلمام السرخسً 

فً البٌان األمر والنهً؛ ألن معظم االبتبلء بهما وبمعرفتهما تتم معرفة األحكام, 

مدلول كل   وٌتمٌز الحبلل من الحرام(( وبالتالً كان لزاما على العلماء النظر فً

منهما على حدة, وأهم الجوانب الجدٌرة بالبحث والتمحٌص, وما ٌترتب على 

مخالفتها, وطبٌعً إثر بحثهم حول هذا الموضوع, وإثرابه باألدلة التً تزٌد من 

التوضٌح والتسهٌل أن تتباٌن آرابهم ووجهات نظرهم فً بعض القضاٌا حسب ما 

نه محق فً ذلك, ولكل أجره, وهللا ٌتراءى لكل واحد من المجتهدٌن, وٌرى أ

 المستعان.
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هذا وقد توجهت الختٌار هذا الموضوع القٌم الذي هو أحد شٌبٌن هامٌن ٌرتكز     

علٌهما مدار التكلٌؾ, وهما األمر والنهً, وإلٌمانً العمٌق بالحاجة الماسة لطرق 

ئ هذا الموضوع المهم على األقل من وجهة نظري الخاصة, حٌث ٌجدر بالقار

والسامع أن ٌستزٌد معرفة تامة بهذه الصٌؽة, وبالتالً ٌتسنى له سهولة معرفة متى 

تكون للوجوب, ومتى تكون للندب, ومتى تكون لئلباحة أو التهدٌد وؼٌرها من 

المعانً التً ٌصرؾ األمر إلٌها حسب القرٌنة المصاحبة لؤلمر, وإفادته الفورٌة 

 حرٌم, وهل ٌفٌد الوجوب أم ال؟ والتكرار, وصرؾ األمر بعد الحظر والت

وبالرؼم من ترددي مرارا وتكرارا حول الكتابة فً هذا الموضوع, إال أننً     

تؽلبت على هذا الصراع بالعزٌمة واإلصرار, كما أننً ال أنسى بعض الصعوبات 

األخرى منها التذبذب  فً المواصبلت, وقلة المصادر التً تشٌر إلى موضوع 

ثر كبٌر ال محالة, وهذه الصعوبات والعراقٌل وإن كانت فً البحث, فإن لها أ

جملتها تعد بسٌطة من قبل ؼٌري, إال أنها صعبة بالنسبة لً, وقد اعتمدت  فً 

دراستً والكتابة فً هذا الموضوع على عدد من المصادر والمراجع من بٌنها 

ح األحكام لآلمدي, أصول السرخسً, أصول الفقه للشٌخ محمد الفقهً, صحٌ

البخاري, صحٌح مسلم, أصول الفقه اإلسبلمً لزكً الدٌن شعبان, المدخل فً 

أصول الفقه المالكً لمحمد عبد الؽنً الباجقنً, أما المنهج المتبع فً الدراسة لهذا 

الموضوع فهو المنهج االستقرابً التحلٌلً النقدي, هذا وقد قسمت البحث إلى 

البحث وأهمٌته, والصعوبات التً اآلتً: المقدمة, وتكلمت فٌها عن موضوع 

واجهت البحث, ثم أعقبت المقدمة ثبلثة مباحث هً صلب البحث وعلٌها ٌدور 

 وهً كاآلتً: 

 :وٌتناول تعرٌؾ األمر, وحده, وصٌؽته, واستعماالته.  المبحث األول 
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 :ًتناولت فٌه اقتضاء األمر الفورٌة, والتكرار, ووجهات  المبحث الثان

 ل ذلك. النظر المتباٌنة حو

 :خصصته لبٌان اختبلؾ علماء األصول, وتباٌن وجهات  المبحث الثالث

نظرهم حول هذه الصٌؽة, حٌث احتوى كل اختبلفاتهم, سواء حول التعرٌؾ, 

أو الصٌؽة, أو اختبلفهم حول اقتضابه الفورٌة وما ٌقابلها والتكرار وما ٌقابله, 

الحظر والتحرٌم, وما  وإضافة ألقوالهم حول ما إذا جاءت صٌؽة األمر بعد

  قالوه بالخصوص وأدلة كل فرٌق حول وجهة نظره التً ذهب إلٌها, ثم جاءت

الخبلصة النهابٌة للبحث, والنتابج التً توصلت إلٌها من خبلل طرقً لهذا 

 الموضوع, ثم قابمة المصادر والمراجع التً ذٌلت بها البحث.

 األمــــــــــر: المبحث األول

 أوال: تعرٌفه

لقد عرؾ األمر بتعرٌفات كثٌرة حتى وإن تباٌنت فً بعض األحٌان من قبل     

بعض المجتهدٌن, فإننً أجد أؼلبها متقارب مع بعضها اآلخر ذكرها اآلمدي فً 

كتابه األحكام وقال األقرب فً ذلك أن ٌقال: األمر هو طلب الفعل على جهة 

 .(1)االستعبلء

والمراد , (2)كؾ على جهة االستعبلء وعرؾ أٌضا بؤنه: اقتضاء فعل ؼٌر    

باالقتضاء هنا ما ٌقوم بالنفس من الطلب؛ ألن األمر حقٌقة, هو ذلك االقتضاء 

والصٌؽة سمٌت به مجازا, واحترز بقوله فعل ؼٌر كؾ عن مفهوم النهً, فإنه 

طلب كؾ عن فعل, واحترز بقوله على جهة االستعبلء من مفهوم الدعاء 

هو حقٌقة فً القول الطالب, وزادت المعتزلة قٌدا فً , وقٌل: (3)وااللتماس

التعرٌؾ أن ٌكون على جهة العلو, ولكن ٌفسد اشتراط قٌدي االستعبلء والعلو 



 أ . علً محمد البشكار

 اآلمر للوجوب

 

 303 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

َماَذا السابق ذكرهما قوله تعالى حكاٌة عن فرعون عندما استشار قومه بقوله: 

َتؤُْمُرونَ 
قابلٌن وال , فلقد أطلق األمر على القول المخصوص ببل علو من ال(4)

استعبلء, وإطبلق األمر على الفعل هو من قبٌل المجاز, وإطبلقه على ؼٌر القول 

الطالب, كإطبلقة الفعل مثبل, ال ٌعد من قبٌل الحقٌقة, لكنه من قبٌل المجاز, إذ أن 

, وقٌل فً معنى األمر أٌضا:" هو ما دل على طلب (5)االشتراك خبلؾ األصل

, وهذا الطلب قد ٌكون بصٌؽة األمر المعروفة, نحو الفعل, وتحصٌله فً المستقبل

َكاةَ قوله تعالى:  بلَة َوآُتوا الزَّ َوأَِقٌُموا الصَّ
, وقٌل هو: الطلب الدال على (7()6)

طلب الفعل, وصٌؽته افعل, ولقد كان االتفاق بٌن أؼلب الفقهاء واألصولٌٌن على 

, وقٌل: هو حقٌقة مشتركة أن لفظ األمر هو حقٌقة فً القول, وهو مجاز فً الفعل

بٌنهما, لكن األول هو األصح, وذلك؛ ألن القول المخصوص هو الذي ٌتبادر إلى 

الفهم عندما نطلق لفظ األمر, إذ لو كان مشتركا لما تبادر أحد المعنٌٌن, فلفظ األمر 

وما تصرؾ منه كؤمرت زٌدا بكذا, فٌقول الصحابً: أمرنا, أو أمرنا رسول هللا 

لٌه وسلم حقٌقة فً القول الدال بالوضع على طلب الفعل, وقد علم من صلى هللا ع

التعبٌر بالقول: إن الطلب باإلشارة, والقرابن المفهمة, ال ٌكون أمرا حقٌقة, ولقد 

احترز بذلك عمن ٌقول: أوجبت علٌك, أو أنا طالبه منك, أو إن تركته عاقبتك, 

كما ٌعلم من ذلك أٌضا دخول ففً هذه الحالة ٌكون خبرا عن أمر, ولٌس أمرا, 

اإلٌجاب والندب فً حد األمر بخبلؾ صٌؽة أفعل, فإنها ال تكون إال حقٌقة فً 

اإلٌجاب خاصة, فاألمر لفظ على صٌؽة افعل, وسواء كانت هذه الصٌؽة لئلٌجاب 

أم للندب, والمعتزلة ال تسمى األمر أمرا, إال إذا وجد العلو, بحٌث ٌكون الطالب 

المطلوب منه بخبلؾ االستعبلء وهً الؽلظة أو رفع الصوت, أو  أعلى مرتبة من

ؼٌر ذلك مما ٌدل على االستعبلء, وقٌل: ٌشترط االستعبلء من دون العلو, وقٌل: 

هما معا, وقٌل: إن األمر مشترك بٌن القول والفعل, وهذا ما نجده واضحا فً قوله 
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اْلَبَصرِ َوَما أَْمُرَنا إاِلَّ َواِحَدةٌ َكلَْمٍح بِ تعالى: 
ومثاال على ذلك كؤن ٌقول القابل  (8)

, فٌكون فً هذه الحالة كناٌة عن (9)لزوجته: أمرك بٌدك, أو فوضت إلٌك أمرك

الطبلق, ونحن إذا قلنا باالشتراك فً القول والفعل, أو القدر المشترك بٌنهما, فبل 

فٌكون  بد من تمٌز المراد, فإذا قلنا حقٌقة فً القول الطالب للفعل خاصة,

االستعمال فً ؼٌره مجازا, والمجاز ٌشترط فٌه لزوم القصد, وترتب على ذلك 

بطبلن االستدالل بقوله صلى هللا علٌه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة 

, وحسب ما ورد فً كتاب السرخسً حٌث إنه ذهب إلى أن األمر ٌعد (10)أعظم"

ء فً تعرٌفه فً هذا الكتاب قسما من أقسام الكبلم, مثل الخبر واالستخبار, وجا

على حسب ما عرفه أصحاب اللؽة: هو قول المرء لؽٌره افعل, ووجهة نظر 

الفقهاء فً هذا قالوا: بؤن هذه الكلمة إذا خاطب بها المرء من هو مثله, أو دونه ٌعد 

فً هذه الحالة أمرا, أما إذا كان المؤمور أعلى درجة من اآلمر مثبل فبل ٌعد أمرا, 

المخاطب ممن ٌجوز أن ٌكون مؤمور المخاطب, كان أمرا, وإن كان مما فإن كان 

ال ٌجوز أن ٌكون مؤموره ال ٌكون أمرا, وبالتالً ٌكون قول من دعا بقوله اللهم 

اؼفر لً وارحمنً سإاال, ودعاء ال أمرا, وأن األمر ٌعرؾ بهذه الصٌؽة فقط, وال 

جمهور من الفقهاء, وذهب تعرؾ حقٌقٌة األمر من ؼٌر هذه الصٌؽة, هذا عن ال

بعض أصحاب مالك والشافعً: إلى أن حقٌقة المراد باألمر من دون هذه الصٌؽة, 

وعلى هذا ٌبنى الخبلؾ فً أفعال رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم بؤنها موجبة أم 

ٌَُخالِفُوَن َعْن أَْمِرهِ ال؟, وكان االحتجاج فً ذلك بقوله تعالى:  ْحَذِر الَِّذٌَن  ٌَ َفْل
(11) ,

َوَما أَْمُر ِفْرَعْوَن ِبَرِشٌدٍ أي عن سمته وطرٌقته فً أفعاله, وقال تعالى: 
(12) ,

َنُهمْ المراد فعله وطرٌقته, وقال أٌضا:  ٌْ َوأَْمُرُهْم ُشوَرى َب
, أي أفعالهم, وتقول (13)

العرب فً هذا, أمر فبلن سدٌد مستقٌم, أي حاله وأفعاله, هذا وإن ثبت أن األمر 

ر عن الفعل كان حقٌقة فٌه, وهذا ٌتضح لنا من أن العرب تفرق بٌن جمع األمر ٌعب
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الذي هو القول, فقالوا فٌه أوامر, واألمر الذي مقصودة والمراد منه الفعل قالوا فً 

جمعه أمور, إال أن هناك من ذهب على أن األمر فً الفعل بطرٌق المجاز 

نه البد من بٌان الوجه الذي اتسع فٌه , ولقد احتج على من قال هذا بؤ(14)واالتساع

ألجله؛ ألن االتساع ال ٌؤتً والمجاز ال ٌكون إال بطرٌق معلوم, حٌث ٌستعار اللفظ 

بذلك الطرٌق لؽٌر حقٌقته مجازا وٌإخذ من قوله صلى هللا علٌه وسلم: "خذوا عنً 

ً , تنصٌص على إتباعه ف(16), وقوله: "صلوا كما رأٌتمونً أصلً"(15)مناسككم"

أفعاله, فلفظ أمر هو حقٌقة فً القول المخصوص باالتفاق مجاز فً الفعل, وقٌل 

هو حقٌقة مشتركة, أي حقٌقة فٌهما, فهو مشترك, ولكنهم ذهبوا إلى صحة ترجٌح 

األول, ألن القول المخصوص هو الذي ٌسبق إلى الفهم عند أطبلق لفظ أمر, إذ لو 

ء فً كتاب الوسٌط فً أصول الفقه فٌما كان مشتركا لما تبادر أحد المعنٌٌن, وجا

ٌخص األمر ومعناه, أن األمر ٌعد فردا من أفراد الخاص, وهو أي األمر سواء 

وجد فً النص الشرعً على صٌؽة األمر مثل اقرأ واكتب أو على صٌؽة الخبر 

َتَربَّْصنَ الذي فً معنى األمر مثل قوله تعالى:  ٌَ َواْلُمَطلََّقاُت 
عدة , وقد وردت (17)

تعرٌفات لؤلمر أقربها حسب ما ٌراه اآلمدي هو طلب الفعل على وجه 

 .(18)االستعبلء

 ثانٌا: حّده

لقد ذهب بعض المتكلمٌن إلى القول بالكبلم النفسً ؼٌر اللفظ, وذهب البعض     

اآلخر إلى نفٌه تماما حٌث ال ٌعترؾ إال بالكبلم اللفظً, أي اعتبار األمر لفظا 

لً, إذ أنه ال ٌبحث وال تهمه سوى األلفاظ وذلك ألن األدلة وهو ما ٌهم األصو

السمعٌة تدور علٌها, وعلى هذا فتعرٌؾ األمر هو الصٌؽة المعلومة, وما ٌجري 

مجراها مقتضً بها الفعل حتما مع استعبلء, واشترط بعض المتكلمٌن علو اآلمر 

لعلو وهو حتى ٌكون كبلمه أمرا حقٌقٌا, لكن البعض اآلخر ال ٌشترط هذا ا
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الصحٌح, وعلل ذلك بؤن األدنى قد ٌؤمر األعلى فٌدم بذلك, ولو كان العلو شرطا لم 

ٌطلق على طلبه أمرا, وأما ما ٌصدر من ؼٌر المستعلً ٌسمى أمرا من باب 

إِنَّ َهَذا لََساِحٌر المجاز, كما فً قوله تعالى على لسان فرعون مشٌرا إلى موسى: 

ٌُْخرِ  ٌُِرٌُد أَن  ْن أَْرِضُكْم َفَماَذا َتؤُْمُرونَ َعلٌٌِم  َجُكم مِّ
, أي تشٌرون, وهذا ٌوضح (19)

, هذا وقد اشترط (20)أن صٌؽة األمر فً التضرع, وااللتماس ال تسمى أمرا

جمهور المعتزلة فً حد األمر قولهم: إنه للعلو من دون االستعبلء, وقد اختار أبو 

دون العلو, وقال به اآلمدي وابن الحاجب, وذهب الحسٌن االستعبلء من 

, فٌما نقله عن ؼٌره ٌجب أن ٌشترط العلو واالستعبلء معا, وقال (21)اآلسنوي

اإلمام فخر الدٌن: إن ما علٌه المتكلمون أنه ال ٌشترط علوا وال استعبلء, فمن ذلك 

 نصل إلى أربعة أقوال:

 اشتراط العلو واالستعبلء معا. .1

 .عدم اشتراطهما .2

 اشتراط العلو. .3

 اشتراط االستعبلء. .4

وقٌل: إن االستعبلء هو الطلب ال على وجه التذٌٌل بؽلظة ورفع صوت, والعلو 

الطالب أقل  أن ٌكون الطالب أعلى مرتبة, وإذا تساوٌا فهو التماس, وإذا كان

 .(22)مرتبة فهو سإال ودعاء

 ثالثا: صٌؽته.

ء ٌكون بعدة أنواع: فقد تكون صٌؽة األمر أو الطلب, أو طلب حصول الشً    

َكاةَ بفعل األمر مثل قوله تعالى:  بلَة َوآُتوا الزَّ َفؤَِقٌُموا الصَّ
, وقد تكون بالفعل (23)

ن َسَعِتهِ المقرون ببلم األمر كقوله تعالى:  ٌُنِفْق ُذو َسَعٍة مِّ لِ
, وقوله تعالى: (24)

 ُُصْمه ٌَ ْهَر َفْل َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ
وقد تكون بالمصدر النابب عن فعل األمر,  ,(25)
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َقابِ وذلك مثل قوله تعالى:  َفإَِذا لَقٌُِتُم الَِّذٌَن َكَفُروا َفَضْرَب الرِّ
, وقد تكون (26)

ْفِسِه باسم فعل األمر, وذلك مثل قوله تعالى:  ِتَها َعن نَّ ٌْ َوَراَوَدْتُه الَِتً ُهَو فًِ َب

َت لَكَ َوَؼلََّقِت األَْبَواَب َوَقالَ  ٌْ ْت َه
, وقد تكون جملة خبرٌة المراد بها الطلب, (27)

ْن َعَذاٍب أَلٌٍِم مثل قوله تعالى:  َها الَِّذٌَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعلَى ِتَجاَرٍة ُتنِجٌُكم مِّ ٌُّ ا أَ ٌَ

ِ ِبؤَْمَوالُِكمْ  ِ َوَرُسولِِه َوُتَجاِهُدوَن ِفً َسِبٌِل هللاَّ ٌر لَُّكْم إِن  ُتْإِمُنوَن ِباهللَّ ٌْ َوأَنُفِسُكْم َذلُِكْم َخ

ْؽِفْر لَُكْم ُذُنوَبُكمْ  ٌَ ُكنُتْم َتْعلَُموَن 
, وقٌل: إنه البد فً أصل صٌؽة األمر (29) ,(28)

المطلقة من اقترانها بما ٌفهم منه أن مطلقها لٌس كحاك عن ؼٌر, وال هو هاذ 

 .(30)كالنابم

 رابعا: استعماالته

صٌؽة األمر كثٌرة, وقد ذكر علماء األصول أن األمر له إن وجوه استعماالت 

وجوه متعددة, أوصلها بعضهم إلى خمسة عشر وجها, وهً المشهورة, وزاد 

البعض اآلخر علٌها حتى وصلت لستة وعشرٌن معنى, نحاول ذكر المشهور منها 

 :(31)هنا

َكاةَ الوجوب, مثل قوله تعالى:  بلَة َوآُتوا الزَّ أَِقٌُموا الصَّ
(32). 

راً الندب, مثل قوله تعالى:  ٌْ َفَكاِتُبَوُهْم إِْن َعلِْمُتْم ِفٌِهْم َخ
(33). 

َباتِ اإلباحة, كقوله تعالى:  ٌِّ ُكلُوا ِمَن الطَّ
َوإَِذا َحلَْلُتْم , وقوله تعالى: (34)

َفاْصَطاُدوا
(35). 

اْعَملُوا َما ِشْبُتمْ التهدٌد, مثل قوله: 
(36). 

َجالُِكمْ ه تعالى: اإلرشاد, مثل قول ِن ِمن رِّ ٌْ َواْسَتْشِهُدوا َشِهٌَد
(37). 

التؤدٌب, مثل قوله صلى هللا علٌه وسلم البن عباس وسنه دون البلوغ وٌده تطٌش 

 .(38)فً الصفحة: "ٌا ؼبلم سمً هللا وكل بٌمٌنك وكل مما ٌلٌك"

ُعوا َفإِنَّ َمِصٌَرُكْم إِلَىاإلنذار, مثل قوله تعالى:  النَّارِ  َتَمتَّ
(39). 
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ُ االمتنان, مثل قوله تعالى:  ا َرَزَقُكُم هللاَّ َوُكلُوا ِممَّ
(40). 

اْدُخلُوَها ِبَسبلٍم آِمِنٌنَ اإلكرام, مثل قوله تعالى: 
(41) . 

ُكوُنوا ِقَرَدًة َخاِسِبٌنَ التسخٌر واالمتهان, مثل قوله تعالى: 
(42). 

كن فٌكونل قوله تعالى: التكوٌن, والمقصود اإلٌجاد بعد العدم, مث
(43). 

فؤتوا بسورة من مثلهالتعجٌز, مثل قوله تعالى: 
(44). 

ذق إنك أنت العزٌز الكرٌماإلهانة, مثل قوله تعالى: 
(45). 

َفاْصِبُروا أَْو الَ َتْصِبُرواالتسوٌة, مثل قوله تعالى: 
(46). 

َنَنا وَ الدعاء, مثل قوله تعالى:  ٌْ َنا اْفَتْح َب َن َقْوِمَنا ِباْلَحقِّ َربَّ ٌْ َب
(47). 

ْلقُونَ االحتقار, مثل قوله تعالى:  أَْلقُوا َما أَنُتم مُّ
(48). 

الخبر, ومنه حدٌث البخاري: "إن مما أدرك الناس من كبلم النبوة األولى: إذا لم 

 , أي صنعت ما شبت. (49)تستحً فاصنع ما شبت"

ْنِعهِ انُظُروا إِلَ االعتبار, مثل قوله تعالى:  ٌَ ى َثَمِرِه إَِذا أَْثَمَر َو
(50). 

َؾ َضَرُبوا لََك األَْمَثالَ التعجب, مثل قوله تعالى:  ٌْ انُظْر َك
(51). 

 التمنً, كقول امرئ القٌس: 

 

 أال أٌها اللٌل الطوٌل أال انجلً *** بصبح وما اإلصباح منك بؤمثل

 

ً وأهم تلك المعانً وهكذا أورد الباحث صٌؽة األمر فً االستعمال العرب    

السالؾ ذكرها, حٌث أن صٌؽة األمر وضعت فً أصل اللسان العربً للوجوب, 

وهو المراد عند التجرد من القرابن, وذهب بعض األصولٌٌن إلى أنها لفظ مشترك 

بٌن المعانً التً استعملت فٌها, و بذلك ٌتوقؾ فهم المراد عن القرٌنة التً 

أنها مشترك لفظً بٌن اإلٌجاب والندب  ٌصرؾ األمر إلٌها, وقال البعض
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واإلباحة, وذهب البعض إلى أنها مشترك معنوي بٌن اإلٌجاب والندب واإلباحة, 

حٌث إن المعنى المشترك بٌن هذه الثبلثة هو اإلذن, فإذا وردت الصٌؽة مجردة ال 

ٌفهم منها سوى اإلذن فقط, وحكم الترك ال ٌصرؾ منها إال القرابن, وهذا المعنى 

قرب من سابقه, كما رأوا أنه مشترك بٌن الوجوب والندب, فإذا جرد عن القرابن ٌ

فبل ٌعلم أٌهما المراد, فبل ٌكون تاركه معاقب إال بقرٌنة, وقال البعض اآلخر: إنه 

مشترك معنوي بٌن اإلٌجاب والندب, والمعنى الجامع أن الفعل مطلوب, وال توجد 

ٌقول باالشتراك اللفظً ال ٌخالؾ فً أن  فروق بٌن هذا الرأي وبٌن سابقه الذي

الصٌؽة المجردة تدل على مطلوبٌة الفعل, واإلشكال حاصل فقط فً أمر الترك, 

أهو معاقب علٌه أم ال؟ وذهب آخرون إلى أنه حقٌقة فً الندب, حٌث أن الصٌؽة 

المجردة تدل على أن صاحبها ٌستحق الثواب, وتاركها ال ٌعاقب, وقٌل: إنه حقٌقة 

 .(52)اإلٌجاب, وبالتالً ٌكون فاعله مستحقا للثواب, وتاركه مستحقا للعقاب فً 

 والخبلصة من ذلك كله, إن صٌؽة األمر المجردة كالتالً:

 تدل على طلب الفعل على جهة اإلٌجاب.

 تدل على طلب الفعل على جهة الندب.

 تدل على مطلق الطلب.

 تدل على مجرد اإلذن.

 الستعمالٌة إال بالقرٌنة.ال تدخل على أحد معانٌها ا

وفً النهاٌة أقول بؤننً قد أوردت جل تلك المعانً التً تؤتً صٌػ األمر      

مستعملة فٌها, وما الحظته, وما الحظه علماء األصول أن بعض تلك المعانً تارة 

ٌكون متداخبل فً البعض اآلخر وذلك مثل قول الرسول صلى هللا علٌه وسلم: "كل 

اْعَملُوا َما ِشْبُتمْ تمتعوا لئلنذار قرٌب من قوله تعالى: بٌمٌنك" وقوله 
(53) 
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 اقتضاء األمر التكرار, و الفورٌة المبحث الثانً

 أوال: اقتضاإه التكرار.

نستهل البداٌة بطرح سإال وهو هل إذا أمر الشارع بفعل ولٌس هناك قرٌنة     

 تكرار أم ال؟تدل على أن المراد التكرار, فهل هذه الصٌؽة تدل على ال

لقد اتفق علماء األصول على أن المدة البد منها من جهة أنها ضرورٌة حٌث ال 

وجود للماهٌة إال أن ٌوجد بعض أفرادها على األقل من حٌث أنها مدلول اللفظ, 

 :(54)وقد اختلفوا فً مدلولها على ما زاد على ذلك على خمسة أوجه 

العمل إال إذا قام دلٌل ٌمنع من ذلك,  األمر ٌوجب التكرار, المستوعب لجمٌع    

وحجة القابل: أنه لو لم ٌكن األمر للتكرار لما صح االستثناء منه, الستحالة 

االستثناء بٌن المرة الواحدة, ولكن االستثناء صحٌح فؤنت تقول: صم إال ٌوم 

الخمٌس, وأٌضا لو كان داال على المرة الواحدة لكان قول اآلمر لؽٌره: صل مرة 

 دة, ؼٌر مفٌد, ولكان قوله: صل مرارا فٌه تناقضا.واح

األمر ال ٌوجب التكرار, ولكنه ٌحتمله, وحجة القابل بذلك أنه إذا قال له: صل, أو 

صم فقد أمره بإٌقاع فعل الصبلة, والصوم وهو مصدر أفعل, والمصدر محتمل 

طالق  لبلستؽراق والعدد, فلذا ٌصح تفسٌره به, ومن ذلك إذا قال لزوجته: أنت

ثبلثا, وقع به لما كان تفسٌرا للمصدر, وهو الطبلق, ولو اقتصر على قوله أنت 

طالق لم ٌقع سوى طلقة واحدة, مع احتمال اللفظ للثبلث, وإذا قال: صل, فقد أمره 

بإٌقاع المصدر وهو الصبلة, والمصدر ٌحتمل العدد, فإن اقترن به ما ٌدل على 

 حدة كافٌة. العدد حمل علٌه, وإال فالمرة الوا

َوإِن ُكنُتْم ال ٌوجب التكرار, وال ٌحتمله إال أذا علق بشرط, كقوله تعالى:     

هَُّروا ُجُنباً َفاطَّ
اِنً َفاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد , أو صفة مثل قوله تعالى: (55) ُة َوالزَّ ٌَ اِن الزَّ
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ْنُهَما ِماَبَة َجْلَدةٍ  مِّ
عمر بن الخطاب رضً هللا , وحجة القابلٌن بذلك ما ورد أن (56)

عنه سؤل النبً صلى هللا علٌه وسلم لما رآه قد جمع بطهارة واحدة بٌن صلوات 

عام الفتح, فقال: أعمدا فعلت هذا ٌا رسول هللا, فقال: "نعم", ولوال أنه فهم تكرار 

بلةِ الطهارة من قوله تعالى:   , لما كان للسإال معنى لذلك.إَِذا قُْمُتْم إِلَى الصَّ

أنه ال ٌوجب التكرار, وال ٌحتمله سواء أكان مطلقا ام معلقا بشرط, أو مخصوصا 

بوصؾ, وأدلة القابلٌن بذلك أنه لو قال القابل: صام زٌد, صدق على المرة 

الواحدة, من ؼٌر إدامة, وأنه لو قال الرجل لوكٌله: طلق زوجتً لم ٌملك الوكٌل 

 أكثر من طلقة واحدة.

ى أنه مشترك بٌنهما فبل ٌحمل على أحدهما أال بقرٌنة, أو الوقؾ إما على معن    

أنه موضوع ألحدهما, وال تعرفه فبل بد من البٌان, ودلٌل القابل بذلك أن األمر 

بمطلقه ؼٌر ظاهر فً المرة الواحدة وال فً التكرار, ولهذا فإنه ٌحسن أن ٌستفهم 

و كان ظاهرا فً أحد من اآلمر عند قوله: اضرب, فٌقال مرة واحدة أو مرارا, ول

 .(57)األمرٌن لما حسن االستفهام

وزٌادة لتوضٌح ما تقدم ذكره فٌا ٌخص تكرار األمر, أن صٌؽة األمر ال تدل     

على طلب حصول الفعل مرة, كما أنها ال تدل على التكرار حٌث إن أهل اللؽة 

على هذه الصٌؽة ال تفٌد إال مجرد طلب الفعل فً خصوص الزمان, وخصوص 

المطلوب ٌستفاد من المادة داللة لها على ؼٌر مجرد الفعل, فً الوقت ذاته ذهب 

علماء األصول إلى أن صٌؽته تقتضً التكرار قٌاسا على النهً, وهذا ٌثبت 

بطبلنه؛ ألنه قٌاس فً اللؽة, واللؽة ال تثبت قٌاس ما قدم, كذلك كان استداللهم 

بمً, فٌتكرر األمر بتكرره, على أن األمر بالشًء نهً عن ضده, والنهً دا

والجواب عن ذلك أن النهً فٌه فرع عن األمر, فإذا كان األمر دابما, كان النهً 

دابما, و إن كان فً وقت معٌن كان نهٌا عن أضداده فً ذلك الوقت المعٌن, و إذا 
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كان مطلقا, كان فً وقت الفعل, وإذا علق على شرط أو صفة تدل على التكرار 

من الصٌؽة, فإذا قٌل مثبل: لم  ٌقل به الحنفٌة فً قوله تعالى:  تتكرر علته ال

ُهَما ٌَ ِد ٌْ اِرَقُة َفاْقَطُعوا أَ اِرُق َوالسَّ َوالسَّ
, فلم ٌقطعوا فً السرقة الثانٌة الٌد (58)

 الٌسرى مع أن السرقة علة القطع, وجلدوا الزانً البكر كلما زنى؟

لة؛ أن السرقة لٌست علة حقٌقٌة فالجواب ٌكون من جهة مانعً تخصٌص الع    

للقطع للتخلؾ للمرة الثالثة إجماعا, وهذا نقص لعلٌتها فلم تعتبر علة, وٌبقى 

موجب النص مرة مع السرقة, ومن جهة الجمٌع أن هذا النص مإول ألن المراد 

باألٌدي األٌمان بدلٌل قراءة عبد هللا بن مسعود رضً هللا عنه "فاقطعوا أٌمانهما", 

ه لٌس للسارق إال ٌمٌن واحدة, فٌكون بالتالً من مقابلة اآلحاد باآلحاد, أي حٌث إن

أن كل سارق وسارقة فاقطعوا ٌمناه, ففً السرقة الثالثة ال محل للحكم فلم 

, كما أن من بٌن استدالل القابلٌن بالتكرار أٌضا ما رواه المحدثون عن (59)ٌمكن

 علٌه وسلم لما قال فً أحد ابن عباس رضً هللا عنه أن رسول هللا صلى هللا

خطبه:" أٌها الناس إن هللا فرض علٌكم الحج فحجوا "فسؤله األقرع بن حابس فقال: 

أفً كل عام ٌا رسول هللا, فسكت الرسول الكرٌم حتى قالها ثبلثا, فقال: "ال, لو 

قلتها لوجبت ولم تستطٌعوا أن تعملوا بها, الحج مرة, وما زاد فتطوع" ووجه 

هم أن األمر لو لم ٌكن مقتضٌا للتكرار لؽة, لما كان لسإال األقرع وجه؛ استدالل

ألنه عربً من أهل اللسان, ولخطؤه الرسول فً سإاله, ورد علٌهم فً ذلك 

االستدالل بؤن منشؤ السإال لم ٌكن من فهمه أن األمر المطلق ٌدل بوضعه على 

م والصبلة والزكاة التكرار, بل ألنه وجد أن العبادات األخرى من مثل الصو

شرعت متكررة بتكرار أوقاتها, فظن أن الحج مثلها؛ ألنه ٌقع فً زمان ٌتكرر كل 

عام, فوضح له الرسول الكرٌم عدم إمكان ذلك, وأن الفرض مرة واحدة, هذا وقد 

استدل القابلون بؤنها ال تدل على التكرار, وهم المحققون من األصولٌٌن, بؤن 
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قوا على أن صٌؽة األمر ال تدل إال على طلب الفعل فقط فً علماء اللؽة جمٌعهم اتف

الزمان المستقبل, وٌتحقق االمتثال بقوله مرة واحدة, نتج عن ذلك أن تكرار الفعل 

خارج عن هذه الحقٌقة, فبل ٌستفاد منها, بل من قرابن أخرى مصاحبة لؤلمر, 

م سببا أو علة وذلك إذا جاء مثبل فعل معلق بشرط, أو وصؾ جعله الشارع الحكٌ

له, فإن لم ٌكن المعلق علٌه سببا, أو علة ال ٌتكرر, مثل قولك: إذا دخلت السوق 

 .(60)فاشتر لنا فاكهة, فإن دخول السوق لٌس علة لشراء الفاكهة 

 ثانٌا: اقتضاءه الفورٌة.

ال خبلؾ بٌن علماء األصول فٌما إذا اقترن األمر بما ٌفٌد الفورٌة, أفاد     

لى الفور دون تراخ, وذلك ما إذا قال قابل: اسقنً ماء فإن فٌه قرٌنة تدل االمتثال ع

على الفورٌة؛ ألن من عادة الشخص أن ال ٌقول اسقنً إال إذا كان عطشانا, ومثله 

أٌضا: ما إذا قٌل: ا نقذ الؽرٌق, فإن األمر أٌضا فً هذه الحالة ٌراد منه طلب 

إذا كان األمر مقٌدا بزمن معٌن حصول الفعل على الفور دون التراخً, كذلك 

بحٌث ال ٌسعه ؼٌره, فإن األمر فً هذه الحالة ٌقتضً الفورٌة بمجرد وجود 

ٌَُصْمهُ السبب, وذلك مثل قوله تعالى:  ْهَر َفْل َفَمن َشِهَد ِمنُكُم الشَّ
, ففً هذه (61)

الحالة ٌقتضً الصٌام على الفور من دون التراخً, إال إذا كان الشخص صاحب 

ر ٌبٌح له الفطر, أما إذا كان المؤمور, وهو من طلب منه تحصٌل الفعل مقٌدا عذ

بوقت أو زمن ٌسع المؤمور به, وٌسع ؼٌره, و ذلك كاألمر بالصلوات المفروضة, 

فإن األمر فً هذه الحالة ال ٌفٌد اإلتٌان بها فورا, فً أول وقتها, ولكن ٌجوز 

وز له  أن ٌؤتً بها فً أي جزء من للمكلؾ بها أن ٌؤتً بها فً أول وقتها, وٌج

 وقتها المحدد لها. 

كما أن علماء األصول اتفقوا أٌضا علً أن األمر إذا صحبه ما ٌفٌد التراخً     

فإنه ٌفٌد تحصٌل الفعل على التراخً, كؤن تترك الحرٌة للمؤمور فً أن ٌفعل 
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أن ٌكون مقٌدا المؤمور به أي وقت شاء, أما إذا كان فعل األمر مطلقا أي من دون 

بما ٌفٌد الفورٌة, أو التراخً, فإنه والحالة هذه محل اختبلؾ بٌن العلماء, وذلك 

 كاألمر بالنذور, والكفارات, وقضاء الفوابت.

فمن قال بإفادة األمر التكرار ذهب إلى أنه ٌفٌد الفورٌة؛ ألنها الزمة التكرار, حٌث 

 مانع, والعموم ٌفٌد الفورٌة.  إن التكرار ٌلزم كل األوقات ما لم ٌمنع من ذلك

إذن فاألمر المطلق عندهم مفٌد للتكرار والفورٌة, هذا وقد اختلؾ من ٌنفون إفادة 

فعل األمر التكرار على عدة أقوال الراجح منها أنه ال ٌفٌد إال مجرد الطلب مع 

الفورٌة والتراخً على معنى أنه ٌجوز تؤخٌر المطلوب بفعل األمر, بحٌث ٌثبت 

عدم إفادة التكرار, و أنه ال ٌفٌد إال مجرد حصول الفعل فً زمن المستقبل,  عندهم

وكما أنه ال ٌدل على التكرار ال ٌدل أٌضا على الفورٌة, وال على التراخً, 

 .(62)واحتجوا بؤن تعٌٌن زمن الفعل أمر زابد, والمقصود هو مطلق الطلب فقط

رهم حول صٌؽة اختبلؾ العلماء وتضارب  وجهات نظ المبحث الثالث

 األمر

 اختبلؾ العلماء:

من خبلل ما مر كان االختبلؾ بٌن علماء األصول, فً ما إذا كان األمر      

المطلق ٌقتضً الوجوب ابتداء, أو ٌقتضً الندب أو هو متردد بٌنهما, وال ٌصرؾ 

 عن أحدهما إال بقرٌنة تصرفه لؤلخر؟.

 واآلن أزٌد االختبلؾ توضٌحا 

وأصحابه من أن األمر المطلق  –رحمه هللا  –ه اإلمام مالك بدءا بما ٌرا    

ٌقتضً الوجوب ابتداء, وال ٌحمل على ؼٌره إال بقرٌنة تصرفه عن ذلك, وعللوا 

قولهم بؤن الشارع حٌن أمر اإلنسان المكلؾ أراد منه اإلطاعة, وإطاعة الشارع 
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عنه إال  واجبة, وذهب آخرون إلى أنه ٌقتضً الندب, ال الوجوب, وال ٌصرؾ

بقرٌنة, فقد خالفوا القابلٌن القتضابه الوجوب, وكان تعلٌلهم لذلك أن الشارع ال 

 .(63)ٌؤمر إال بخٌر, والخٌر مندوب إلٌه

وعلى وجه العموم فإذا وجدت قرٌنة تصرفه للوجوب, فهو له, وإال فبل, أي     

وجوبا وال باق على أصله وهو الندب, وذهب بعض ثالث إلى أنه ال ٌقتضً ابتداء 

ندبا, ولكنه متردد بٌن الوجوب والندب واإلباحة, وال ٌصرؾ ألحدها من دون 

اآلخر إال بقرٌنة تصرفه للمعنى الذي أرٌد منه, أو أراده الشارع الحكٌم منه, وإال 

فهو مشترك بٌنهم الثبلثة, وذهب إلى هذا الرأي أبً حامد الؽزالً, وسٌؾ الدٌن 

باقبلنً, وصرح به اإلمام الشافعً أٌضا فً كتابه اآلمدي, والقاضً أبو بكر ال

 أحكام القرآن.

أما المذهب الثانً, فهو رأي  بعض المعتزلة, وقد ترتب على هذا االختبلؾ     

بٌن األصولٌٌن فً هذه المسؤلة اختبلؾ الفقهاء أٌضا فً كثٌر من الفروع الفقهٌة 

 وب؟منها مثبل اإلشهاد على المراجعة, هل هو واجب أو مند

فذهب الشافعٌة ومن حذا حذوهم بوجوبه, و كان احتجاجهم  على ذلك بقوله     

َفإَِذا َبلَْؽَن أََجلَُهنَّ َفؤَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍؾ أَْو َفاِرقُوُهنَّ ِبَمْعُروٍؾ َوأَْشِهُدوا َذَوْي تعالى: 

نُكمْ  َعْدٍل مِّ
القبول, فبل تتوقؾ , بٌنما ٌرى الحنفٌة أن المراجعة ال تتوقؾ على (64)

على اإلشهاد أٌضا, إن كان األمر كذلك فاألمر باإلشهاد هنا ٌحمل على الندب 

 للتوثق فً سابر الحقوق.

وكاختبلفهم فً ؼسل اإلناء من شرب الكلب فٌه, هل هو واجب, أو مندوب     

لقوله صلى هللا علٌه وسلم: "إذا شرب الكلب فً إناء أحدكم فلٌؽسله سبع 

, فٌرى الشافعٌة والحنفٌة والحنابلة إلى أن األمر هنا للوجوب, معللٌن (65)مرات"

ذلك أن األمر ٌقتضٌه النجاسة سإر الكلب عندهم تبعا لنجاسة لعابه, بٌنما ٌرى 
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المالكٌة إلى أن األمر هنا للندب فقط, وأنه تعبدي ؼٌر معلل, معللٌن ذلك بؤن 

ٌنه أٌضا, واستدلوا على ذلك أي سإره طاهر عندهم تبعا لطهارة لعابه, وطهارة ع

ُكمْ طهارة لعابه بقوله تعالى:  ٌْ ا أَْمَسْكَن َعلَ َفُكلُوا ِممَّ
, ولو كان لعابه نجسا (66)

لتنجس الصٌد أٌضا, كذلك عدد مرات ؼسل اإلناء, ٌإٌد ما ذهبوا إلٌه من عدم 

ا نجاسة سإره؛ ألن النجاسات ال ٌشترط فً ؼسلها العدد, وٌرى أن الباحث هن

ٌمٌل إلى الرأي الثانً, وهو رأي المالكٌة, أي أن األمر للندب, أن سإر الكلب 

طاهر, فترتب علٌه طهارة لعابه أٌضا, وخٌر دلٌل على صحة ما ذهبوا إلٌه أن 

أما اختبلفهم حول األمر الوارد بعد , (67)النجاسات ال ٌشترط فً ؼسلها العدد

األمر المجرد للوجوب بعد حظر ماذا  الحظر والتحرٌم فنقول: ماذا ٌقال إذا ورد

 ٌقتضً ٌا ترى؟.

 اختلؾ فً ذلك على عدة أوجه وهً كاآلتً:

هناك من ٌرى أنه ٌقتضً اإلباحة, وهو ما نص علٌه الشافعً والقٌروانً فً     

 المستوعب, واألصفهانً فً شرح المحصول.

 من الشافعٌة.وهناك من ٌرى أنه لبلستحباب, وهو ما قال به القاضً الحسٌن     

والرأي الثالث أنه للوجوب كما لو لم ٌتقدمه حظر, وهو األصح عند اإلمام فخر 

 الدٌن وأتباعه.

أن حكمه حكم ما كان مباحا بعده, وإن كان واجبا, فهذا واجب بعده أٌضا, أن     

 كان مستحبا قبله, كان بعده مستحبا أٌضا.

قتضً الوجوب بخبلؾ طبٌعة أنه إذا كان بعد الحظر أمر صرٌح بلفظ, فٌ    

 أفعل, وذلك مثل كما لو قال: أمرتكم بالصٌد إذا حللتم.

وٌرى القاضً أبو بكر الباقبلنً فً كتابه اإلرشاد إذ ٌقول: إن كان الحظر     

السابق على األمر حظر ابتداء ال لعلة عارضة, فاألمر ٌكون حٌنها كاألمر الذي لم 
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علة عارضة بعد تقدم إطبلقه وإباحته, فالذي ٌسبقه حظر أصبل, وإن كان الحظر ل

ٌراه هنا حمل األمر على اإلذن ورفع الحظر, ووجه الخبلؾ فً األمر بعد الحظر 

إذا كان من ؼٌر استبذان فً الفعل, أما إذا استؤذن فً الفعل بعد الحظر فبل ٌقتضً 

 الوجوب بعد خبلؾ.

القبور للرجال, ذهب بؤنها  وعلى ذلك نقول وباهلل التوفٌق: إن األمر بزٌادة    

مباحة؛ ألن األمر بزٌادتها أمر بعد حظر, فٌقتضً اإلباحة, ولكن المذهب 

المنصوص علٌه أنها مستحبة؛ ألنه إن كان بعد حظر لكنه علٌه الصبلة والسبلم 

علله بتذكر الموت واآلخرة, وهذا أمر مطلوب شرعا, وقٌل تجوز زٌارة قبر 

وذلك أن تكون لبلعتبار فقط, وقٌل بعد التصرٌح  الكافر, وقٌل جوازها بقٌد,

باستحباب زٌارة قبر الكافر, ولو كان ذلك لبلعتبار, ومنها أٌضا ال ٌجب على 

الزوج أن ٌخرج مع امرأته إلى الحج فً أصح الرواٌات عند أحمد, وعلل ذلك بؤنه 

فتعٌن  وإن جاء األمر به لكنه أمر بعد حظر؛ ألن المؤمور كان قد اكتتب فً ؼزاة

علٌه, ثم لما أمره النبً صلى هللا علٌه وسلم بالخروج مع امرأته صار أمرا بعد 

حظر, والرواٌة الثانٌة أنه ٌجب علٌه الخروج أخذا بظاهر األمر, ومنه أٌضا األمر 

راً بالكتابة فً قوله تعالى:  ٌْ َفَكاِتُبَوُهْم إِْن َعلِْمُتْم ِفٌِهْم َخ
, قال البعض إنها أمر (68)

عد حظر, و إذا كانت الكتابة محظورة فً األصل, فاألمر بعد ذلك أمر بعد حظر ب

فبل ٌفٌد الوجوب, لكن ٌستحب كتابة ذي الكسب واألمانة, وإذا قٌل أن األمر بعد 

, وزٌادة (69)حظر لئلباحة لما فً ذلك من تحرٌر الرقبة, وذلك مطلوب شرعا

ؽة األمر واختبلؾ العلماء حولها لتوضٌح  ما تقدم ذكره حول المعنى الحقٌقً لصٌ

نقول: لقد اتفق علماء األصول على أن الطلب والتهدٌد واإلباحة مجاز إال أنهم 

 اختلفوا فً داللتها على هذه الثبلثة معانً على ثبلثة مذاهب.
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أنها مشتركة بٌن الثبلثة على سبٌل اللفظ كاشتراك لفظ القرء بٌن الطهر  أحدها:

 هور الشٌعة.والحٌض, وهذا مذهب جم

 هً حقٌقة اإلباحة مجاز فٌما عداها. الثانً:    

هً حقٌقة فً الطلب, إال أن من ذهبوا هذا المذهب قالوا هل األمر ٌدل  الثالث:    

 على الوجوب؟, وقد ذهبوا فً ذلك مذاهب أشهرها: 

مذهب الجمهور, أن األمر ٌدل على الوجوب وهو حقٌقة فٌه, وال ٌصرؾ عنه إال 

إن األمر حقٌقة فً الندب فهو مذهب أبً هاشم, وكثٌر من المتكلمٌن , قرٌنةبوجود 

 من المعتزلة, وقد نقل عن الشافعً أٌضا. 

 إنه مشترك لفظً بٌن الوجوب والندب.

إنه موضوع للقدر المشترك بٌن الوجوب والندب وهو الطلب, وهو قول أبً 

 .(70)منصور الماتردي من الحنفٌة 

ٌقوم الدلٌل على المراد منه وهو ما ذهب إلٌه القاضً أبً بكر التوقؾ هو ٌدل أو 

 والؽزالً.

وما ٌرجح فً هذا الخبلؾ هو أن األمر إذا خبل من القرٌنة انصرفت داللته     

للوجوب, وال ٌمكن العدول عنه إال بصارؾ ٌصرفه عن ذلك, أما إذا كانت هناك 

ورد األمر بشًء ٌتعلق  . أما إذا(71)قرٌنة دالة فحٌنها تصرفه عن الوجوب

بالمؤمور وكان عند المؤمور وازع ٌحتمله على اإلتٌان به فعندبذ ال ٌحمل األمر 

على الوجوب؛ ألن المقصود من اإلٌجاب الحث على طلب الفعل والحرص على 

عدم اإلخبلل به, فعدم إٌجاب النكاح على القادر من قوله صلى هللا علٌه وسلم: "ٌا 

طاع منكم الباءة فلٌتزوج", و إن كان فً ظاهرة ٌقتضً معشر الشباب من است

اإلٌجاب لكنه مخالؾ لما ذكر, وإذا سلمنا بؤن األمر للوجوب فورد بعد التحرٌم قٌل 

ٌحمل على الوجوب أٌضا, وقٌل لئلباحة وهو مذهب الشافعً واإلمام فخر الدٌن 
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, لقوله صلى هللا ففٌم ٌكون األمر ٌا ترى, حٌن ٌنظر رجل المرأة ٌرٌد الزواج بها

, فهل ٌستحب ذلك أو ٌباح؟ على وجهٌن أصحهما (72)علٌه وسلم: "انظرن إلٌهن"

أنه ٌستحب ذلك, فإن قٌل لم ال ٌحمل على الوجوب فٌقال: إن القرٌنة صرفته عن 

 ذلك. 

أما إذا ورد أمران متعاقبان بفعلٌن متماثلٌن والثانً ؼٌر معطوؾ, فإنه إن منع     

ار المؤمور به مانع عدي, كتعرٌؾ مثبل, أو ؼٌره حمل الثانً على من القول بتكر

التؤكٌد, مثبل نقول: اضرب رجبل, اضرب الرجل, اسقنً ماء اسقنً ماء, وإن لم 

بمنع منه مانع كقوله: صل ركعتٌن, صل ركعتٌن, فقٌل ٌكون الثانً توكٌدا أٌضا, 

بل ٌعمل به لفابدة التؤسٌس, عمبل ببراءة الذمة, ولكثرة التؤكٌد فً مثله, وقٌل: ال 

, وإذا كان أحد األمرٌن عاما واآلخر خاصا مثل صم (73)وقٌل: بالوقؾ للتعارض

كل ٌوم, صم ٌوم الجمعة, قٌل: إن كان الثانً ؼٌر معطوؾ كان تؤكٌدا, وإن كان 

معطوفا قٌل ال ٌكون داخبل تحت الكبلم األول, وإال لم ٌصح العطؾ, واألشبه 

ن ظاهر العموم وظاهر العطؾ, وقٌل فً مسؤلة العطؾ إن الوقؾ للتعارض بٌ

الصحٌح بقاء العام على عمومه, وحمل الخاص على االعتناء, وسواء تقدم أو 

 .(74)تؤخر

 األمر عند وجود القرٌنة وموقؾ الظاهرٌة من ذلك.

إن موقع الخبلؾ فً األمر جار عند تجرٌده من القرابن الدالة الموضحة للمراد     

ما إن وجدت القرٌنة فٌإخذ بها وحٌنبذ ٌترك تحدٌد المراد من األمر, منه, أ

فالظاهرٌة ومنهم ابن الحزم ٌرون أن األمر ٌدل على الوجوب, وال ٌعدلون عن 

ذلك, إال إذا كان هناك نص آخر, أو وجود اإلجماع الذي ٌفٌد ؼٌر ذلك, فعندبذ 

للوجوب وال تصرفه ٌعدلون عن ذلك, وإال فهو متعٌن للوجوب فاألمر عندهم 

القرٌنة إال بالنص أو اإلجماع, إذ ٌرون أن العدول عن الوجوب لمجرد القرٌنة 
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انحراؾ عن مسار الطرٌق الصحٌح, وٌرون أنها تقول على هللا ورسوله, وبذلك 

ٌكون خروجا عن مدلوالت الخطاب فً لؽة القرآن الكرٌم, وٌكونون بهذا قد خالفوا 

األحكام حتى بعدت بٌنهم وبٌن الكثٌر من الفقهاء  جمهور الفقهاء فً كثٌر من

الشقة, فمن بٌن هذه األحكام مثبل: الكتابة واإلشهاد على الدٌن, فقول الظاهرٌة إلى 

نُتم وجوب كتابة الدٌن واإلشهاد علٌه عمبل بقوله تعالى  ٌَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا إَِذا َتَدا ٌُّ ا أَ ٌَ

ى  َسّمً ٍن إِلَى أََجٍل مُّ ٌْ ْكُتَب ِبَد ٌَ ؤَْب َكاِتٌب أَن  ٌَ َنُكْم َكاِتٌب ِباْلَعْدِل َوالَ  ٌْ ْكُتب بَّ ٌَ َفاْكُتُبوهُ َوْل

ْبَخْس ِمْنُه  ٌَ ُه َوالَ  َ َربَّ تَِّق هللاَّ ٌَ ِه الَحقُّ َوْل ٌْ ٌُْملِِل الَِّذي َعلَ ْكُتْب َوْل ٌَ ُ َفْل باً َفإِن َكَما َعلََّمُه هللاَّ ٌْ َش

ِه الحَ  ٌْ ُه ِباْلَعْدِل َكاَن الَِّذي َعلَ ٌُّ ٌُْملِْل َولِ ٌُِملَّ ُهَو َفْل ْسَتِطٌُع أَن  ٌَ قُّ َسِفٌهاً أَْو َضِعٌفاً أَْو الَ 

ِن َفَرُجٌل َواْمَرأََتانِ  ٌْ ُكوَنا َرُجلَ ٌَ َجالُِكْم َفإِن لَّْم  ِن ِمن رِّ ٌْ َواْسَتْشِهُدوا َشِهٌَد
, فاألمر (75)

ظاهره للوجوب, وال ٌعدل عن  َتْشِهُدوااسْ وفً قوله:  اْكُتُبوهُ فً قوله تعالى: 

الظاهر إال بنص أو إجماع, ٌقول ابن حزم فً هذا: إن كان القرض إلى أجل 

مسمى, ففرض علٌهما أن ٌكتباه, وان ٌشهدا علٌه عدلٌن فصاعدا, أو رجبل 

وامرأتٌن عدوال فصاعدا, أما إن كان ذلك فً سفر ولم ٌجدا كاتبا فعند ذلك إن شاء 

الدٌن أن ٌرتهن به رهنا فله ذلك, وإن شاء ؼٌره فله ذلك, وال ٌلزمه شًء الذي له 

ا فً الدٌن الحال ال فً السفر وال فً الحضر, والدلٌل على ذلك قوله تعالى:  ٌَ

ى َفاْكُتُبوهُ  َسّمً ٍن إِلَى أََجٍل مُّ ٌْ نُتم ِبَد ٌَ َها الَِّذٌَن آَمُنوا إَِذا َتَدا ٌُّ ...أَ
 , وال ٌجوز فً أمر(76)

هللا تعالى ؼٌر الطاعة بخبلؾ من قال: إنه ندب فقد قال الباطل, إذ ال ٌصح أن 

 واشهدوافٌقول قابل: ال أكتب إن شبت, وٌقول تعالى:  َفاْكُتُبوهُ ٌقول تعالى: 

فٌقول قابل: ال أشهد, حٌث ال ٌجوز نقل أوامر هللا تعالى من الوجوب إلى الندب إال 

َفإِْن أَِمَن إلى أن الوجوب منسوخ بقوله تعالى:  , وقد ذهب آخرون(77)بنص آخر

ٌَُإدِّ الَِّذي اْإُتِمَن أََماَنَتهُ  َبْعُضُكم َبْعضاً َفْل
وأما مهور الفقهاء المجتهدٌن, فقالوا:  (78)

إن هذا األمر للندب واستدلوا على ذلك بقولهم: أننا نرى المسلمٌن فً جمٌع دٌار 
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ة, من ؼٌر كتابة وال إشهاد وهذا ٌدل على وجوبها, اإلسبلم ٌبٌعون باألثمان المإجل

 والرسول الكرٌم ٌقول: "بعثت بالحنٌفٌة السهلة السمحة".

أما فً مكاتبة الرقٌق فٌقول: ابن حزم إن من كان له مملوك مسلم أو مسلمة,     

فدعا أو دعت إلى الكتابة, ففرض على السٌد اإلجابة إلى ذلك, وللسلطان إجباره 

ما ٌطٌقه العبد وال ضرر فٌه على السٌد والدلٌل على ذلك, قوله تعالى: على ذلك ب

 َْبَتُؽوَن الِكَتاب ٌَ ....َوالَِّذٌَن 
, لكن جمهور الفقهاء, خالفوا ذلك وقالوا: إن (80), (79)

هذا األمر للندب, وقد أخرجه عن الوجوب قول الرسول الكرٌم: "ال ٌحل مال 

, وال فرق فً طلبه الكتابة, أو أن ٌطلب بٌعه (81)امرئ مسلم إال بطٌبة من نفسه"

ممن ٌعتقه من الكفار, فلما ال ٌجب هذا البٌع كذلك ال تجب الكتابة وذهب البعض 

 . (82)اآلخر إلى أن األمر بالمكاتبة لئلباحة, وأنه أمر جاء بعد حظر فهو لئلباحة

تسمٌة عند األكل وفً التسمٌة عند األكل واألكل بالٌمٌن, ذهب ابن حزم, إلى أن ال

وكذا األكل بالٌمٌن وتسمٌة هللا تعالى, فرض على كل آكل عند ابتداء أكله, وال 

ألمر النبً  (83)ٌحل ألحد أن ٌؤكل بشماله, إال إذا كان ؼٌر قادر فٌؤكل بشماله

صلى هللا علٌه وسلم عمر ابن أبً سلمة ثم قال: قال الرسول الكرٌم: "إذا أمرتكم 

, وٌقول ابن حزم من تحكم  جعل بعض األوامر (84)استطعتم" بؤمر فؤتوا منه ما

فرضا وبعضها ندبا فقد فقال: على هللا ورسوله صلى هللا علٌه وسلم ما ال علم له 

ِ به قال تعالى:  ناً َوُهَو ِعنَد هللاَّ ٌِّ َس لَُكم ِبِه ِعْلٌم َوَتْحَسُبوَنُه َه ٌْ ا لَ َوَتقُولُوَن ِبؤَْفَواِهُكم مَّ

َعِظٌمٌ 
 , بٌنما ٌخالؾ جمهور الفقهاء ذلك. (85)

وٌقولون: إن التسمٌة واألكل بالٌمٌن, من األمور المندوبة, واألمر فٌها للندب ال 

 .(86)للوجوب

وٌرى ابن حزم أٌضا فً التلبٌة أثناء الحج والعمرة, أن رفع الصوت فٌها     

عمرته, فرض, ال ٌصح الحج بدونه, فٌقول )من لم ٌلب فً شًء من حجه أو 
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بطل حجه وعمرته, بٌنما إذا لبى ولو مرة واحدة, أجزاه ذلك ولكن االستكثار 

أفضل, وإذا لبى بدون رفع صوت فبل حج له وال عمرة, مستندا لما أمر به جبرٌل 

علٌه السبلم الرسول الكرٌم "بؤن ٌؤمر اصحابه أن ٌرفعوا أصواتهم بالتلبٌة" وعلى 

لم ٌرفع صوته فبل حج وال عمرة له, بشرط  ذلك أن من ٌلب أصبل أو لبى ولكنه

, وعلل ذلك بؤنه لم ٌنفد أمر هللا تعالى وقد قال صلى (87)أن ٌكون قادرا على ذلك"

بٌنما جمهور الفقهاء,  (88)هللا علٌه وسلم: "من عمل عمبل لٌس علٌه أمرنا فهو رد"

من الوجوب؛  ٌخالفون هذا الرأي فٌرون أنها من األمور المندوبة, وعللوا إخراجها

بؤنها ذكر كسابر أذكار الحج المندوبة وهناك من ٌرى أنها مندوبة ولكن على 

تاركها دم وٌرى أن رفع الصوت بها أمر مندوب وال ٌراها ركن من أركان الحج, 

لكنه ٌرى أن على تاركها دم قال ابن رشد: "وعن مالك ال ٌرى أن التلبٌة من 

 . (89)"أركان الحج, وٌرى أن على تاركها دم

وفً النكاح لمن كان مستطٌعا ٌرى ابن حزم, أنه فرض على كل قادر على 

الوطء, وان لم ٌخؾ على نفسه الزنا وعلق ذلك بؤن ٌجد من أٌن ٌتزوج وإن عجز 

واستند إلى األمر الوارد فً الحدٌث  (90)عن ذلك, فما علٌه إال اإلكثار من الصوم

معشر الشباب من استطاع منكم الباءة الشرٌؾ لقوله صلى هللا علٌه وسلم: "ٌا 

فلٌتزوج, فإنه أؼض للبصر وأحسن للفرج ومن لم ٌستطع فعلٌه بالصوم فإنه له 

وقد خالؾ الجمهور ذلك وقالوا بؤن النكاح مندوب إلٌه, إال إذا وجد ما  (91)وجاء"

ٌمنع أو ٌوجب النكاح, فالناس ثبلثة أضرب منهم من ٌخاؾ على نفسه الوقوع فً 

إن ترك النكاح, هذا قول عامة الفقهاء, نظرا لما ٌترتب علٌه من عدم  محظور

 إعفاؾ نفسه عن الوقوع فً الحرام. 

الثانً ٌستحب له, وهو من له شهوة ٌؤمن معها الوقوع فً المحظور, وأما     

الثالث: من ال شهوة له, إما لم تكن له أصبل,  أو ذهبت بمرض كبر أو ؼٌر ذلك 
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أحدهما ٌستحب له النكاح, لعموم ما ذكرنا, أما الوجه الثانً  وهنا ٌرون وجهان:

 .(92)فالتخلً له أفضل

أما فً موضوع اإلسراع بالجنازة فقوله فٌها: أنه ٌجب اإلسراع بها عمبل بقوله     

صلى هللا علٌه وسلم: "أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخٌر وإن 

ولكن جمهور الفقهاء أن األمر  (93)نه عن رقابكم"كانت ؼٌر ذلك كان شرا تضعو

 هنا للندب فقط, أي أنه ٌستحب اإلسراع بالجنابز من باب االستحباب ال الوجوب.

أما وجوب ولٌمة العرس فٌرى ابن حزم, أن من أراد الزواج كان لزاما علٌه أن 

لعبد  ٌولم, عمبل باألمر الوارد فً الحدٌث الشرٌؾ لقوله صلى هللا علٌه وسلم

بٌنما جمهور الفقهاء ٌرون أنها  (94)الرحمن بن عوؾ حٌن تزوج "أو لم ولو بشاة"

سنة, وال ٌتطرق األمر إلى أن ٌكون فرضا, إال أن بعض الشافعٌة ٌرون بوجوبها؛ 

ألن الرسول الكرٌم أمر بها عبد الرحمن بن عوؾ؛ وألن الحاجة إلٌها واجبة 

اؾ حول هذا الموضوع إلى أن األمثلة نخلص فً نهاٌة المط (95)وكانت واجبة

كثٌرة حول وجهات نظر الظاهرٌة لهذه األوامر الشرعٌة التً خالفوا فٌها جمهور 

الفقهاء حٌث أن البحث حولها ٌطول وال ٌستطٌع بحث مختصر كهذا أن ٌلم بها 

وهكذا ومن خبلل طرق الباحث لهذا الموضوع بات جلٌا و واضحا أن األمر أو 

ترد قرٌنة تصرفه عن الوجوب, فٌدل داللة تامة على وجوب طلب  صٌؽته إذا لم

المؤمور به, أما فٌما بخص المعنى الحقٌقً لصٌؽة األمر واختبلؾ العلماء حولها 

ٌخلص الباحث إلى اتفاق علماء األصول, على أن استعمال صٌؽة األمر فٌما عدا 

اللة هذه الثبلثة معانً الطلب والتهدٌد واإلباحة مجاز لكن وقع الخبلؾ بٌنهم فً د

 فذهبوا ثبلثة مذاهب:
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إحداهما أنها مشتركة بٌن الثبلثة على سبٌل اللفظ كاشتراك لفظ القرء بٌن     

الطهر والحٌض وهو مذهب جمهور الشٌعة, المذهب الثانً: هً حقٌقة فً اإلباحة 

 مجاز فٌما عداها أما المذهب الثالث: فهً حقٌقة فً الطلب.

التكرار وعدمه فلقد تضاربت أراء وأقوال األصولٌٌن فً أن  أما ما ٌخص    

صٌؽة األمر الموضوعة لطلب الفعل, هل تقتضً تكرار المؤمور به أو ال تقتضٌه 

بل تقتضً مجرد طلب الفعل دون تكراره هذا كله على أقوال متعددة وقد أسلفنا 

كرار مرة فً الحدٌث عنها فً ورقات مضت من هذا البحث فقٌل أنها تدل على الت

العمر ما لم ٌمنع من ذلك مانع وقٌل أن هذه الصٌؽة ال تدل على التكرار وال على 

الوحدة بل تفٌد مجرد الطلب وقٌل أنها موضوعة للمرة مطلقا وقٌل للمرة مع 

احتمال التكرار وقٌل إن كانت معلقة بشرط أو صفة أفادت التكرار بوضعها وإن لم 

 تكن كذلك أفادت المرة.

أما من حٌث استعماالت هذه الصٌؽة فتستخدم لمعانً كثٌرة أوصلها بعض     

 العلماء إلى ستة وعشرٌن معنى وقد اكتفٌنا بذكر المشهور منها داخل هذا البحث.

كذلك كان لزاما توضٌح األمر الوارد بعد الحظر والتحرٌم فقد  اختلؾ فٌه على 

من ٌرى أنه لبلستحباب  عدة وجهات فهناك من ٌرى أنه ٌقتضً اإلباحة ومنهم

ومنه من ٌراه للوجوب وذهب رابع إلى أن حكمه حكم ما كان قبل الحضر 

والوجهة الخامسة انه إذا كان بعد الحظر أمر صرٌح بلفظه فٌقتضً الوجوب 

بخبلؾ صٌؽة أفعل أما حده فوصل الخبلؾ بٌنهم إلى أربعة أقوال اشتراط العلو 

لثها اشتراط العلو رابعها اشتراط االستعبلء أما واالستعبلء ثانٌها عدم اشتراطها ثا

من حٌث إفادة األمر للفورٌة وعدمها فبل خبلؾ بٌن علماء األصول فٌما إذا اقترن 

األمر بما ٌفٌد الفورٌة, أفاد االمتثال على الفوري دون تراخ وقد تم توضٌحه فٌما 

 مضى وهللا الموفق والهادي إلى سواء السبٌل.



 أ . علً محمد البشكار

 اآلمر للوجوب

 

 335 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

 الخاتمــــة

وختاما لهذا البحث أقول وباهلل التوفٌق والسداد: وبعد طرقً لهذا الموضوع     

القٌم الجدٌر بمزٌد من االهتمام والبحث, إزالة بعض الؽموض الذي ال ٌزال ٌكتنؾ 

هذا الموضوع؛ ألنه موضوع ٌحوم حول التكلٌؾ من قبل الشارع الحكٌم لئلنسان, 

تً ال تزال ؼامضة لدٌه, وبالتالً لٌتراي للقارئ والسامع حقٌقة فعل األمر ال

ٌتسنى له معرفة متى ٌكون األمر واجبا, ومتى ٌكون مندوبا, ومتى ٌكون مباحا, 

ومتى ٌصرؾ إلى ؼٌر ذلك حسب القرٌنة المصاحبة له, فحاول الباحث من خبلل 

المعلومات التً تسنى له الحصول علٌها من خبلل المصادر والمراجع التً تشٌر 

الموضوع, وحاول الباحث قدر جهده أن ٌلم بحصٌلة ال بؤس بها  وتتحدث عن هذا

من جمعة لشتات ما ورد فً تلك المصادر والمراجع, معلومات تخص هذه 

الصٌؽة, ومن خبلل التعرٌؾ بها, والتعرؾ على الصٌػ المستعملة لها, حاولت 

الت تبسٌط الفكرة قدر المستطاع, ووضعها أمام القارئ لها كذلك تعرضت الستعما

هذه الصٌؽة, وهل تقتضً الفورٌة أم ال؟, وهل تقتضً التكرار أم ال؟, وهل هً 

فً حقٌقتها للوجوب أم ال؟, وحاولت استعراض أوجه الخبلؾ من قبل علماء 

األصول, وتباٌنت وجهات نظرهم لها, فكل ذهب مذهبه مدعما له بالحجة والدلٌل, 

فورٌة أم ال؟, واقتضاءه التكرار أم حول اقتضاء األمر الوجوب أم ال؟, واقتضاءه ال

ال؟, وحال األمر الواقع بعد الحظر والتحرٌم هل هو للوجوب, أم هو حسب قرٌنة 

تصاحبه, كما حاول الباحث أن ٌبرز رأٌه, وأن ٌرجح بعض اآلراء التً تستند إلى 

قوة الدلٌل النقلً والعقلً, وحسب ما وصل إلٌه الباحث وترآى له من خبلل 

ات انظر حولها أن هذه الصٌؽة تكون حسب القرٌنة المصاحبة لها, تضارب وجه

فإذا دلت بالقرٌنة, أما إذا أطلقت من دون القٌد بالقرٌنة  فهً ال محالة تصرؾ 



 أ . علً محمد البشكار

 اآلمر للوجوب

 

 336 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

للوجوب, فٌكون األمر حٌنها واجب التنفٌذ, وال ٌصرؾ عنه إلى ؼٌره, وأما عن 

الموضوع مرارا وتكرارا إفادته الفورٌة كما ٌرى الباحث أنه بالرؼم من طرق هذا 

من قبل البحاث, ورؼم تقدٌم عشرات البحوث, وأوراق العمل فإنه لم ٌستطع أحد 

أن ٌخرج برأٌه وٌؤتً بجدٌد, فكل ما كتب ٌكاد ٌكون واحدا فً كل تلك البحوث 

والكتب, وذلك ألنها حقابق ثابتة ال ٌستطٌع اإلنسان الخروج منها, أو االستزادة 

ٌستطع أحد إلى اآلن الحدٌث عن هذا الموضوع بإفضاء تام,  علٌها, كما أنه لم

والوصول إلى كنهه, وهذه وجهة نظر خاصة بالباحث ال تتعداه إلى ؼٌره. وختاما 

لهذا البحث المتواضع, والذي ال أدعً كماله ونجاحه, أقول: فما كان فٌه من 

سوله منه صواب فمن هللا, وما كان من خطؤ فمن نفسً ومن الشٌطان, وهللا ور

 . براء, وهللا المستعان, فهو الهادي إلى سواء السبٌل
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 .15 -14, ص1, ت ط, ج2ر, طوالنش

رواه مالك وأحمد والشٌخان عن أبً هرٌرة, وجاء فً بعض الرواٌةات " ولةػ  .65

 " بدل شرب, ومعنى الولوغ: الشرب أٌضا بطرؾ اللسان شؤن الكبلب عادة.

 .4المابدة  .66

ٌنظر: المدخل فً أصول الفقه المالكً, لمحمد عبد الؽنً الباجقنً, دار البٌان  .67

 وما بعدها. 26, ص 1968, 1ٌروت لبنان طللطباعة والنشر ب

 .33النور  .68

ومةةةا بعةةةدها,  228ٌنظةةةر: القواعةةةد والفوابةةةد األصةةةولٌة البةةةن اللحةةةام ن ص:  .69

 وما بعدها. 312وأصول الفقه, لزكً الدٌن شعبان ص: 

 .1/291ٌنظر: المحلى على جمع الجوامع  .70
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  بعدها. 300ٌنظر: أثر االختبلؾ فً القواعد األصولٌة, للخن ص:  .71

 .7574واه مسلم فً النكاح ر ح: ر .72

 .2/172ٌنظر األحكام لآلمدي  .73

, ت,ح, 1لآلسةنوي, ط 1ٌنظر: التمهٌد فً تخةرٌج الفةروع علةى األصةول ط  .74

ومةةا  279, مإسسةةة الرسةةالة, بٌةةروت لبنةةان, ص: 772د. محمةةد هٌتةةو, ت

 بعدها.

 .281البقرة  .75

 .281البقرة  .76

 362, 6ط ال, ت ال, جٌنظر المحلى البةن حةزم, الناشةر دار الفكةر بٌةروت,  .77

 وما بعدها.

 .282البقرة,  .78

 .33النور,  .79

 .219, 8ٌنظر المحلى البن حزم, مسؤلة من كان له مملوك ج .80

أخرجه البٌهقً فً السةنن الكبةرى, بةاب مةن ؼصةب لوحةا فؤدخلةه فةً سةفٌنة,  .81

 .166, 6ج

 303ٌنظر كتةاب أثةر االخةتبلؾ فةً القواعةد األصةولٌة, مصةطفى الخةن, ص .82

 وما بعدها.

 .222/ 9ر ابن حزم ٌنظ .83

رواه البخاري فً االعتصةام البةاب السةادس, ومسةلم فةً كتةاب الفضةابل بةرقم  .84

1337. 

 .15النور  .85
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, وحاشةةةٌة الدسةةةوقً علةةةى الشةةةرح الكبٌةةةر 1/70ٌنظةةةر: حاشةةةٌة ابةةةن عابةةةدٌن  .86

 .1/91, وشرح المنهاج بحاشٌة العكبري 1/72وشرح الزرقانً  1/100

, 5/209مةةن حجةةه أو عمرتةةه ٌنظةةر المحلةةى, مسةةؤلة مةةن لةةم ٌلةةب فةةً شةةا  .87

 .3/28والمؽنً البن قدامة 

 .1814, وأبو داود برقم 829أخرجه الترمذي تحت رقم  .88

 وما بعدها. 102/ 2ٌنظر بداٌة المجتهد البن رشد  .89

 .9/3ٌنظر المحلى, كتاب النكاح,  .90

أخرجه البخةاري, بةاب قةول النبةا صةلى هللا علٌةه وسةلم مةن لةم ٌسةتطع البةاءة  .91

 .7/3فلٌصم 

 .6, 7المؽنً البن قدامة  ٌنظر: .92

رواه الجماعة, أخرجه البخاري فً الجنابز البةاب الحةادي والخمسةٌن, ومسةلم  .93

 .944فً باب الجنابز برقم 

 .1427, ومسلم فً النكاح لرقم 1035رواه البخاري فً النكاح لرقم  .94

وما  302, 301ٌنظر أثر االختبلؾ فً القواعد األصولٌة, مصطفى الخن ص (1)

 بعدها.

 رس المصادر والمراجعفه

 القرآن الكرٌم براوٌة حفص. .1

 األحكام لآلمدي. .2

أثةةر االخةةتبلؾ فةةً القواعةةد األصةةولٌة فةةً اخةةتبلؾ الفقهةةاء د. مصةةطفى سةةعٌد  .3

 .1998, سنة" 7الخن بٌروت, مإسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزٌع, ط
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بةةً أصةةول السرخسةةً تحقٌةةق أبةةو الوفةةاء األفؽةةانً, القةةاهرة دار الكتةةاب العر .4

 .1372ال.ط, 

 أصول الفقه اإلسبلمً, لزكً الدٌن شعبان. .5

أصةةول الفقةةه للشةةٌخ محمةةد الخضةةري, مصةةر, دار االتحةةاد العربةةً للطباعةةة  .6

 .1969, 6والنشر, ط

أصةةول الفقةةه, المقدمةةة التعرٌفٌةةة باألصةةول وأدلةةة األحكةةام وقواعةةد االسةةتنباط  .7

, 3شةةر, طمحمةةد مصةةطفى شةةلبً بٌةةروت دار النهضةةة العربٌةةة للطباعةةة والن

1982. 

 بداٌة المجتهد البن رشد. .8

التمهٌد فً تخرٌج الفروع على األصول, لجمةال الةدٌن أبةً محمةد بةن الحسةن  .9

اآلسةةةنوي, تحقٌةةةق د. محمةةةد حسةةةن هٌتةةةو, بٌةةةروت مإسسةةةة الرسةةةالة للنشةةةر 

 ة.1980, 2والتوزٌع ط

 صحٌح البخاري. .10

 صحٌح مسلم. .11

ام الفرعٌةةة, لئلمةةام أبةةً القواعةةد والفوابةةد األصةةولٌة ومةةا ٌتعلةةق بهةةا مةةن األحكةة .12

. تحقٌةق 803الحسن عبلء الدٌن بن محمةد بةن عبةاس المعةروؾ بةن اللحةام ت

 .1999, 2عبدالكرٌم الفضٌلً بٌروت المكتبة العصرٌة للنشر, ط

 المحلً على جمع الجوامع. .13

المةةدخل فةةً أصةةول الفقةةه  المةةالكً, لمحمةةد عبةةد الؽنةةً البةةاجقنً, دار البٌةةان  .14

 .1968, 1لبنان ط للطباعة والنشر  بٌروت

 المؽنً البن قدامه. .15
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المنهاج الواضح فً علم أصةول الفقةه, وطةرق اسةتنباط األحكةام, لعبةد المجٌةد  .16

 عبد الحمٌد الذبٌانً.

الوسٌط فً أصول الفقه, د. عمر مولود عبد الحمٌةد منشةورات جامعةة السةابع  .17

 .1من أبرٌل ط

, 2كتةةةب العلمٌةةةة, طالتقرٌةةةر والتحبٌةةةر ألبةةةً عبةةةد هللا ابةةةن أمٌةةةد حةةةاج, دار ال .18

 هج. 879ت

, دار 2006, ت ط 2الةةوجٌز المٌسةةر فةةً أصةةول الفقةةه المةةالكً للزحٌلةةً ط .19

 الخبر للطباعة والنشر.

 حاشٌة ابن عابدٌن. .20

 حاشٌة الدسوقً على الشرح الكبٌر. .21

 شرح الزرقانً. .22

 شرح المنهاج بحاشٌة العكبري. .23
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 األسس التصورٌة للبحث السوسٌولوجً

 ضان على العرٌفً أمنة رم د. 
 بجامعة الزاوٌة اآلداب/كلٌة   

 المقــــدمــــة 

  التصوريتعتبر عملٌة البحث فى العلم االجتماعً نتاج التفاعل بٌن المستوى     

محاولة لبناء نسق مترابط بٌن  وأي,  التجرٌبًــــ والمستوى المشاهد ــــ  النظري

فالبحث فى العلوم االجتماعٌة , عً هاذٌن المستوٌٌن ٌعزز أهداؾ العلم االجتما

ٌتمٌز بخصابص ٌنفرد بها , كونه ٌعتمد على جانب ٌلجؤ فٌه الباحث الً بناء إطار 

فى تحدٌد الموضوع وتؤصٌل االستنباطٌة لبحثه, مستخدماً بذلك المناهج  نظري

بشكل أساسً على دراسة الحقل  اعتمادهالمفاهٌم والفرضٌات , باإلضافة إلى 

 .  االجتماعًوالواقع المٌدانً 

أن ٌكون على دراٌة واضحة بؤهم  االجتماعًولتحقٌق هذا وجب على الباحث     

ستحاول الورقة البحثٌة توضٌحه  , وهذا ما االجتماعًاألسس التصورٌة للبحث 

من خبلل تحدٌد الخطوط العرٌضة ألهم المفاهٌم والمصطلحات المرتبطة 

ــــ  التصوريلعبلقة التكاملٌة بٌن المستوى _ واالنظريــــ  التصوريبالمستوى 

_فى البحث االجتماعً باتباع المنهج  المٌدانًــــ والواقع االجتماعً ــــ  النظري

  -االستنباطً وفقا للمحاور الربٌسٌة التالٌة :

 المعرفة ) ماهٌتها وأنواعها (.  أوال  :

 ماهٌة العلم ) مسلماته وأهدافه ( .  ثانٌا  :

 التفكٌر العلمً فى البحث السوسٌولوجً .  ثالثا  :
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 المناهج العلمٌة وحدودها فى الكشؾ عن الحقٌقة االجتماعٌة .  رابعا  :

 أنواع البحوث السوسٌولوجٌة .  خامسا  :

فى البحث  أساسٌةالمتؽٌرات كعناصر  اختبارتحدٌد المفاهٌم و  سادسا  :

 .  السوسٌولوجً

 جتماعٌة . القوانٌن والنظرٌات اال سابعا  :

 طبٌعة العبلقة بٌن النظرٌة والبحث المٌدانً فى علم االجتماع .  ثامنا  :

 أوال  : المعرفة ) ماهٌتها وأنواعها (: 

عن مجموعة المعانً والتصورات واآلراء  المعرفة عبارةماهٌة المعرفة : .1

هم والمعتقدات والحقابق التى تتكون لدى اإلنسان نتٌجة لمحاوالته المتكررة لف

 الظواهر واألشٌاء المحٌطة به . 

اعتمد الناس منذ القدم على طرق متعددة لفهم الظواهر أنواع المعرفة : .2

اإلنسانٌة , وهذه الطرق المتعددة والمختلفة تؤتً عنها أنواع من المعرفة ٌمكن 

 تصنٌفها إلى أربعة أنواع : 

الذاتٌة المتؤتٌة وهى فى الؽالب تعتمد على الحواس والخبرة  : المعرفة الحسٌة - أ

 Trial and errorأو المحاولة والخطؤ  Chanceالمصادفة    من

والتعمٌمات التى ٌإمن بها األفراد من خبلل التجربة والخبرة الذاتٌة , دون أن 

 . (1)تتجه إلى إٌجاد الصبلت أو تسعى إلى إدراك العبلقات القابمة بٌن الظواهر

تعتمد على اآلخذ بالموروث واقتباس المعرفة التسلٌمٌة أو النقلٌة : وهى  - ب

ماكتبه أهل الثقة فى مختلؾ المجاالت , حتى ولو كانوا مخطبٌن فى بعض أو 

كل ما قالوه . فقد اعتمد اإلنسان قدٌماً على الكهنة والحكماء فى اكتساب 
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المعرفة التسلٌمٌة عندما التتوافر الحقابق والدالبل الكافٌة البلزمة لحل مشكلة 

ن الطبٌعى أن ٌكون رأى صاحب الخبرة والدراٌة بالمشكلة أكثر معٌنة . فم

قٌمة ووزناً من رأي من لٌس له خبرة ودراٌة , ومن جهة أخرى ٌستمر 

الناس فً اعتماد الموروث ومصادر الثقة عندما الٌتوافر لهم الوقت والتدرٌب 

 الكافً لحل المشاكل التى تعترضهم . 

ة التى تتمٌز بالشك فى كل أو بعض ماهو المعرفة الفلسفٌة : إنها المرحل  - ت

موروث وشابع , حٌث ال ٌمكن الوصول إلى الحقٌقة والمعرفة إال عن طرٌق 

التؤمل والحوار العقبلنً . المعرفة الفلسفٌة تؤملٌة عقبلنٌة تتجاوز متطلبات 

الحٌاة الٌومٌة والمعرفة الحسٌة والتجارب االجتماعٌة , إنها أساس البناء 

نسان والمجتمع , إنها تصور ذهنً ٌتكون فى العقل والذى ٌقابله الفكرى لئل

إن إدراك اإلنسان لؤلشٌاء كما هً فى الواقع هو المعرفة , الوجود المحسوس

وهو ٌدركها كما هً بواسطة الحواس , لكن تؤوٌله لهذه األشٌاء وتفسٌره لها , 

  طرٌق العقلوتوظٌفه ألبعادها ومعانٌها الٌكون عن طرٌق الحواس , بل عن 

المعرفة العلمٌة :هى محصلة مجهود فكرى منظم ٌندرج فى إطار دراسة  - ث

األشٌاء والظواهر , دراسة موضوعٌة تعتمد على خواصها وطبٌعتها والعبلقة 

 بٌن ظاهرها وباطنها .   

ٌعتمد على  الذي  Inductionاالستقراءعلى  أساساوتقوم المعرفة العلمٌة     

ظواهر , وفرض الفروض , وإجراء التجارب , وجمع المبلحظة المنظمة لل

ٌصل إلٌها  التًالبٌانات وتحلٌلها للتثبت من صحة الفروض , ذلك أن النتابج 

والقٌاس المنطقً قد ال تصدق , وال  Deductionاالستنباطاإلنسان عن طرٌق 

إال إذا قامت على مقدمات صادقة وثابتة وموضوعٌة .  االعتبارٌمكن أخذها بعٌن 
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لٌكمل به التفكٌر االستنباطً فى  االستقرابًالعقل اإلنسانً التفكٌر  أبتكروعلٌه 

 البحث عن المعرفة . 

ففً الوقت الذي ٌعتمد فٌه االستنباط على قضاٌا وبدٌهٌات ومسلمات لٌخرج     

منها بنتابج , ٌعتمد االستقراء على جمع األدلة والبراهٌن المادٌة والعلمٌة التى 

إصدار تعمٌمات محتملة الصدق والثبات . وإذا استطاع الباحث أن تساعد على 

 ٌصل إلى نتٌجة عن طرٌق االستقراء فمن الممكن أن ٌستخدمها كحجة علمٌة فى

وهكذا فالبحث العلمً ٌعتمد على االستقراء وٌعتمد , إستنباطى أو فلسفًاستدالل 

وٌدعم صحتها  على االستنباط أٌضاً , فكل جانب ٌعزز نتابج الجانب اآلخر

 . ( 2)وعلمٌتها

 ثانٌا  : ماهٌة العلم ) مسلماته وأهدافه ( : 

العلم هو مجموعة من المعارؾ المنظمة , أي مجموعة من ( ماهٌة العلم :1)

أمكن التحقق من درجة صحتها وثباتها بطرٌقة علمٌة  التًالمعارؾ والمفاهٌم 

والمعتقدات واألحكام  انًالمعمعٌنة . ولما كانت المعرفة تنطوي على مجموعة 

تتكون لدى اإلنسان نتٌجة لمحاوالته المتكررة لفهم  التًوالمفاهٌم والتصورات 

الظواهر واألشٌاء المحٌطة به , فإنها بذلك تعتبر أوسع حدوداً ومدلوالً من العلم , 

إضافة إلى أنها ــــ أي المعرفة ــــ تشتمل على معلومات علمٌة وؼٌر علمٌة , فً 

 . ( 3)ٌشتمل إال على المعلومات العلمٌة أن العلم الحٌن 

 ٌمكننا تحدٌد أهم مسلمات العلم فى التالً :( مسلمات العلم :(2

  أن هناك نظاماً معٌناً ٌحكم الكون )مسلم الحتمٌة(:أى أن كل مظهر من مظاهر

الطبٌعة هو نتاج لعملٌة طبٌعٌة , والوقابع أو األشٌاء التقع من تلقاء نفسها , 

والباحث ٌستطٌع التعرؾ على بداٌة الواقعة من خبلل الحوادث السابقة علٌها 
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ٌمكن إرجاعها إلٌها , ومن ثم ٌمكن القول بوجود عبلقة  والتًفى الظهور , 

زمنٌة بٌن هذه الظاهرة وبٌن األحداث المقترنة بظهورها , ومن هذه العبلقة 

ـ ومادامت العبلقة نستمد المعلومات الضرورٌة عن سبب حدوث الظاهرة ــ

هنا عبلقة زمنٌة ــــ إذاً ٌمكن القول أن مسلم الحتمٌة , ٌإكد أن كل ظاهرة لها 

 سبقت حدوث الظاهرة .  التًتارٌخ , وٌتلخص هذا التارٌخ فى الحوادث 

  (: بٌنما الظواهر الطبٌعٌة تحددها عوامل االطرادأن هذا النظام مطرد )مسلم

ل تعقٌداً , نجد سلوك اإلنسان ٌكون محصلة أكثر وضوحاً وأكثر بساطة وأق

لعدٌد من العوامل المعقدة والمتداخلة , فنراه قد ٌبدو متعاوناً هنا ومتنافساً 

تإثر فى تشكٌل وبلورة سلوكه االجتماعً ,  التًهناك , نظراً لتعدد العوامل 

ٌصعب تحدٌدها جملة واحدة , كما هو الحال فى الظواهر الطبٌعٌة  والتً

فى مجال الظواهر الطبٌعٌة االطراد على ذلك فإنه ٌمكن التسلٌم بمسلم  باً وترتٌ

فى حٌن أن هذا المسلم نجده ٌظهر بشكل نسبً فى مجال الظواهر االجتماعٌة 

وقوع الحوادث فى حالة تشابه  أطرادوالنفسٌة . ومما تجدر اإلشارة إلٌه إن 

ى توقع نتابج متشابهة فى ٌعنى حتمٌة تشابه  النتابج , وإنما ٌعن الظروؾ , ال

الظروؾ المتشابهة . وعلى هذا فإنه بناء على خبرتنا بالنظام الذى سارت 

فى الماضً , فإننا نتوقع أن نسٌر على نفس  الحظتاهعلٌه األحداث مما 

 النظام فى المستقبل . 

  إن معرفة هذا النظام ال تتؤتً إال عن طرٌق المبلحظة والتجرٌب )مسلم

 بالطبٌعة  احتكاكهفى المعرفة(: اكتشؾ اإلنسان من خبلل  حسٌةال الوضعٌة أو

وبعد أن تخلص من التصورات الخرافٌة والتؤمبلت المٌتافٌزٌقٌة ,أن الحوادث 

 مطردةبناًء على أهوابها , وإنما تنظمها مجموعة قوانٌن أو عبلقات  ألتحدث
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سان على خبرته اإلن , وباعتمادٌجعل من المٌسور التنبإ بها والتحكم فٌها مما

قدرته فى السٌطرة على الطبٌعة  ازدادتالحسٌة أو على مبلحظاته الحسٌة 

تربط بٌنها , ولذلك  التًقوانٌنها أو العبلقات  اكتشاؾوالتحكم فٌها , بفضل 

 . (4)أساس العلم  هًٌقال أن المعرفة تبدأ من الحواس, والتجربة 

   -فى اآلتً : اإجازتهلعلم ٌمكننا هناك ثبلثة أهداؾ ربٌسٌة ل ( أهداؾ العلم :3)

الفهم والتفسٌر:ٌعنى الربط بٌن ما لم ٌكن معلوماً لنا عن الحٌاة االجتماعٌة ثم    .1

هو معلوم لنا ومختزن فى ذهننا من قبل , وبعبارة أخرى  كشفناه , وبٌن ما

تقوم بٌن الظاهرات االجتماعٌة المختلفة , وإدراك  التًكشؾ العبلقات 

بٌن الظاهرات المراد تفسٌرها وبٌن األحداث التى تبلزمها أو  االرتباطات

وترتٌباً على ذلك فإن التفسٌر ٌتطلب الوقوؾ على عناصر ثبلث , تسبقها

بصورة دقٌقة , وهً : المتؽٌر التابع الذي ٌعتمد على ظروؾ أخرى تعتبر 

مسبولة عن حدوثه , والمتؽٌر المستقل وهو المسبول عن حدوث ظاهرة معٌنة 

ما العنصر الثالث فٌكمن فى العبلقة الوظٌفٌة التى تقوم بٌن المتؽٌرات التابعة أ

من ناحٌة , والمتؽٌرات المستقلة من ناحٌة أخرى . أننا حتى ندرك نوع 

العبلقة الوظٌفٌة نتساءل عن التؽٌر الذي ٌطرأ على المتؽٌر التابع إذا حدثت 

 اإلجابة على هذا التساإل هىتؽٌرات معٌنة فى المتؽٌرات المستقلة . ذلك أن 

التى تحدد نوع العبلقة الوظٌفٌة القابمة بٌن المتؽٌرات موضوع البحث , ومن 

ثم فإن مجرد القول بوجود عبلقة معٌنة بٌن المتؽٌرات ال ٌكفً , وإنما ٌجب 

 أن نحدد نوع ومدى تلك العبلقة . 

ماً بالصورة السالفة التنبإ القابم على أساس الفهم :لكً نفهم ظاهرة ما فهماً عل .2

نتابج  التً اكتشفناهاالذكر , فإنه وجب علٌنا أن نستنتج من العبلقة الوظٌفٌة 

أخرى ٌمكن أن تتسق  معها , فالتنبإ إذن معناه ٌتقن انطباق المبادئ أو 
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ٌوصل إلٌها البحث العلمً على حاالت أخري فى أوضاع  التًالقواعد العامة 

والتنبإ على هذه الصورة ٌساعد . راإها منهاسبق استق التًتلك  مختلفة عن

على تحقٌق المزٌد من الفهم والتفسٌر وتحصٌل الجدٌد من العلم , ألنه ٌكون 

 خطوة هامة فى إكمال عملٌة البحث العلمً . 

أمكن الحصول علٌها , فإذا ثبتت  التًوهى محاولة للتحقق من صحة المعلومات 

صحٌحة أما إذا  أساسهابنى التنبإ على  التًات صحة المتنبؤ به فمعنى ذلك أن البٌان

لم تثبت صحة التنبإات فعندبذ ٌجب مراجعة البٌانات مرة أخرى , أو إعادة البحث 

 فى ضوء مزٌد من البٌانات , أو استخدام طرٌقة أخرى من طرابق البحث العلمً . 

ظاهرة ظهر ٌقٌناً أنها تحدث ال التًالتحكم : ٌعنً معالجة األوضاع والظروؾ  .3

بشكل ٌتٌح تحقٌق هدؾ معٌن , وتزداد القدرة على التحكم كلما زاد الفهم 

 وزادت بالتالً القدرة على التنبإ .

فنجاح التحكم فى الظاهرة وتكرره , هو فً الوقت ذاته , اختبار لمدى سبلمة الفهم 

 . (5)والتفسٌر ومقدار صحة التنبإات بخصوص الظاهرة المبحوثة

 العلمً فى البحث السوسٌولوجً :  ثالثا  : التفكٌر

تختلؾ  التًالتفكٌر العلمً هو شكل من أشكال التفكٌر ماهٌة التفكٌر العلمً : (1)

عن التفكٌر العادي الذي ٌمارسه كل منا فً حٌاته الٌومٌة , فرؼم أن التفكٌر 

العادى هو التفكٌر الذى ٌحمل بذور التفكٌر العلمً من حٌث البحث عن 

نٌة والمنطق ,إال أن التفكٌر العلمً هو التفكٌر الذى ٌتجه نحو الحقٌقة او العقبل

البحث عن الحقٌقة بشكل موضوعً ال دخل للذات أو العواطؾ أو المعتقدات 

 . (6)فٌه



 د.أمنة رمضان العرٌفً

 االسس التصوٌرٌة للبحث السوسٌولوجً

 

 352 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

الجاد والتفسٌر والنقد  االكتشاؾوتتضح أهمٌة التفكٌر العلمً فى البحث من خبلل 

ٌب سلوكه . حٌث ٌعتبر ٌساهم فى تطور معارؾ اإلنسان وتهذ الذيالمنطقً 

 التفكٌر العلمً هو وحدة البحث العلمً , فلوال العلم ما بحثنا , ولوال البحث ما

 .(7)تعلمنا

تعنً الدراسة ,  التً,  ماهٌة البحث العلمًلذا وجب علٌنا أن نشٌر إلى     

والتقصً , والتمعن الدقٌق الناقد المنظم للمشاكل والظواهر , والتفحص

تبرز , وتإرق األفراد , ومجتمعاتهم ومإسساتهم بؽرض  لتًاوالموضوعات 

المنهج العلمً وصوالً  باستخدامإال  إٌجاد الحلول لها , ومعالجتها . وهذا ال ٌؤتً

 والتحقق من صحتها .  اختبارهاإلى حقابق ٌمكن 

األساسٌة إلى ثبلثة :  عناصر البحث العلمًووفقاً لهذا التعرٌؾ , ٌمكننا تقسٌم     

موضوع , والمنهج , والهدؾ . فمن حٌث الموضوع ٌستلزم البحث وجود ظاهرة ال

أو مشكلة معٌنة تتحدى تفكٌر الباحث وتدفعه إلى محاولة الكشؾ عن جوانبها 

الؽامضة , متجهاً إلى تحقٌق اهداؾ عامة ؼٌر شخصٌة , فعلى الرؼم من أن كل 

ضرورى أن تكون المشكلة بحث ٌبدأ بشعور الباحث بمشكلة معٌنة , ؼٌر أنه من ال

 ذات قٌمة علمٌة , أو داللة اجتماعٌة عامة . 

كما ٌستلزم كل بحث إستخدام المنهج العلمً فى الدراسة ,واإلستعانة باألدوات     

والمقاٌٌس التى تعٌن على دقة النتابج , واإلقتصار على دراسة الوقابع المحسوسة 

 أن تكون .  بالصورة التى توجد علٌها     ال كما ٌنبؽً

حٌث تٌتٌح عملٌة إستخدام المنهج العلمً , إمكانٌة إختٌار نتابج البحث والتحقق     

من صحتها مرة أخرى , إذا ما تم إختٌار نفس المشكلة من قبل باحث آخر , اتبع 

فى البحث للمرة التً استخدمت نفس الخطوات , واستخدم نفس المناهج واألدوات 

 األولى . 
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هدؾ العنصر الثالث فى البحث العلمً , فكل بحث ٌسعى دابماً إلى وٌمثل ال    

تقدٌم إضافة جدٌدة , وهذه اإلضافات تختلؾ من بحث آلخر , فقد ٌسعى باحث 

وراء حقٌقة علمٌة جدٌدة لم ٌسبقه إلٌها أحد , فً الوقت الذي ٌسعى فٌه باحث آخر 

من الباحثٌن . وفً إلى التحقٌق من صدق بعض النتابج التى توصل إلٌها ؼٌره 

بعض األحٌان تكون اإلضافة ؼٌر قابلة للتعمٌم     إال فً اضٌق المجاالت , وفً 

 آحٌان أخرى تكون اإلضافة على مستوى عاٍل من التجرٌد والعمومٌة .  

ولٌس من الضرورى فً كل بحث أن ٌوفق الباحث فى الوصول إلى الحقٌقة ,     

قق من صحتها , ثم ٌثبت له بطبلنها , ولٌس فقد ٌضع فروضاً معٌنة ٌحاول التح

فً ذلك ما ٌقلل من قٌمة البحث , فالعلم ٌستفٌد من الفروض العلمٌة الصحٌحة 

والؽٌر صحٌحة , وكلما أثبت البحث خطؤ فرض من الفروض , كلما اقترب 

 الباحثون من الحقٌقة . 

نجاحاً كبٌراً  وعلى الرؼم من أن إستعمال المنهج العلمً فى البحوث قد نجح    

فً كثٌر من العلوم الطبٌعٌة نظراً لخضوعها للتجربة والمقارنة , وإعادة الدراسة 

من جدٌد إذا تطلب األمر   ذلك , إال أن الباحث فى العلوم االجتماعٌة ال ٌزال 

ٌعانً كثٌراً من الصعوبات التى تقؾ حجر عثرة فى هذا المجال من العلوم . 

مجال العلوم االجتماعٌة تختلؾ إلى حد كبٌر عنها فً مجال فعملٌة البحث العلمىفى 

العلوم الطبٌعٌة , واإلشكالٌة هنا لٌست فى مدى إمكانٌة إستخدام المنهج العلمً , 

ؼٌر أنها تكمن فى طبٌعة الموضوع الذي ٌختلؾ فى مواصفاته عن طبٌعة 

 الموضوع فى مجال العلوم الطبٌعٌة . 

رنة العلوم االجتماعٌة بالعلوم الطبٌعٌة , وخاصة فمعظم الناس ٌهتمون بمقا    

الفبة التى تإكد على أن العلوم االجتماعٌة هً العلوم الطبٌعٌة , مع تؤكٌد الصعوبة 

األكبر التى واجهتها العلوم االجتماعٌة منذ تؤسٌسها . فعملٌة جمع البٌانات وصدق 
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عما هً علٌه فى بعض  معطٌاتها فى البحث , تكون أقل دقة فً العلوم االجتماعٌة

العلوم الطبٌعٌة التى تتناول التجارب على بعض متؽٌرات البحث وتضبط 

 . (8)األخرى

فً كتابه : مناهج علم االجتماع , عندما  " رٌمون بودون "ولعل هذا ما أكده     

إن األبحاث التى تنتمى إلى تلك الفبة ـــــ أي العلوم اإلجتماعٌة ــــ هً من "قال:

جد مختلفة , وهذا ٌشكل بحد ذاته مهمة شاقة إذا ما أرٌد تصنٌفها , هناك طبٌعة 

البعض من الدراسات على الجماعات التى لها صفة إٌضاحٌة على وجه 

الخصوص , وتستخدم منهاج ٌصنؾ أحٌاناً بدون إعتماد الدقة الكبٌرة , ... فإذا 

ا نخشى مؽبة جهلنا أردنا مراقبة مإسسة ,أو مجموعة , مع البقاء خارجها , فإنن

 .   (9) "لمعلومات أساسٌة 

 ( خصائص التفكٌر العلمً : 2)

قبل أن نعرض أهم الخصابص التى ٌتمٌز بها التفكٌر العلمً , علٌنا أن نحدد     

أوالً ماهٌة بعض المصطلحات المنهجٌة المرتبطة به وهً : النهج العلمً , 

 والمنهج العلمً , واألسالٌب العلمٌة .

هو الطرٌق أو السبٌل للبحث الذي ٌستند إلى مقولة ربٌسة لنهج العلمً :)أ( ا

فحواها : أن الظواهر االجتماعٌة والعبلقات الموجودة بٌنها تعتبر مستقلة عن الفرد 

كما أن النهج العلمً ٌتصؾ بالتراكمٌة والموضوعٌة واالعتماد  ,وآرابه , وافكاره 

 ٌح مسارات الفكر . على االمبٌرٌقٌة , وٌوظؾ النظرٌة لتوض

وٌسمى أٌضاً المنهاج العلمً , وهو الخطة العلمٌة التى )ب( المنهج العلمً :

ٌضعها الباحث , وٌوضح فٌها لنفسه أو لؽٌره المراحل التى ٌستمر بها بحثه , 

واألنشطة التى ستتضمنها كل  مرحلة . وٌبدأ المنهج عادة بتحدٌد المشكلة , 

ات , والتصورات النظرٌة , والفروض , والتعرٌفات واختٌار المفاهٌم والمصطلح
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اإلجرابٌة لٌصل إلى وسابل جمع المعلومات , وتحلٌلها وعرضها , والحصول على 

 نتابجها . 

هناك الكثٌر من األسالٌب والوسابل التى تساعد الباحث  )ج( األسالٌب العلمٌة :

, واثناء تحلٌلها .  على اتمام عملٌات البحث العلمً , وخاصة بعد جمع البٌانات

وٌسخر اإلحصاء لتحلٌل هذه البٌانات , وٌتم اختٌار األسلوب اإلحصابً المناسب 

فى ضوء طبٌعة المشكلة , أو الظاهرة االجتماعٌة المدروسة, وقد تم تطور كثٌر 

 . (10)من األسالٌب اإلحصابٌة التى تناسب كل مرحلة من مراحل البحث العلمً

 د خصائص التفكٌر العلمً :وٌمكننا فٌما ٌلى تحدٌ

 التراكمٌة : أي اإلعتماد على النتابج العلمٌة السابقة , فالعلم له طبٌعة تراكمٌة (1)

والنتابج التى توصل إلٌها بحث علمً سابق , تكون هً نفسها المقدمات التى 

ٌبدأ منها بحث الحق , فهناك إمكانٌة إلضافة متؽٌرات جدٌدة , أو الكشؾ عن 

 ؽامضة التى لم ٌتم الكشؾ عنها سابقاً . بعض الجوانب ال

إستبعاد المعلومات ؼٌر الصحٌحة : ٌبدأ البحث العلمً بإستبعاد المعلومات  (2)

ؼٌر  الصحٌحة , فعلى الباحث ان ٌطهر عقله منذ بداٌة البحث من كل ما قد 

ٌقوده إلى الخطؤ ,أو ٌعوق قدرته على التفكٌر العلمً السلٌم , والتوصل إلى 

  الحقابق .

اإلعتماد على التنظٌم والمبلحظة الحسٌة كمصدر للحقابق العلمٌة: ٌختلؾ  (3)

التفكٌر العلمً عن التفكٌر الفلسفً فى أنه ٌخضع لمبادئ وقواعد , ففً الوقت 

الذي ٌتخذ فٌه الفٌلسوؾ العقل مصدراً للحقابق , ومعٌاراً للتثبت من صوابها 

ح المشكلة والفروض , ثم نجد العالم ٌسٌر فى مسلك محدد ومنظم ٌبدأ بطر

ٌحاول أن ٌجمع الشواهد الواقعٌة من خبلل المبلحظة الحسٌة المباشرة التى 

 تبرهن على صحة الفروض أو زٌفها .
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السببٌة : أي البحث عن األسباب , فالبحث عن األسباب هو مٌل فطرى لدى  (4)

 اإلنسان , فنحن نتعلم منذ الطفولة أن نتساءل عن األشٌاء الجدٌدة التى

تصادفنا بالسإال : لماذا؟ وال ٌفارقنا هذا السإال طٌلة حٌاتنا . والعلم إذ ٌبحث 

 عن األسباب ٌهدؾ إلى : 

 )أ( تفسٌر حدوث الوقابع التى ٌدرسها . 

 )ب( محاولة التحكم فٌها . 

ونحن ال نستطٌع أن نتحكم فى الوقابع الخارجٌة إال إذا تعرفنا على أسبابها , ولقد 

 على التفرقة بٌن نوعٌن من األسباب : درج الفبلسفة 

 السبب الفاعل ) أو األسباب الفاعلة(. ( أ)

 )ب( األسباب الؽابٌة . 

وٌرتبط النوع األول , بؤسباب حدوث الظاهرة .أما النوع الثانً , فٌرتبط    

 بالنتٌجة المترتبة علٌها . 

فنحن عندما  وٌنشؽل العلم بالنوع األول من األسباب , وٌرفض النوع الثانً ,    

ندرس الظواهر , ال نحاول أن نتعرؾ على النتابج التى تإدٌها هذه الظواهر , أو 

الظواهر المرؼوب فٌها , وإنما نبحث عن اسباب وجودها , ولقد تعرضت فكرة 

السببٌة إلى إنتقادات عدٌدة من جانب علماء االجتماع والفبلسفة , نظراً ألن هذه 

ن بٌن السبب والنتٌجة وٌفسرون الظواهر بنتابجها , الفكرة تجعل الباحثٌن ٌخلطو

وهذا ماٌجعل الباحثون ٌفسرون سبب وجود الظواهر من خبلل التعود على رإٌة 

األسباب مرتبطة بالنتابج , ففكرة السببٌة فكرة زابفة توجد فى عقولنا ألننا نتعود 

الواقع فاألمر  على رإٌة األشٌاء مرتبطة بؤشٌاء أخرى فتقٌم معها عبلقة , أما فً

 مختلؾ . 
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تحوٌل الكٌؾ إلى كم )التكمٌم (: حٌنما ٌتعامل الناس معاً فى حٌاتهم الٌومٌة ,  (5)

فإنهم ٌشٌرون إلى األشٌاء والحوادث بؤوصافها الظاهرة للحواس أو بمنافعها 

, وأسالٌب إستخدامهافى الحٌاة العملٌة , فٌقال ماء , وصوت , وضوء ...الخ 

ول األشٌاء والكابنات فىجملتها ال فً عناصرها التحلٌلٌة , وهذه األلفاظ تتنا

كما أنها تعبر عن وجود الصفات دون أن تكشؾ عن مقدار وجودها أو 

مستواها , فعالم الكٌمٌاء مثبلً ٌعكؾ على تحلٌل الماء إلى عناصره التى 

ٌتؤلؾ منها إلً أن ٌتوصل إلى أنه ٌتكون من ذرتٌن من الهٌدروجٌن وذرة 

من األوكسجٌن , وفى هذه الحالة نقول أنه تمكن من تحوٌل الكٌؾ إلى واحدة 

 الكم . 

الدقة والتجرٌد : ٌقصد بالدقة فى العلم معانً مختلفة , فهً أوالً تعنً إستخدام  (6)

اللؽة الدقٌقة التى تعنً كل كلمة فٌها معنى معٌن , ؼٌر أن هذه اللؽة ٌجب أن 

اٌا العلم , فالباحث الذى ٌقول من تحمل أٌضاً معنى االحتمال فى صٌاؼة قض

المحتمل أو من الممكن أو نفترض كدا , أكثر دقة من الباحث الذى ٌستخدم 

لؽة االثبات , فعدم الحسم فى صٌاؼة الفروض والقضاٌا التى نتوصل إلٌها 

من خبلل دراستنا العلمٌة , ٌفتح المجال للمزٌد من البحوث التى تؤتً بشواهد 

 نا إلٌه من فروض سابقة . جدٌدة تنفً ماتوصل

وتؤتى أعلى درجات الدقة فى البحث العلمً , عند إستخدام لؽة الرٌاضة والتجرٌد , 

الذي ٌقصد به إستنباط الخصابص أو الصفات التى تتمٌز بها الظواهر أو األشٌاء , 

بحٌث تتحول إلى مفاهٌم ذهنٌة تدرك بالعقل ال بالحواس , وٌقوم التجرٌد على 

مات الجزبٌة المشخصة من أجل الوصول إلى معنى عام ٌنطبق على إؼفال الس

 أفراد النوع الواحد . 
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الموضوعٌة :ٌقصد بالموضوعٌة معالجة الظواهر بإعتبارها اشٌاء لها وجود  (7)

خارجً مستقل عن وجود اإلنسان , والشًء الموضوعً هو ما تتساوى 

التى ٌشاهدون منها .  عبلقته بمختلؾ األفراد المشاهدٌن مهما اختلفت الزاوٌة

فالباحث الذي ٌتحرى الموضوعٌة فى الدراسة ٌتناول الظواهر كما هً وفً 

صورتها الواقعٌة , وٌستعٌن باألسالٌب التى تتسم بالصدق والثبات , وٌصل 

إلى نتابجه بعد الموازنة والقٌاس وٌعرضها بالطرٌقة التى هً علٌها ال كما 

لنظرة الذاتٌة , فإنه ال ٌهتم بإستخدام ٌنبؽً ان تكون . أما الباحث ذو ا

 األدوات والمقاٌٌس التى تساعد على تقلٌل مخاطر التحٌز الذاتى . 

وٌترتب على إلتزام صفة الموضوعٌة فى البحث العلمً أن تكون نتابج البحث 

قابلة لئلختبار بحٌث إذا إختار باحث آخر نفس الظاهرة , واتبع نفس الخطوات , 

 جراءات المنهجٌة , أمكنة أن ٌحصل على نتابج مماثلة . وإستخدم نفس اإل

الشمولٌة والٌقٌن: إن العلم ال ٌتعلق بالحوداث الفردٌة , وإنما ٌدرس الحوادث  (8)

المتكررة التى تشكل ظواهر ثابتة إلى حد ما . وهذا هو السبب فً أن قوانٌن 

ة عبر العلم تتسم بالعمومٌة والشمول , فهً تنبع من دراسة ظواهر متكرر

الزمان والمكان , فالباحث فى علم االجتماع  ـــ مثبلً ــــ ال ٌتوصل إلى قانون 

علمً حول األسرة , من خبلل دراسته ألسرة واحدة , بل إن هذا القانون 

ٌؤتى من التراكم فى الدراسات المتعددة عن أنماط متعددة من األسر فى 

أسرة واحدة , فإن  مجتمعات مختلفة , فلو نحن عممنا من خبلل دراسة

تفكٌرنا العلمً فى هذه الحالة سٌكون تفكٌراً مؽلوطاً , فالتفكٌر العلمً ٌجب 

 أن ٌتجه نحو إبراز ماهو متكرر وعام ومشترك فً الظواهر . 

التعمٌم : لما كان العلم ٌعتمد على اإلستقراء الناقص الذي ال تتٌسر فٌه  (9)

فً بمبلحظة بعض النماذج , مبلحظة كل مفردات الظاهرة , فإن الباحث ٌكت
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 تخضع لها جمٌع الحاالت المتشابهة التًثم ٌحاول الكشؾ عن القوانٌن العامة 

والتى تدخل فى نطاق البحث . حٌث تفٌد هذه التعمٌمات فً االنتقال من 

ٌمكن أن ٌحدث للظواهر تحت ظروؾ  المعلوم إلى المجهول , وفً التنبإ بما

 . ( 11)معٌنة

 :ج العلمٌة وحدودها فى الكشؾ عن الحقٌقة االجتماعٌةرابعا  : المناه

على الرؼم من أن كثٌراً من الباحثٌن عارضوا إستخدام المنهج العلمً فى     

العلوم االجتماعٌة , نظراً ألن دراسة الظواهر االجتماعٌة بإتباع األسالٌب العلمٌة 

واالجتماعٌة من فوارق  الدقٌقة أمر ال ٌمكن تحقٌقه لما بٌن ظواهر العلوم الطبٌعٌة

جوهرٌة , إال أن تارٌخ العلم ٌدل على أن كثٌراً من الموضوعات االجتماعٌة قد تم 

دراستها دراسة علمٌة صحٌحة . ومع هذا فإنه من الخطؤ اإلصرار على أن تكون 

فى دقة وكفاءة العلوم الطبٌعٌة , نظراً لما تحظى به العلوم االجتماعٌة العلوم 

على نتابجها , وإخضاعها بشكل أكبر للمقاٌٌس  االعتماد قة فىالطبٌعٌة من ث

 والتجارب المعملٌة المنضبطة أكثر من الظواهر االجتماعٌة . 

ولذا رأي فرٌق من الباحثٌن صعوبات عدٌدة لدراسة الظواهر االجتماعٌة بإتباع    

 التًل قواعد المنهج العلمً , وتتركز دعاوي هإالء الباحثٌن حول عدد من المساب

تتعلق بتعقد الظواهر االجتماعٌة , وعدم وجود مقاٌٌس دقٌقة لقٌاس الظواهر التى 

ندرسها , وصعوبة الوصول إلً قوانٌن اجتماعٌة , وُبعد الظواهر االجتماعٌة عن 

الموضوعٌة , وعدم خضوعها لقوانٌن تحكمها , وصعوبة إجراء التجارب فى 

 . (12)بإ الدقٌق فى العملٌة البحثٌةالعلوم االجتماعٌة , وكذلك صعوبة التن

ولكن ومع كل هذه الصعوبات , فلقد وجد الباحثون فً مجال العلوم االجتماعٌة     

من خبللها الكشؾ عن الحقٌقة فً العلوم  استطاعوا, اسالٌب وطرق منهجٌة عدٌدة 
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االجتماعٌة , حٌث تعددت هذه المناهج وتنوعت حسب طبٌعة الظاهرة االجتماعٌة 

مدروسة فى البحث , إال أنه ٌمكننا أن نقسم هذه المناهج بصفة عامة إلى ثبلثة ال

 -أنواع ربٌسٌة وهً :

وهو المنهج : lnductive  Method( المنهج اإلستقرائى أو التجرٌبً 1)

الذي ٌعتمد على المبلحظة المنظمة للظواهر االجتماعٌة مبلحظة علمٌة وفق 

إجراء التجارب بعد إختٌار العٌنات المناسبة األسس السلٌمة , ثم فرض الفروض و

بطرٌقة موضوعٌة , وبعد ذلك ٌقوم الباحث بتحلٌل هذه  وقٌاسها , ودراستها

البٌانات للتؤكد من صحة الفروض أو عدم صحتها , ثم ٌنتقل إلى التعمٌمات والتى 

تإدى بدورها إلى إعطاء مفاهٌم عامة عن تلك الظواهر , لتصل بالتالً إلى وضع 

ٌسمى ببناء النظرٌة  عن الظاهرة موضوع الدراسة , وهذا ماTheoryالنظرٌة 

ConstructionTheory إلى نوعٌن:  االستقرابًهذا وٌنقسم المنهج 

 )أ( إستقراء تام , وفٌه ٌقوم الباحث بمبلحظة جمٌع مفردات مجتمع الدراسة . 

مجتمع الدراسة , )ب( إستقراء ناقص , وفٌه ٌكتفً الباحث بإختٌار عٌنة فقط من 

ثم ٌحاول بعد ذلك الكشؾ عن القوانٌن العامة التى تخضع لها جمٌع الحاالت 

المشابهة , وذلك عن طرٌق التعمٌم بناء على المعلومات التى ٌحصل علٌها من 

 العٌنة . 

ٌبدأ الباحث : Deductive  Methodاالستداللً ( المنهج القٌاس أو 2)

متعارؾ علٌها , ثم ٌستمر من خبلل هذه  بنظرٌة معروفة أو دراسه ظاهرة

النظرٌة أو الظاهرة لٌصل إلى حقابق جزبٌة , بحٌث ٌنتقل من الكلٌات ثم ٌنزل 

ثم ٌكون إفتراضات خاصة , لٌكون القٌاس منطقٌا, إلى الجزبٌات

Hypotheses. ٌنزل بها إلى المٌدان وإختبارها على أرض الواقع 
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ٌعتمد هذا المنهج على دراسة بعض وقابع  ً :( المنهج اإلستردادي أو التارٌخ3)

الماضً فى ظاهرة معٌنة لمعرفة الحاضر , بحٌث ٌتم من خبلله معرفة الخلفٌات 

 . (13)التارٌخٌة لوجود ظاهرة معنٌة , بشكل معٌن , وفى منطقة معٌنة دون ؼٌرها 

 :  السوسٌولوجًخامسا  : أنواع البحوث 

ة مع تطور علم االجتماع ونظرٌاته ومناهجه , تعددت أنواع البحوث االجتماعٌ    

واختبلؾ طرق وأدوات جمع بٌاناته بصورة عامة . وهذا التعدد هو نتٌجة لتنوع 

مجاالت ومٌادٌن وموضوعات وقضاٌا علم االجتماع , وقد ازداد بصورة مطردة 

نتٌجة لتعدد الخبرات والتخصصات العلمٌة واألكادٌمٌة وفروع علم االجتماع ككل 

لى الرؼم من التنوع والتعدد فى األبحاث السوسٌولوجٌة وفً مناهجها وطرقها وع

  -إال أنها تندرج وفق التصنٌؾ التالً:

وتسمً أٌضاً  :Exploratory Researches( البحوث الكشفٌة 1)

, وتستهدؾ التعرؾ على ظاهرة محددة بؽرض اكتشاؾ  االستطبلعٌةبالبحوث 

الباحثٌن على تحدٌد أبعاد الظاهرة موضوع البحث حقابق أو أفكار جدٌدة , تساعد 

بصورة دقٌقة , كما ٌستهدؾ هذا النوع من البحوث اإلجابة على التساإالت أو 

الفروض المسبقة التى ٌطرحها الباحث وٌجعلها موضوع التجربة والدراسة 

بواسطة البحوث التالٌة لها . وٌمكن أن نحدد أهداؾ هذا النوع من البحوث كما 

 .ٌلى

 صٌاؼة المشكلة المراد بحثها بصورة دقٌقة , وكشؾ ابعاد جدٌدة فٌها .  )أ(

 تحدٌد فرضٌات بحثٌة جدٌدة .  )ب(

 تعمٌق تعرؾ الباحث على مختلؾ جوانب الظاهرة المراد دراستها .  )ج(

 جمع البٌانات والمعطٌات المرتبطة بالظاهرة المدروسة .  )د(
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إن هذا النوع من  :Descriptive Researches( البحوث الوصفٌة 2)

البحوث ٌشمل دراسة الحقابق الراهنة المتعلقة بظاهرة أو موقؾ أو عدد من 

األفراد أو مجموعة من األحداث أو األوضاع أو المواقؾ االجتماعٌة , وهذا النوع 

من الدراسات ال ٌستلزم وجود فرض أو تساإل مسبق ٌرتبط بتوقع حدوث 

وبالتالً تحدد مهمة الباحثٌن فً , كرارها فى الواقعت أسبابالظواهر او تحدٌد 

وصؾ الواقع بدون فرضٌات مسبقة , لكن هذا ال ٌمنع أن الباحثٌن ٌمكن أن 

ٌركزوا على جوانب معٌنة ٌراد توضٌحها , ولكن مهمتهم تنحصر فً وصؾ 

وتدوٌن البٌانات وجمع المعطٌات من الحقل المٌدانً أو من السجبلت والوثابق أو 

 طرٌق كبار السن وأصحاب التجارب. عن 

وأول مواصفات هذا النوع من البحوث هو أن تكون شاملة ومستفٌضة , وٌستلزم 

ذلك من الباحثٌن الدقة فً جمع ووصؾ األشٌاء والوقابع والحقابق , باإلضافة إلى 

توافر خطة أو تصمٌم بحثً , ٌوجه خطى الباحثٌن بما ٌقلل من األخطاء الذاتٌة 

 المسبقة ال سٌما فً مرحلة جمع البٌانات وتدوٌنها .  واألحكام

وتجدر اإلشارة إلى ان هذا النوع من البحوث ٌفرض باإلضافة إلى جمع     

البٌانات والمعلومات وتبوٌبها وترتٌبها بصورة دقٌقة , أن ٌقوم الباحثون بمناقشة 

ماماً جٌداً وتفسٌر وتعلٌل المشكلة المدروسة , وهذا ٌستلزم خبرة عالٌة , وإل

 بمجتمع الدراسة أو المشكلة , سواء عن طرٌق الخبرة    أو التدرٌب. 

  -وهذا ٌعنً أن البحوث الوصفٌة ٌمكن أن تتم فى مرحلتٌن :    

 Explorative and Formulative)أ( مرحلة االستكشاؾ أو الصٌاؼة 

Stage. 

 Diagnostic and Intensive)ب( مرحلة التشخٌص والوصؾ المعمق 

Stage . 
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وهً البحوث التى : Diagnostic Researches( البحوث التشخٌصٌة 3)

, Experimentalتتجه إلى اختبار الفروض السببٌة , وتسمً بالبحوث السببٌة 

لكونها تتناول دراسة األسباب المختلفة والمإدٌة لحدوث الظاهرة أو المإدٌة إلى 

مل فى حدوث الظاهرة , حٌث ٌقوم تكرارها , وؼالباً ما تشترك مجموعة من العوا

الباحث بإختبار صحة بعض الفروض العلمٌة عن طرٌق التجربة , محدداً بذلك 

 . ( 14)العبلقات السببٌة أو الوظٌفٌة التى تربط المتؽٌرات بعضها ببعض

ظهر هذا النوع من  :Evaluation  Researches( البحوث التقوٌمٌة 4)

إتساع مجاالته البحثٌة , فبمإن مصطلح التقوٌم البحوث مع تطور علم االجتماع و

Evaluation ٌستهدؾ تحقٌق بعدٌن هما : تقرٌر الجدوى أو القٌمة االجتماعٌة

لنشاط أو برنامج معٌن , وقٌاس الدرجة التى ٌتحقق عندها هذا النشاط أو برنامج 

ٌن األفعال المتوقع منه تحقٌقها. إذن فالبحوث التقوٌمٌة , تستهدؾ تحقٌق بعد

متكاملٌن هما : تحدٌد القٌمة االجتماعٌة , وقٌاس مدى تحقٌقها . حٌث تعتبر هذه 

البحوث نوعاً من التجرٌب اإلجتماعً , خاصة وأن أي عمل أو برنامج اجتماعً 

ٌمكن ان ٌكون موضوعاً للدراسة التقوٌمٌة , ال سٌما وأن هدؾ الجودة واالنتاجٌة 

ألهداؾ األساسٌة للعاملٌن فى المجال العام العالٌة , والتطور واالصبلح , من ا

 والخاص على حد سواء .

ومن أبرز الخصابص التى تمٌز األبحاث التقوٌمٌة , أنها تهدؾ مباشرة إلً     

تحدٌد اإلنجازات المقررة وفق برامج العمل على ضوء مبدأ ماتم إنجازه وماكان 

هنا تجدر اإلشارة إلى أن و, ٌجب أن ٌنجز , باإلضافة إلى نوعٌة اإلنجاز وجودته

خبرة الباحثٌن ضرورٌة فى هذا النوع من األبحاث , والتى تفرض اإللتزام 

  -بمجموعة من المبادئ وهً :
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صٌاؼة أهداؾ البرنامج المطلوب تقوٌمه والنتابج المتوقع إنجازها , وقٌاس  )أ(

 هذه النتابج .  

  وضع معاٌٌر للفاعلٌة والكفاءة فى تصمٌم البحث . )ب(

األدوات البحثٌة المناسبة وتطبٌقها بصورة موضوعٌة وتفسٌر النتابج  اختٌار)ج(

 . ( 15)وتحدٌد مدى النجاح ونسبة الفشل والشروط اآلٌلة إلى تجاوز العقبات

المتؽٌرات كعناصر أساسٌة فى البحث  واختبارسادسا : تحدٌد المفاهٌم 

 السوسٌولوجً :

طة أساسٌة فى البحث العلمً , بدونها ال إن تحدٌد المفاهٌم وتوضٌحها مح    

, والذي  Conceptual  Frameworkٌمكن بناء اإلطار النظرى للبحث 

 هو كاإلطار المنهجً فى الشروط الضرورٌة ألي بحث سوسٌولوجً .

فاإلطار النظرى للبحث ٌتكون من مجموعة المفاهٌم التى ٌعمل من خبللها الباحث 

التى تسمح  التى ٌدرسها , فهً بمثابة المستمسكاتعلى ضبط الظاهرة االجتماعٌة 

له ببناء تحلٌله , بحٌث ٌجب أن ٌربط بٌن هذه المفاهٌم تناسق متكامل , وإنسجام 

 منطقً ٌقود الباحث إلى بناء النظرٌة. 

والجدٌر بالذكر أنه ال ٌوجد إطار نظرى واحد و موحد , فكل بحث إجتماعً     

لى صٌاؼته الباحث إنطبلقاً من موضوع البحث إطاره النظري الخاص , ٌعمل ع

وإشكالٌته وحٌثٌاته , حٌث ٌنعكس هذا إٌجابٌاً على توجه الباحث منهجٌاً فى البحث 

 , فٌصبح قادراً على إختٌار التقنٌات بشكل أدق . 

ٌلى نقدم بسطة توضٌحٌة لماهٌة كبلً من المفاهٌم والمتؽٌرات كعناصر أساسٌة  فٌما

  -ولوجً :فى البحث السوسٌ
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المفهوم هو تطور نظري , عقلً محض , ٌهدؾ : Concepts( المفاهٌم 1)

 من خبلله عقل اإلنسان إلى ضبط فكرة ما تعنً فً الحٌاة الٌومٌة شٌبا ما . 

فالمفهوم فى علم االجتماع هو اصطبلح تجرٌدي ال ٌمكن اعتباره النظرٌة     

ما أنها تتكون من مجموعة أفكار . االجتماعٌة   ذاتها , بل هو جزء مهم منها طال

لٌس فكرة ثابتة وؼٌر قابلة للتبدل والتحول , بل هو ٌتؽٌر  Conceptوالمفهوم 

وٌتحول تبعاً للواقع االجتماعً , وظروفه الموضوعٌة واإلٌدٌولوجٌة , وهو فكرة 

 جزبٌة , فبل تستقٌم الفكرة الكاملة إال بتنسٌق سلسلة المفاهٌم منطقٌاً مع بعضها ,

ٌمكن عملٌاً فحصها  التًألنها تشكل حجر الزاوٌة فى بناء الفروض والنظرٌات 

 . (16)وتجرٌبها قبل أن تتحول إلى نظرٌات دقٌقة وموضوعٌة

وهً    Concepts   Abstract هذا وٌستخدم العلماء عامة مفاهٌم تجرٌدٌة 

دث تهدؾ إلى التحدٌد والتوضٌح , إنها تساعدهم على تحلٌل وتوضٌح الحوا

واألفكار المعقدة , وتستخدم كؤداة فعالة فً التنبإ لمسار الظواهر االجتماعٌة . هً 

إذن أدوات رمزٌة ٌعتمد علٌها اإلنسان فى التعبٌر عن المعانً واألفكار بؽٌة 

توصٌلها لآلخرٌن , لذلك فهً ؼالباً تعِبر عن صفات مجردة ونظرٌة تشترك فٌها 

كانت هذه طبٌعٌة او اجتماعٌة . وهذا ماٌزٌد  األشٌاء والظواهر والحوداث مهما

من حدة االختبلفات بٌن األفراد حول مفاهٌم المصطلحات والعبارات التى 

ٌستخدمونها فً أحادٌتهم أو كتاباتهم . فكلمات مثل الحرٌة والعدل والدٌمقراطٌة 

ة والعلمانٌة والمجتمع المدنً والطبقات االجتماعٌة , لها معاٍن ودالالت مختلف

تصل إلى حد التناقض أحٌاناً, وذلك تبعاً للكتل السٌاسٌة واألنظمة االجتماعٌة 

والخلفٌات اإلٌدٌولوجٌة للجهة التى تستخدمها . وفً علم االجتماع لٌس هناك اتفاق 

بٌن العلماء حول دالالت ومعانً الكثٌر من المفاهٌم , خاصة وأن هذه المفاهٌم 
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ؽٌر الُبنى االجتماعٌة والمعرفٌة , بل تظهر مع هذا المستخدمة ٌتؽٌر معناها نتٌجة ت

 التؽٌر مفاهٌم فرعٌة تإدى بعض ما كانت تإدٌه المفاهٌم العامة .

نظراً ألن المفاهٌم التى ٌستخدمها الباحثون فى العلوم االجتماعٌة هً مفاهٌم     

أكثر تخصصاً من المفاهٌم التى ٌستخدمها الرجل العادي , فهً تساعدهم على 

 .(17)إقامة عبلقات متبادلة بٌن مجموعة كبٌرة من الظواهر اإلجتماعٌة

إذاً ٌجب على الباحث االجتماعً عند صٌاؼته لمشكلة بحثه , أن ٌحدد وبدقة      

معنً كل مفهوم من المفاهٌم العلمٌة التى تتعلق ببحثه , خاصة إذا كانت ال تحمل 

لمتخصصٌن , والبد له أن ٌقدم نوعٌن معنى واحداً    متفقاً علٌه بالنسبة لجمٌع ا

  Abstract Definitionمن المفاهٌم لكل منها :   أولها : هو التعرٌؾ المجرد

. فالتعرٌؾ  DefinitionOperationalوثانٌها: هو التعرٌؾ اإلجرابً

المجرد هو همزة الوصل بٌن البحث والنظرٌة االجتماعٌة , وفٌه ٌستعرض 

تى ذكرها ؼٌره من الباحثٌن , فعلى سبٌل المثال التعرٌؾ الباحث األراء المختلفة ال

المجرد لمفهوم الذكاء هو القدرة على التفكٌر بطرٌقة مجردة , أو القدرة على حل 

 المشكبلت 

أما التعرٌؾ اإلجرابً فهو الذي ٌحدد ما ٌتبناه الباحث , وما ٌطبق علٌه رأٌه     

إلى شًء ٌمكن تطبٌقه. ومفهوم هو مجرد  تترجم ما التًومبلحظاته وقٌاساته 

ٌجب أن  التًتشرح العملٌات  التًاإلجراءات هذه تتضمن سلسلة من التعلٌمات 

ٌقوم بها الباحث لٌظهر وجود أو درجة وجود حدث إمبٌرٌقً معٌن معبر عنه 

 بإحدى المفاهٌم . 

إذا فالتعرٌؾ اإلجرابً هو حلقة الوصل بٌن المستوى النظرى والفكري     

وى اإلمبٌرٌقً الذي تتم مبلحظته . وفً مثالنا السابق , فإن التعرٌؾ والمست

اإلجرابً لمفهوم الذكاء ٌتضمن بٌان العملٌات التى ٌقوم بها الباحث لٌكشؾ عن 
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وجود الصفة التى تمثل المفهوم , وفً هذه الحالة فإن الباحث ٌعطً عدداً من 

والذٌن ٌقومون بهذا العمل  األطفال فصبلً من كتاب لٌقوموا بقراءته وتلخٌصه ,

 بنجاح ٌمكن وصفهم بالذكاء , والذٌن ٌفشلون فً تحقٌق ذلك لٌسوا أذكٌاء . 

وتجدر اإلشارة إلى أن المفهوم قد ٌتخذ مضموناً بنابٌاً او مضموناً وظٌفٌاً ,     

فالمضمون البنابً ) أو البنٌوي( ٌقصد به األفكار والنعوت والمواد العلمٌة التى 

منها المفاهٌم , وكذلك التؽٌرات التى تطرأ علٌها كلما تقدم الزمن وتؽٌرت تتكون 

الظروؾ والعادات والتقالٌد . أما المضمون الوظٌفً فٌشٌر إلى الوظابؾ والمهام 

والخدمات التى تإدٌها هذه المفاهٌم والتى تساعد على فهم الفرضٌة أو النظرٌة . 

راد تقطن بقعة جؽرافٌة محددة , ولها فتعرٌؾ المجتمع على أنه مجموعة من األف

مجموعة من العادات والتقالٌد والمصالح واألهداؾ المتبادلة والمشتركة التى 

أساسها التارٌخ واللؽة والتراث ٌعتبر تعرٌفاً بنابٌاً , ألنه الطرٌقة التى بها ٌتكون 

اد باللؽة المجتمع . أما تعرٌؾ المجتمع على أنه النظام االجتماعً الذى ٌزود األفر

والدٌن والتربٌة اإلجتماعٌة , والعادات والتقالٌد واألهداؾ المشتركة وٌحمٌهم من 

األخطار والتحدٌات الداخلٌة والخارجٌة التى قد تداهمهم , وٌمدهم بؤسباب العٌش 

ٌُعتبر تعرٌفاً وظٌفٌاً , ألنه ٌحدد الوظابؾ التى ٌإدٌها المجتمع  والنمو والرفاهٌة , 

ماعات . والباحث المتمكن الٌكتفً بتحدٌد مضامٌن مفاهٌمه وحقلها لؤلفراد والج

المعرفً والمنهجً , بل ٌنبؽً أن ٌربط المفهوم المستخدم بالتعرٌفات السابقة علٌه 

 ألنه بهذه العملٌة ٌسهل الوصول إلى تحدٌد دقٌق للمعنى الشامل للمفهوم .

معٌن ان ٌتبع عدة وعموماً ٌجب على الباحث حٌنما ٌكون بصدد مفهوم     

  -خطوات اهمها :

 تعرضت للمصطلح .  التًاستعراض المفاهٌم  (1)
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الوصول إلى نقاط اإلتفاق المشتركة بٌن أؼلب التعرٌفات بعد االستفادة من  (2)

 بعضها أو جوانب منها ,وإستبعاد بعضها اآلخر .    

 حثٌن . تحدٌد تعرٌؾ مبدبً ٌتضمن المعنً الذي ٌجمع علٌه أؼلب البا (3)

إخضاع هذا التعرٌؾ المبدبً للنقد والتحلٌل , بحٌث ٌدخل علٌه التعدٌبلت  (4)

البلزمة من وجهة نظر الباحث , لٌصبح متصفاً باإلٌجاز والعمومٌة , ومتماشٌاً مع 

 .(18)فكر الباحث وأهداؾ بحثه

 :  Variables( المتؽٌرات 2)

تفرضها إشكالٌة البحث وطبٌعة  لكل بحث مٌدانً متؽٌراته الخاصة به , والتً    

الظاهرة االجتماعٌة المدروسة , وال ٌمكن تحوٌل المفاهٌم المجردة والنظرٌة إلى 

 مفاهٌم إجرابٌة وعملٌة  إال من خبلل تحدٌد المتؽٌرات. 

والمتؽٌر مفهوم إحصابً ٌقصد به الشًء المتؽٌر فى الظاهرة االجتماعٌة     

فما ٌتؽٌر فى السلوك االجتماعً والذي ٌسمح  ضمن إطار مجموعة بشرٌة معٌنة ,

 للباحث االجتماعً أن ٌفهم من خبلله الظاهرة التى ٌقوم بدراستها هو المتؽٌر . 

وفً أي بحث ٌمكن ان توجد عدة متؽٌرات مستقلة وتابعة , كما أن المتؽٌرات     

حاالتها  ٌمكن أن تتخذ أوضاعاً نوعٌة او كمٌة أو تراتبٌة وذلك حسب ما نعرفه من

. فإحدى أهم المشكبلت التى تنطوي علٌها منهجٌات البحث هً تحلٌل األسباب 

أو وضعٌن تعنى الرابطة التى تجعل واحداً  واآلثار , والعبلقة السببٌة بٌن حدثٌن

 منهما ٌتسبب فى اآلخر . 

فإستخدام كابح السرعة )الفرامل( وبطء المركبة أو توقفها تجمع بٌنهما عبلقة 

, وكما هً الحال فى العلوم الطبٌعٌة إلى حد ما , فإن الباحث االجتماعً ال سببٌة 

ٌقدم فى العادة تفسٌرات عشوابٌة للظواهر , بل ٌحاول إٌجاد رابطة سببٌة بٌن 

 المسببات واآلثار .   
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فإذا كانت الفرضٌة) ٌرتفع مستوى التعلٌم كلما ارتفع مستوى الدخل ( فمستوى 

وثابت )سبب( والدخل متؽٌر تابع )نتٌجة( فمستوى التعلٌم التعلٌم متؽٌر مستقل 

 ٌإثر فىماٌلحقه من متؽٌرات على مستوى الدخل . 

وٌمكن االستدالل على العبلقة السببٌة من خبلل الترابطات , أي اكتشاؾ صلة     

منتظمة بٌن منظومتٌن من حاالت التكرار أو التواتر ) أي المتؽٌرات( والمتؽٌر أو 

العمر  (ت هً البعد أو األبعاد التى ٌتنوع فٌها األفراد أو الجماعات مثل :المتؽٌرا

, وفوارق الدخل , ومعدالت الجرٌمة , أو الطبقة االجتماعٌة( , وعندما ٌجد 

الباحث ان اثنٌن من المتؽٌرات ٌتبلزمان بصورة وثٌقة , فإن ذلك ٌعنً أن هناك 

لك ال ٌعنً بالضرورة أن احدهما عبلقة ما بٌنهما , لكن ٌجب التنبٌه إلى أن ذ

. والكتشاؾ ما إذا كان الترابط بٌن اثنٌن من المتؽٌرات سببٌاً (19)ٌتسبب فى اآلخر

فى جوهره فإننا نستخدم " الضوابط  " أي أننا نثبت بعض المتؽٌرات أو نحٌدها 

 لنكشؾ اآلثار التى تحدثها المتؽٌرات األخرى . 

  -المتعددة لهذه المتؽٌرات وهً :لذا وجب علٌنا أن نعرؾ باألنواع 

هو المتؽٌر السبب أو : Independent  Variableالمتؽٌر المستقل  ( أ)

المتؽٌر التفسٌري الذي ٌإثر فى متؽٌر اخر , أو المتؽٌر الذي ٌإدي التؽٌر فً 

 قٌمته إلى إحداث تؽٌرات فً قٌم المتؽٌر التابع . 

المتؽٌر الذى ٌتؤثر عادة هو :   Variable Dependent )ب( المتؽٌر التابع

بمتؽٌر آخر , وٌكون النتٌجة المتوقعة للمتؽٌر المستقل , والتمٌٌز بٌن المتؽٌر التابع 

والمستقل ماهو إال عملٌة تحلٌلٌة , ألنه ال ٌوجد فى الواقع متؽٌرات تابعة 

ومتؽٌرات مستقلة , ولكن الباحث هو الذي ٌقرر فى موضوع بحثه طبٌعة هذه 

ُمستنداً فى ذلك إلى األهداؾ الربٌسٌة والفروض التى ٌقوم علٌها المتؽٌرات , 

 البحث . 
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هو المتؽٌر :  VariableIntervening )ج( المتؽٌر المتداخل أو الوسٌط 

الذي ٌلعب كحلقة وصل بٌن المتؽٌر المستقل والمتؽٌر التابع , وقد ٌكون نتٌجة 

باً مباشراً لحدوث التؽٌر فى للمتؽٌر المستقل الذي ٌسبقه , وهو فً نفس الوقت سب

 المتؽٌر التابع . 

هو المتؽٌر  :   Variable Extraneous )د( المتؽٌر الدخٌل أو المتحكم

الذي ٌكون سبباً فى ظهور عبلقة بٌن المتؽٌرٌن المستقل والتابع , دون أن تكون 

 هناك عبلقة حقٌقٌة بٌن هذٌن المتؽٌرٌن . 

هو المتؽٌر الذي ٌحدث فً :  Variable Anticident )ه( المتؽٌر السابق

وٌإثر فً وجوده , وبذلك ٌساهم فى إحداث  المستقل زمن سابق عن المتؽٌر

 الظاهرة أو التؽٌر فً المتؽٌر المستقل , والذي ٌإثر بدوره فى المتؽٌر التابع . 

هناك خاصٌة معٌنة ٌمكن أن )و( المتؽٌرات المتصلة والمتؽٌرات المنفصلة : 

, ومعروؾ أن هذه  االجتماعٌةلمتؽٌرات المستعملة فً العلوم تتصؾ بها ا

الخاصٌة تإثر عادة فى عملٌة تحلٌل البٌانات , وإجراءات القٌاس , وبالتالً تإثر 

 والتعمٌم .  االستنتاجفً 

ٌمكن أن تحتوي على  التًوٌقصد بالمتؽٌرات المتصلة , تلك المتؽٌرات     

 السنويعن متؽٌر معٌن , كالدخل  االستفساروالكسور العشرٌة عند أخذ العٌنة 

 للموظؾ مثبلً , والعمر , وكمٌة اإلنتاج بالطن أو القنطار . 

الكسور وإنما تكون  التً ألتقبلأما المتؽٌرات المنفصلة , فهً تلك المتؽٌرات     

 . (20)أعداداً صحٌحة مثل : عدد األوالد باألسرة , وعدد أشجار الزٌتون بالمزرعة

بقى أن نشٌر فى نهاٌة عرضنا ألنواع المتؽٌرات إلى نقطة مهمة وهً : إن ٌ    

المتؽٌرٌن الربٌسٌٌن فى أي دراسة علمٌة هما المتؽٌران التابع والمستقل , أي 

النتٌجة والسبب , أما المتؽٌرات األخرى مثل الوسٌط والدخٌل والسابق , فهً 
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لتفسٌرات المختلفة للعبلقة بٌن متؽٌرات ٌكتشفها الباحث بعد إجراء التحلٌبلت وا

المتؽٌرات المتعددة , وخاصة عند البحث عن األسباب الحقٌقٌة , فقد ٌستطٌع 

الباحث أن ٌختبر تؤثٌر هذه المتؽٌرات عن طرٌق تحٌٌد أو عزل أثرها لٌنظر إلى 

طبٌعة العبلقة بٌن المتؽٌرٌن األساسٌٌن فى الدراسة , فهً قد تقوى أو تضعؾ أو 

ماً , نظراً لعبلقة التبادل والتداخل بٌن هذه المتؽٌرات , فقد تإثر فى تختفً تما

 ؼٌرها وتتؤثر بها فى كثٌر من األحٌان .

 سابعا  : القوانٌن والنظرٌات االجتماعٌة : 

إن القانون اإلجتماعً هو قضٌة ُمعممة , أي أمكن جعلها عامة تشمل الظروؾ     

شابهة , وأنه قد أمكن أٌضاً التحقق من واألوضاع أو المواقؾ االجتماعٌة المت

صحتها فً كل هذه األحوال المتشابهة , ومن أهم هذه القوانٌن االجتماعٌة تلك 

التى تإكد وجود عبلقة الزمة بٌن ظاهرتٌن اجتماعتٌن أو أكثر , وأن هذه العبلقة 

اعٌة إما ان تكون سببٌة , بمعنى أن تكون الظاهرة االجتماعٌة سبباً فً ظاهرة اجتم

أخرى أو أكثر . أو أن تكون وظٌفٌة , بمعنى أنه إذا حدثت ظاهرتان اجتماعٌتان 

فى وقت واحد فإنه البد من وجود ارتباط بٌنهما ٌجعلهما ٌتؽٌران معاً بشكل 

ماتؽٌراً شرطٌاً , أى أن تؽٌر إحداهما ٌكون مصحوباً بتؽٌر الظاهرة األخرى , 

ها , و إال كانت العبلقة سببٌة أى أن إحداهما ولٌس سبباً فى تؽٌرها او نتٌجة لتؽٌر

 . ( 21)مقدمة بٌنما األخرى نتٌجة

التوصل من استقراءاته للتجارب االجتماعٌة  عبدالرحمن بن خلدونوقد استطاع    

التى وقعت فى شتى مجتمعات العرب ومجتمعات البربر على مر األٌام , إلً 

جتماعً الذي صاؼه فى تقرٌره : " أن قوانٌن اجتماعٌة هامة , كقانون التؽٌر اال

أحوال العالم واألمم وعوابدهم ال تدوم على وتٌرة واحدة ومنهاج مستقر , إنما هو 



 د.أمنة رمضان العرٌفً

 االسس التصوٌرٌة للبحث السوسٌولوجً

 

 372 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

اختبلؾ على األٌام واألزمنة وإنتقال من حال إلى حال , وكما ٌقع ذلك فى 

 (22)األشخاص واألوقات واألعصار , فكذلك ٌقع فً االفاق واألقطار والدول "

انٌن االجتماعٌة أٌضاً تلك القضاٌا الكلٌة التى توصل إلٌها البشر من ومن القو

تجارب الحٌاة التى مروا بها , ثم صاؼوها حكماً فصارت أمثاالً ٌتداولونها وٌسٌر 

الكثٌرون منهم على هدٌها , ومن هذه األمثال االجتماعٌة المثل القابل : " الجنس 

التجمعات البشرٌة على اختبلؾ للجنس أمٌل " وهى ظاهرة نراها فى مختلؾ 

مستوٌاتها الحضارٌة , فالشٌوخ ٌتجمعون جالسٌن ٌتذكرون " أٌام زمان " بعضهم 

مع بعض , والكبار ٌنتحون ناحٌة أخرى ٌحدث بعضهم بعضاً عن حاضرهم 

ومستقبلهم , والشباب ٌتفجرون حٌوٌة وٌمزحون بعضهم مع بعض , واألطفال 

 .ٌلعبون منطلقٌن بعضهم مع بعض 

إلى قانون استمده من الفٌزٌقا , وهو أن هربرت سبنسر(فً هذا السٌاق توصل )

الحركة االجتماعٌة تتخذ الطرٌق التى ال تجد فٌه إال أقل مقاومة , علماً بؤن هناك 

أنه  " لستر وورد "من األشخاص من ٌفضلون المركب الصعب , وكذلك رأى 

ون وراء الكسب األكبر بؤقل نفقه , صاغ قانوناً اجتماعٌاً , ٌقضً بؤن الناس ٌجر

 مع أن من الناس قلة ٌنفقون األكثر فً سبٌل الحصول على األقل . 

ٌبقً ان انشٌر الً أن أؼلب القوانٌن االجتماعٌة لٌست بقوانٌن حتمٌة , كتلك 

القوانٌن التى طورتها العلوم الطبٌعٌة فى تفسٌر العبلقات االرتباطٌة بٌن الظواهر 

بٌنما استطاع الباحثون فى العلوم الطبٌعٌة التوصل إلى قوانٌن كثٌرة الطبٌعٌة . ف

بواسطة التجرٌب , فإن الباحثٌن فى العلوم االجتماعٌة , ومن بٌنها علم االجتماع 

ــــ لم ٌساعدهم التجرٌب إال فى صٌاؼة نظرٌات اجتماعٌة محدودة ــــ ولكنهم قد 

التى وقعت فىالماضى وال ٌزال عوضوا عن ذلك بإستقراء التجارب اإلجتماعٌة

الكثٌر منها ٌقع فى الحاضر دون تدخل من أحد , فاستطاعوا صٌاؼة نظرٌات 
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كثٌرة , استطاع بعضها مجابهة النقد , نظراً لما فٌها من ثبات وصدق , و تجدر 

اإلشارة هنا إلى أن النظرٌة االجتماعٌة تعمٌم خاص بظاهرة اجتماعٌة أو أكثر , 

علمٌة كافٌة لجعله وسٌلة ٌعتمد علٌها فى التفسٌر السوسٌولوجً , ٌستند إلى أسس 

ذلك ألن النظرٌة مجموعة من االفتراضات أو القضاٌا أو المسابل المترابطة فى 

نسق منتظم بشكل ٌجعل من الٌسٌر استنباطها بعضها من بعض , بحٌث ٌسمح ذلك 

ٌُعنى العالم ببحثها , وٌم كن تلخٌص ذلك بقولنا أن بتنمٌة أو تطوٌر تفسٌر لظاهرة 

 .  (23)النظرٌة االجتماعٌة هً تفسٌر للظاهرة االجتماعٌة

وطالما أن النظرٌة االجتماعٌة هى عبارة عن إطار فكري ٌفسر الظاهرة 

االجتماعٌة وٌضع قضاٌاها فى نسق علمً مترابط , فإنه من الضرورى أن تتوافر 

ستندة إلى أفكار محددة تماماً , شروط متعددة فى هذه القضاٌا أهمها : أن تكون م

وتعرض بشكل متسق على صورة ٌمكن أن تستمد منها التعمٌمات بإتباع األسلوب 

 اإلستقرابً . 

  -إذا  فبناء النظرٌة العلمٌة ٌستلزم توفر العناصر اآلتٌة :

إن أساس أٌة نظرٌة هو نموذجها المحدد , باعتباره ٌمثل تصوراً معنٌاً  (1)

راد تفسٌرها , والعبلقات األساسٌة التى تعلل الطرٌقة التى تعمل بها للظواهر التى ٌ

 تلك الظواهر . 

ٌتضمن اي نموذج مفاهٌم معٌنة , وهً أسماء ُتعطى لفبات الظواهر مثل : )  (2)

الشخصٌة , الطبقة اإلجتماعٌة , الحراك االجتماعً( وهذه المفاهٌم تحتاج أن 

 بالنموذج األساسً . تعرؾ بدقة ووضوح وأن توضح عبلقتها 

العبلقات المنطقٌة بٌن المفاهٌم والتى تحتاج للتحقق من الرابطة النظرٌة  (3)

القابمة فٌما بٌنها , حٌث أن مستوٌات هذه العبلقة وشكلها متماٌز . فمنها المسلمات 

Axioms  وهً القضاٌا التى ٌفترض صدقها فى حد ذاتها ( ومنها القضاٌا (



 د.أمنة رمضان العرٌفً

 االسس التصوٌرٌة للبحث السوسٌولوجً

 

 374 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

Propasition  ًعبلقات مشتقة من المسلمات(, أو الفروض ) وه

Hypotheses  وهى عبلقة بٌن المفاهٌم فً شكلها اإلجرابً بإعتبارها (

 مإشرات إجرابٌة لتلك المفاهٌم (. 

ثمة حاجة لتعرٌؾ العبلقات القابمة بٌن المفاهٌم والقضاٌا وتبسٌطها فى شكل  (4)

 ق الربٌسً بٌن النظرٌات العلمٌةمتؽٌرات إمبٌرٌقٌة أو إجرابٌة , وبذلك ٌتمثل الفر

والنظرٌات ؼٌر العلمٌة فً مدى فاعلٌة النظرٌة للتحقق األمبٌرٌقً , أكثر من 

 كونها نظام تفكٌر مؽلق , أو أٌدٌولوجً . 

وتشتمل المرحلة التالٌة على المنهجٌة التجرٌبٌة , الختبار العبلقات المفترضة  (5)

 بٌن المتؽٌرات , والمإشرات .

أن ٌتم جمع البٌانات علٌنا أن نقوم بتحلٌلها بالرجوع إلى الفروض  بعد (6)

الربٌسٌة للنظرٌة . وٌعتمد ذلك التحلٌل فً الؽالب على األسالٌب اإلحصابٌة , و 

,وسوؾ تكون تلك االختبارات مظللة بصورة كلٌة إذا ما استخدمت  االرتباطات

ة , أضؾ لذلك أن تطبٌق هذه األسالٌب  اإلحصابٌة , أو طبقت بصورة ؼٌر مكتمل

تلك األسالٌب اإلحصابٌة ٌعتمد بصورة كلٌة على نوعٌة العٌنة والبٌانات التى تم 

 جمعها . 

تحلٌل البٌانات , على المفكر أن ٌذهب إلى تفسٌر نتابج البٌانات  والستكمال(7)

 بالرجوع إلى نظرٌته ونموذجها الربٌسً , ومسلماتها , وقضاٌاها وفروضها . 

 ى المنظر لتقوٌم النظرٌة على اساس معٌارٌن ربٌسٌٌن : ٌسع(8)

 فعالٌة بناء النظرٌة ومجاله ومنطقه .  )أ(

, والتنبإ , والتحكم فٌها عندما تخضع للفحص  لبلختبارمستوى قابلٌتها  )ب(

 االمبٌرٌقً .
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فهناك عدد من البدابل الممكنة أمام الباحث عند هذه النقطة فهو إما أن ٌقوم     

اء النظرٌة كلٌة , أو تعدٌل النموذج األساسً للنظرٌة , أو تطوٌر مسلماتها بإلؽ

وقضاٌاها السابقة ومنهجٌتها الجدٌدة , فالتنظٌر عملٌة مستمرة ودٌنامٌة وتشٌر إلى 

 . (24)التعدٌبلت والتؽٌرات المستمرة 

طٌع , نست االجتماعٌةوالنظرٌات  القوانٌنمن خبلل عرضنا السابق لماهٌة كبلً من 

 أن نحدد خصابص كٌل منها على حدى , واهمٌتها فً عملٌة البحث العلمً 

  -( خصائص القوانٌن وأهمٌتها :1)

 )أ( اهمٌة القوانٌن :

لما كانت القوانٌن تٌسر لنا ضم عدد كبٌر من الحقابق فً صٌؽة واحدة , فإنها     

ن الحقابق التى الفكري , وتسهل لنا معرفة كثٌر م االقتصادتحقق لنا نوعاً من 

 تشتمل علٌها . 

كما تهٌا القوانٌن العلمٌة لئلنسان فهم كثٌر من الحقابق التى عجز عقله عن  

تفسٌرها لفترة طوٌلة من الزمان , مما ٌتٌح له الكشؾ عن عبلقات جدٌدة , تسمح 

 له بالتنبإ بما سوؾ ٌطرأ على الظواهر من تؽٌرات فى المستقبل . 

  )ب( خصائص القوانٌن :

  -ٌمكننا إجمال خصائص القوانٌن العلمٌة فً اآلتً :

تعبر القوانٌن العلمٌة عن سلوك ظواهر مقٌدة تحت ظروؾ معٌنة ,  ب( -1)    

ومن الخطؤ االعتقاد بؤن القوانٌن العلمٌة مطلقة بمعنً أنها ؼٌر محدودة بحدود 

ٌة وؼالباً ما تكون الزمان والمكان , فقوانٌن العلوم , وخاصة العلوم االجتماعٌة نسب

 محدودة بحدود المكان والزمان . 
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القوانٌن العلمٌة تقرٌبٌة , فهً تعبر عن مقدار معرفة الباحثٌن للظواهر  ب( -2)    

التى ٌقومون بدراستها , ولما كان من الممكن أن تتسع دابرة هذه المعرفة , فإن هذه 

 دقاً . القوانٌن تتعرض للتعدٌل والتبدٌل لتصبح أكثر دقة وص

حٌنما تتؽٌر صٌػ القوانٌن , فلٌس معنً ذلك أن العلم ٌلقً بالقوانٌن ب(  -3)   

 القدٌمة جانباً, بل ٌضع مكانها شٌباً أدق منها .

 ( خصائص النظرٌات وأهمٌتها : 2)

 )أ( أهمٌة النظرٌة : 

 تكمن أهمٌة النظرٌة العلمٌة فى أنها تحدد مٌادٌن الدراسة فً مختلؾ مجاالت    

العلوم , كما تحدد نوع الحقابق التى ٌنبؽً أن ٌتجه نحوها الباحث فً مٌدان دراسته 

وتقدم له عدداً كبٌراً من المفاهٌم والمصطلحات العلمٌة التى ال ؼنى عنها ألي علم 

من العلوم , كما ٌمكن االستفادة من النظرٌات العلمٌة فى مجال التطبٌق , فبفضلها 

فً الظواهر الطبٌعٌة واالجتماعٌة المختلفة , وٌوجهها  ٌستطٌع الباحث أن ٌتحكم

لخدمة اإلنسانٌة , وٌتنبؤ بحدوثها وفقاً لظروؾ معٌنة , مما ٌتٌح له فرصة الكشؾ 

 عن بعض المشكبلت قبل حدوثها , ووضع أفضل الحلول لمواجهتها . 

 )ب( خصائص النظرٌة : 

فً التعبٌر عن الحقابق التى  تشترك النظرٌة العلمٌة مع القوانٌن فً كونها موجزة

تشتمل علٌها تعبٌراً نسبٌاً وتقرٌبٌاً , ؼٌر أنها فى الوقت نفسه اقل تؤكٌداً من 

 القوانٌن .

هذا وٌزداد ٌقٌن العلماء بالنظرٌات كلما أٌدتها التجارب من ناحٌة , وكلما     

دابماً  فسرت اكبر عدد من الظواهر من ناحٌة أخرى . فبل بد للنظرٌات ان تتطور

مع تطور العلم , وأن تكون ملمة بجمٌع الحقابق الفرعٌة التىتنطوى علٌها وتنفرد 

بتفسٌرها , فوجود نظرٌة أخرى تفسر نفس الحقابق التى تفسرها نظرٌة سابقة لها 
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: ان النظرٌات كلود برنارد قد ٌضعؾ األهمٌة العلمٌة للنظرٌتٌن . لهذا ٌقول    

نسترٌح لدٌها حتى نتقدم فى البحث , وهً تعبر عن العلمٌة , لٌست إال درجات 

 (25)المرحلة الراهنة لمعرفتنا.

 

 :ثامنا  : طبٌعة العبلقة بٌن النظرٌة والبحث المٌدانً فى علم االجتماع

والبحث التجرٌبً  Theoryٌقوم العلم على عنصرٌن أساسٌٌن هما : النظرٌة     

EmpriricalResearch مستوٌٌن : مستوى العالم  , فالعلماء ٌعملون على

المشاهدة والخبرة , ومستوى عالم األفكار أو النظرٌات او النماذج , وأي محاولة 

لبناء نسق مترابط بٌن هذٌن المستوٌٌن ٌعزز أهداؾ العلوم االجتماعٌة . ولكن 

كٌؾ ٌمكن بناء هذا النسق المترابط ؟ هل ٌتوجب علٌنا أن نبنً أوالً النظرٌات 

ثم نتحرك نحو عالم البحث التجرٌبً أو العكس , أى بناء النظرٌة  والنماذج ومن

 ٌتبع البحث التجرٌبً ؟ 

 ولئلجابة على هذا السإال ٌنبؽً أن نستعرض اتجاهٌن متضادٌن هما :

. وٌنحو أصحاب هذا االتجاه إلى التركٌز على أن بناء أوال  : النظرٌة ثم البحث     

لٌة البحث التجرٌبً بعد ذلك . وقد طّور هذا النسق النظرٌة   ٌؤتً أوالً ثم تتبع عم

حٌث ٌرى أن التطور السرٌع للمعرفة ٌتطلب  K.popperكارل بوبرالعبلمة 

تّطور األفكار ومحاولة التؤكد من هذه األفكار من خبلل البحوث التجرٌبٌة . 

 وتشتمل إستراتٌجٌة النظرٌة ثم البحث على خمس مراحل : 

 او نموذج .  بناء نظرٌة واضحة (1)

 التجرٌبً .   لبلستقصاءاختبار الفرضٌة المشتقة من النظرٌة أو النموذج ( 2)

 الفرضٌة . الختبارتصمٌم مشروع البحث  (3)
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إمبٌرٌقٌاً , اختبارها إذا رفضت الفرضٌة المستنبطة عن النظرٌة من خبلل  (4)

 ٌتعٌن حٌنبذ إعادة النظر فى النظرٌة أو مشروع البحث .  

, أو  لبلختبارفرضٌات أخرى اختبار ما فً حالة عدم رفض الفرضٌة ٌجب أ (5)

 محاولة تحسٌن النظرٌة . 

 روبرت مٌرتونٌرى أصحاب هذا االتجاه وعلى رأسهم  ثانٌا : البحث ثم النظرٌة .

R.merton  ٌقتصر  ال  االمبٌرٌقًأن الفكرة الربٌسٌة تكمن فً أن دور البحث

, بل ٌتعداه إلى إثبات صحة الفروض أو رفضها .  النظرٌة واختبارعلى تؤكٌد 

 فالبحث ٌقوم بؤربع وظابؾ أساسٌة تساعد فى تّطور النظرٌة : 

 ٌقدم البحث قضاٌا جدٌدة للنظرٌة .  (1)

 ٌساهم البحث فى صٌاؼة نظرٌة جدٌدة .  (2)

 ٌقود البحث إلى تهذٌب النظرٌات القابمة .  (3)

  ٌقوم البحث بوظٌفة اإلثبات . (4)

 وتحتوى عملٌة البحث ثم النظرٌة على أربع إستراتٌجٌات هً :

 إستقصاء الظاهرة ووصؾ خاصٌاتها . (1)

 قٌاس هذه الخاصٌات فً مواقؾ متعددة )إجراءات القٌاس (. (2)

 تحلٌل البٌانات لتحدٌد فٌما إذا كان هناك ثبات فً األنماط .  (3)

 نظرٌة . عندما ٌتم كشؾ األنماط النظامٌة تبنى ال (4)

ومن المبلحظ , أن هاتٌن اإلستراتٌجٌتٌن تهدفان إلى بناء النظرٌة وٌشكبلن     

مظهراً من مظاهر التطور العلمً , لكن المشكلة الربٌسٌة تقوم فى دور النظرٌة 

فً البحث العلمً . فالصراع حول اإلتجاهٌن مازال قابماً , وقد أثرى هذا الصراع 

 الهتمام بمسابل المٌتودولوجٌا . العلمى عملٌة البحث وزاد ا
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كل هذا ٌدل على أهمٌة العبلقة التكاملٌة بٌن النظرٌة والبحث , ألنهما ٌشكبلن     

وحدة   مترابطة , فإذا كانت النظرٌة مصدر الفرضٌات والقوانٌن , فإن البحث 

 لهذه الفرضٌات والقوانٌن بؽٌة التؤكد من صدقها .  اختبارإنما هو 

عبلقة وثٌقة بٌن النظرٌة والبحث , فالنظرٌة تإثر بؤشكال مختلفة فً إذن ثمة     

ٌتناولها إما فً ضوء  التًخطوات البحث , فقد ٌحدد الباحث مشكلة البحث 

 النظرٌة , وإما فً ضوء المبلحظات المشتركة لما ٌحدث فى حٌاة الناس الفعلٌة . 

قابمة بحثاً عن الحلول  نظرٌة قابمة أو بدراسة مشكلة باختبارثم ٌقوم الباحث 

النتابج التى ٌتوصل إلٌها فً  استخدامٌكون هدؾ الباحث  الناجحة لها , وؼالباً ما

 تطوٌر بعض المفاهٌم والقضاٌا النظرٌة . 

تلعب النظرٌة دوراً أساسٌاً فى مجال البحث من ( النظرٌة كؤساس للبحث :1)

 -الجوانب التالٌة :

ت مثمرة ومفٌدة :ففى مجال البحث توجه النظرٌة البحث نحو موضوعا - أ

 Deviant  Behavior إذا أردنا أن ندرس " السلوك اإلنحرافً االجتماعً

" فإن النظرٌة تلعب دوراً مهماً فً توجٌه مثل هذا النوع من البحوث , فإذا 

كانت هذه البحوث تعتمد على اإلحصاءات الرسمٌة وعلى التقارٌر التى تعدها 

, فإن هذه التقارٌر ال تعكس كل األفعال اإلنحرافٌةالتى المإسسات االجتماعٌة 

تقع بالفعل إال باالستناد إلى النظرٌة . فالنظرٌة تضطلع بدور هام فً توجٌه 

 الموضوعات التى تكون ذات فابدة أكثر من ؼٌرها .

تضفً النظرٌة على نتابج البحث داللة ومؽزى : تلعب النظرٌة دوراً أساسٌاً  - ب

النتابج التى توصل إلٌها الباحث فً كونها جزءاً من قضٌة فً تسهٌل إدراك 

بالؽة التجرٌد أكثر من أنها مجموعة حاالت أو أجزاء منفصلة , فإذا كانت 

البحوث اإلحصابٌة , توصلنا إلى نتٌجة مإداها أن جماعة الجانحٌن تظهر 
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بقة بشكل شابع وبنسبة عالٌة فً أحٌاء الطبقة العاملة أكثر منه فى أحٌاء الط

المتوسطة , فإن هذه النتٌجة فً الواقع ال تضٌؾ شٌباً جدٌداً , ؼٌر أن النظر 

إلى جماعة الجانحٌن بإعتبارها ظاهرة تمثل مٌبلً عاماً لمجموعة من األفراد 

تواجه مشكبلت مشتركة , وتحاول التوصل إلى حلول مشتركة لها , ٌساعد 

أحٌاء الطبقة العاملة , على إدراك معنى اإلرتباط بٌن جماعة الجانحٌن و

وٌضفً على هذهالنتٌجة داللة واضحة . كما أن ربط هذه النتٌجة بمفهوم 

أكثر عمومٌة مثل هذا ٌمدنا بؤساس آخر وذلك بمساعدتنا على التنبإ بحدوث 

هذه الظاهرة او تؽٌرها , إلى حد نطمبن إلٌه أكثر من مجرد االعتماد على 

 النتابجفً حد ذاتها . 

رٌة على توجٌهات عامة تساعدنا فً الحصول على بٌانات تنطوى النظ - ت

جوهرٌة , وتشتمل مثل هذه التوجٌهات النظرٌة على المسلمات الواسعة التى 

المتؽٌرات التى ٌجب أخذها فً اإلعتبار أكثر  Typesتشٌر إلى نماذج 

مماتشٌر إلى العبلقات المحددة بٌن هذه المتؽٌرات . ومن أمثلة التوجٌهات ما 

إلٌه العبلمة دوركاٌم فً فرضٌة القابلة : أنه ٌجب البحث عن سبب  ذهب

الحقٌقة االجتماعٌة بٌن الحقابق االجتماعٌة األخرى التى تسبقها , واعتبار 

 العامل االجتماعً كمعٌار ٌوجه السلوك . 

توجه مفاهٌم النظرٌة وتصوراتها عملٌة جمع وتحلٌل معطٌات البحث . هناك  - ث

لنظرٌة تتكون منمجموعة مفاهٌم , هذا االعتقاد القابم الزال اعتقاد قابم بؤن ا

ؼامضاً , ؼٌر أن عملٌة صٌاؼة المفاهٌم والتحلٌل التصورى لٌس إال جانباً 

 جوهرٌاً فً أي عمل نظري .

:ٌمكننا إجمال دور البحث فً النظرٌة وفقاً للنقاط ( دور البحث فً النظرٌة 2)

 التالٌة :  
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لنظرٌة. من خصابص النظرٌة العلمٌة أنها امبٌرٌقٌة دور البحث فً تطوٌر ا - أ

وسببٌة وتنبإٌة , لذا فإننا نستنبط عنها الفرضٌات الموجهة للبحث , وإذا 

اختبرنا هذه الفروض وصدقها , عندبٍذ تتحقق صحة النظرٌة أو تعدٌلها 

بمقتضى نتابج البحث األمبٌرٌقً , إن البحث اإلمبٌرٌقً ٌساعد إذن فً بناء 

 ٌة . النظر

دور البحث فى إعادة صٌاؼة النظرٌة . ٌساهم البحث فً إعادة صٌاؼة  - ب

النظرٌة وتوسٌع نطاقها من خبلل إعادة مبلحظة الوقابع التى لم تكن متضمنة 

 فً الخطة التصورٌة , وقبل أن تكون مثارة فً التحلٌل .

ث مساهمة البحث فً إعادة تحدٌد محور اهتمام النظرٌة . عندما ٌبتكر البح - ت

أسالٌب وإجراءات جدٌدة , ٌستعٌن بها فً تجمٌع الوقابع وتحلٌلها , فإنه ٌوجه 

 اهتمام النظرٌة نحو موضوعات جدٌدة . 

ٌساعد البحث على توضٌح وتحدٌد المفاهٌم والمتؽٌرات التى ٌرتكز علٌها تقدم  - ث

 .(26)البحث العلمً والنظرٌة االجتماعٌة

 استنتاجات 

العلوم إلى معرفة واستٌعاب مناهج البحث وطرقه  ٌحتاج الباحث فى مختلؾ    

ومراحله , وبالتالً ال ٌمكنه اإلبداع فى عملٌة من دون اإلطبلع على أنواعها 

فى جمع  إمكانٌاتمما تقدمه من  استعمالها واالستفادة وطرقها والتمرس فى

 .وتصنٌؾ وتحلٌل المعطٌات والحقابق والمعلومات

ة أن تعرض لؤلسس التصورٌة للبحث السوسٌولوجً لذا حاولت الورقة البحثٌ    

بصورة مبسطة تقترب إلى ذهن القارئ وفقاً لخطوط عرٌضة ٌمكننا إجمالها فً 

  -النقاط التالٌة :
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التفرقة بٌن مفهومً المعرفة والعلم فى مجال البحث االجتماعً , فالعلم هو  .1

هٌم التى مجموعة من المعارؾ المنظمة , أي مجموعة من المعارؾ والمفا

 .أمكن التحقق من درجة صحتها وثباتها بطرٌقة علمٌة معٌنة

ولما كانت المعرفة تنطوى على مجموعة المعانً والمعتقدات واألحكام     

والمفاهٌم والتصورات التى تتكون لدى اإلنسان نتٌجة لمحاوالته المتكررة لفهم 

دوداً ومدلوالً من العلم , الظواهر واألشٌاء المحٌطة به , فإنها بذلك تعتبر أوسع ح

إضافة إلى أنها ــــ أي المعرفة ــــ تشتمل على معلومات علمٌة وؼٌر علمٌة , فً 

 حٌن أن العلم ال ٌشتمل إال على المعلومات العلمٌة . 

ٌسعى العلم االجتماعً إلى تحقٌق ثبلثة أهداؾ ربٌسٌة هً : الفهم والتفسٌر ,  .2

والتحكم فى حدوث الظواهر وتكرارها داخل  والتنبإ القابم على أساس الفهم ,

 العالم االجتماعً .

ٌعتبر التفكٌر العلمً هو أساس البحث السوسٌولوجً , الذي ــــ أي البحث ــــ  .3

 ٌقوم على ثبلثة عناصر أساسٌة هً : الموضوع , والمنهج , والهدؾ .   

عة من ٌتمٌز التفكٌر العلمً عن ؼٌره من أنواع التفكٌر اإلنسانً بمجمو .4

الخصابص أهمها : التراكمٌة , وإستبعاد المعلومات ؼٌر الصحٌحة , 

واالعتماد على التنظٌم والمبلحظة الحسٌة كمصدر للحقابق العلمٌة , وتحوٌل 

الكٌؾ إلى كم , والدقة والتجرٌد , والسببٌة , والموضوعٌة , والشمولٌة 

 والٌقٌن , وأخٌراً التعمٌم . 

العلوم االجتماعٌة أسالٌب وطرق منهجٌة عدٌدة ,  إستخدم الباحثون فى مجال .5

إستطاعوا من خبللها الكشؾ عن حقٌقة الظواهر االجتماعٌة , حٌث تعددت 

 المدروسة فً البحثهذه المناهج وتنوعت حسب طبٌعة الظاهرة االجتماعٌة 
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ٌمكن إجمالها فً : المنهج اإلستقرابً أو التجرٌبً , والمنهج القٌاسً 

 , والمنهج اإلستردادي أو التارٌخً . أواإلستداللً 

تتعدد أنواع البحوث االجتماعٌة مع تطور علم االجتماع ونظرٌاته ومناهجه ,  .6

وهذا التعدد هو نتٌجة لتنوع مجاالت وموضوعات علم االجتماع , فبناًء على 

هذا التنوع تم تصنٌؾ البحوث االجتماعٌة إلى : البحوث الكشفٌة , والبحوث 

 لبحوث التشخصٌة , والبحوث التقوٌمٌة . الوصفٌة , وا

تعتبر عملٌة تحدٌد المفاهٌم وإختبار المتؽٌرات محطة أساسٌة فً البحث  .7

 السوسٌولوجً , فبدونها ال ٌمكن بناء اإلطار النظرى للبحث . 

لذا ٌجب على الباحث االجتماعً عند صٌاؼته لمشكلة بحثه أن ٌحدد وبدقة معنً 

علمٌة التى تتعلق ببحثه , كما البد له أن ٌقدم نوعٌن من كل مفهوم من المفاهٌم ال

التعارٌؾ لكل منها : أولها التعرٌؾ المجرد , وثانٌها التعرٌؾ اإلجرابً الذي ٌتم 

من خبلله تحدٌد المتؽٌرات الربٌسٌة , والتى تتخذ أوضاعاً نوعٌة أو كمٌة أو 

 تراتبٌة فى البحث . 

بقوانٌن حتمٌة , كتلك القوانٌن التى إن اؼلب القوانٌن االجتماعٌة لٌست  .8

طورتها العلوم الطبٌعٌة فى تفسٌر العبلقات االرتباطٌة بٌن الظواهر الطبٌعٌة 

, فبٌنما إستطاع الباحثون فى العلوم الطبٌعٌة التوصل إلى قوانٌن كثٌرة 

بواسطة التجرٌب , فإن الباحثٌن فً العلوم االجتماعٌة لم ٌساعدهم التجرٌب 

 ؼة نظرٌات اجتماعٌة محدودة .  إال فى صٌا

أن النظرٌة االجتماعٌة بإعتبارها إطار فكري ٌفسر الظاهرة االجتماعٌة ,  .9

وٌضع قضاٌاها فى نسقعلمً مترابط , البد أن تتوافر فٌها عناصر أساسٌة 

أهمها : النموذج النظري , وتحدٌد المفاهٌم والعبلقات المنطقٌة بٌن هذه 

العبلقات القابمة بٌن المفاهٌم والقضاٌا فً شكل المفاهٌم , ثم تعرٌؾ هذه 



 د.أمنة رمضان العرٌفً

 االسس التصوٌرٌة للبحث السوسٌولوجً

 

 384 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

متؽٌرات إمبٌرٌقٌة أو إجرابٌة .وإلختبار هذه العبلقات المفترضة بٌن 

المتؽٌرات ال بد من منهجٌة تجرٌبٌة تقوم على عملٌة جمع البٌانات من الواقع 

االجتماعً وتحلٌلها بإستخدام أسالٌب إحصابٌة معٌنة . وإلستكمال تحلٌل 

ات ال بد من عملٌة تفسٌر نتابج هذا التحلٌل , وذلك بتقوٌم النموذج البٌان

 النظرىفى البحث . 

ٌقوم العلم على عنصرٌن أساسٌٌن هما : النظرٌة والبحث التجرٌبً , فالعلماء  .10

ٌعملون على مستوٌٌن : مستوى العالم المشاهدة والخبرة , ومستوى عالم 

حاولة لبناء نسق مترابط بٌن هذٌن األفكار أو النظرٌات أو النماذج , وأي م

 المستوٌٌن ٌعزز أهداؾ العلوم اإلجتماعٌة .
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البرامج األجنبٌة ودورها السلبً على سلوك بعض الشباب فً 

 المجتمع اللٌبً

 داوي د. أحمد أبو القاسم
 كلٌة اآلداب والعلوم بدر/جامعة الجبل الؽربً

 المقدمة:

ازدادت أهمٌة االتصال فً عصرنا الحاضر, حٌث أصبحت وسابل اإلعبلم     

المختلفة تإثر فً حٌاتنا الٌومٌة بشكل كبٌر, فصار اإلنسان ال ٌستطٌع االستؽناء 

لقنوات المربٌة عن الخدمات والمهام التً تإدٌها هذه الوسابل, هذا وتعتبر ا

األجنبٌة من أكثر الوسابل اإلعبلمٌة انتشاراً وتؤثٌراً على الجمهور المتلقً نظراً 

ومن البدٌهً أن كل وسٌلة إعبلمٌة تسعى من خبلل , للخصابص التً تنفرد بها

أداء رسالتها إلى تؽٌٌر وتدعٌم اتجاهات الناس وفق ما هو مخطط لها, لذلك 

إعطاء معلومات ومعارؾ للمشاهدٌن, بل أنه ٌهدؾ  فاإلعبلم الهادؾ لٌس مجرد

إلى حراكهم سٌاسٌاً واقتصادٌاً واجتماعٌاً للعمل فً اتجاه تحقٌق األهداؾ المرجوة, 

كما ٌهدؾ كذلك إلى تحقٌق مشاركتهم اإلٌجابٌة وتفاعلهم مع األحداث والمشكبلت 

 التً ٌعٌشونها.

تعمل على جذب انتباه المشاهدٌن كما تعتبر القنوات المربٌة وسٌلة إعبلمٌة     

وتشوٌقهم وتوفٌر احتٌاجاتهم, ففً عصر الثورة المعلوماتٌة واختراق الشبكات 

الفضابٌة الدولٌة لحدود الدول, وانتشار األفبلم والبرامج من خبلل اإلذاعة المربٌة 

ما والمواقع االلكترونٌة, وؼزو التكنولوجٌا المعاصرة التجاهات وقٌم وثقافة األمم ب
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تحمله من أٌدٌولوجٌات قد تتعارض مع قٌم وأفكار وسلوكٌات مجتمعنا, لهذا فإن 

الحاجة تبدو ملحة الستٌعاب المتؽٌرات االتصالٌة ومضامٌن الرسابل اإلعبلمٌة 

الدولٌة؛ ألن معادلة العصر تشٌر إلى حقابق جوهرٌة ال ٌمكن إنكارها, ٌتمثل ذلك 

ادل فً الخرٌطة اإلعبلمٌة لئلعبلم, وما فً الخلل الناجم عن التوزٌع ؼٌر الع

تسببه من أضرار قد تكون فادحة على مستقبل اإلنسان وثقافته فً العالم الثالث, أن 

بروز ظاهرة طوفان المعلومات المتدفقة إلى ببلدنا وما ٌسببه وما ٌنتج عنه من 

وإعبلمٌاً,  مإثرات سلبٌة على النظام اإلعبلمً الوطنً وتهدٌده لقٌم مجتمعنا ثقافٌاً 

 كان له الدور األكبر فً تعمٌق االنحراؾ السلوكً عند بعض شبابنا.

لقد أصبحت الهٌمنة الؽربٌة للمعلومات واإلعبلم واالتصال عوامل قوٌة     

ومإثرة على سلوكٌات الشباب فً العالم الثالث بؤسره, لما ٌشاهدونه من برامج 

البد من االعتراؾ بؤن ظاهرة انتشار و إعبلمٌة أجنبٌة ظاهرها المع وباطنها هدام

المعلومات باتت تشكل الٌوم منعرج خطٌر على حٌاة ومستقبل شبابنا وتؽٌٌر 

مفاهٌمهم, مما ٌإدي فً النهاٌة إلى التؤثٌر فً سلوكهم, وهذا ٌستدعً من أجهزة 

اإلعبلم فً العالم الثالث عامة واللٌبً خاصة أن تحافظ على األمن الثقافً 

المحافظة على الهوٌة الثقافٌة من تؽلؽل األفكار األجنبٌة الهدامة للمجتمع, و

والمتمثلة فً مشاهدة بعض البرامج سواء أكانت على هٌبة أفبلم أم برامج وثابقٌة 

وهو ٌقود العالم للتمدن والحضارة,  (Super man)تظهر أن الرجل األوروبً 

د بمنزلة الجهاز العصبً للثقافة إذا ما أقرٌنا الحقٌقة القابلة )أن أجهزة اإلعبلم تع

داخل المجتمع(, لذا فإن ضمان األمن الثقافً واإلعبلمً للمجتمع اللٌبً من 

مخاطر التؤثٌر األجنبً الفكري لعقول شبابنا ومحاولة تحصٌنه من االنحراؾ 

السلوكً الهدام هو أحد الضرورٌات لمجابهة تحدٌات العصر فً مجال الثقافة 

ات وضمانة لحصانة الشباب بصفة عامة نتٌجة لتعرضه لهجوم واإلعبلم والمعلوم



 د.أحمد أبوالقاسم داوي

 البرامج الجنبٌة ودورها السلبً على سلوك بعض الشباب فً المجتمع اللٌبً

 

 389 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

منظم من الؽرب ضمن أسالٌب مختلفة, من خبلل استثمار تكنولوجٌا اإلعبلم 

واالتصال لتحقٌق أهداؾ إستراتٌجٌة ٌراد منها الهٌمنة السٌاسٌة والفكرٌة, وتفتٌت 

, دٌاً فً هذا العالمالدول وشعوبها ضماناً لوجودها المستمر فكرٌاً وسٌاسٌاً واقتصا

كما أن ؼزو هذه البرامج األجنبٌة والمتمثلة فً المسلسبلت واألفبلم والبرامج 

اإلعبلمٌة األخرى والتً ٌشاهدها شبابنا الٌوم هً ال تإدي إلى انحراؾ سلوك 

, وكما نرٌد أن نشٌر هنا إلى أن أالنحرافًالشباب فقط؛ بل إلى تعمٌق هذا السلوك 

ذه البرامج هً لٌست هدامة كلٌاً؛ بل علٌنا أن نقر بؤن لها فً هناك العدٌد من ه

حقٌقة األمر فوابد كثٌرة فً التفتح على العالم المتقدم ومعرفة التكنولوجٌا الحدٌثة, 

وكان المقصود هنا والذي ٌحاول أن ٌتناوله البحث هو ما ٌعرض على بعض 

ألوروبٌة واألمرٌكٌة والتً شاشات القنوات المربٌة سواء أكانت عربٌة أم القنوات ا

 تؽزو بٌوتنا, تلك البرامج واألفبلم التً ظاهرها خبلؾ باطنها.

والسإال المهم والذي ٌطرح نفسه هنا هو لماذا تم اختٌار البرامج األجنبٌة 

 بالذات دون العربٌة والمحلٌة؟

مج من تم ذلك ألننا نرٌد أن نبحث عن مسؤلة الؽزو الثقافً وما تشكله هذه البرا    

تؤثٌر سًء على عقول شبابنا, حٌث لمسنا من حبلل ما نبلحظه فً الرأي العام 

 لشبابنا بؤنها تشكل ظاهرة خطٌرة حتى أصبحت مشكلة تستحق البحث والدراسة.

والسإال الثانً والمهم أٌضاً هو لماذا تم اختٌار فبة الشباب بالذات؟ تم اختٌار 

ة للمجتمع ككل فهً العمود الفقري للبلد وهً هذه الفبة لما تمثله من أهمٌة بالنسب

ركٌزة المجتمع, فإذا تم إصبلحها ونجاحها نتج عنه إصبلح ونجاح المجتمع بكامله 

والعكس إذا انتكست هذه الفبة انعكس ذلك على المجتمع بكامله لهذا نحاول من 

 خبلل هذا البحث معالجة هذه المشكلة ومحاولة إٌجاد حلول لها.
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ج األجنبٌة التً تؽزو ببلدنا الٌوم من خبلل القنوات الفضابٌة لها أقوى فالبرام    

  تؤثٌر على عقول شبابنا من البرامج العربٌة والمحلٌة. 

هذه الدراسة إلى رصد ومتابعة وتحلٌل ما ٌتعلق بالبرامج األجنبٌة  لذا تهدؾ    

ى دورها سواء أكانت مسلسبلت أم أفبلم أم برامج أخرى, ومحاولة التعرؾ عل

السلبً عند بعض شبابنا وكٌفٌة التؤثٌر على عقولهم, كما تم تحدٌد فبة الشباب 

بالمجتمع اللٌبً بالرؼم من أن تؤثٌرها أوسع من نطاق المجتمع اللٌبً ولكن أردنا 

تحدٌد المجتمع اللٌبً لبلختصار ولؤلهمٌة التً ٌولٌها الباحث فً النطاق الجؽرافً 

 المحٌط به.

اعتمد الباحث على المنهج الوصفً المجرد الذي ٌهتم بدراسة المشكلة  ومن هنا    

 أو الظاهرة للتعرؾ على أسبابها من واقع البٌانات والمعلومات المتوفرة.

 ولتحدٌد المشكلة تحاول الدراسة أن تجٌب على بعض التساإالت اآلتٌة:

 ما مدى تؤثٌر البرامج األجنبٌة على سلوكٌات شبابنا؟ -1

الٌوم خطر البرامج والمسلسبلت األجنبٌة الهدامة من تؤثٌرها كٌؾ نواجه  -2

 السلبً على سلوكٌات بعض شبابنا؟

 هل كل البرامج األجنبٌة لها آثار سلبٌة على مجتمعنا؟ -3

 إلى أي مدى حققت البرامج األجنبٌة أهدافها فً أفكار شبابنا؟ -4

هذه البرامج  ما هو العمل الذي ٌجب أن تقوم به الحكومة تجاه شبابنا لمواجهة -5

 للحد من تؤثٌرها؟ 

 البرامج األجنبٌة المنطلقات واألهداؾ

 تنطلق فلسفة الؽزو الثقافً من مبدأ التدفق اإلعبلمً الحر من جانب واحد    

ٌمكن القول أن الؽزو توجه إستراتٌجً منظم بدأ منذ اكتشاؾ العالم فً القرن 
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لثقافٌة والفكرٌة بطرق مختلفة الخامس عشر, ومازال مستمر, هدفه تحقٌق الهٌمنة ا

ووسابل عدٌدة اتخذ فً البداٌة صٌػ االستكشاؾ, وتكوٌن المعلومات والتبشٌر 

الدٌنً والثقافً, كما عمل على هدم الشخصٌة األصلٌة للسكان وؼزو المجتمعات 

 بكم هابل من اإلعبلم والمعلومات لخلط األوراق وتحقٌق مبدأ احتبلل العقول.

األساسً من فلسفة الؽرب فً سٌل المعلومات وعملٌة التفاعل مع  ولعل المبدأ    

اآلخرٌن ٌقوم على فكرة انتهاء ثقافة اآلخرٌن وسلب قٌم وسلوك الشعوب؛ بل 

وتؽٌٌرها جذرٌاً, بحٌث ٌكون الفرد ؼرٌب وهو فً وطنه, كما أرادها أن تتحول 

ة, مما ٌإدي إلى هذه الشعوب إلى مجرد تابع, وذلك بالسٌطرة والهٌمنة اإلعبلمٌ

إلؽاء الهوٌة الذاتٌة المستقلة لؤلمم والشعوب والحضارات, ولذلك ساد حكم عام 

 (1)ومطلق مفاده "أن الؽرب هو مركز االستقطاب الفكري لئلنسانٌة".

ولذلك نجد "أن للؽرب أهداؾ منذ أن بدأ لمخطط سٌاسً فهو ٌرمً بالدرجة     

لحٌاة والعمل على تعمٌقها فً حٌاة الشعوب األولى إلى نقل النماذج الؽربٌة فً ا

بشكل مشوه وذلك بتوظٌؾ المادة اإلعبلمٌة والثقافٌة لنقل األفكار واألنماط 

االستهبلكٌة والسلوكٌة السابدة فً الؽرب, كما ٌهدؾ الؽزو إلى نقل المعلومات 

التً من شؤنها تفتٌت المجتمعات وتدمٌر القٌم واألفكار لؽرض الهٌمنة 

 (2)ة".السٌاسٌ

ٌهدؾ أٌضاً هذا الؽزو إلى التنكر التام لمنجزات الطرؾ المقابل الحضارٌة     

 والثقافٌة.

ولهذا البد من االعتراؾ بؤن أدوات االتصال بفعل التطور التقنً وما تبثه من     

برامج وموضوعات ومعلومات أصبحت عنصراً أساسٌاً من عناصر تكوٌن ثقافة 

لذلك "ٌضع , بٌة ذوقه, وفً تكوٌن أسلوب حٌاته وعاداتهالؽرب وأداة فاعلة فً تر

علماء االتصال والنفس واالجتماع فً الؽرب جهازاً تقنٌاً لتشوٌه الحقابق, ٌبحث 
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قوانٌن وطبٌعة التؤثٌر اإلعبلمً المخرب, والتفتٌش على الطرق األكثر مهارة 

للٌبً بطرٌقة ؼٌر , وهذا ما ٌحصل الٌوم فً المجتمع ا(3)لتقٌٌم الوعً االجتماعً"

منظورة, حٌث نجد انتشار العدٌد من السموم الفكرٌة والثقافٌة بٌن شبابنا, وبطرق 

مختلفة منها التجارٌة أو عن طرٌق االنترنت, وهناك العدٌد من األفكار جرى 

تسرٌبها حتى لمناهج الدراسة, كذلك نجد العدٌد من شبابنا فً عزوؾ تام عن 

عن االستبلب الثقافً والفراغ الفكري, واألخطر من ذلك  الدراسة, وهذا حتماً ناتج

تعمٌق هذا االنحراؾ السلوكً لدى شبابنا فً المجتمع اللٌبً, مما أدى فً التفكٌر 

فً التنازل عن وطنٌته مقابل اإلؼراءات المالٌة والهجرة خارج الوطن, لم تكن 

من المإكد أنه هذه األمور المذكورة سلفاً هً هكذا مجرد أمور عابرة, ولكن 

ٌجرى لها التخطٌط مسبقاً عن طرٌق الوسابل اإلعبلمٌة الحدٌثة والطرق المدروسة 

 والمذكورة سلفاً.

تهدؾ أٌضاً إلى "توجٌه األنماط االستهبلكٌة والذوقٌة عن طرٌق تحطٌم     

الحواجز التً تفصل بٌن البلدان الؽربٌة والتً دخلت مرحلة االستهبلك الترفً 

ذا ال ٌكون إال عن طرٌق عملٌة ؼسل دماغ على أوسع نطاق لتطوٌع الواسع, وه

 (4)هذه الشعوب واستٌعابها فكراً وسلوكاً كما حصل فً المجتمع اللٌبً".

"والبد أن نذكر أن الحركة الصهٌونٌة التً تسٌطر على مإسسات اإلعبلم     

فً نشر الجدٌدة  –والمعلومات هً كذلك تهدؾ إلى تطبٌق مخططاتها القدٌمة 

اإلباحٌة واالنحراؾ فً مضامٌن الرسابل اإلعبلمٌة التً تؽزو شعوب العالم, فهذه 

الحركة كما أشارت أدبٌاتها تإكد على أهمٌة السٌطرة لئلعبلم, وذلك من أجل 

السٌطرة الكاملة على الروح البشرٌة, وإلهاء الشباب بشتى ضروب التسلٌة وإثارة 

 (5)العواطؾ ونشر الفسق".
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ذا نجد أن فلسفة الؽزو اإلعبلمً تحقق أكثر من هدؾ تتمثل فً الهٌمنة هك    

السٌاسٌة واإلعبلمٌة واالقتصادٌة, وقد اختلفت األسالٌب وتعددت فً ضوء 

المتؽٌرات السٌاسٌة والمكانٌة والزمانٌة, ولذلك نجد أن االستعمار ٌحقق أهدافه 

 ضمن عملٌات اختراق حادة لجبهات الثقافة واإلعبلم.

"إن بعض المنظرٌن ولعل أبرزهم العالم األمرٌكً )هربرت شٌلر( فً كتابه     

وسابل االتصال واإلمبراطورٌة األمرٌكٌة قد كشؾ عن طرٌق استخدام الوالٌات 

المتحدة األمرٌكٌة لئلعبلم والثقافة كوسٌلة للتوجه والسٌطرة على العقول, وذلك 

احات العالم الثالث لفرض قٌمها ٌجعل اإلعبلم ووسابله ومضامٌنه تتؽلؽل فً س

وأفكارها وأنماط سلوكها, بحٌث تتماشى ومصالحها, وتضمن تبعٌتها على المدى 

 (6)البعٌد".

كما ٌرى شٌلر "أن وسابل اإلعبلم هً امتداد لئلمبراطورٌة األمرٌكٌة التً     

فً دول بدأت تنتشر عالمٌاً بعد الحرب العالمٌة الثانٌة, حٌث وجدت مجاالً مفتوحاً 

 حدٌثة االستقبلل فً العالم الثالث.

وٌستشهد على ذلك بالسٌطرة الثقافٌة األمرٌكٌة بالبرامج التلفزٌونٌة التً ؼزت     

بها أمرٌكا معظم دول العالم, بحٌث جعلت هذه الدول تؤخذ موقؾ الدفاع عن 

 (7)هوٌتها الثقافٌة فً مواجهة الؽزو الثقافً األمرٌكً".

ٌر البرامج األمرٌكٌة واألوروبٌة والصهٌونٌة على اإلنسان أما طرق تؤث    

العربً, فإنها تعتمد الجانب النفسً, واستعمال األسالٌب المنظورة فً العلوم 

 االجتماعٌة واإلنسانٌة, من أجل قوة التؤثٌر واإلقناع لذلك تعتمد على اآلتً:

قبل األفكار التؤثٌر فً الجانب العاطفً فً النفسٌة للشباب, وهذا ٌعنً ت -1

المستوردة من جانب هإالء الشباب بصورة ؼٌر نقدٌة ومبسطة وبمدلول 

 واحد من ناحٌة والموقؾ االنفعالً من بواعث الفعل من ناحٌة أخرى.
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االعتماد على السهولة النسبٌة لتكوٌن األنماط المقبولة بالرؼم من أنها كاذبة  -2

مثال بإلهاء الشباب عن بمساعدة وسابل الدعاٌة مما ٌسمح لهم على سبٌل ال

 المسابل الملحة وتركٌز االهتمام على القضاٌا الثانوٌة.

"كما تستخدم الدعاٌة الؽربٌة طرق توجٌه المشاعر واألمزجة فً أقنٌة خاصة     

من أجل تنفٌذ عملٌات التضلٌل الفكري واألٌدٌولوجً, ومن بٌن تلك الطرق ٌمكن 

مام( )وإبراز مشاعر بعض الفبات( ذكر )التوجٌه المزٌؾ وتحوٌل بإر االهت

)وتوجٌه مشاعر الشباب فً أقنٌة خاصة(, ومن الثابت كما تشٌر كتابات علماء 

االتصال فً الؽرب بؤن هذا الؽزو بالتكنولوجٌا اإلعبلمٌة والمعلومات واإلعبلم 

ٌؤتً ضمن مخطط سٌاسً مفاده بؤن )هناك محاولة من الؽرب لفرض نمط معٌن 

 (8)لعالم الثالث(".من الحٌاة على ا

خبلصة القول أن هذا الكم الكبٌر من البرامج اإلعبلمٌة األجنبٌة استطاع     

اختراق عقول الشباب فً ببلدنا العربٌة عامة والمجتمع اللٌبً خاصة, بل أكثر من 

ذلك, استطاع هذا السٌل العارم من البرامج اإلعبلمٌة األجنبٌة أن ٌعمق السلوك 

ابنا مع مبلحظة ضعؾ الرقابة فً اكتشاؾ هذه البرامج االنحرافً لدى شب

ورموزها المبطنة مع زٌادة فقدان الوعً االجتماعً والحضاري والقومً فً 

الكثٌر من المجتمعات العربٌة إضافة إلى عوامل موضوعٌة تتعلق بضعؾ 

 إمكانٌات المحطات التلفزٌونٌة العربٌة عامة واللٌبٌة خاصة.

ة وتروٌج األفكار االستهبلكٌة وإشاعة المودٌل الؽربً فً فبفقدان الموضوعٌ    

الحٌاة بٌن الشباب, مع ما تحمله مضامٌن رسابل هذه القنوات المربٌة نتٌجة لبث 

برامجها األجنبٌة والمتمثلة فً المسلسبلت واألفبلم والبرامج الوثابقٌة من تخرٌب 

الستسبلم بٌن الشباب أٌدٌولوجً ونفسً ٌقصد تحطٌم الثقة بالذات وزرع منطق ا

وتضخٌم االنقسامات, وخلق نماذج التشوه التً ال تتناسب والواقع الثقافً 
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"لهذا فإن ضمان األمن القومً لهذا المجتمع هو أن ال تصبح , واالجتماعً للمنطقة

سوقاً رابحة لكل ما ٌنشر وٌذاع وٌبث فً األقطار المعادٌة, هذا عبلوة على زٌادة 

ً, وتعرٌؾ المواطن بالدعاٌة وأسالٌبها, واإلشاعة, وعملٌة نشر الوعً اإلعبلم

 (9)التؤثٌر فٌها مع العناٌة باإلعبلم الداخلً".

وهنا نرٌد أن نبٌن باألمثلة لبعض البرامج والمسلسبلت األجنبٌة والتً نراها     

 الٌوم تؽزو القنوات العربٌة وعلٌها إقبال من العدٌد من فبات الشباب.

 "Super star"ستار فبرنامج سوبر 

 "Star Academe"وبرنامج ستار أكادٌمً 

 والعدٌد من المسلسبلت التركٌة والمكسٌكٌة.

 نتابج تؤثٌر هذا البرامج والمسلسبلت على عقول بعض الشباب تتمثل فً اآلتً:

أوالً البرنامجان المذكورات أعبله هما فً األصل برامج فرنسٌة وٌعاد تقلٌدها  .1

من القنوات العربٌة لؽرض اختٌار أحسن فنان, نحن لسنا حرفٌاً فً العدٌد 

ضد الفن ولكن ضد البهرجة الؽربٌة التً ٌحاول الخروج بها البرنامج والزي 

الذي ٌتعارض مع أعرافنا وتقالٌدنا ناهٌك عن األسلوب الرديء والكبلم 

الفارغ من أي محتوى, وخروج العدٌد من الفنانٌن والفنانات فً مظهر شبه 

 , والبعد عن كل ما هو أصٌل ثقافتنا, وهنا نرٌد أن نسؤل بعض األسبلة:عاري

هل عظماء الفنانٌن العرب األوابل عرفناهم من برامج كهذه؟ أم أنهم خرجوا من 

عمق األرٌاؾ والقرى والمدن العربٌة العرٌقة فكانوا خٌر معبر عن أصالة 

م ٌرددون فً أصواتهم شعوبهم, استمعت لهم وشاهدتهم المبلٌٌن من الناس ونجده

 وأؼانٌهم وهم بزٌهم المحترم وصوتهم المبدع.

هل شبابنا الٌوم فً حاجة لمن ٌقلد األصوات؟ أم أنه فً حاجة لمن ٌبدع  -س  .2

فً العلوم التكنولوجٌة واألدبٌة والعلمٌة األخرى, فاألحرى بنا أن نعمل 
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ٌزٌاء وبقٌة فً الكٌمٌاء واألحٌاء والرٌاضٌات والف "Super star"برنامج 

العلوم األخرى, وهذا بالطبع نرٌد أن نإكد كما سلؾ القول بؤننا لسنا ضد 

 الفن.

لماذا ال تستخدم هذه اإلمكانٌات فً أشٌاء ٌستفاد منها شبابنا فً حٌاته  –  س .3

الٌومٌة؟ مثال على ذلك بناء النوادي والمنتدٌات والمهرجانات, ولكن هذا 

حث المقصود من عمل هذه البرامج هو لٌس تؤكٌد على ما ذكر فً مقدمة الب

محاولة التعرؾ على الهواة ومبدعً الفن ولكن الهدؾ الربٌسً من هذه 

البرامج األجنبٌة المترجمة هً إلهاء شبابنا فً برامج فنٌة وخالٌة المحتوى 

والرقص الؽربً على موسٌقى ؼربٌة ثبت من خبلل هذه البرامج عن طرٌق 

بٌة حتى تصل إلى الهدؾ المطلوب, وهو جعل العدٌد العدٌد من قنواتنا العر

 من شبابنا مؽٌب فً وطنه وؼٌور مبالً بما ٌجري من حوله.

فٌما ٌخص المسلسبلت: والتً أخذنا منها عٌنة متمثلة فً التركٌة مثل  – ثانٌا  

مسلسل )سنوات الضٌاع( والمكسٌكٌة مثل مسلسل )كاسندرا( والمترجمة بلهجات 

 ذه فً رأًٌ تهدؾ إلى اآلتً:عربٌة مختلفة, ه

محاولة جر شبابنا لمزٌد من االنحراؾ األخبلقً نتٌجة لما ٌعرض من محتوى     

هذه المسلسبلت والمدبلجة بصورة تبدو سهلة االستٌعاب بلهجات عربٌة مختلفة 

حتى ٌسهل فهمها وما تحتوٌه هذه الحلقات الطوٌلة من لباس وتصرفات وعادات 

ج والطبلق وعملٌة إنجاب األبناء والتبنً كلها تهدؾ إلى حتى فً مسؤلة الزوا

مسخ الشخصٌة العربٌة اإلسبلمٌة وعولمة كل ما هو محرم فً دٌننا وأعرافنا, 

 ألٌست هذه أمثلة حٌة على محاولة هدم قٌم وأعراؾ وعادات شبابنا؟. 
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كٌفٌة تؤثٌر البرامج األجنبٌة وأسالٌب االختراق واإلقناع فً أفكار 

 ؟شبابنا

استطاعت الدعاٌة المضادة بفضل إمكانٌاتها الضخمة أن تساهم فً خلق هوة    

اتصالٌة, كما أن إؼراق الدول بالموارد اإلعبلمٌة بقصد احتبلل العقل بمنهج العلوم 

الحدٌث كان سبباً فً انهٌار ثقافة شعوب العالم الثالث, وملا فراؼها بثقافة الؽرب, 

ة من دولة لدولة انعكس ذلك على االستؽبلل الثقافً "ونتٌجة الختبلؾ معادلة القو

من دولة قوٌة تكنولوجٌاً فً مجال اإلعبلم إلى دولة ضعٌفة فً هذا المجال, وإذا 

كان الصحٌح بؤن تكنولوجٌا اإلعبلم وتطورها المذهل وتوظٌفها فً بناء االتصال 

دعابٌة التً عوامل مساعدة الختراق الدول, فإن الصحٌح أٌضاً بؤن المضامٌن ال

تحمل وسابل اإلعبلم الؽربٌة تعكس حقٌقة التطور الفنً والفكري للرسالة 

اإلعبلمٌة, وفهمها الواعً للمتلقً من خبلل دراستها للخصابص العقلٌة واألنماط 

"إن الرسالة  (10)السلوكٌة التً تتسم بها سابر الشعوب والثقافات اإلنسانٌة".

سبب إدراكها المبكر ألهمٌة دراسة الجمهور اإلعبلمٌة لدى الدول الؽربٌة وب

العربً مٌدانٌاً ونظرٌاً باعتباره عنصراً مهماً فً العملٌة االتصالٌة, مما ساعدها 

 (11)على اختراق العقل البشري والتؤثٌر علٌه".

وهنا ٌجدر بنا القول بؤن ٌذكر الباحث أسالٌب االختراق التً اتبعتها هذه     

ل األوروبٌة واألمرٌكٌة للسٌطرة على عقلٌة اإلنسان العربً القنوات التابعة للدو

 عموماً واللٌبً خصوصاً, من خبلل بث برامجها التلفزٌونٌة وهً:

التؤثٌر على الجانب العاطفً من النفس البشرٌة, وذلك بإثارة انفعاالت  –أوال  

 أكثر بدابٌة عند الشباب كما سلؾ القول.
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ت واآلراء الباطلة واستؽبلل انفعاالت الشباب االعتماد على الخرافا –ثانٌا  

 عن طرٌق التوجه إلى العواطؾ ولٌس إلى العقول.

التركٌز على الثانوي فً الظاهرة وجعلها ربٌسٌة وإهمال المسابل  –ثالثا  

 المهمة وجعلها ضعٌفة األهمٌة.

التحكم بالوعً اإلنسانً عن طرٌق صرؾ الشباب عن المدخل  –رابعا  

نطقً النقدي للحٌاة, حٌث تقود الدعاٌة سلوك الشباب بواسطة اللعب على العقلً الم

النزوات واالنفعاالت, وذلك لتحدٌد قدرة هإالء الشباب على التفكٌر المنطقً 

 وجعلها سلبٌة بعٌدة عن التؤثٌر والعقل.

اعتماد هذه القنوات فً برامجها الموجهة للشباب على أسالٌب  –خامسا  

وقد تجسدت هذه المبادئ فً الكثٌر من  فً المضمون اإلعبلمً اإلٌحاء واإلثارة

المواد اإلعبلمٌة الموجهة للجمهور العربً عامة واللٌبً خاصة, وهً حتماً هذه 

المواد ال تخلو من صناعة متقدمة فً األسلوب والتؤثٌر والتحٌز والتضلٌل بقصد 

 تحقٌق ؼاٌات سٌاسٌة.

فً مضامٌنها ولكنها على العموم تحتوي الكثٌر كما أن المواد المربٌة تبدو مباشرة 

 من اإلٌحاءات المقصودة والرموز الصعبة.  

 البرامج المرئٌة األجنبٌة واالنحراؾ

"إن االهتمام بتؤثٌر اإلعبلم سٌبقى مسؤلة ملحة نتٌجة تزاٌد استعمال وسابل     

سابل اإلعبلم فً عصرنا الحدٌث ونتٌجة تزاٌد اعتماد الجمهور على تلك الو

وتعرضهم المستمر لها لتحقٌق أهداؾ مختلفة معرفٌة أو ترفٌهٌة بتفاعل مخزونهم 

 (12)المعرفً, والتً قد تإثر على صورتهم العقلٌة, وتإدي بالتالً إلى تؽٌٌرها".

وأشارت العدٌد من الدراسات الدولٌة والعربٌة على ازدٌاد تعرض المتلقً لوسابل 
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واجتماعٌة ونفسٌة وتؤثٌره بمضامٌن الرسالة  اإلعبلم المربٌة ألسباب سٌاسٌة

, وقد أكدت "بعض البحوث العلمٌة على وجود عبلقة قوٌة بٌن (13)اإلعبلمٌة"

التلفزٌون والمتمثلة بؤفبلم الجرٌمة والعنؾ وأسالٌب ارتكابها وبٌن تكرٌس مبدأ 

 (14)االستعداد النفسً لبلنحراؾ".

المسابل فً الدراسات اإلنسانٌة نظراً هذا وٌعتبر السلوك اإلنسانً من أعقد    

لوجود الفروق الفردٌة بٌن مختلؾ البشر, فضبلً عن أن اإلنسان ككابن عضوي 

 ٌعتبر من أعقد الكابنات الحٌة تركٌباً.

"إن تؤثٌرات اإلعبلم المربً على السلوك واالتجاه مسؤلة شابكة ألسباب عدٌدة     

قابمة على فك الرموز وتبادلها وإقامة  أهمها أن االتصال عملٌة نفسٌة اجتماعٌة

عبلقة اتصالٌة تهدؾ إلى تلبٌة حاجات مختلفة )تعلٌمٌة وتثقٌفٌة وترفٌهٌة( مما 

ٌإدي فً النهاٌة إلى التؤثٌر فً السلوك اإلنسانً وتؽٌٌر اتجاهاته, خاصة أن 

وسابل اإلعبلم تتوجه إلى أعداد كبٌرة من البشر ؼٌر متجانس فً األعمار 

 (15)ات واالهتمامات والثقافات".والقدر

هذا وكما أكدت العدٌد من الدراسات والبحوث التً أجرٌت فً هذا المجال إلى     

"أن مشاهدة األفبلم ال تإدي إلى خلق المجرم إال من ٌتوافر لدٌه االستعداد النفسً 

 لئلجرام أو االنحراؾ ؼٌر أن العوامل المتداخلة مع وسابل اإلعبلم مثل العوامل

السٌاسٌة واالجتماعٌة والثقافٌة, وكذلك المإسسات االجتماعٌة قد تشارك فً عملٌة 

 (16)االنحراؾ, إال أن وسٌلة اإلعبلم لٌست لوحدها تإدي إلى االنحراؾ".

كما أن هناك بعض األفبلم حسب ما تإكده هذه الدراسات لها "تؤثٌر سلبً على     

هقٌن, مما ٌساعد على انحرافهم وخاصة تفكٌر الشباب وعلى التكوٌن الخلقً للمرا

وبالتالً نجد أن تكرار  (17)أولبك الذٌن لم ٌنالوا قسطاً وافٌاً من التربٌة الفكرٌة".

  األفبلم الجنسٌة والعنؾ مثبلً تإدي إلى تكرٌس السلوك االنحرافً.
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وفً رأٌنا كباحثٌن نعتبر أن دراسة تؤثٌرات وسابل اإلعبلم وخاصة القنوات  

ة فً االتجاهات والقٌم والسلوك االجتماعٌة البد أن تقترن بدراسة تكوٌن المربٌ

االتجاهات وكٌفٌة السبل لتؤقلم الشباب فً المجتمع الذي ٌعٌشون فٌه, وبعبارة 

أخرى عملٌة التكٌؾ االجتماعً التً تشكل كل أنواع التؤقلم المباشر وؼٌر المباشر 

 والتعلٌم واكتساب القٌم واالتجاهات.

ولكن الشًء الذي ٌثٌر القلق فً رأٌنا هو التكرار الواسع ألعمال العنؾ والتً     

ٌشاهدها الشباب من خبلل شاشات التلفزٌون, وكذلك اإلثارة التً تتضمنها برامج 

 العنؾ والجنس.

وبإٌجاز "أصبحت وسابل اإلعبلم المربٌة لها دور واضح فً تكوٌن الصور     

ل والمواقؾ واألحداث, بل ٌمكن القول أنها تإثر فً الذهنٌة عند األفراد عن الدو

الطرٌقة التً ٌدرك بها الناس األمور والطرٌقة التً ٌفكرون بها, وفً سلوكهم 

 (18)نحو عالمهم الذي ٌعٌشون فٌه".

"كما أن دراسة أثر اإلعبلم المربٌة وبالذات البرامج األجنبٌة فً تعمٌق السلوك     

محددة أهمها السلوك االنحرافً لدى األطفال  االنحرافً ٌتمدد فً جوانب

والمراهقٌن حٌث أشارت نتابج الكثٌر من البحوث على أن المشاهدة ألفبلم العنؾ 

والعدوان فً التلفزٌون ٌإدي إلى السلوك العدوانً عندهم", بٌنما أظهرت دراسات 

السلوك "أخرى عكس النتابج, ولكنها أكدت أٌضاً بؤن التكرار قد ٌإدي إلى تكرٌس 

اإلجرامً, وأكدت بعضها بؤن هناك عوامل عدٌدة تتوسط بٌن العلم وسلوك 

 (19)الفرد".

هناك أٌضاً الجوانب المعرفٌة, "حٌث إدراك الفرد لمعنى ومضمون البرنامج     

التلفزٌونً هو الذي ٌحدد مدى تؤثٌره فٌه, واإلدراك جزء من الجانب 

لدراسات الحدٌثة تهتم بمدى مساهمة , لذلك نجد أن العدٌد من ا(20)المعرفً"
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التلفزٌون فً زٌادة معدل النمو عند األطفال بعد أن كانت هذه الدراسات تهتم 

 بدراسة مدى تؤثٌر التلفزٌون على مدى الجانب المعرفً.

هناك أٌضاً فً ما ٌخص تعمٌق السلوك االنحرافً لدى الشباب عملٌة التنشبة     

ل العدٌد من الدراسات والبحوث أن البرامج االجتماعٌة, حٌث اتضح من خبل

المربٌة لها دور فً هذه العملٌة خاصة عند األطفال والمراهقٌن من خبلل مضامٌن 

 األفبلم والبرامج.

وبناء على ما تقدم فؤنه البد من االعتراؾ بؤن معظم البحوث أكدت على     

بؤن العدٌد من هذه تكاملٌة العوامل المسببة لبلنحراؾ, ولكن من المإكد أٌضاً 

البحوث والدراسات أشارت إلى وجود سلبٌات لوسابل اإلعبلم وهذه النتابج قد 

 تعطً الرإٌة الواضحة عن المسار العام لنتابج البحوث واتجاهاتها.

فهناك على سبٌل المثال "أبحاث خاصة بالتلفزٌون أظهرت أن أفبلم الجرٌمة     

رٌس مبدأ االستعداد النفسً لبلنحراؾ, حٌث والعنؾ وأسالٌب ارتكابها أدت إلى تك

لوحظ بؤن ظاهرة االنحراؾ اعتمدت كؤساس نظري فً البحوث اإلعبلمٌة, فهناك 

مثبلً التؤثٌر المباشر لبلنحراؾ, وٌعتبر التؤثٌر الجنسً خاصة على سن المراهقة, 

وكذلك التؤثٌر اإلجرامً الذي تضعه أفبلم الفٌدٌو والتلفزٌون حتى أصٌح من 

لعوامل األساسٌة لبلنحراؾ, كما أن التقلٌد والمحاكاة عن طرٌق مشاهدة األفبلم, ا

حٌث وجد الكثٌر من علماء االجتماع والنفس أن ظاهرة المحاكاة هً ظاهرة 

نفسٌة, فالمراهق مثبلً ٌقلد ؼالب حركات وتصرفات أبطال األفبلم, طرٌقة حدٌثهم 

 (21)مبلبسهم وسلوكهم".

ت التً ٌمكن تؤكٌدها بخصوص تؤثٌر وسابل اإلعبلم المربٌة وخبلصة النظرٌا    

على االنحراؾ تإكد على الدور السلبً لئلعبلم المربً فً خلق االستعداد 

 لبلنحراؾ إذا ما كانت المضامٌن السلبٌة فً المشاهدة.
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والواقع أنه ٌوجد فً كثٌر من األحٌان انحراؾ واضح فً األفبلم التلفزٌونٌة     

ٌة عن أداء رسالتها األخبلقٌة بما تعرضه من أفبلم تثٌر النزعات والسٌنماب

والتشوهات الجنسٌة فً أحط صورها عن طرٌق عرضها عرض خاطا مما 

ٌشجع على التحلٌل من قٌود المجتمع ومن ثم تإدي إلى االضطراب فً القٌم 

 األخبلقٌة.

التربٌة ٌصعب ومن خبلل ما تم استعراضه من آراء علماء النفس واالجتماع و    

علٌنا اتخاذ قرار أو عرض نظرٌة لتمدٌد عبلقة األفبلم التً نشاهدها فً وسابل 

 اإلعبلم المربٌة بظاهرة االنحراؾ على وجه التحدٌد.

ومن هنا فإن جمٌع اآلراء التً قٌلت فً هذا الصدد تتفق جمٌعاً على أن الفٌلم     

م إلٌه بالطبع عوامل أخرى السٌا عامل مساعد أصٌل ٌساهم فً االنحراؾ وتنظ

مساعدة سواء كان العامل طارباً أو أساسٌاً إلؼراء المشاهد وتسٌٌره فً طرٌق 

االنحراؾ, وذلك ألن السلوك البشري ال ٌفسر بعامل واحد, فثمة عوامل أخرى 

متعددة تختلؾ قوة وضعؾ بتحكم وتفاعل ٌختلؾ من فرد آلخر باختبلؾ محصلة 

 نفسه.العوامل وباختبلؾ الفرد 

 انتشار اإلعبلم المرئً األجنبً وكٌفٌة التحصٌن منه.

من المعروؾ أن مضامٌن الرسابل اإلعبلمٌة المربٌة ترٌد أن تؽزو العقول     

حٌث تهدؾ هذه , الحتبللها بقصد تدمٌر المحتوٌات والقٌم والشخصٌة الوطنٌة

صادي, كما تساهم الرسابل اإلعبلمٌة إلى تكرٌس االحتبلل السٌاسً والثقافً واالقت

فً خلق حالة ؼربة داخلٌة وخارجٌة فً المواطن تجعله موضع انقٌاد سهل, كما 

تساهم أٌضاً فً تدمٌر طاقات الشباب وامتصاصها بقصد تدمٌر الجانب الروحً 

كما "أثرت عوامل عدٌدة اجتماعٌة , والنفسً ومنعهم من المشاركة الجماعٌة
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لً لئلعبلم والمعلومات للمواطن العربً فٌها وسٌاسٌة وثقافٌة على االختراق الدو

بسبب قابلٌة المجتمع العربً نتٌجة تفكٌك بنٌته وركوده الفكري وتخلفه الثقافً, 

إضافة إلى تشجٌع بعض األنظمة العربٌة لهذا الؽزو تحت ؼطاء التفاعل اإلنسانً 

 (22)والحضارة العالمٌة".

الدولً هو إشاعة ظاهرة البث ومن األخطاء المستقبلٌة للؽزو اإلعبلمً     

التلفزٌونً المباشر وانهٌار الحدود السٌاسٌة بٌن الدول نتٌجة هذا البث الذي 

عجزت الدول على إٌقافه والتقلٌل من آثاره السلبٌة, مما ٌتٌح المجال لبلستعمار 

 اإلعبلمً الؽربً تكرٌس نماذجه الثقافٌة وأفكاره الهدامة فً المنطقة العربٌة.

أن قدمنا هذه الدراسة وعرفنا المؽزى الحقٌقً من هذا التؤثٌر السلبً, وما  بعد    

هً أهدافه؟ ٌطرح علٌنا سإال فً ؼاٌة األهمٌة كما تمت اإلشارة إلٌه فً المقدمة 

وهو كٌؾ نحاول تحصٌن شبابنا من هذا الخطر المدمر لمستقبلنا ومستقبل األجٌال 

 القادمة؟.

الذي ٌتحدد بالعقابد واآلراء والحقابق التً ٌعتقدها لذلك "فإن تؽٌٌر السلوك     

الفرد ٌتطلب لكً نقوم بعملٌة التحصٌن بتؽٌٌر المعلومات أوالً ثم تؽٌٌر االتجاهات 

ثانٌاً بما ٌتعلق بالمشاهدة واالستماع والقراءة, وهذا ٌرتبط باإلعبلم من خبلل 

 (23)واالتجاه والسلوك".وظٌفته اإلقناعٌة التً تتعامل مع ثبلث متؽٌرات المعرفة 

بمعنى آخر فإن الرسالة اإلعبلمٌة التً ترٌد محاولة التقلٌل من آثار الؽزو,     

وتحصٌن الشباب العربً عامة واللٌبً خاصة البد أن تحتوي على محاولة تؽٌٌر 

 المعلومات الؽٌر صحٌحة للمتلقً وتقوٌة وتدعٌم المعلومات الصحٌحة.

تجاهات والمواقؾ ؼٌر المستحبة لجمهور الرسالة وتقوٌة كما "ٌنبؽً تؽٌٌر اال    

االتجاهات المستحبة منها إلى نقل اتجاه الؽزو الثقافً من المستهدفٌن من منطقٌة 

الموافقة تجاه المادة اإلعبلمٌة اإلٌجابٌة إلى منطق الرفض للمادة اإلعبلمٌة التً 
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رٌات التحصٌن محاولة تشجع الظواهر السلبٌة فً الحٌاة والسلوك, كذلك من ضرو

تؽٌٌر سلوك الفرد والمدمن على مشاهدة األفبلم السلبٌة إلى اتجاه ما ٌعزز ترسٌخ 

العمل على بناء رسالة إعبلمٌة عربٌة تتفق مع , 24)تقالٌد المشاهدة اإلٌجابٌة".

الواقع االجتماعً واالقتصادي, وتلبً حاجات المواطن, وتكون قرٌبة لمشكبلته 

عن أفكاره واتجاهاته, وبالتالً البد من خلق التوعٌة الجماهٌرٌة  وهمومه, ومعبرة

للمشكبلت والظواهر, وذلك باالعتماد على إعبلم ناجح, وتعلٌم قوي بمنهجه, 

 وضرورة ربطها جدلٌاً بما ٌجعل التنسٌق فً خدمة الهدؾ المركزي.

دٌد الرقابة وبالتالً البد من التحكم بالمادة اإلعبلمٌة األجنبٌة من خبلل تش    

علٌها, واألهم من ذلك خلق الوعً الدٌنً واألخبلقً والتنبٌه بمخاطرها, وهذا 

ٌتطلب وضع خطة إعبلمٌة ناجحة للحد من هذه المخاطر المحدقة بشبابنا تتمثل فً 

 اآلتً:

محاولة وضع برامج عربٌة ومحلٌة ناجحة لملا الفراغ الذي ٌعانً منه شبابنا  -1

 ن برامج أجنبٌة.الذي جعله ٌلجؤ للبحث ع

محاولة التوسع فً البث اإلعبلمً لٌشمل كل المدن والقرى واألرٌاؾ  -2

متضمناً ذلك البرامج الناجحة للحد من الهجرة العكسٌة ونشر الوعً الوطنً 

 والدٌنً واألخبلقً حتى ٌصبح جٌل متحصن من هذه األمراض.

ة وترتٌب العمل على إقامة الندوات والمسابقات الفكرٌة وبرامج ترفٌهٌ -3

رحبلت للشباب داخلٌة وخارجٌة لكً ٌصبح الشاب مشبع بثقافته الوطنٌة 

 وؼنً عن البحث عن هذه البرامج األجنبٌة المدمرة ألفكاره.

والحقٌقة هناك العدٌد من القنوات العربٌة والمحلٌة قامت بالعدٌد من المسابقات     

ك المعلومات( )ركن الهواة( والبرامج الترفٌهٌة كبرنامج )من سٌربح الملٌون( )بن

 )مسابقة القرآن الكرٌم( )برنامج أعرؾ ببلدك( )والمهرجانات المدرسٌة( وؼٌرها.
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التؤثٌرات السلبٌة الناتجة عن مشاهدة شبابنا لمثل هذه البرامج 

 األجنبٌة

انحراؾ سلوك واضح لبعض الشباب هو ما نشاهده الٌوم من أزمة األخبلق  -1

 م العنؾ والسبلح ضد اآلخرٌن.مثل االلتجاء إلى استخدا

عدم المباالة واالكتراث بل االعتداء على اآلخرٌن وخلق مبررات واهٌة  -2

 لذلك, مما أدى إلى ترك عواقب سٌبة لدى نفوس العدٌد من الناس.

الهجرة ؼٌر الشرعٌة إلى أوروبا وتركٌا وؼٌرها لتحقٌق أحبلمهم الوردٌة  -3

ذلك هروب من الواقع الذي نؽٌشه التً رسمتها لهم المسلسبلت األجنبٌة, و

 الٌوم فً ببلدنا.

البعد عن قٌمنا وعاداتنا وأعرافنا التً توارثناها عن اآلباء واألجداد نتٌجة  -4

مشاهدة شبابنا لمثل هذه البرامج والمسلسبلت مما أدى إلى اختبلل فً التفكٌر 

ً ونسٌان الهوٌة ونقص فً الوطنٌة, وصلت ببعض الشباب إلى حد التفكٌر ف

 االنتحار. 

 النتائج والتوصٌات:

 توصلنا من خبلل هذه الدراسة لبعض النتابج والتوصٌات نوردها فٌما ٌلً:

هناك ؼزو حقٌقً ٌداهمنا عن طرٌق الطوفان اإلعبلمً من خبلل  –أوال      

مشاهدتنا للبث المربً األجنبً المبطن بالزٌؾ الحضاري كما ٌسمونه بعض 

أدى بشبابنا إلى فقدان الهوٌة إلى أن أصبح ؼرٌب داخل  الُكتاب والباحثٌن والذي

 وطنه.
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ٌبدو أنه من الصعب إقناع شبابنا بؤنه ٌسٌر فً طرٌق مظلم سٌإدي به  – ثانٌا      

فً النهاٌة إلى طمس هوٌته ونسٌان ماضٌه المملوء بالعدٌد من االنتصارات 

 فً التارٌخ اإلنسانً.التارٌخٌة, األمر الذي جعله بؤنه مجرد صعلوك لٌس له دور 

من نتابج هذه المشاهدة السٌبة لهذه البرامج أصبح الشباب فً صدمة ال  –ثالثا      

ٌستطٌع معها حتى مجرد المناقشة فً العدٌد من المواضٌع المقتنع بها والتً جعلته 

 مؽٌب عن ما ٌحدق به من مخاطر مما زاد سلوكه انحرافاً.

راسة توصلنا إلى نقطة هامة مفادها بؤن هذه المشاهدة من نتابج هذه الد – رابعا      

لهذه البرامج من السهل جداً االنقٌاد من الخارج ومن الصعب إقناع بعض الشباب 

بؤن ٌنقاد من الداخل من طرؾ قادة وطنٌٌن لبناء مستقبله بنفسه وفوق أرضه 

 وداخل حدوده.

فً ببلدنا ٌصعب وضع فً ظل الواقع الحالً للوضع السٌاسً واألمنً  –خامسا  

حد سرٌع ومجدي للسٌل العارم اآلتً من الؽرب والمتؽلؽل فً عقول شبابنا 

والمتمثل فً بث هذه البرامج عبر وسابل اإلعبلم مما أدى إلى تعمق أكثر فً 

 السلوك االنحرافً.

لذا ٌجب العمل على تهٌبة عقول شبابنا لمشاهدة برامج توعوٌة عن  –سادسا      

تنا المحلٌة والنً ٌجب العناٌة بها ودعمها ومساعدتها فً تقدٌم هذه طرٌق قنوا

 البرامج بؤسلوب علمً وسهل االستٌعاب.

العمل على ملا فراغ الشباب بالبرامج التنشٌطٌة والترفٌهٌة والتعبوٌة  –سابعا      

ومحاولة إعطاء أكبر فرصة لهم فً المشاركة بوضع هذه البرامج محاولة منا 

 ثقة بالنفس لهم.إلرجاع ال

العمل على القضاء على البطالة لدى الشباب حتى ٌصبح وقته مملوء,  – ثامنا      

 وقطع الطرٌق على عدم المشاهدة لهذه السموم التً تبث من خبلل هذه البرامج.
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العمل على إقامة الندوات وورش العمل والمهرجانات الشعبٌة التً  –تاسعا      

داخل مدننا وقرانا ومحاولة إشعار الشباب بؤنهم هم عماد تتضمن الثقافة والتراث 

 البلد وبدونهم ٌضٌع الماضً وال ٌصنع مستقبل لبلدهم.

ٌجب تشجٌع الشباب فً االنخراط فً الجمعٌات الخٌرٌة واالجتماعٌة  –عاشرا      

والثقافٌة الهادفة كاألندٌة الرٌاضٌة وفً حركة الكشافة وذلك لملا الفراغ لدى 

 ا فٌما ٌعود علٌهم وعلى ببلدنا بالنفع.شبابن

محاولة إؼبلق ولو بصورة تدرٌجٌة لهذه القنوات وتعوٌضها  –الحادي عشر     

 ببرامج مفٌدة ٌقوم بإنتاجها وإعدادها الشباب أنفسهم.

العمل على ؼسل أدمؽة شبابنا ومحاولة تنظٌفه من براثن ثقافة  –الثانً عشر     

سلوكٌاً عن طرٌق مصحات خاصة, ودور إصبلح الؽرب, ومعالجة المنحرؾ 

 ٌستخدم فٌها دروس دٌنٌة وثقافٌة واالبتعاد عن اإلقناع بالعنؾ.

تذكٌر شبابنا بتارٌخه وأمجاده, وكذلك التعرٌؾ بحضارات  –الثالث عشر     

 بعض الدول السابرة فً طرٌق التقدم والتعرٌؾ بها كٌؾ كانت وكٌؾ أصبحت.
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بكلٌة االداب   اآلدارٌة المهارات  تنمٌة تقنٌة المعلومات أثرها على
 جامعة ؼرٌان

 أ.سالم مصطفى الشٌبانً
 كلٌة األداب / جامعة ؼرٌان

 المستخـلص

تعتبةر تقنٌةةة المعلومةات مةةن أهةةم مجةاالت الثةةورة العلمٌةةة الحدٌثةة , حٌةةث ٌعتمةةد     

المعلومةةات واإلنتةةاج المكتةةؾ للمعرفةةة حتةةً أصةةبحت المجتمةةع فةةً تطةةوره علةةً 

المعلومات مورداً إستراتٌجٌاً له أسالٌبة المإثرة فً الحٌةاة االقتصةادٌة والسٌاسةٌة و 

االجتماعٌةةةة المعاصةةةرة , كمةةةا أنهةةةا تمثةةةل عنصةةةراً إسةةةتراتٌجٌاً , فلةةةم تعةةةد تقنٌةةةة 

ة فً مختلؾ المعلومات مجرد وسٌلة دعم إدارٌة بل أصبحت أحد العناصر األساسٌ

األنشةةةطة اإلدارٌةةةة سةةةواًء كانةةةت تخطٌطةةةاً أو تنظٌمةةةاً أو توجٌهةةةاً أو رقابةةةة , هةةةذا 

باإلضافة إلً الةدور الكبٌةر الةذي تلعبةه المعلومةات فةً تنمٌةة المهةارات اإلدارٌةة و 

تقلٌل نسبة األخطاء . ونظراً لمةا ٌشةهده قطةاع منظمةات األعمةال مةن تطةور سةرٌع 

دة  وما ٌتمتع بةه اإلداري مةن وعةً و إطةبلع علةً كةل ومنافسة كبٌرة وبدابل متعد

جدٌةةد مةةن خةةبلل وسةةابل اإلعةةبلم المختلفةةة أو مةةن خةةبلل شةةبكة المعلومةةات العالمٌةةة 

)اإلنترنةت( فقةد قةام الباحةث بدراسةة دور تقنٌةة المعلومةات فةً تنمٌةة وتطةوٌر نظةةم 

الفابةدة المعلومات اإلدارٌةة , مةن خةبلل التعةرؾ علةى مةاهً تقنٌةة المعلومةات ومةا 

التً تحققت لمنظمات األعمال من جراء استخدام هةذه التقنٌةة , ولقةد اشةتمل البحةث 

علةةً جةةانبٌن إحةةداهما نظةةري واآلخةةر عملةةً , ولقةةد ركةةز الجانةةب النظةةري علةةى 

التعرٌؾ بمفهوم تقنٌة المعلومات الحدٌثة مع بٌان أهمٌتهةا فةً العمةل اإلداري وأهةم 

نٌة المعلومات , وكذلك تم التطرق إلى أهةم المزاٌةا البنى التحتٌة التً تتكون منها تق
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والسةةمات المترتبةةة علةةً تطبٌةةق تقنٌةةة المعلومةةات فةةً منظمةةات األعمةةال والعوامةةل 

المإثرة فٌها , وجرى التنبٌه إل بعض المشاكل التً ٌجب التنبه إلٌهةا عنةد اسةتخدام 

 تقنٌة المعلومات . 

الواقةةع الحقٌقةةً لتقنٌةةة المعلومةةات أمةةا الجانةةب المٌةةدانً فقةةد أسةةتهدؾ التعةةرؾ علةةً 

داخل المنظمة محل الدراسة  و هً كلٌة اآلداب بؽرٌةان ونظةرة إدارة الكلٌةة لتقنٌةة 

المعلومات وهل حققت هذه التقنٌة األهداؾ المرجوة منها , وذلك من خبلل تصةمٌم 

استقصةةاء تةةم توزٌعةةه علةةً عٌنةةة العةةاملٌن بالمنظمةةة هةةذا باإلضةةافة إلةةً المقابلةةة 

صةةٌة مةةع بعةةض رإسةةاء األقسةةام والمكاتةةب التابعةةة للمنظمةةة ومقابلةةة بعةةض الشخ

العاملٌن المتخصصٌن فً هذا المجال . وقد دلت نتابج البحث علً أن مفهةوم تقنٌةة 

المعلومةةات مةةازال فةةً بداٌةةة تكوٌنةةه والزال ٌواجةةه بعةةض الصةةعوبات وإنةةه لةةم ٌةةتم 

مةن األعمةال الروتٌنٌةة التةً اإلستفادة الكاملة من هذه التقنٌة إال فةً عةدد محصةور 

تتمثل فً إصدار بعض المراسبلت والتقارٌر وتخزٌن بعةض البٌانةات والمعلومةات 

 اإلدارٌة  .

 مقــــــدمة :

تعتبر تقنٌة المعلومات من أهم مجاالت التطور التقنً الحدٌث , حٌث أصبحت      

عات أهمٌة ركٌزة أساسٌة لكافة األنشطة اإلنسانٌة , وقد أدركت أؼلب المجتم

إستخدام تقنٌة المعلومات فً نظم العمل المختلفة الٌوم , فساعدت على تطور ودعم 

ومعالجة  Collectionكافة األسالٌب المطلوبة لتداولها فً عملٌة جمع 

Processing  وتخزٌنStorage  واسترجاعRetrieval  وبث المعلومات

نظم جدٌد وأشكال هٌكلٌة وقد أدى إستخدام هذه التقنٌة إلً استحداث أسالٌب و

جدٌدة لتنظٌماته وقد أدت هذه المفاهٌم واألفكار والفلسفات إلً حدوث هزة أرضٌة 
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كبٌرة فً عالم صناعة الحاسب اآللً واالتصاالت والمعلومات , ومن بٌنها بدء 

تبلشً الدعم الؽٌر محدود الذي كان ٌلقاه الحاسب اآللً الشخصً طٌلة العقدٌن 

ر أجهزة جدٌدة أكثر قدرة علً تشبٌك اإلنسان بعالم الشبكات من الماضٌٌن , وظهو

أي مكان وفً أي وقت وبسهولة أكبر , ومن هنا بدأت الهٌبات والمإسسات البحثٌة 

و التطبٌقٌة فً مجاالت متعددة فً التفكٌر فً بعض النقاط التً ٌمكن سردها علً 

 (1) -النحو التالً :

 معلومات , مما سٌإدي إلً إعداد شبكة إتساع نطاق األبحاث فً شبكات ال

إنترنت جدٌدة لها القدرة علً نقل حجم كبٌر من المعلومات وبسرعات قد 

 تصل إلً خمسة آالؾ ضعؾ سرعة اإلنترنت الحالٌة .

  اتساع نطاق النوعٌات المتخصصة من األجهزة , مما سٌإدي إلً ظهور

ومات , دون أجهزة صؽٌرة ٌمكن من خبللها الدخول علً أي شبكة معل

 الحاجة إلً االستعانة بالحاسب اآللً الشخصً .

  ًاتساع نطاق التطبٌقات البحثٌة , مما سٌإدي إلً إتاحة الفرصة للدخول إل

شبكة معلومات عبر جهاز التلٌفون المنزلً العادي , فٌمكن مشاهدة القنوات 

 العادٌة , والقنوات الفضابٌة , والشبكات المعلوماتٌة .

 التداخل بٌن الحاسبات اآللٌة واالتصاالت والمعلومات , مما  اتساع نطاق

سٌإدي إلً ظهور أجهزة مختلطة الوظابؾ , وٌشارك فً تصنٌعها شركات 

  الحاسبات اآللٌة واالتصاالت والبرمجٌات , وشركات تصنٌع نظم المعلومات 

 والبرمجٌات , وإنتاج رقابق الذاكرة والمعالجات .

التً تعانً منها هذه المإسسة وذلك بناء على بعض وتعتبر اإلشكالٌة     

الدراسات السابقة الزالت أؼلب مإسسات الدولة اللٌبٌة تعانً من بعض  
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الصعوبات التً تعٌق اإلستخدام األمثل لتقنٌة المعلومات وذلك فً بعض النقاط 

 التً سوؾ نتطرق إلٌها فً سٌاق هذه الدراسة .

 أوال  : مشكلة الدراسة .

قراءة واقع تقنٌة المعلومات بكلٌة اآلداب بؽرٌان, حٌث لوحظ وجود بعض  لقد تم

القصور فً إستخدام هذه التقنٌة بالشكل  الذي ٌعتمد علٌه من أجل زٌادة إنتاجٌة 

 -العمل , وٌمكننا صٌاؼة هذه اإلشكالٌات فً التساإالت التالٌة :

لفعالة التً تقدمها هل ٌوجد رؼبة جادة لدى المإسسة فً إستخدام اإلمكانٌات ا .1

 تقنٌة المعلومات فً نظم العمل؟

 ما مدى توظٌؾ الخبرات المدربة فً مجال تقنٌة المعلومات بالمإسسة ؟ .2

حٌث عمات هذه اإلشكالٌات على وجود ضعؾ فً نظم استخدام تقنٌة المعلومات 

 بالمإسسة مما ٌترتب علٌة تدنً جودة مخرجات النظام بشكل كامل .

 .  الدراسة ثانٌا  : أهداؾ 

معرفة واقع الحال لتقنٌة المعلومات بالمإسسة ومدى اإلستفادة منها فً تنمٌة  .1

 المهارات اإلدارٌة .

 الوقوؾ على أهم اإلشكالٌات التً تعرقل اإلستخدام األمثل من هذه التقنٌة . .2

 توضٌح أثر تقنٌة المعلومات فً زٌادة إنتاجٌة العمل . .3

التً تفعل الدور اإلٌجابً الستخدام  عرض مجموعة من النتاج والتوصٌات .4

 هذه التقنٌة فً نظم العمل المختلفة 

 ثالثا  : تساإالت الدراسة .

 -تعتمد هذه الدراسة علً التساإالت اآلتٌة :

  هل توجد نٌة حقٌقٌة لحوسبة نظم العمل بهذه المإسسة ؟ .1
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ما مدى ضعؾ استخدام تقنٌة المعلومات بالمإسسة ؟ وهل ٌإثر ذلك سلباً  .2

 على أداء العاملٌن ؟

 ما مدى تدنً مستوى التدرٌب لدى الكوادر الفنٌة العامله ؟ .3

هل تقنٌة المعلومات ؼٌر مرؼوب فً فهمها وتعلمها و تطبٌقها من قبل  .4

 القٌادات اإلدارٌة والعاملٌن بالمإسسة محل الدراسة ؟

 رابعا  : مصطلحات الدراسة .

 -قة بهذه الدراسة وهــــــــــً :ٌمكننا التعرٌؾ ببعض المصطلحات المتعل    

ٌوفر هذا النظام المعلومات اإلستراتٌجٌة لمتخذ  :   نظم دعم القـــــــرارات .1

 القرار فً اإلدارة العلٌا .

تعمل هذه النوعٌة من النظم على توفٌر المعلومات نظم المعلومات اإلدارٌة :  .2

 .تخاذ القرارات البسٌطةوالتقارٌر اإلدارٌة البلزمة ألنشطة التخطٌط الرقابة وا

ٌقوم هذا النظام بحصر وتجمٌع البٌانات التً ــة المعامبلت  : جنظم معال .3

 تعكس حركة البٌانات بالمإسسة.

وٌقوم هذا النظام بتنفٌذ مهام اإلتصاالت المكتبٌة نظم المكاتب اآللٌـــــة :  .4

 بطرٌقة آلٌة حدٌثة .

 لكترونٌة .البرٌد اإللكترونً :  صندوق خاص بالرسابل اإل .5

   )الوٌب العالمٌة( اإلنترنت : هً عملٌة ربط لحاسوبٌن أو أكثر معا مثل شبكة  .6

 خامسا  : منهج الدراسة .

اعتمدت هذه الدراسة أسلوب المنهج العلمً فً عملٌة جمع البٌانات وطرٌقة     

الحوار و النقل والتحلٌل والتفسٌر حٌث ٌعتبر أسلوب المنهج العلمً من أفضل 

سالٌب وأكثرها مبلبمة فً دراسة المجاالت اإلدارٌة واالقتصادٌة , كما تم من األ
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خبلل إتباع هذا األسلوب التعرؾ على أبرز المشكبلت اإلدارٌة بالمإسسة محل 

الدراسة وتطبٌق أفضل األدوات العلمٌة فً ذلك والتً تتمثل فً  كل من االستبٌان 

كما أتٌح للباحث اإلطبلع  على بعض والمبلحظة المباشرة والمقابلة الشخصٌة , 

الكتب والمراجع العلمٌة وكذلك التعرؾ على بعض الدورٌات والمجبلت العلمٌة 

 ذات الصلة بموضوع الدراسة وتحقٌق اإلستفادة المثلى منها . 

 .سادسا  : حدود الدراسة 

 الحدود المكانٌة ) كلٌة اآلداب بؽرٌان( . .1

ات وأثرها على تنمٌة المهارات اإلدارٌة  الحدود الموضوعٌة ) تقنٌة المعلوم .2

 بكلٌة اآلداب بؽرٌان دراسة تطبٌقٌة ( .

 م ( . 2016حتى شهر أبرٌل  2015الحدود الزمنٌة )إبتداًء من شهر نوفمبر  .3

 سابعا  : مجتمع الدراسة .

) لقد شملت العٌنة كافة مدراء األقسام ومدراء المكاتب واإلدارٌٌن بالكلٌة       

 م عبلقة بموضوع البحث ( . والذٌن له

 -ثامنا  : أدوات جمع البٌانات . وكان من أهمها ماٌلً : 

إستمارة  20ستمارة االستبٌان ) عدد اإلستمارات التً تم توزٌعها حوالً إ .1

, حٌث كان حجم العٌنة من العدد الكلً  6وكان عدد الفاقد منها حوالً 

 . % (70للعاملٌن بالمإسسة حوالً 

انت المعاٌشة بشكل ٌكاد ٌكون ٌومً لعٌن المكان محل الدراسة المبلحظة )ك .2

لمدة سنوات ماضٌة , وتم مبلحظة تدنً واضح فً إستخدام تقنٌة المعلومات 

من حٌث المعدات المادٌة والبرامج وكذلك نقص حاد فً الخبرات المدربة 

 والمإهلة (
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والعاملٌن  المقابلة الشخصٌة , استهدفت مدراء اإلدارات ورإساء األقسام .3

 بالمإسسة محل الدراسة والبحث  .

 ( Information Technology) تقنٌــــة المعلومـــــات 

قبل الولوج إلى ماهٌة تقنٌة المعلومات فبلبد لنا من التعرؾ على مفهوم التقنٌة     

بوجهة عام وذلك بإعطاء فكرة ولو مبسطة عن هذا المصطلح الذي أصبح متداوالً 

 ماضً بشكل كبٌر وفً ؼالبٌة مجاالت المعرفة .منذ القرن ال

 مفهـوم التقنٌـــة

من الصعب تحدٌد مفهوم ومعنى التقنٌة فً كلمات محدودة وذلك بسبب اتساع     

واستخدام التقنٌة فً مجاالت متعددة إذ إن مصطلح التقنٌة من المصطلحات الشابعة 

تصادٌة والسٌاسٌة و االستخدام فً وقتنا الحاضر وفً مختلؾ المجاالت االق

االجتماعٌة و البٌبٌة وٌوجد هناك عدة تعار ٌؾ للتقنٌة حسب المجاالت المختلفة 

 (2) -التً تستخدم فٌها وهى :

 . أنها الجهد المنظم 

 . هً فن االستعمال لآلالت 

 . أنها تمثل الهٌكل التنظٌمً للمعرفة 

 . هً المعدات والمعلومات واألسالٌب والعملٌات المطلوبة 

 لتقنٌة هً المعرفة العلمٌة والهندسٌة واإلدارٌة  .ا 

ٌعٌش العالم الٌوم فً ظل ثورة جدٌدة هً ثورة المعلومات المرتبطة بتقنٌة     

المعلومات المتطورة من خبلل اإلستخدام المشترك لنظم الحاسبات اإللكترونٌة 

رزاً فً تنمٌة ونظم اإلتصاالت الحدٌثة  , وتلعب تقنٌة المعلومات دوراً هاماً وبا
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وتطوٌر مإسسات األعمال الحدٌثة التً تحتاج إلً معلومات متزاٌدة وتواجه نمواً 

 مطرد فً حجم البٌانات المراد معالجتها 

ومن خبلل التعرٌفات المتعددة لمفهوم تقنٌة المعلومات ٌمكننا أن نختار منها     

 وما ٌتماشى مع موضوع هذه الدراسة التً نحن بصددها.

 

 

 

وتحقق نظم المعلومات التً تعمل بواسطة الحاسبات اآللٌة اإلستخدام األمثل  

والفعال لتقنٌة المعلومات وٌوضح لنا الشكل التالً الوظابؾ األساسٌة لتقنٌة 

 المعلومات .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( وظائؾ تقنٌة المعلومات .1شكل رقم )

تقنٌة المعلومات هً اكتساب ومعالجة وتخزٌن واسترجاع ونشر المعلومات عن طرٌق التكامل بٌن 

 (3)لحاسبات اإللكترونٌة ونظم اإلتصاالت الحدٌثة .أجهزة ا

 

 

 

 

 

 

 Information Technologyتقنٌــــــــــة المعلومات 

جمع 

 المعلومات

نشر 

 المعلومات

استرجاع 

 المعلومات

تخزٌن 

 المعلومات
معالجة 

 المعلومات

 نظم اإلتصاالت  الحدٌثة نظم الحاسبات اإللكترونٌة
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      لمنهج العلمً فً التعامل مع البٌانات هً تطبٌق اتعرؾ تقنٌة المعلومات

والمعلومات وما ٌمكن المإسسات من اتخاذ القرارات الفعالة فً كافة المستوٌات 

 (4)اإلدارٌة وفً شتى مجاالت نشاطها 

      استخدام الحاسبات االلكترونٌة واالتصاالت عن بعد كما أنها تعرؾ بؤنها

 (5)معلومات وتوزٌعها والحصول علٌها والبث اإلداعً باعتبارها أدوات لتنظٌم ال

     المعالجة النظامٌة للفن أو جمٌع الوسابل  وٌعبر عنها البعض اآلخر بؤنها

وجودة وهى  التً تستخدم إلنتاج األشٌاء الضرورٌة لراحة اإلنسان واستمرارٌة

طرٌقة فنٌة ألداء أو انجاز أؼراض عملٌة ولقد ارتبط مفهوم التقنٌة بالصناعات 

 (6)تزٌد علً قرن ونصؾ قبل ان ٌدخل المفهوم عالم التربٌة .  مدة

 أهمٌــــــة تقنٌة المعلومات فً العمــــل  االدارى 

 (7) -ٌمكن تلخٌص أهمٌة تقنٌة المعلومات فً النقاط التالٌة :

 تزاٌد نفوذ المعرفة والمعلومات فً المجتمعات الحدٌثة . -1

 فً اإلدارات الحدٌثة . تزاٌد نفوذ وسلطات العاملٌن والمدٌرٌن -2

تنمٌة وتطوٌر شبكات االتصاالت والمعالجات الحدٌثة وظهور االلكترونٌة  -3

 وشبكات االتصاالت المتقدمة .

 الطلب الكبٌر علً المعلومات الذي حولها إلً مورد  استراتٌجً هام . -4

دور المعلومة والمعرفة الٌوم فً صنع المٌزة التنافسٌة حٌث أصبحت المٌزة  -5

 سٌة من صنع عقل اإلنسان وقدراته ولٌس هبة الطبٌعة كما كانت سابقاً .التناف

 البنٌــــة التحتٌة لتقنٌة المعلومــــات  

تعرؾ البنٌة التحتٌة لتقنٌة المعلومات بؤنها مجموعة الوسابل والقدرات التً ٌتم     

تً تنسٌقها عادة بواسطة مإسسة مركزٌة للمعلومات .فمثبلً شبكة االتصاالت ال
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تدٌرها مإسسة معٌنة وٌشترك فً استؽبللها العدٌد من المإسسات التجارٌة  

والخدمٌة تشكل بنٌة تحتٌة مشتركة.وتشكل القوانٌن واألعراؾ اآللٌات التً تربط 

استؽبلل كل من المركبات الفٌزٌابٌة والذهنٌة لبنٌة تقنٌة  المعلومات , كما هو مبٌن 

 (8)بالشكل التالً  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( البنٌة التحتٌة لتقنٌة المعلومات .2شكل رقم )

 

األجهزة 

والمعدات 

 المادٌة

برامج 

وقواعد 

 البٌانات

وسائل 

 إتصاالت

 التجارٌة والخدمٌةأنظمة اإلتصاالت 
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وتمثل المرافق المشةتركة لبنٌةة تقنٌةة المعلومةات تجسةٌداً للبنٌةة التحتٌةة لهةا وتحقٌقةاً 

للتطبٌقةةات العملٌةةة وٌوضةةح الشةةكل السةةابق مخططةةاً لمفهةةوم البنٌةةة التحتٌةةة لتقنٌةةة 

لرابطةةة للبنٌةةة المعلوماتٌةةة المعلومةةات , حٌةةث تمثةةل القةةوانٌن واألعةةراؾ الوحةةدة ا

والقاعدة هً أن القانون ٌحدد وٌعتبر مبدآ أو دلٌل  ارشادى  وضع من طرؾ جهةة 

 .مسإولة لؽرض اٌجاد تناسق وتناؼم فً االنشطة والسلوك المرتبط بهده االنشطة 

مةةن أكثةةر المصةةطلبلحات مبلبمةةة    Inforastrureٌعتبةةر مصةةطلح البنٌةةة التحتٌةةة

اصر مفهوم تقنٌة المعلومات والتً سوؾ ٌتم سردها بشًء من لتفسٌر مكونات وعن

   (9) -التفصٌل فً ماٌلً:

  البٌانات Data : 

وهً األسةاس األول لبنةاء المفهةوم والةذي مةن دونةه ال ٌمكةن إطبلقةاً لبةاقً األسةس 

 والبنً أن تعمل  .

  األجهزةHardware  ٌتم مةن خبللهةا حفةظ ومعالجةة وتخةزٌن وأسةتر جةاع  :

 بٌانات التً تمثل المرتبة األولى .ال

 البرمجٌةةاتSoftware  وهةةً التةةً بواسةةطتها ٌمكةةن السةةٌطرة علةةى األسةةاس :

األول إضةةافة إلةةً الةةتحكم وتطبٌةةق العملٌةةات الحسةةابٌة والمنطقٌةةة والحصةةول علةةى 

 نتابج وحل المشكبلت حسب الحاجة والطلب . 

  اإلتصاالتCommunication بنةً التحتٌةة سةابقة : وهً من نتابج تطةور ال

الذكر والتً ساعدت علً توزٌع ونشر البٌانات ونتابجها وهةً أشةبه بوسةابط النقةل 

التً ساعدت علً ربةط العةالم وتقلةٌص المسةافات واإلسةراع فةً التوزٌةع التجةاري 

 Communication -للمنتجةةات وبالةةذات التةةً تعةةرؾ باالتصةةاالت عةةن بعةةد 

Tele وجعلةت العةالم كقرٌةة واحةدة  والتةً قصةرت المسةافات الجؽرافٌةةCopal 

World . 
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  الشةةبكاتNetworks  وهةةً بةةدورها حصةةٌلة تطةةور االتصةةاالت عةةن بعةةد :

وتؤخةةذ مفهةةوم العةةالم كقرٌةةة واحةةدة والتةةً سةةرعت أكثةةر فةةؤكثر مةةن نقةةل البٌانةةات 

والمعلومات المنتجة أصبلً كبنً تحتٌةة أولٌةة كمةا بٌنةا والمعالجةة مةن قبةل األجهةزة 

 .والبرمجٌات 

  اإلنترنةةتInternet  وتعتبةةر شةةبكة اإلنترنةةت حالٌةةاً أحةةدث مسةةتجدات البنةةى :

 التحتٌة لمفهوم تقنٌة المعلومات  .

 مزاٌا نجاح إستخدام تقنٌة المعلومات فً المجال اإلداري

ٌترتب علً استخدام و تطبٌق تقنٌة المعلومات العدٌد من المزاٌا والفوابد لكل من 

إسسات بشكل عام و حتى علً مستوى المجتمع بشكل أعم اإلفراد واإلدارات والم

وزادة قٌمة المإسسة بشكل خاص  باإلضافة إلً معاونتها فً تنفٌذ استراتٌجٌاتها 

 -وخاصة فً ظل زٌادة حدة المنافسة بٌن المإسسات ومن بٌن هذه المزاٌا ماٌلً :

(10) 

  : ثٌراً إٌجابٌاً علً ٌإثر تطبٌق أدوات تفنٌة المعلومات تؤرفع مستوى األداء

مستوٌات األداء بالمإسسات بشرط وجود درجة من التوافق بٌن ظروؾ المإسسة 

 واستراتٌجٌات تطبٌق تقنٌة المعلومات .

  : تسٌٌر تقنٌة المعلومات مهمة المدٌرٌن فً اتخاذ فعالٌة اتخاذ القرارات

لمعلومات الدقٌقة القرارات التنظٌمٌة وٌبدو ذلك واضحاً من خبلل توفٌر البٌانات وا

 والمبلبمة فً التوقٌت المبلبم بشروط مطلوبة .

  : تعمل تقنٌة المعلومات تنمٌة العمل وفق نظم واضحة وطرق عمل محدودة

علً توفٌر النظام واالنضباط بالوحدات اإلدارٌة , وتهتم بتعرٌؾ األفراد وما ٌدور 

 . حولهم وإمدادهم بصورة مستمرة بالتطورات التً تحٌط بهم
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 : تعد تقنٌة المعلومات عنصراً جوهرٌاً إلنجاح إعادة  -إعادة هندسة الكمبٌوتر

هندسة عملٌات التشؽٌل سواء قبل تصمٌم عملٌات التشؽٌل بما تقدمة من مقترحات  

ألفضل التصمٌمات ,أو بعد إتمام عملٌات التصمٌم من خبلل دورها فً مراحل 

 التطبٌق المختلفة .     

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 ( ٌبن أهم مزاٌا نجاح تطبٌق تقنٌة المعلومات .3شكل رقم )

 

  : إن القدرة على اإلتصال بؤٌة معلومات ٌرٌدها الشخص القدرة علً االتصال

فً أي مجال وفً أي وقت من خبلل االتصال بشبكة الوٌب العالمٌة )االنترنت( 

 وهً إحدى طفرات تقنٌة المعلومات . 

 

 

 

 رفع مستوى األداء

 فعالٌة إتخاذ القرارات

تطوٌر نظم العمل بطرق 

 واضحة

 إعادة هندسة الكمبٌوتر

 تطوٌر قدرات اإلتصال

مزاٌا نجاح 

تطبٌق تقنٌة 

 المعلومات
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 كٌفٌــــــــــــة تطبٌق تكنولوجٌا المعلومات 

ؼالبا ماٌقال إن تطبٌق تقنٌة المعلومات هو مهمة معقدة ومركبة وٌمكن أن ال     

تكون هده العملٌة كذلك إذ ماتم التخطٌط لها بدقة وعقبلنٌة ولذلك فان وجود خطة 

ات األولً  منظمة ومرتبة ترتٌباً منطقٌاً أمر ضروري وٌنبؽً أن ٌتضمن الخطو

 (11) -التالٌة منها ماٌـلً :

مع األخذ بعٌن االهتمام المزاٌا النسبٌة لتقنٌة المعلومات على  إجراء التؽٌر :

المإسسة وتطبٌقها وفق خطة متعددة المراحل ودون شك فان عملٌه كهذه قد تقود 

كن الى تقدم بطًء وعدم استثمار كامل للنظام حتى تنتهً عملٌة التحوٌل تماما ول

االنتقال المفاجىء من النظام المطبق )الحالً( الى نظام جدٌد تماماً لٌس فقط عملٌة 

 خطٌرة بل من الممكن ان تإدى الى مشكبلت أخرى.

كما ذكر سابقاً وعلً الرؼم من إن المإسسة سوؾ تقوم الجدول الزمنً :  -1

ٌة بتطبٌق تقنٌة المعلومات علً مراحل متعددة, ٌقترح إن ٌتم وضع خطة زمن

لتطبٌق كل مرحلة مما ٌسهل عملٌة المراقبة ولهذا السبب من الضروري إن 

 ٌتفق علً تحدٌد جدول زمنً واقعً .

قبل البدء بعملٌة التركٌب لؤلجهزة والمعدات المتعلقة بتقنٌة إعداد الموقع :  -2

المعلومات من الضروري تحضٌر الموقع الذي البد من إن ٌتمتع بالمواصفات 

لتً تتضمن : إجراء الترتٌب البلزم من اجل وضع األجهزة الموصً بها و ا

الحاسوبٌة ووصل الخطوط الكهربابٌة ,وتهٌبة درجة حرارة مناسبة ودرجات 

 الرطوبة وإجراءات السبلمة واألمان  , وؼٌرها .

حالما ٌتم اإلنتهاء من التطبٌق فً احدي األقسام تقوٌم مابعد التطبٌق :  -3

دافع ورؼبة فً توسٌعه حتى ٌشمل أقساماً )الشعب(وبنجاح سٌكون هناك 
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أخرى وقبل القٌام بعملٌة تقوٌم مابعد التطبٌق وذلك لمعرفة فٌما إذا كان النظام 

قد حقق األهداؾ التً خطط لها مسبقا فً هذا المنحى البد من القٌام بعملٌة 

مسح تشمل الموظفٌن والمستفٌدٌن علً السواء وذلك لمعرفة مدى رضاهم 

والتدرٌب ...الخ  , كذلك اقتراحاتهم فً هذه المرحلة ٌجب إن  عن النظام

 تإخذ بعٌن االهتمام لتحسٌن النظام الجدٌد .

 عناصر نظام منظمات األعمال 

تصور منشآت األعمال كنظام دٌنامٌكً مفتوح , حٌث ٌتكون نظام المإسسة     

للنظام  من مجموعة من العناصر التً تكاد تطابق تماماَ العناصر األساسٌة

 -( وهً :4الدٌنامٌكً وكما هو مبٌن بالشكل التالً رقم )

o تتكون من مجموعة من العناصر التً تدخل النظام لتشؽٌلها . : المدخبلت 

o  : وهً عملٌة تحوٌل المدخبلت إلً مخرجات .التشؽٌل 

o : تتمثل فً مجموعة من العناصر الناتجة عن عملٌة التحوٌل . المخرجات 

o  تمثل المعلومات المتعلقة بمكونات وعملٌات النظام .: التؽذٌة المرتدة 

o : مراقبة عملٌات التشؽٌل والتحوٌل وهً مقٌاس لتقٌٌم األداء وضبط و الرقابة 

o : تمثل عملٌة تبادل للمعلومات مع بٌبة النظام الداخلٌة . البٌئة الخارجٌة 

 

 

 

 

 

 



 د.سالم مصطفى الشٌبانً

 ٌة بكلٌة اآلداب جامعة ؼرٌانتقنٌة المعلومات وأثرها على تنمٌة المهارات األدار

 

 425 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داب بؽرٌان .( نظام كلٌة اآل4شكل رقم )

 

 مشــــــاكل استخدام تقنٌة المعلومات

إن معظم المإسسات الٌوم قد تمكنت من الحصول علً التقنٌة الحدٌثة       

وإدخالها فً جمٌع نشاطاتها سواًء كانت تجارٌة أو إدارٌة أو صناعٌة إال أنها 

ا ٌتعلق مازالت بعٌدة عن االستخدام االمتل إلمكانٌات هذه التقنٌة وبخاصة فٌم

 التؽدٌة المرتدة
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بتنمٌة انتاجٌة عنصر العمل واالستفادة منه فً تطوٌر عملٌاته االنتاجٌة داخل 

مإسسته , فقد اثبتت العدٌد من الدراسات التً تحدثت فً هذا المجال علً أن 

هناك عدة معوقات ومشاكل الزالت تعرقل  االستخدام األمثل لهده التقنٌة من أهمها 

 (12) -ماٌلً :

  إن الوصول إلً علً األسلوب التخطٌطً الستخدام التقنٌة : عدم االعتماد

تحقٌق االستخدام األمثل للتقنٌة فً المنظمات الصناعٌة أو االنتاجٌة الٌمكن إن ٌتم 

إال من خبلل عملٌة التخطٌط الدقٌق , وإعداد النظم اإلدارٌة وتهٌبتها الستٌعاب هده 

ثٌر فٌها من خبلل السٌاسات التقنٌة , بحٌث ٌوفر ذلك إمكانٌة التحكم والتؤ

واإلجراءات التشجٌعٌة المختلفة التً ٌمكن أن تكون دافعا  الستخدام واستٌعاب هده 

 التقنٌة .

 : وٌقصد بها األفراد الذٌن ٌتطلب  العناصر البشرٌة المستخدمة لهده  التقنٌة

إلً  عملهم التعامل المباشر مع وسابل هده التقنٌة وٌرجع احد أهم هده األسباب 

تدنً المستوى المطلوب من المهارات للتعامل مع التقنٌة المستوردة وتطوٌرها إذ 

أن حجم وهٌكل الطلب علً العمالة حسب مستوٌات مهاراتها ٌرتبط ارتباطاً وثٌقا 

بالتؽٌرات التً تطرأ علً أسالٌب اإلنتاج ومجال التقدم التقنً لوسابل اإلنتاج 

ة قوٌة بٌن وسابل وأسالٌب اإلنتاج وارتقابه وٌكون لهدا االرتباط عبلقة طردٌ

بمستوى مهارات القوى العاملة فً مواقع اإلنتاج من جهة واعتماده علً البحت 

 والتطوٌر كركٌزة أساسٌة من جهة أخرى .

 :  وهذا ٌعٌق االتصال والتفاهم  الفجوة الفاصلة بٌن القٌادات اإلدارٌة الفنٌة

ا ٌإدى فً النهاٌة إلً تصمٌم أنظمة ال تتناسب مع واالرتباط بٌن هاتٌن الفبتٌن مم

االحتٌاجات الفعلٌة لهذه القٌادات وبالتالً عزوفها عن استخدام األنظمة والتقنٌات 

الجدٌدة مما ٌتطلب إعادة تصمٌمها وتطوٌرها وٌنتج عنه فً كل مره إضافة فً 
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فنٌة المتخصصة , الجهد والزمن والتكالٌؾ الباهظة و المشاكل المتعلقة بالكوادر ال

إن معظم مإسسات االعمال الصناعٌة واإلنتاجٌة مازالت تفتقر إلً الكوادر الفنٌة 

المتخصصة والماهرة فً هذا المجال ولذلك فإننا نبلحظ ندرة وقلة الكلٌات 

الجامعٌة التً تقوم بإعداد المتخصصٌن فً هدا المجال الحدٌث وكذلك ندرة 

 .عدم اإلستخدام األمثل لمثل هذه لتقنٌة الجدٌدة انخفاض مستوى التدرٌب ٌإدى إلً

 : وهى المشاكل المتمثلة فً ؼٌاب الوعً  المشاكل المتعلقة بالقٌادات اإلدارٌة

اإلداري بٌن القٌادات اإلدارٌة فً مدى إستخدامهم لتقنٌة المعلومات الحدٌثة 

تقوم علً مجموعة والمتطورة  , إن االدارة الحدٌثة تعتبر من العلوم المتقدمة التً 

من القٌم اإلنسانٌة والمهارات الفعلٌة قبل قٌامها علً مجموعه من األدوات 

واألسالٌب العلمٌة والتقنٌة المتطورة وان نقص فً الكوادر القٌادٌة والفنٌة ذات 

الكفاءات العالٌة فً الدول العربٌة وتدنى مستوى الوعً االدارى ٌإدى إلً 

ذات التكلفة االقتصادٌة والمالٌة الباهظة التً قد ال استجبلب الخبرات األجنبٌة 

 تتناسب مع اعمالها .

 الجانب العملً للدراسة

 نبذة مختصرة عن كلٌة اآلداب ؼرٌان

تحقٌق التمٌز واإلبداع العلمً والبحثً وخلق جٌل ملتزم فاعل فً الرإٌـــــة :

والعدل مجتمع محب لوطنه ومدافع عن قضاٌا أمته ووطنه وٌإمن بالحرٌة 

 والمساواة .

نشر العلم والمعرفة والثقافة العربٌة اإلسبلمٌة بٌن مختلؾ شرابح الرســـــالة :    

المجتمع ورسم الخطط والبرامج األكادٌمٌة المستقبلٌة للتطوٌر والتحدٌث والعناٌة 

بالموهوبٌن والمتوفقٌن من الطبلب لتنمٌة قدراتهم العلمٌة وتوظٌفها فً خدمة 
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والمراكز البحثٌة والشركات ذات العبلقة بتخصصاتهم تم تنمٌة القدرات المإسسات 

العلمٌة والمهارات المهنٌة ألعضاء هٌبة التدرٌس لبلستفادة من خبراتهم التعلٌمٌة 

 والبحثٌة فً مختلؾ مجاالت التنمٌة المستدامة

ات من أهداؾ هده الكلٌة التطوٌر والتحدٌث المستمر لسد حاجاالهــــــداؾ :    

المجتمع من الكوادر العلمٌة المتخصصة لمواكبة  التقدم العلمً والتكنولوجً الذي 

 -ٌشهده العالم المعاصر ودلك من خبلل ماٌلً :

 تطوٌر طرق التعلم والتعلٌم باستخدام الوسابل العلمٌة والتقنٌة الحدٌثة . -1

كادٌمٌة رفع كفاءة الكوادر العلمٌة واإلدارٌة ودلك برسم الخطط والبرامج األ -2

 والفنٌة ووضع قاعدة بٌانات واستؽبللها فً التحسٌن والتطوٌر .

تحسٌن وتطوٌر طرق القٌاس والتقوٌم من خبلل االطبلع علً المصادر  -3

 والمراجع والدورٌات الحدٌثة والتواصل مع شبكة المعلومات الدولٌة .

تلؾ ربط الكلٌة بشبكة المعلومات الدولٌة االنترنت لبلستفادة منها فً مخ -4

 المجاالت العلمٌة والبحثٌة .

جدب وتشجٌع الكوادر العلمٌة المتمٌزة لبلستفادة منها فً البحت العلمً  -5

 وتنمٌة المجتمع بشرٌاً واقتصادٌاً واجتماعٌاً .

نشر الوعً بٌن المواطنٌن عن طرٌق عقد الندوات والمإتمرات المحلٌة  -6

 والدولٌة .

 مجال ومجتمع البحث

 مجتمةةةع البحةةةث فةةةً مةةةدراء األقسةةةام ومةةةدراء المكاتةةةب ٌتمثةةةل  مجاااال البحاااث

 والعاملٌن بالمنظمة محل الدراسة وهً كلٌة اآلداب بؽرٌان .
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 . لقةةةد شةةةملت العٌنةةةة كافةةةة مةةةدراء األقسةةةام ومةةةدراء المكاتةةةب  مجتماااع البحاااث

واإلدارٌٌن بالكلٌة  والةذٌن لهةم عبلقةة بموضةوع البحةث  وقةد تةم إسةتخدام إسةتمارة 

جمةةع البٌانةةات والمعلومةةات , حٌةةث تةةم توزٌةةع إسةةتمارة إسةةتبٌان  إسةةتبٌان فةةً عملٌةةة

 -مقننة وفقاً لما ٌؤتً :

  كمةا تةةم معالجةة البٌانةةات وتحلٌهةةا باسةتخدام التوزٌةةع التكةراري والنسةةب المبوٌةةة

 وذلك من أجل إختبار مدي مصداقٌة تساإالت الدراسة .

  ذلةةك بإسةةتخدام إسةةتمارة  إسةةتٌبان علةةً مجتمةةع البحةةث و  20تةةم توزٌةةع عةةدد

 14الحصر الشامل لكافة أفراد العٌنة حٌث بلػ عدد اإلستمارات الصةحٌحة حةوالً 

موظؾ , حٌةث تعتبةر  20% من العدد الكلً والبالػ عددهم 70إستمارة أي بنسبة 

ا ًٌ  . هذه النسبة ممتازة إحصاب

 ( ٌبٌن توزٌع إستمارات األستبٌان الصحٌحة والمستبعدة  .1جدول رقم )

ستمارات ؼٌر عدد اإل
 الصحٌحة ) الفاقد (

عدد اإلستمارات 
 الصحٌحة

 إسم المإسسة ماتم توزٌعة

 كلٌة اآلداب بؽرٌان 20 14 6

 

 ( ٌبٌن توزٌع مفردات البحث بالمإسسة2جدول رقم )

نسبة ما ٌشكلة حجم العٌنة من العدد 
 الكلً لعدد العاملٌن بالمإسسة .

عدد مفردات عٌنة 
 البحت بالمنظمة

مإسسةإسم ال  

 كلٌة اآلداب بؽرٌان 20 %70

 المجموع 20 %70
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 تحلٌــــل وتفســـٌر البٌانـــــــــــــــــات :  

علً استخدام نظم المعلومات المرتبطة  بتقنٌاة الحاساب اآللاً داخال  التعرؾ (1

 نظام المإسسة .

( إجابات مفردات عٌنة البحث حول درجة إستخدام نظم 3ٌوضح الجدول رقم )

 ومات المرتبطة  بتقنٌة الحاسب اآللً فً المجال اإلداري  داخل نظام الكلٌة .المعل

 

النسبة  ال  نعم نوع نظام المعلومات المرتبط بالحاسب اآللً ر.م
 المئوٌة

) معلومات إستراتٌجٌة   DSSنظم دعم القـــــــرارات 1
) 

2 12 86% 

 %86 12 2 ) معلومات تكتٌكٌة (  MISنظم المعلومات اإلدارٌة 2

 %79 11 3 ) معلومات فنٌة ( TBSنظم معالجـــــــــة المعامبلت  3

 %79 11 2 تقارٌر ( –) مراسبلت  AOSنظم المكاتب اآللٌـــــة  4

 

 الكلٌة . ( ٌبٌن درجة إستخدام األنظمة المرتبطة بتقنٌة الحاسب اآللً داخل5شكل رقم )
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السابقٌن بؤن ؼالبٌةة مفةردات عٌنةة البحةث ٌتبٌن لنا من خبلل الجدول والسم البٌانً 

قد أفادت بؤن إستخدام نظم تقنٌة المعلومات ال تتوفر بشكل جٌد بحٌث تتٌح للعاملٌن 

المعلومات البلزمة , فقد كانت نسبة من أقروا بتدنً إستخدام نظم دعةم القةرارات ) 

معلومةات  % ( , كما أن نسبة نظم المعلومات اإلدارٌةة )86معلومات إستراتٌجٌة  

%  ( , كةذلك بالنسةبة لةنظم معالجةة المعةامبلت ) معلومةات فنٌةة  86تكتٌكٌة كانةت 

تقةارٌر  فقةد كانةت  –% ( , أما بالنسبة لنظم المكاتب اآللٌةة ) مراسةبلت 79كانت 

% ( , مما ٌدل علً أن ما ٌةتم  إسةتخدامة بهةذه المإسسةة 79نسبة تدنً اإلستخدام 

ٌنٌة المتمثلة فةً المراسةبلت والتقةارٌر فقةط , حٌةث هو مٌكنة لبعض األعمال الروت

ٌعكس ذلك ضعؾ إستخدام تقنٌة المعلومات مةن ناحٌةة وضةعؾ فاعلٌةة اإلدارة مةن 

الناحٌة األخري , وإن إحداث أي تطور فً هذا السٌاق ٌجب أن ٌشمل النظةام ككةل 

مةا ٌناسةب بحٌث ٌرافقه تعدٌل فً الهٌكل التنظٌمً وكذلك إعداد العاملٌن وتؤهٌلهم ب

تشةةؽٌل نظةةام تقنٌةةة المعلومةةات الجدٌةةدة , وهةةذا ٌإٌةةد صةةحة ثبةةوت مةةا تةةنص علٌةةة 

الفرضٌة األولً علً أنه ال ٌوجد رإٌة إستراتٌجٌة لحوسبة نظةام العمةل بالمإسسةة 

 -, ومن خبلل هذا التحلٌل للجدول السابق نستنتج ماٌلً :

  هةذه المإسسةة والةدلٌل ال ٌوجد نظام فعال تقنٌة معلومات ومتكامل ٌعمةل داخةل

عل ذلك هو التركٌز علً إستخدامها فً األعمال الروتٌنٌة المتمثلة فةً المراسةبلت 

 والتقارٌر فقط .

  نقص فً البرامج والمعدات البلزمة والمتعلقةة بهةذه التقنٌةة , األمةر الةذي ٌسةهم

 فةةى عةةدم فاعلٌةةة المهةةارات اإلدارٌةةة بشةةكل جٌةةد , والسةةبب فةةً ذلةةك األفةةراد الؽٌةةر

 مإهلٌن والراؼبٌن فً عمل ذلك .
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( تختص بمدى توفر عناصر تقنٌة المعلومات 5,6,7التالٌة ) االستفسارات (2

 التالٌة بالكلٌة ؟

( إجابات مفردات عٌنة البحث حول عناصر تقنٌة 4ٌوضح الجدول التالً رقم )

 المعلومات .

النسبة  ال نعـــم معلوماتعنـــــــــــــاصر تفنٌة ال                              ر.م
 المئوٌة

هل تتوفر العناصر البشرٌة الفنٌة المتخصصة فً تصمٌم  5
 وتطوٌر واستخدام  الحاسب ؟

2 12 86% 

هل تتوفر العناصر المادٌة وهً ) مجموعة األجهزة  6
والمعدات المستخدمة فً معالجة البٌانات مثل الحاسوب 

 واجهزة اإلتصاالت ( ؟.

6 8 58% 

تتوفر العناصر الؽٌر ما دٌة وٌقصد بها )مجموعة هل  7
برامج الحاسب واإلجراءات المتخذة لمعالجة البٌانات 

 والمعلومات ( ؟.

2 12 86% 

 

 

 ( درجة إستخدام عناصر تقنٌة المعلومات بالمإسسة .6شكل رقم )
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 د.سالم مصطفى الشٌبانً

 ٌة بكلٌة اآلداب جامعة ؼرٌانتقنٌة المعلومات وأثرها على تنمٌة المهارات األدار

 

 433 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

حث ٌتبٌن لنا من خبلل الجدول والرسم البٌانً السابقٌن بؤن ؼالبٌة مفردات عٌنة الب

قةةد أفةةادت بعةةدم تةةوفر عناصةةر تقنٌةةة المعلومةةات والمتمثلةةة فةةً العناصةةر البشةةرٌة 

والبرمجٌةةات والمعةةدات وفةةق الترتٌةةب التةةالً )العناصةةر البشةةرٌة المتخصصةةة ؼٌةةر 

% , والعناصر ؼٌر المادٌة والمتمثلةة فةً البرمجٌةات والمعالجةة 86متوفرة بنسبة 

والمعةةدات ؼٌةةر  لمتمثلةةة األجهةةزة% , والعناصةةر المادٌةةة ا58ؼٌةر متةةوفرة بنسةةبة 

%  ورؼم تةوفر عناصةر تقنٌةة المعلومةات  بشةكًل بسةٌط إال أنهةا 86متوفرة بنسبة 

مازالةةت فةةً الؽالةةب بعٌةةدة عةةن تحقٌةةق األهةةداؾ المرجةةوة حٌةةث إن عناصةةر تقنٌةةة 

المعلومات ؼٌر مكتملة العناصر بهذه الصورة , لذلك فةإن توظٌةؾ هةذه التقنٌةة فةً 

إلدارٌة وفً عملٌةة إجةراء وبنةاء أنظمةة معلومةات متكاملةة وفعالةة تنمٌة المهارات ا

 -الزال بعٌد المنال , ومن خبلل التحلٌل للجدول السابق نستنتج ماٌلً : 

  تةوفر عناصةر تقنٌةة المعلومةات بالمنظمةة وهةً العناصةر البشةرٌة , والعناصةر

 المادٌة , والعناصر ؼٌر المادٌة .

 معلومةةةات وعةةةدم قةةةدرتها علةةةً الوصةةةول إلةةةً ضةةعؾ فعالٌةةةة عناصةةةر تقنٌةةةة ال

 اإلستخدام األمثل لتقنٌة المعلومات .

  إن اإلستخدام الحالً لتقنٌة المعلومات لم ٌرق إلً المستوى المطلوب بالمإسسة

, حٌث إنه الزال ٌقتصر علً مٌكنة بعض األعمال الروتٌنٌة فقط دون تحقٌةق ألي 

 ة إستفادة تذكر فً تنمٌة المهارات اإلدارٌ

( تختص بمـــــــدي استثمار تقنٌة 12, 11, 10, 9,  8االستفسارات التالٌة ) (3

 الحاسب فً بعض األعمال بالكلٌة 

 

 



 د.سالم مصطفى الشٌبانً

 ٌة بكلٌة اآلداب جامعة ؼرٌانتقنٌة المعلومات وأثرها على تنمٌة المهارات األدار

 

 434 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

 ( درجة إستخدام اإلمكانٌات التً توفرها تكنولوجٌا المعلومات .5جدول رقم )

 النسبة المئوٌة ال نعـم بعض األعمال التً ٌقوم بها الحاسب ر.م

 %93 1 13 مخزن للمعلوماتٌستخدم الحاسب ك 8
 %72 4 10 ٌستخدم الحاسب فً مٌكنة كافة الوظابؾ اإلدارٌة . 9
ٌستخدم الحاسب بصورة مبسطة جدا فً األعمال  10

 الروتٌنٌة
14 0 10% 

ٌستخدم الحاسب فً اإلتصال باإلنترنت لئلعبلن عن  11
 أهداؾ الكلٌة ونشاطاتها العلمٌة

3 11 3% 

 %43 8 6 اعد بٌانات متخصصة .تستخدم الكلٌة قو 12

 

 

 ( درجة إستخدام اإلمكانٌات التً توفرها تكنولوجٌا المعلومات .7شكل رقم )

ٌتضح لنا من خبلل اإلجابة على أسبلة هذه المجموعة أن درجة عدم اسةتثمار تقنٌةة 

% ( مما ٌإكد حقٌقة 100% إلى 22المعلومات بالمإسسة  قـــــد تراوح ما بٌن ) 
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 د.سالم مصطفى الشٌبانً

 ٌة بكلٌة اآلداب جامعة ؼرٌانتقنٌة المعلومات وأثرها على تنمٌة المهارات األدار
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نسةةبة اسةةتخدام لهةةذه التقنةةً بهةةذه المإسسةةة هةةو مٌكنةةة لةةبعض األعمةةال  أن أعلةةى

 -الروتٌنٌة , ومن خبلل ذلك نستنتج ماٌلً :

  وجةةود اسةةتثمار لتقنٌةةة المعلومةةات ٌتمثةةل فةةى ) خةةزن المعلومةةات , واألعمةةال

 الروتٌنٌة , فواعد بٌانات , توثٌق بعض المعلومات لئلدارة العلٌا ( .

 لمعلومات بالمإسسة لم ٌةرق إلةى المسةتوى المطلةوب , حٌةث إن إستثمار تقنٌة ا

الزال ٌقتصر على مٌكنة بعض األعمال الروتٌنٌة فقةط دون تحقٌةق أي إسةتفادة فةى 

 مجال تنمٌة المهارات اإلدارٌة .

( تختص بتحدٌد مدى  17,  16,  15,  14,  13االستفسارات التالٌة )   (4

ٌوضح -ـــــا وتستعملها الكلٌــــة :توفر تقنٌة اإلتصاالت التً توفرهـــــــ

( إجابات مفردات عٌنة البحث حول وسائل 6رقم ) جدول الجدول التالً

 اإلتصاالت المستخدمة بالكلٌة .

النسبة  ال نعـــــــــم نوع وسٌلة اإلتصال   ر.م
 المئوٌة

 6 8 58% ( FAX)الفاكس  13
 3 11 79% ( Internet )اإلنترنت  14
 3 11 79% ( e-Mailلكترونً )البرٌد اإل 15
 Electronicالهاتؾ الجوال ) 16

Telephone ) 
3 11 79% 

 Computer شبكة حاسب ) 17
Network   ) 

7 7 50% 

 



 د.سالم مصطفى الشٌبانً

 ٌة بكلٌة اآلداب جامعة ؼرٌانتقنٌة المعلومات وأثرها على تنمٌة المهارات األدار
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 تصاالت بالكلٌة .( ٌبٌن درجة إستخدام وسائل اإل8شكل رقم )

 

ٌتبةةٌن لنةةا مةةن خةةبلل الجةةدول و الرسةةم البٌةةانى السةةابقٌن بةةؤن ؼالبٌةةة مفةةردات عٌنةةة 

الدراسة قد أفادت بؤن تدنً إستخدام وسابل اإلتصةاالت بالمإسسةة كةان علةى النحةو 

% , 79% , البرٌةةةد اإللكترونةةةً أٌضةةةاً 79% , اإلنترنةةةت  58التةةةالً) الفةةةاكس 

%  ونسةةبة تةةدنً اسةةتخدام شةةبكات الحاسةةب 79جةةوال وبلؽةةت نسةةبة تةةدنً الهةةاتؾ ال

% ( مما ٌدل علً أن أؼلب نظام عمل المإسسة ٌتم بشكل ٌدوي , األمر الةذي 50

 ٌجعل أن هناك شٌباً من الصعوبة فً مواكبة المإسسة لمثل هذه التقنٌة الحدٌثة .

 -ومن خبلل التحلٌل السابق للجدول نستنتج ماٌلً :

 الت  وخاصةةة البرٌةةد المصةةور والهةةاتؾ الجةةوال لةةٌس إن تةةوفر وسةةابل اإلتصةةا

 بالقدر البلزم والمطلوب وكذلك األمر بالنسبة إلستخدام الشبكات   .

  ًتةةدنً فةةً مسةةتوى إسةةتخدام وسةةابل اإلتصةةاالت بصةةفٍة عامةةة ٌةةإثر بشةةكل سةةلب

 على تنمٌة المهارات اإلدارٌة .

0

2

4

6

8

10

12

FAXInter
net

e-
Mail

Tele
phon

e
Netw
ork

6 نعم 3 3 3 7

8 الستخدم 11 11 11 7

%50%79%79%79%58 النسبة

 النسبة

 نسبة إستخدام وسائل اإلتصاالت



 د.سالم مصطفى الشٌبانً

 ٌة بكلٌة اآلداب جامعة ؼرٌانتقنٌة المعلومات وأثرها على تنمٌة المهارات األدار
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دٌد إلً أي ( تختص بتح  23,  22, 21, 20,  19,  18االستفسارات  )  (5

مدي تكون المعلومات التً تحتاج إلٌها فً نطاق الخدمة التً تقوم بها 

 -مصحوبة ببعض اإلشكالٌات التالٌة :

( إجابات مفردات عٌنة البحث حول مستوى 7ٌوضح الجدول التالً رقم )

 المعلومات وتحدٌد إلً أي مدي تكون مصحوبة ببعض الصعوبات بالكلٌة 

 النسبة المئوٌة ال نعـــم ــاتوصــؾ المعلومــ   ر.م

 %79 11 3 ؼٌر دقٌقة . 18
 %65 9 5 ؼٌر مبلبمة . 19
 %72 10 4 تتسم بالؽموض . 20
 %65 9 5 تتسم بالتؤخٌر . 21
 %65 9 5 ؼٌر مكتملة . 22
 %36 6 9 ؼٌر مرتبة . 23

 

 

 ( ٌبٌن بؽض الصعوبات المصاحبة للمعلومات بالكلٌة .9شكل رقم )
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 ٌة بكلٌة اآلداب جامعة ؼرٌانتقنٌة المعلومات وأثرها على تنمٌة المهارات األدار
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نا من خبلل  الجدول والرسم البٌانً السابقٌن بؤن ؼالبٌة مفردات عٌنة ٌتبٌن ل 

% , 79الدراسة والتً كانت تتراوح نسبة إجاباتهم كالتالً ) معلومات ؼٌر دقٌقة 

% , 72% , معلومات وجودها ٌسم بالؽموض 56معلومات ؼٌر مبلبمة 

لؽالب ؼٌر % , ومعلومات تعتبر فً ا65ومعلومات تتسم بالتآخٌر عن موعدها 

% ( قد أفادو بتدنً 36% , ومعلومات ؼر مربٌة لبعض العاملٌن 65مكتملة 

مستوى  المعلومات التً ٌتحصل علٌها العاملٌن والتً تكون فً الؽالب مصحوبة 

ببعض اإلشكالٌات وذلك حسب ما ذكر وماهو مدون فً الجدول والرسم البٌانى 

 -ستنتج ماٌلً :السابقٌن , ومن خبلل هذا التحلٌل ٌمكن أن ن

  إنخفاض مستوي المعلومات بالمإسسة مما ٌنعكس بدورة سلباً علً جةودة عمةل

 المإسسة بشكل عام .

  إنخفاض مستوي مهارة العاملٌن نتٌجة بعض اإلشكالٌات المتعلقة والمصاحبة

 للمعلومات فً نظام العمل بالمإسسة .

ـص بما إذا كانت ( تختــــــ 28,  27,  26,  25, 24اإلستفسارات  )  (6

 هناك مزاٌــــــــــــا عادت علً األداء بإستخدام تقنٌة المعلومات  .

( إجابات مفردات عٌنة البحث حول المزاٌا التً 8رقم )ٌوضح الجدول التالً 

 تقدمها تقنٌة المعلومات .

 النسب المئوٌة ال نعـــم المزاٌــــــا ر.م

 %58 6 8 توفٌر الجهد ومنع التكرار . 24
 %65 5 9 الدقة فً األداء . 25
 %72 4 10 تقلٌل التكلفة . 26
 %86 2 12 إختصار الوقت . 27
 %79 3 11 المساعدة فً عملٌة إتخاذ القرار . 28

 بالمإسسة   (  ٌبٌن نسبة الردود حول المزاٌا التً تقدمها تقنٌة المعلومات10شكل رقم )



 د.سالم مصطفى الشٌبانً

 ٌة بكلٌة اآلداب جامعة ؼرٌانتقنٌة المعلومات وأثرها على تنمٌة المهارات األدار
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لمزاٌا التً تقدمها تقنٌة المعلومات (  ٌبٌن نسبة الردود حول ا10شكل رقم )

 بالمإسسة  .

ٌتبٌن لنا من خبلل الجدول والرسم البٌانً السابقٌن بؤن ؼالبٌة مفردات عٌنة البحث 

بؤن إسةتخدام تقنٌةة المعلومةات لةه العدٌةد مةن المزاٌةا التةً ٌمكةن أن تخلةق  قد أفادت

بٌبةةة عمةةل جدٌةةدة ذات متؽٌةةرات فعالةةة فةةً نظةةام العمةةل بالمإسسةةة , ومةةن خةةبلل 

 -التحلٌل للجدول السابق والرسم البٌانً نستنتج بعض النقاط من بٌنها ماٌلً : 

 تازة وذلك فً كافة نظم العمل  أن تقنٌة المعلومات تقدم فرص عمل فاعلة ومم 

  أن تقنٌةةة المعلومةةات لهةةا أهمٌةةة كبةةري فةةً تنمٌةةة وتطةةوٌر المهةةارات اإلدارٌةةة

 للعاملٌن , إذا أتٌحت لهم فرص أستخدامها .

( تختص بوجهة نظرك فً مــــــــدى توفر األنشطة  31,  30,  29)   (7

 -التالٌة بالكلٌة :
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 ( 9جدول رقم )

 نشطة المتعلقة بتكنولوجٌا المعلوماتدرجة إستخدام بعض األ

 النسبة المئوٌة ال نعـم نوعٌـــــة النشـــــــاط ر.م

تقوم الكلٌة بتوفٌر برامج التدرٌب والتنمٌة  29
اإلدارٌة بهدؾ تنمٌة مهاراتك وقدراتك 

 اإلدارٌة 

10 4 29% 

تقوم الكلٌة بإجراء دورات تدرٌبٌة علً  30
 ت .استخدام نظام تقنٌة المعلوما

3 11 79% 

تشارك الكلٌة فً الندوات والدورات  31
 المتعلقة بتقنٌة المعلومات .

 

3 11 79% 

 

 

 ( درجة إستخدام بعض األنشطة المتعلقة بتقنٌة المعلومات  بالكلٌة 11شكل رقم )
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ٌتبٌن لنا من خبلل الجدول والرسم البٌانً السابقٌن بةؤن مسةتوى األنشةطة التةى      

رقً إلةً المسةتوي المطلةوب , حٌةث تمثةل نسةبة عةدم تةوفٌر مإسسة ال ٌتقوم بها ال

, أمةا % من مفردات عٌنة الدراسة أحٌانةا ولةٌس دابمةاً 29برامج التدرٌب والتنمٌة 

تشةٌر إلةى قٌةام المإسسةة بعةدم إجةراء دورات تدرٌبٌةة % مفةردات العٌنةة 79نسبة 

م بةةإجراء الةةدورات بشةةكل دابةةم , ممةةا ٌةةدل علةةً أن المإسسةةة محةةل الدراسةةة ال تقةةو

والنةةدوات المتعلقةةةة بتقنٌةةةة المعلومةةات بصةةةفٍة مسةةةتمرة , حٌةةث ٌوجةةةد ضةةةعؾ فةةةً 

متابعتها لتلك المستجدات التً تطرأ فً هذا المجال , وهذا بدوره ٌإٌد صحة ثبوت 

ما تنص علٌه الفرضٌة الثانٌة علةً أن أؼلةب العةاملٌن لةٌس لةدٌهم التةدرٌب الكةافً 

% من مفردات عٌنة الدراسة قةد أفةادت 79, وأما نسبة علً تكنولوجٌا المعلومات 

بؤن المإسسة ال تقوم بالمشاركة فةً الةدورات والنةدوات المتعلقةة بتقنٌةة المعلومةات 

فً بعض األحٌان وال بصورة مستمرة وهةذا بطبٌعةة الحةال مإشةر مةنخفض , ممةا 

رة فةً ٌعكس بؤن هذه المإسسة ال تحرص علً تةوفٌر األنظمةة المعلوماتٌةة المتطةو

 سٌر عملها .

ومةةن خةةبلل هةةذا العةةرض السةةرٌع لتحلٌةةل بٌانةةات الجةةدول والرسةةم البٌةةانً السةةابقٌن 

 -نستطٌع أن نلخص بعض النتابج التالٌة :

  رؼم توفر بعض البرامج التدرٌبٌة بالمإسسة إال أنهةا ذات طةابع عشةوابً ؼٌةر

 مبرمج له . مجدي وٌفتقر إلً أسالٌب التنظٌم والتخطٌط ولٌس علً أساس سلٌم

  إن المإسسةةة ال تسةةعً بشةةكل فاعةةل إلةةً المشةةاركة فةةً النةةدوات المتعلقةةة بتقنٌةةة

 المعلومات. 

  ًإن أنظمةةة المعلومةةات التةةً تشةةرؾ علةةً مثةةل هةةذه األنشةةطة لةةم ترقةةً بعةةد إلةة

 مستوي األداء األفضل الذي ٌخدم أهداؾ اإلدارة العلٌا .
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 اختبار الفروض .  (8

م تحلٌةةل إجابةةات مفةةردات عٌنةةة البحةةث , والمتمثلةةة فةةً الختبةةار الفةةروض لقةةد تةة    

( فةً إسةتمارة االسةتبٌان والمتمثلةة فةً التسةاإالت 8إجابات أسبلة المجموعة رقةم )

(  والتً تختص بتحدٌةد مةا إذا كانةت هنةاك مسةببات 35, 34,  33, 32التالٌة )  

ا تقنٌةةةة لفشةةةل الكلٌةةةة نحةةةو تحقٌةةةق اإلسةةةتفادة المثلةةةً مةةةن اإلمكانٌةةةات التةةةً توفرهةةة

 -المعلومات وهً كما ٌلً :

 ( إجابات مفردات مجتمع البحث حول فرضٌات البحث10ٌوضح الجدول رقم )

النسبة  ال نعـم الســــبب   الــــــــرأي ر.م
 المئوٌة

أنــــــه ال توجد نٌة حقٌقٌة لحوسبة  32
 نظم العمل بالكلٌة .

12 2 86% 

ضعؾ استخدام تقنٌة المعلومات ٌإثر  33
 سلباً على أداء العاملٌن .

12 2 86% 

تدنً مستوى التدرٌب لدى الكوادر  34
 الفنٌة العامله 

9 5 65% 

تقنٌة المعلومات ؼٌر مرؼوب فٌها  35
من قبل القٌادات اإلدارٌة فً كافة 
المستوٌات اإلدارٌة ولهذا ال توجد 

 لدٌهم رؼبة فً تعلمها وفهمها .

6 8 43% 
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 سبة الردود حول فرضٌات البحث  بالكلٌة .( ٌبٌن ن12شكل رقم )

 

ٌتضح لنا من خبلل التوزٌع التكراري للجدول والرسم البٌانً السابقٌن بؤن     

متوسط إستجابة مفردات عٌنة البحث بالكلٌة وحدود فترة الثقة للنسب المبوٌة 

لمتوسط إستجابة العاملٌن بالكلٌة محل الدراسة وهً فترة ثقة عالٌة من أجل 

وصول إلً إجابة أكثر دقة ,  بؤن أؼلب مفردات عٌنة الدراسة تإٌد الفرضٌات ال

التً بنً علٌها هذا البحث وذلك بؤن هناك ضعؾ واضح فً إستخدام تقنٌة 

 المعلومات باألسلوب األمثل والفعال بالكلٌة .

إلٌها ٌهتم هذا الجانب بتوضٌح أهم النتاــــــــبج والتوصٌـــــــــات التً توصلت     

هذه الدراسة حتً ٌتم اإلسترشاد بها فً المستقبل من أجل اإلستفادة المثلى من 

 تقنٌة المعلومات .
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  النتـــــــائج :

تبةةةٌن مةةةن الدراسةةةة المٌدانٌةةةة مجموعةةةة مةةةن النتةةةابج الهامةةةة والمتصةةةلة بتقنٌةةةة     

  -المعلومات وأثرها علً كلٌة اآلداب بفرٌان على النحو التالً :

( 3ال تتوفر أنظمة معلومات مرتبطة بالحاسب اآللً بالكلٌة والجدول رقم ) .1

 (ٌوضحان هذه النتٌجة .5والرسم البٌانً رقم )

نها ال زلت بعٌده المنال رؼم توفر بعض عناصر تقنٌة المعلومات بالكلٌة إال أ .2

( والرسم 4لتحقٌق الهدؾ المطلوب من تقنٌة المعلومات , والجدول رقم )

 (ٌوضحان هذه النتٌجة .6البٌانً رقم )

الزالت عملٌة استثمار تقنٌة المعلومات تقتصر فقط علً مٌكنة بعض اإلعمال  .3

 الروتٌنٌة المتمثلة فً إعداد بعض المراسبلت والتقارٌر وتخزٌن بعض

 (ٌوضحان هذه النتٌجة 7( والرسم البٌانً رقم )5المعلومات  , والجدول رقم )

ال توجد وسابل اتصال للمعلومات بالكلٌة بحٌت ٌمكن االستفادة منها  فً  .4

( والرسم البٌانً رقم 6توفٌر المعلومات البلزمة , والجدول رقم )

 (ٌوضحان هذه النتٌجة .8)

ادة منها تتسم بالؽموض مما ٌنعكس ذلك سلباً ؼالبٌة المعلومات التً ٌتم االستف .5

( والرسم البٌانً رقم 7علً مهارة وإبداع العاملٌن , والجدول رقم )

 (ٌوضحان هذه النتٌجة . 9)

كافة اإلجراءات اإلدارٌة تتسم بالتعقٌد مما ٌدل علً عدم كفاءة نظام  .6

ضحان هذه (ٌو10( والرسم البٌانً رقم )8المعلومات بالكلٌة , والجدول رقم )

 النتٌجة .
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ضعؾ فعالٌة البرامج التدرٌبٌة البلزمة التً ٌجب أن تتضمنها اإلدارة المعنٌة  .7

( والرسم 9بالتدرٌب والتنمٌة اإلدارٌة فً مثل هذه المجاالت , والجدول رقم )

 (ٌوضحان هذه النتٌجة.11البٌانً رقم )

ستخدام تقنٌة المعلومات ؼالبٌة العاملٌن بالكلٌة قد أفادو بؤنه عندما ٌتم توفٌر وا .8

بشكل جٌد بالكلٌة ٌخلق ذلك بٌبة جدٌدة وفعالة لنظام العمل , والجدول رقم 

 (ٌوضحان هذه النتٌجة .12( والرسم البٌانً رقم )10)

 التــوصٌات :

علً ضإ النتابج التً تم التوصل إلٌها من خبلل البحث ٌمكةن تقةدٌم التوصةٌات     

 -ن إستخدام تقنٌة المعلومات بالكلٌة   :التالٌة التً تساعد علً تحسٌ

ضرورة تطبٌق أسالٌب التخطٌط المدروسةة إلسةتخدام تقنٌةة المعلومةات , ذلةك  .1

مةةن خةةبلل اإلعةةداد والتحضةةٌر المسةةبق لتهٌبةةة و إٌجةةاد البٌبةةة المناسةةبة وتةةؤمٌن 

 المستلزمات البلزمة لتشؽٌل هذه التقنٌة .

جهزة الحاسب اآللً والسعً بعد تقٌٌم الوضع الحالً من قبل إدارة الكلٌة أل .2

ذلك إلً تؤمٌن متطلبات الكلٌة من عناصر تقنٌة المعلومات والبرامج المتعلقة 

 بها .

دعم اإلتصال بٌن مراكز خدمات الحاسب اآللً واألقسام والمكاتب المستفٌدة  .3

من التطبٌقات المختلفة التً توفرها تقنٌة المعلومات لتدلٌل كثٌر من 

فٌر نظم اتصاالت حدٌثة حتى ٌتمكن العاملٌن من اإلستفادة الصعوبات , وتو

 المثلى من هذه التقنٌة .
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تشجٌع العاملٌن علً إستخدام أجهزة الحاسب اآللً التً ٌتم إقتناإها من خبلل  .4

وضع البرامج التدرٌبٌة البلزمة للحصول علً كوادر فنٌة مإهلة فً هذا 

 المجال .

علةةً إسةةتخدام الحاسةةب اآللةةً بشةةكل دابةةم تعٌةةٌن الكفةةاءات والخبةةرات المدربةةة  .5

  وزٌادة مبدأ اإلتصال والتعاون بٌن الجهات المستفٌدة والحاسب اآللً .

إعتماد خطط وبرامج طوٌلة األجل للتعامل مع التؽٌرات التكنولوجٌة  .6

 المستقبلٌة مما ٌضمن إستمرار جودة إستخدام تكنولوجٌا .
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تقوٌم واقع التربٌة الفنٌة بمدارس مرحلة التعلٌم األساسً من وجهة 

 نظر معلمٌها ببلدٌة العزٌزٌة

 الفٌتوري البلفً عبد هللارمضان أ. 

 مقدمة :

ٌراعً جوانب  ٌتمٌز العمل التربوي بؤنه ٌجب أن ٌكون شامبلً متكامبلً     

الشخصٌة المختلفة لٌسهم فً تنشبة الفرد وتنمٌته تنمٌة متوازنة تراعً الفروق 

الفردٌة بٌن المتعلمٌن. والتربٌة الفنٌة واحدة من مواد المناهج الدراسٌة فً لٌبٌا 

والتً تإدي دوراً مهماً فً تدرٌب الطلبة وإعدادهم للعٌش فً مجتمعهم بصورة 

الجمالٌة فً نفوسهم وتنمٌة أفكارهم ,حٌث ال تهدؾ التربٌة متكاملة, وؼرس القٌم 

الفنٌة فً مناهج التعلٌم األساسً بلٌبٌا إلى تخرٌج فنانٌن محترفٌن ولكنها تهدؾ 

إلى تنمٌة اإلحساس بالجمال والنظام واحترام العمل الٌدوي, كما أن لها دوراً فً 

ٌة فً لٌبٌاهً إحدى المواد جعل الطلبة ٌشعرون بانتمابهم لوطنهم, والتربٌة الفن

 للمراحل كافة. (1)الدراسٌة ضمن المناهج الدراسٌة

ومما ال شك فٌه أن التربٌة الفنٌة لم تؤخذ وضعها الصحٌح تماماً فً مرحلة    

التعلٌم األساسً فً بلدٌة العزٌزٌة ,على الرؼم من أنها ال تقل شؤناً عن ؼٌرها من 

لها أهدافها ورسالتها التً ال ٌمكن ألي مادة أخرى المواد األخرى , فالتربٌة الفنٌة 

أن تقوم بها , و التربٌة الفنٌة من المواد التً ظهرت فً أواخر القرن التاسع عشر 

و أصبحت مٌداناً مستقبلً بذاته إذ كان قبل ذلك ٌدرس كمادة ) رسم ( و لكن مع 

مى لٌشمل مسمى التطور فً المٌدان اإلنسانً و علم النفس والتربٌة وتؽٌر المس

أوسع و أشمل و هو التربٌة الفنٌة , و أول من لفت االنتباه إلً هذه التسمٌة على 
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( John Ruskinاعتبار أن التربٌة الفنٌة لها إمكانات تربوٌة هو جون رسكن ) 

الذي ألؾ كتاب ) مبادئ الرسم ( و الذي  شجع األطفال على الرسم والخربشة 

(  Frans Cizikسهم باأللوان. وقد لفت االنتباه تزك) على األوراق وأن ٌسلّوا أنف

إلً رسوم األطفال ثم بعد ذلك  سار على نهجه علماء علم النفس , إذ تعتبر مادة 

التربٌة الفنٌة من المواد التً أثبتت قدرتها و مكانتها مع بقٌة المواد األخرى , و 

بٌه إلً إمكانٌة قاعدة ذلك بتضافر جهود العلماء و أول من نادي بدراستها و التن

علمٌة لها هو الرسام الشهٌر العبقري لٌوناردو دافنشً و من جملة ما قاله :إذا قلت 

إن العلوم لٌست علوماً آلٌة إنما هً علوم عقلٌات فإننً أقول إن التصوٌر التشكٌلً 

من العلوم العقلٌة فكما تعالج الهندسة و الموسٌقا نسب القٌم المتواصلة , وتعالج 

لرٌاضٌات النسب ؼٌر المتواصلة فإن التصوٌر التشكٌلً ٌعالج القٌم المتواصلة ا

إضافة إلً نسب الظل و الضوء والمسافة و بالتالً نشؤت أول أكادٌمٌة فنون منذ 

 عصر النهضة.

.  (2)م (1519 -1452أي فً عهد لٌوناردو دافنشً الذي عاش فً عام )    

لتربٌة الفنٌة على المفاهٌم المستمدة من وتتلخص الفكرة بتركٌز التدرٌس فً ا

 المجاالت التً تشكل الفن.

والتربٌة الفنٌة المبنٌة على الفن بوصفه مادة دراسٌة  هو أحد االتجاهات     

  الحدٌثة فً حقل التربٌة الفنٌة والقابم على تدرٌس التربٌة الفنٌة من خبلل المجاالت

قد الفنً, واإلنتاج الفنً. وقد ؼٌر هذا االتجاه التالٌة: علم الجمال, وتارٌخ الفن, والن

العدٌد من المفاهٌم السابقة وقدم مفاهٌم جدٌدة. وٌعد هذا االتجاه من أكثر اتجاهات 

التربٌة الفنٌة فً الوقت الحاضر التً استؤثرت بتحلٌل وتفسٌر الكثٌر من العلماء, 

مرات المختلفة ونوقشت بشكل مكثؾ فً العدٌد من اللقاءات والندوات والمإت

وساهم هذا االتجاه فً حدوث العدٌد من التطورات, سواء من الناحٌة النظرٌة  أو 
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التطبٌقٌة وموضوع هذه الدراسة ال ٌمكن اإلحاطة به فً الحدود المتاحة لهذا 

 البحث .

وقد ٌكون السبب هو معلمً المادة نفسها , فضبل عن الجهل فً نظرة اآلباء     

المسبولٌن التربوٌٌن فً جعل هذه المادة هً ؼٌر مهمة  واألمهات وحتى بعض

وتلهً األبناء عن الدراسة وٌعتبروها درسا ثانوٌا وترفٌهٌا ألنها ألتعد مع الدروس 

التً ٌمتحن بها التبلمٌذ فً االمتحانات العامة , وهذا ما شجع حتى بعض مدراء 

س األخرى وٌحرم المدارس إن ٌستثمروا  وقت هذه المادة إلكمال مناهج الدرو

التلمٌذ من ممارسة حقه فً تعلم الرسم والتخطٌط الذي ٌعٌنه فً رسم جهاز فً 

الكٌمٌاء أو دورق فً الفٌزٌاء أو مقطع لنبات فً علوم الحٌات أو جهاز دوران 

الدم أو رسم خارطة فً مادة الجؽرافٌا , كل هذه األهمٌة ال ٌشعر بها وال ٌقدرها 

ربوٌة وحتى محاربة المتعلم فً بٌته وقد ٌصل الحال  إلى المسبول فً العملٌة الت

 تحرٌم ممارستها, هذا ما لمسه الباحث من خبلل دراسته االستطبلعٌة التً أجراها

وٌذكر احد المربٌن انه ٌبدو فً كثٌر من المجتمعات بصورة العابث بالقٌم 

وال ٌرضون االجتماعٌة, األمر الذي جعل أفراد المجتمع ٌتعاملون معه بحذر , 

البنهم أن ٌسلك مسلكه , متصورٌن أن من ٌدرس الفن البد أن ٌكون فناناً على نحو 

هذا باإلضافة إلى أن الفرد العادي البسٌط فً ثقافته ٌنظر , هذه الصورة  المشوهة

إلى عمل الفنان كنوع من الصنعة , وبعض أفراد المجتمع وخاصة المجتمع  اللٌبً 

ام , ٌحتقر وٌستنقص من قٌمة هذه األعمال المهنٌة ومن والمجتمع العربً بشكل ع

ٌقوم بها . وعلى هذا األساس كان الناس ٌنظرون إلى الفنان ومن ٌدرس الفن 

بنظرة متدنٌة تختلؾ عن نظرتهم للطبٌب أو المهندس على سبٌل المثال , إال أنه 

م فً تربٌة التلمٌذ من المإكد فً الحقل التعلٌمً أن مادة التربٌة الفنٌة تقوم بدور مه

الٌمكن أن تقوم به مادة أخرى من مواد المنهج المدرسً . فعن طرٌق دروس 
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الرسم واألشؽال الٌدوٌة ٌستطٌع التلمٌذ أن ٌفكر وٌنتج بحرٌة تامة دون قٌود , وهو 

بذلك ٌمارس عملٌة اإلبداع وٌتفاعل مع الموضوع وخاماته وأدواته على نحو ٌربً 

واحترام اآلخرٌن وما ٌقومون به من أعمال وخاصة  فٌه اإلحساس بالجمال

 الحرفٌٌن وأصحاب المهن الٌدوٌة .

 مشكلة الدراسة :

بالرؼم من أهمٌة مادة التربٌة الفنٌة فً المناهج الدراسٌة فً لٌبٌا إال أنها تفتقر  

إلى مزٌد من البحوث والدراسات من أجل الكشؾ مشكبلتها ومعوقات تطوٌر 

 وضعها الطبٌعً فً التعلٌم العام .                                                                         مناهجها حتى تؤخذ

ٌمكن القول إن مشكلة الدراسة الحالٌة تكمن فً قصور تقوٌم واقع التربٌة الفنٌة فً 

همٌتها مدارس مرحلة التعلٌم األساسً ببلدٌة العزٌزٌة وإؼفال دور التربٌة الفنٌة وأ

كمقرر دراسً فً التعلٌم العام. باإلضافة إلى إهمال دورها وأهمٌتها فً المجتمع , 

ومن هنا جاءت فكرة هذه الدراسة لتسهم فً إٌضاح الصورة المتعلقة بؤهمٌة الفن 

والتربٌة الفنٌة وموقعها فً المنهج الدراسً , حٌث إن الفصل بٌن الفن والتربٌة 

ثٌراً ممن ٌخطط لمناهج التعلٌم فً لٌبٌا وفً الكثٌر من الفنٌة أمر قد ٌؽفل عنه ك

 الدول العربٌة .

 أهمٌة البحث :

ٌمكن إن تسهم نتابج هذا البحث وما ٌصدر عنه من توصٌات فً رفع مستوى  - أ

 تقوٌم واقع التربٌة الفنٌة فً المدارس اللٌبٌة . 

على النمو فً  وتؤكٌد دور التربٌة الفنٌة كعملٌة مقصودة هدفها مساعدة التلمٌذ - ب

والوجدانٌة ( , وذلك  –والنفس حركٌة  –جمٌع جوانب شخصٌته ) المعرفٌة 

من خبلل االهتمام بتدرٌس مادة التربٌة الفنٌة بصورة صحٌحة ومساعدة 
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القابمٌن على العملٌة التعلٌمٌة فً ربط المناهج والبرامج التعلٌمٌة باحتٌاجات 

 المجتمع اللٌبً ومتطلبات واقعة . 

 تتحدد أهداؾ الدراسة فً اآلتً : ؾ الدراسة:أهدا

الكشؾ عن فاعلٌة تحقٌق أهداؾ التربٌة الفنٌة والتعرؾ على أهمٌتها فً  - أ

 مرحلة التعلٌم األساسً 

 الكشؾ عن صبلحٌة المقرر الدراسً للتربٌة الفنٌة . - ب

 الكشؾ عن تطور أداء )سلوك التبلمٌذ( وتنمٌة مهاراتهم الفنٌة . - ت

درٌس التربٌة الفنٌة فً مدارس مرحلة التعلٌم األساسً التعرؾ على واقع ت - ث

 ببلدٌة العزٌزٌة.

 حدود الدراسة :   

 م . 2013-2012الحدود الزمانٌة :العام الدراسً 

الحدود المكانٌة :ٌتكون المجتمع الكلً للبحث من مدارس مرحلة التعلٌم األساسً 

 ( مدارس . 7بلدٌة العزٌزٌة والبالػ عددها )

 بشرٌة : مدرسً مرحلة التعلٌم األساسً ذكور وإناث ببلدٌة العزٌزٌة.  الحدود ال

 تساإالت الدراسة :

 ما هو مفهوم التربٌة الفنٌة فً مرحلة التعلٌم األساسً ببلدٌة العزٌزٌة؟  -

 ما هً أهداؾ التربٌة الفنٌة ببلدٌة العزٌزٌة؟  -

 ما هً مراحل نشؤة وتطور تعلٌم التربٌة الفنٌة فً لٌبٌا ؟  -

 ا هو وضع التربٌة الفنٌة فً مدارسنا الٌوم ببلدٌة العزٌزٌة ؟ م -

 مصطلحات الدراسة :

 (3)التقوٌم : ٌعنً استبٌان الشًء و تعدٌله وإزالة اعوجاجه وإصبلحه . 
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  التربٌة الفنٌة :هً إحدى المنظومات الفرعٌة لمنظومة التربٌة األم , وهدفها

خصٌته ) المعرفٌة و مساعدة اإلنسان على النمو فً جمٌع جوانب ش

النفسحركٌة و الوجدانٌة ( نمواً شامبلً متكامبلً متوازناً من خبلل ممارستها 

 .  (4)لمجاالت الفن التشكٌلً

  مرحلة التعلٌم األساسً : هً مرحلة الدراسٌة االبتدابٌة  واإلعدادٌة معاً إذ

وي بعد تحوي هذه المرحلة التسع السنوات الدراسٌة التً تسبق التعلٌم الثان

التعلٌم األساسً ٌحق للتلمٌذ االختٌار بٌن المهنٌة والتعلٌم الثانوي بشعبة 

 .(5)المختلفة

 أوال :اإلطار النظري للدراسة

ٌُعد الفن مقٌاساَ أساسٌا من المقاٌٌس التً تقاس بها  مفهوم التربٌة الفنٌة :     

المبلبمة فإنه درجة رقً األمم ومستواها الحضاري وإذا ما توفر للفن الظروؾ 

ٌنمً القٌم الجمالٌة والحضارٌة كما ٌنمً حسن الذوق واكتساب الخبرة والدقة عند 

 .(6)كل فرد وكذلك ٌدرب التبلمٌذ على التعاون

والفن هو تعبٌرعن الحٌاة بكل أبعادها, وقدرة التعبٌر فً اإلنسان هً جوهر 

ًء من العمل الٌدوي إلى الحٌاة, وٌتخذ هذا التعبٌر شتى األنواع والمستوٌات ابتدا

أعلى المهارات اإلبداعٌة. والفن هوأحد عناصر الوجود اإلنسانً وذلك العتباره 

مقٌاسا أساسٌا من المقاٌٌس التً تحدد درجه أداءه فً رقً األمم ومستواها 

الحضاري , لذا فإنه الٌمكن أن نؽفل دور القٌم الجمالٌة والحضارٌة التً ٌقدمها 

له األسباب, فتعلم مبادئ الفن وؼرسها فً نفوس أبناءنا ٌنبؽً أن الفن إذا توافرت 

ٌسٌر جنبا إلى جنب مع تلقٌنهم مبادئ القراءة والكتابة منذ الصؽر, فالرؼبة فً 

التعبٌر هً رؼبة فطرٌة عند اإلنسان ومٌل طبٌعً لدٌه, وقد تبٌن أن الفن 
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ومهما تنوعت الطرق  واإلنسان شٌبان متبلزمان, وتوجد عدة طرق للتعبٌر الفنً,

 .(7)واختلفت فإن ؼاٌة الفن واحدة وهً التبلٌػ والتواصل مع اآلخرٌن

التربٌة الفنٌة بؤنها نشاط ٌقوم به الفرد,  (8)(1984وٌعرؾ)محمود البسٌونً,    

وهو ٌعبر وٌشكل عالمه المحٌط به تشكٌبل مجسماً ٌنقل من خبللها أحاسٌسه, 

مكتشفاته إلى الرأي الذي تنتقل إلٌه هذه المعانً وانفعاالته وأفكاره, وعقابده و

العدٌدة بعد استطاعته االستجابة الجمالٌة التً تعتمد على ما سبق من خبرته فً 

على مجمل عاداته العصرٌة التً كونها من احتكاكه بالفن  هذا المضمار

اجها وبالعملٌات اإلبداعٌة وطبٌعتها. على أن جودة العبلقات التشكٌلٌة وحسن اندم

وتضمنها للمعانً واالنفعاالت كلها من أهم الخصابص التً ٌمكن أن تحدد إطار 

التربٌة الفنٌة وتعكس سماتها, وتنمً تجربة الفرد من خبلل التربٌة الفنٌة إلى تعبٌر 

ضمنً فً سلوكه, وهذا التعبٌر ٌجعله ٌتحسس الجمال بعٌنٌه وٌدٌه وسابر حواسه 

 .لكل ما ٌحٌط به

بٌة تشترك مع العملٌة الفنٌة فً أنها تعتمد على الصٌاؼة, لكن مادتها وأن التر    

اإلنسان فهً تصوغ العقول, وتشكل أنواع السلوك التً تمٌز أفراد المجتمع. 

والتربٌة الفنٌة , هً جانب من التربٌة العامة, تلعب دورها فً صٌاؼة أذواق 

تشكل أهم األذواق التً األفراد, أي أنها تعالج ركنا هاماً فً تكوٌنهم. فهً 

ٌستجٌبون بها للمإثرات الخارجٌة التً خلقتها الطبٌعة, أو صاؼها اإلنسان. 

فاالرتقاء بؤذواق الناس ٌعتبر فً ذاته ثورة نحو حضارة ارفع, وال تقل هذه الثورة 

شؤنا عن أي ثورة اجتماعٌة أو اقتصادٌة, فسلوك الناس إذا خبل من عوامل 

وكا رثاً ؼشٌماً ؼٌر اجتماعً. من ثم توجد عبلقة ترابطٌة التهذٌب الفنً ظهر سل

بٌن التربٌة الفنٌة وبٌن الفن, ذلك ألن الفن ٌعتبر المحور الذي ٌتحدد من خبلله 
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فعل التربٌة الفنٌة, والفن أٌضا أحد شقً التربٌة الفنٌة الذي من خبلل تطور 

 مفهومه تتطور تباعا مادة التربٌة الفنٌة.

ض بتعرٌؾ التربٌة الفنٌة على أنها إحدى المواد الدراسٌة المقررة وٌؤخذ البع    

فً مراحل التعلٌم المختلفة, وٌعرفها البعض اآلخر بؤنها وسٌط تربوي حٌث هدفها 

هو التربٌة عن طرٌق الفن , وٌنعتها الكثٌرون بؤنها هً "مادة الرسم", على الرؼم 

تصمٌم والطباعة واألشؽال الفنٌة من أنها تضم العدٌد من المجاالت الفنٌة مثل ال

والشعبٌة كالنسٌج وأشؽال المعادن والخشب والخزؾ والنحت, والتصوٌر إلى 

 . (9)جانب مجال الرسم

بٌنما تكاد تتفق الكثٌر من الدراسات على أن" التربٌة الفنٌة" هً مفهوم ذو     

شق خاص شقٌن, شق خاص بالمعرفة, والذي ٌشمل المحتوى العلمً لمادة الفن, و

بالقٌمة, والتً ٌكون لها عابد للفرد وللمجتمع من خبلل الدراسات الجمالٌة, فهً 

تتناول المعرفة حول الفن وعن الفن, وال تقتصر على مجرد امتبلك المعرفة, 

ولكنها تتعداه إلى الخبرة بالقوة التعبٌرٌة والقٌمة الكامنة فً الفن, وبدون هذا 

 .(10)مادة ال معنى لهاالمفهوم تصبح التربٌة الفنٌة 

وهً عملٌة تربوٌة مقصودة, وهادفة لتشكٌل السلوك اإلنسانً بتحمٌله أسس      

ومقومات وقٌم فً شكل رسابل سلوكٌة لها سمة جمالٌة جوهرٌة أو شكلٌة أو 

كبلهما معا تستهدؾ البناء القٌمً لئلنسان.. وتكتسب عملٌا من خبلل الخبرة 

ً ٌتم من خبللها تزوٌد اإلنسان بقٌم ومقومات تساعد فً والممارسة, وهً القناة الت

 مدخبلت التنمٌة الذاتٌة الذوقٌة من خبلل العملٌات البصرٌة , 

وما ٌتصل بها من تثقٌؾ بثقافة تسهم فً التكٌؾ مع الواقع بصوره المادٌة      

 والمعنوٌة , وان لها نتاج مردودا جمالٌا وتربوٌا, وثقافٌا على أنظمة السلوك

اإلنسانً وإنتاجه المادي والمعنوي, فتسهم فً زٌادة معدالت تحضر, ونموه 
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وتطوره, وهً إحدى أدوات المعرفة العقلٌة, وأداتها البصرٌة والتً تدعم الفكر 

 .(11)والوجدان من خبل التجربة الحسٌة التذوقٌة

ى للتربٌة الفنٌة عل (12)( 2002وٌإكد الباحث على تعرٌؾ )عبلء محمد حسونة, 

أنها إحدى المنظومات الفرعٌة لمنظومة التربٌة األم هدفها مساعدة اإلنسان على 

النمو الشامل المتكامل المتوازن فً جمٌع جوانب شخصٌته المعرفٌة والنفس 

حركٌة والوجدانٌة من خبلل ممارسته ألنشطتها التشكٌلٌة المختلفة بحٌث ٌكتسب 

اط السلوك الفنً التشكٌلً, وتنمو عن طرٌقها المعارؾ والمهارات الٌدوٌة وأنم

رإٌته الفنٌة والجمالٌة واإلبداعٌة, باعتبارها احد فروع المعرفة األساسٌة والتً 

 التذوق الجمالً. –النقد الفنً –اإلنتاج الفنً –تتضمن المٌادٌن األربعة: تارٌخ الفن

  مراحل تطور التربٌة الفنٌة :

 حل التطور ٌمكن إجمالها فٌما ٌؤتً :و قد مرت التربٌة الفنٌة بالعدٌد من مرا

 (: 1815-1900مرحلة النقل من االمشق أو الرسوم الهندسٌة )  - أ

بدأت مناهج التربٌة الفنٌة بتلقٌن التبلمٌذ بعض القواعد وإكسابهم بعض     

المهارات التً استخدمها البالؽون فً تحلٌل بعض األعمال الفنٌة التشكٌلٌة التً 

اتها الطبٌعٌة الفوتوؼرافٌة وكان هدؾ المعلم تدرٌب التبلمٌذ تظهر األشٌاء بمواصف

على كٌفٌة رسم بعض األشكال الهندسٌة التً قوامها الخطوط المستقٌمة أو 

المنحنٌة أو الدابرٌة , أو تدرٌبهم على تلوٌن بعض المساحات وؼٌرها كل هذا 

لسبب سوى وؼٌره من أنواع التدرٌبات المماثلة كان المعلم حرٌصا علٌها ال 

تدرٌب التبلمٌذ على كٌفٌة األداء أو النقل الحرفً لؤلشكال المرسومة فً األمشق 

وتلك المناهج كانت تؽفل تربٌة المعلم فً جوانب كثٌرة من شخصٌته إذ أن التربٌة 
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السلٌمة ال تقتصر على تزوٌد التبلمٌذ ببعض المهارات المعٌنة بل تشتمل جوانب 

 .(13)أخرى أكثر وأهم

 (:1900-1936مرحلة الرسم من الطبٌعة والنماذج المصنوعة ) -ب 

بعد ذلك انتقلت التربٌة الفنٌة إلى الدور الثانً فتضمنت مناهجها الرسم من     

الطبٌعة مباشرة عندما تبٌن للقابمٌن أن تجرٌب التبلمٌذ لرسم بعض األشكال من 

ق مع مراحل الطفولة االمشق ثابتة وفٌها شًء من الجمود أو اآللٌة التً ال تتف

وتلقابٌتها فً أعمال من الفاكهة أو الخضراوات مثل البرتقال أو البلح كؤمثلة للرسم 

وبعضا آخر من األوانً أو لعب األطفال مثل األكواب والصنادٌق كؤمثلة من 

النماذج المصنوعة هدفه األول واألخٌر هو تدرٌب التبلمٌذ على كٌفٌة رسم النماذج 

للحقٌقة المربٌة وكان المدرس ٌبذل جهدا شاقا فً شرحه لقواعد  ومحاكاتها وفقا

المنظور فً مسقط راسً أو أفقً أو جانبً أو ؼٌر ذلك من اجل مساعدة التبلمٌذ 

على كٌفٌة الرسم بؤسلوب صحٌح ومن الواضح أن تلك المناهج ال ٌختلؾ عن 

و الحر الذي كان هدفها فً الفترة األولى وهو تدرٌب التبلمٌذ على النقل اآللً أ

 .  (14)سببا فً عرقلتهم وحرمانهم من نمو شامل متكامل

 (:1936-1952مرحلة التعبٌر الحر المطلق ) -ج 

 جاءت تلك الفترة بعد اعتراؾ التربٌة الحدٌثة بالفرد والتً اعتبرت الطفل هو     

ته, فبدأ وسٌلة تنمٌ هً إال األساس فً العملٌة التعلٌمٌة. وان المادة الدراسٌة ما

عنها .فمثبل كان ٌبدأ  المعلم ٌقدم بعضا من القصص واألساطٌر التارٌخٌة للتعبٌر

درسه بإلقاء قصة معٌنة ثم ٌطلب من التبلمٌذ التعبٌر عنها, وإذا ما انتهوا منها كان 

 هذا انتهاء لمهمته أٌضا دون إرشاد أو توجٌه من جانبه. 
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على العمل. أنها الفترة السلبٌة بالنسبة أي مهمة المعلم إثارة التبلمٌذ وتشجٌعهم 

للمعلم واالٌجابٌـة بالنسبـة للتلمٌذ وهذا االتجاه ناقص ألن التبلمٌذ دابمـا فً حاجة 

 .(15)إلى توجٌه وإرشاد

 مرحلة دٌنامٌة فن الطفل من الناحٌة الجمالٌة والعقلٌة والنفسٌة: -د 

 (.1952- 1956التعبٌر الحر الموجه )

دٌنامٌة توجٌه فن الطفل من الناحٌة الجمالٌة والعقلٌة والنفسٌة وهً فترة     

وتستخدم كلمة دٌنامٌة فً تلك الفترة لتإكد على تفاعل العوامل على التوجٌه 

كالحالة النفسٌة للتلمٌذ, وتكوٌنه العقلً وخبراته الماضٌة ونوعٌة المادة المعطاة, 

اط التلمٌذ وإنتاجه داخل حجرة والبٌبة الخاصة بالتلمٌذ, هذا التوجٌه ٌتضمن نش

التربٌة الفنٌة وخارجها فً الجوانب الجمالٌة والعقلٌة والنفسٌة. فهذه الفترة لها 

مبلمح تختلؾ عن الفترات السابقة هذه المبلمح هً التً شكلت تلك الفترة وأبرزت 

 ممٌزاتها وٌمكن تلخٌصها باالتً:

 الفنً.االهتمام بتفاعل العوامل التً تإثرعلى النشاط  -

 محاوالت قٌاس عملٌة اإلبداع الفنً والتذوق. -

 االهتمام بالتوجٌه الفنً الفردي للتبلمٌذ. -

 االهتمام بالتعبٌر اإلدراكً فً الفن. -

 دور التربٌة الفنٌة خارج المدرسة. -

 .(16)التخطٌط لوحدات الفن -

 (1956-1960مرحلة التربٌة من خبلل الفن ) -ه 

رة خامسة اسماها التربٌة من خبلل الفن أضـاؾ)ٌوسؾ خلٌفة ؼراب( فت    

واعتمـد آراء   )جون دٌوي( واتجاهاته وازدهار مدارس علم النفس مما كان له 
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اثر سرٌع على التربٌة الفنٌة واتجهت لتشكٌل السلوك اإلنسانً عن طرٌق 

 .(17)الفن

 (.1977-1960و. مرحلة التجرٌب واالؼتراب فً التربٌة الفنٌة )

ة تقدم فً األهداؾ وإضافة الجدٌد عما جاء فً الفترة السابقة سوى لم ٌحدث ثم    

تؽٌٌر نحو البٌبة وقضاٌاها التربوٌة وماعدا ذلك فان األهداؾ بقٌت على ما هً 

 علٌه دون تؽٌٌر.

ٌتضح مما سبق أن مفهوم التربٌة الفنٌة قد مر بمراحل كثٌرة حتى وصل إلى     

فكرة  -ضمنا –التربٌة" وٌحمل هذا التعبٌرالمفهوم الحالً, كان أولها "الفن و

تصور الفن باعتباره كٌانا معزوال عن التربٌة, ثم" الفن كتربٌة" وهو ٌشٌر إلى 

اللقطة التً ٌنظر من خبللها إلى الفن ذاته  أو إلى إطار الرإٌة الذي ٌحدد الصورة 

ة" وهذا ٌعنً المربٌة للفن. باعتباره احد أدوات التربٌة, ثم "الفن من خبلل التربٌ

تحقٌق القٌم كنظام ممٌز من خبلل الممارسات المختلفة للتربٌة أٌا كان نوعها, ومن 

خبلل دراسة المواد المتفرقة, ففً تدرٌسها ٌتعرض المعلم للفن بشكل مباشر  أو 

ؼٌر مباشر, وما دام الفن عنصرا مشتركا, متوافرا فً العملٌة التعلٌمٌة, فٌمكن 

ة عن" التربٌة عن طرٌق الفن" وهذا ٌعنً حدوث التربٌة التحدث فً هذه الحال

بشمولها من خبلل ممارسة جمٌع أشكال الفن, لذا ٌمكن القول أن التربٌة الفنٌة 

تمثل العملٌة االستهدافٌة لتسوس صٌاؼة اإلحساس البشري: لجعله أكثر انتماء 

ل التفاعل للحٌاة, والطبٌعة, والمجتمع, وإضافة بصمات جدٌدة للحضارة من خبل

 . (18)الثقافً القومً والعالمً

وُتعد دراسة الواقع الحالً للوظٌفة التربوٌة للفن من القضاٌا األكثر إلحاحا فً 

حاضرنا المتسم بالتؽٌر المستمر, فقد شهد القرن الماضً عدة محاوالت تنادي 

بضرورة تطوٌر منهج التربٌة الفنٌة, والنظر إلٌها من منطلق أنها احد فروع 
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المعرفة األساسٌة البلزمة, والضرورٌة للبنٌة الثقافٌة للطالب بصفتها علما له 

أكادٌمٌته وفلسفته وأصوله وأبجدٌاته الخاصة به, لذا كان حتما وضعها على 

خرٌطة التخطٌط العام للمناهج فً التعلٌم, لتحتل مكانة أساسٌة مثل بقٌة المواد 

 الدراسٌة.

(  Getty Art Educationٌتً للتربٌة الفنٌة) وتؤكٌدا لذلك ظهر نموذج ج    

( وهو اتجاه فلسفً   Discipline Based Art Educationوالمعروؾ ب) 

ٌصمم فً ضوبه منهج التربٌة الفنٌة, وٌعنً اعتبار التربٌة الفنٌة أحد مٌادٌن 

م. وقد حدد كل من) 1960المعرفة المنظمة, وقد بدأ اإلعداد لهذا االتجاه منذ عام 

الخطوط العرٌضة والمبلمح   (20)(1984, و)جرٌر, (19)(1960وم برونرجٌر

(, والتً توضح لنا أن الفن ٌتم تعلمه  DBAEاألساسٌة التً بنٌت علٌها فلسفة) 

من خبلل منهج رسمً مستمر ومكتوب, ٌتكون من مجموعة أنشطة نابعة من 

وهذه األنشطة تعرض  اإلنتاج الفنً, وتارٌخ الفن, والنقد الفنً, والتذوق الجمالً,

معلومات وأفكارا ومهارات من خبلل مجموعة من اإلجراءات واالستفسارات التً 

تعتبر مناسبة للطالب, على أن ٌتم عرض هذه األنشطة والمهارات فً تسلسل, 

ٌإدي إلى فهم متطور للفن. كما ٌجب أن ٌحتوي المنهج على عناصر اختٌارٌة, 

ودة بٌن الطبلب وبٌن    المدرسٌن , كما ٌتمٌز حتى ٌواجه الفروق الفردٌة الموج

( بتنظٌم هذه األنشطة بهدؾ التوصل إلى فهم محتوى الفن, هذا  DBAEمنهج) 

النوع من التنظٌم المتسلسل لكل محور من محاور المنهج ٌمثل نقطة التركٌز 

( على الفن كنظام والذي  DBAEالمستمرة للفهم المتكامل للفن. وٌرتكز اتجاه)

 على أربعة مٌادٌن أساسٌة: ٌإكد
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 Art Productionاإلنتاج الفنً:  -1

اإلنتاج الفنً هو نوع من التعبٌر الخبلق , وفٌه ٌتناول الطالب األسالٌب الفنٌة     

المختلفة , والتقنٌات واإلجراءات , والخامات واألدوات المتنوعة . وتتمركز أهمٌة 

 رٌن والخٌالٌة للطبلب خبلل مراحل نموهم.اإلنتاج الفنً فً تنمٌة القدرات االبتكا

 Art Historyتارٌخ الفن :  -2

ٌُمثل تارٌخ الفن اكتساب المعرفة الضرورٌة حول إسهامات الفنانٌن واإلنتاج     

الفنً فً مختلؾ الثقافات والمجتمعات, وفهم الدور الذي ٌقوم به الفن والفنانون فً 

ارٌخً للفنون ,وما ٌصاحب هذا التطور من التارٌخ والثقافة , وتعرٌؾ التطور الت

إنتاج فنً ٌسهم  فً تعرٌؾ حٌاة الفنانٌن وأسلوبهم الفنً, واهم انتاجاتهم , حٌث 

 .    (21)ٌإكد تارٌخ الفن على التفاعل بٌن الطبلب  والتراث

 Art Criticismالنقد الفنً: -3

على إصدار األحكام تمثل االستجابة للعمل الفنً أهمٌة كبرى لتنمٌة القدرة     

حول مواصفات وخصابص األشكال البصرٌة, والتوصل إلى أحكام مسببة ونقد 

األعمال الفنٌة وتحلٌلها, ووضع مبررات للحكم علٌها, حٌث ٌنمً النقد الفنً 

 قدرات الطبلب على تحلٌل العمل الفنً وتقدٌره.

 Aesthetic tasteالتذوق الجمالً:  -4

جابة لما ٌحتوٌه من خصابص ً إدراك مؽزى الفن واالستٌقصد بالتذوق الجمال    

وفهم كٌفٌة تبرٌر الناس إلحكامهم حول مختلؾ الموضوعات الفنٌة, وفهم القواعد 

األساسٌة التً بنٌت علٌها هذه األحكام, وذلك من خبلل كل من التذوق الفنً, 

تراث الفنً, والذوق الجمالً اللذان ٌإكدان تذوق القٌم الجمالٌة فً الطبٌعة وال

واللذان ٌنمٌان نظرة الطالب الفلسفٌة حول الفنون بصفة عامة, وحول الطبٌعة 

 والبٌبة بصفة خاصة .
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وعلى الرؼم من تناول المٌادٌن األربعة بكٌفٌة منفصلة فً تخطٌط المنهج: إال أن 

ذلك لدواعً الشرح والتوضٌح فقط, نظرا لتداخل هذه المٌادٌن فً الواقع, فهً 

وٌنعكس كل منهما على اآلخر, وهً تعمل على تشكٌل مجال متسع لتعلم  مترابطة

األنشطة الفنٌة بؤسلوب فعال . كما تسهم فً إثراء الخبرات الخاصة بالتربٌة الفنٌة 

 بصورة متكاملة. 

 (23)(1993,و)أمٌرة إبراهٌم,(22)(1992وتشٌر دراسة كل من)سرٌة صدقً,     

كة بٌن المٌادٌن األربعة للمنهج, حٌث ٌرون أننا إلى العبلقة المتبادلة والمتشاب

نقوم بوصؾ احد األعمال الفنٌة أو  –بصفة عامة –عندما نتحدث عن الفـن   فإننا 

اإلحداث الفنٌة, إما باإلٌجاب أو السلب, محاولٌن من خبلل ذلك أن نقرر ما إذا 

حجرة الدراسة  كان هذا العمل ٌعد عمبل فنٌا أم ال, وٌمكن إجراء هذه المناقشة فً

أثناء اإلنتاج الفنً, أو أثناء إلقاء دروس فً تارٌخ الفن أو النقد الفنً, فجمٌع 

الحوارات التً تدور حول تارٌخ الفن والنقد الفنً والتذوق الجمالً, تهدؾ إلى 

الوصول لفهم متكامل للفن, وتزوٌد الطبلب بالمعرفة والمهارات الفنٌة, التً 

عمال الفنٌة وتفسٌرها, وبالتالً تإثر على قدرتهم اإلنتاجٌة تساعدهم على تحلٌل األ

 للفن, ومدركاتهم عنه.           

( تعد فلسفة خاصة ولٌست منهجا, بمعنى أنها تتصؾ DBAEونظرا ألن)    

باإلطار النظري ؼٌر المنهجً والذي ٌتصؾ بالترابط العام , لذا فان مبلمحها 

وجود نماذج مختلفة للمناهج المصممة فً  األساسٌة ال تتؽٌر, وترتب على ذلك

إطارها, والتً تعد من أهم المداخل الشاملة, التً تهدؾ إلى تحسٌن طرٌقة فهم 

التربٌة الفنٌة لدى الطبلب وإبداعها. وفً إحدى التقارٌر لتقٌٌم األدوار الفاعلة لـ) 

DBAE  ( فً تنفٌذ تـلك المبادئ منذ عام )ٌمكن 1999( حتى عام )1996 )

 استخبلص اآلتً:



 أ .رمضان عبدهللا البلفً

 تقوٌم واقع التربٌة الفنٌة بمدارس مرحلة التعلٌم األساسً من وجهة نظر...
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( أثبتت أنها ٌمكن أن تقدم أساساً قوٌاً DBAEإن برامج الفنون الشاملة لـ)  .1

 لهذا النوع من التربٌة الذي ٌعد أبنابنا لؽدا مشرق جدٌد.

 ( تعلم األبناء:DBAEإن التربٌة الفنٌة بمفهومها الجدٌد)  .2

  م أن األفكار والمشاعر والعواطؾ تنمو من خبلل خلق صورهم وأعماله

 الفنٌة  الخاصة بهم.    

 .أن ٌفسروا وٌفهموا الرسابل التارٌخٌة والثقافٌة المتضمنة فً األعمال الفنٌة 

  أن ٌحللوا أو ٌنقدوا بهدؾ استخبلص المعانً الحقٌقٌة , مما ٌرونه وٌسمعونه

 منعكسا على إدراكهم وخبراتهم. 

ٌإدي إلى ( لدراسة الفن ٌمثل مجاالً خصباً, DBAEأن اإلطار الواسع)  .3

 اإلبداع وٌنمً التفكٌر الناقد لدى الطبلب.

( اثبت أن التؽٌر الكبٌر والشامل لمنظومة DBAEأن برامج التطوٌر لـ)  .4

تعلٌم التربٌة الفنٌة ال ٌمكن أن ٌحدث من خبلل الجهود الفردٌة, وإنما ٌتطلب 

 جهودا جماعٌة على كل المستوٌات داخل مجتمع متؽٌر.

( انه مبنً على أساس أن الفن ٌمكن أن ٌدرس DBAEإن أهم ما ٌمٌز)  .5

بطرٌقة أكثر فاعلٌة من خبلل محتواه المكون من أربع نظم مختلفة للعمل 

الفنً هً, تارٌخ الفن, والنقد   الفنً, والتذوق الجمالً, واإلنتاج الفنً)فلسفة 

 الفن( وٌنصب ذلك كله فً تجربة تعلٌمٌة شاملة.

فنٌة, وذلك لقدرته على فتح أبواب لفهم ( على محو األمٌة الDBAEقدرة)  .6

 الموضوعات, وذلك بسبب مهارات التفكٌر التً ٌنمٌها.

( هو اإلطار الفكري لعملٌة اإلصبلح للتدرٌس والتعلٌم فً DBAEإن)  .7

 التربٌة الفنٌة.
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( ٌمثل مدخبل ثرٌا لتكامل التربٌة الفنٌة مع المواد, وذلك من DBAEإن)  .8

الفن بالمواد الدراسٌة األخرى, باإلضافة إلى  خبلل ما ٌقدمه من فرص لربط

 تنمٌة عدد كبٌر من القدرات الشخصٌة واالهتمامات الفردٌة لكل متعلم.                                                           

 (على استٌعاب المهارات المطلوبة الستخدام الوسابط المتعددةDBAEقدرة)  .9

على الفهم العمٌق للفن, وفتح أبواب ترشد الطبلب من اجل مساعدة الطبلب 

 . (24)إلى مناطق معرفٌة جدٌدة لفهم تقالٌد وثقافات اآلخرٌن

إن أهمٌة التربٌة الفنٌة تنبثق من أهمٌة األهداؾ التً أهمٌة التربٌة الفنٌة :   -3

تسعى لتحقٌقها . وهً وسٌلة حسٌة مهمة من وسابل المعرفة واالتصال توازي 

من الوسابل العلمٌة التً ٌستطٌع بها اإلنسان أن ٌصل إلى فهم بٌبته , فعن ؼٌرها 

طرٌق دروس الرسم واألشؽال الٌدوٌة ٌمكن أن ٌتعلم الطلبة الدقة والعناٌة 

كما ٌتعلمون طرٌقة التفكٌر العلمً وأسالٌب تطبٌقه فً المٌادٌن المختلفة , والترتٌب

سة المختلفة فٌستطٌع بها الطالب أن ٌترجم ,والتربٌة الفنٌة تربط بٌن المواد الدرا

 بعض الحقابق إلى رسوم تسهل عملٌة التعلٌم وتوضح الحقابق المراد تعلمها.

 أهداؾ التربٌة الفنٌة : -ثانٌا  

 وتتحدد األهداؾ العامة للتربٌة الفنٌة فً مراحل التعلٌم المختلفة بلٌبٌا فٌما ٌؤتً:

 حقٌق طموحاته اإلنسانٌة .المساهمة فً حركة مجتمعنا اللٌبً وت .1

إبراز تجسٌد التراث العربً اإلسبلمً فً مجال الفنون وإدراك الدور الذي  .2

أداه الفنان العربً فً بناء الحضارات اإلنسانٌة وقدراته على العطاء على مر 

 العصور.

التعرؾ على الفنون اإلسبلمٌة األصٌلة التً تتمٌز بالشخصٌة الفرٌدة بٌن  .3

وأثرها على فنون الببلد المجاورة وكذلك على الفنون  ؼٌرها من الفنون



 أ .رمضان عبدهللا البلفً

 تقوٌم واقع التربٌة الفنٌة بمدارس مرحلة التعلٌم األساسً من وجهة نظر...
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العالمٌة األخرى وممٌزاتها من خبلل دراستها وإدراك أسسها وأنماطها 

 والؽوص فً أسرار جمالها .

تعمٌق الرإٌة الفنٌة نحو الفنون ودورها التربوي والثقافً وفق التطورات  .4

 الحضارٌة .

 عند اإلنسان للسمو بالذوق .توسٌع المدارك والخبرات وتهذٌب الوجدان  .5

اكتساب المهارات والخبرات التشكٌلٌة المختلفة واستخدام الطاقات اإلبداعٌة  .6

للتؤلق واالبتكار فً مختلؾ جوانب الفنون واكتساب السلوك االجتماعً السلٌم 

 من خبلل إتقان العمل الفنً .

 اكتساب القدرة على االستمتاع وتذوق القٌم الجمالٌة . .7

ر الفنون التشكٌلٌة الربٌسة فً إعطاء الجمال والذوق واألناقة لكل إدراك دو .8

 أدواتنا ومرافق حٌاتنا .

دور الفنون على مخاطبة الذكاء والوجدان من خبلل ما ٌنتجه الفنان من  .9

 أعمال الرسم والنقش والنحت والخزؾ والزخرفة وؼٌرها .

الستفادة منها فً التعرؾ على اإلمكانات والخامات فً البٌبة اللٌبً ومدى ا .10

 . (25)إخراج أعمال فنٌة إبداعٌة

 وتتحدد األهداؾ الخاصة للتربٌة الفنٌة لمرحلة التعلٌم األساسً فً لٌبٌا فٌما ٌؤتً :

تعمل التربٌة الفنٌة على توفٌر المناخ المبلبم والمحبب للطفل لتنمٌة إحساساته  .1

طبٌعٌة والمصنوعة الفنٌة لتشوٌقه لبلستمتاع بالقٌم الجمالٌة فً صورها ال

 .وتدرٌبه على ذلك حٌث ٌكتسب قدرته على التذوق واالستمتاع بالقٌم الجمالٌة

تشرب االتجاهات السلوكٌة الصحٌحة واألسس التربوٌة السلٌمة التً تمكنه  .2

 من االندماج فً الجماعة من خبلل األعمال الفنٌة الجماعٌة .



 أ .رمضان عبدهللا البلفً

 تقوٌم واقع التربٌة الفنٌة بمدارس مرحلة التعلٌم األساسً من وجهة نظر...

 

 466 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

ناشبة عن طرٌق تلبٌة حاجاتهم تحقٌق الشعور باالطمبنان والثقة بالنفس لدى ال .3

 النفسٌة وإشباعها وتقبل تؽٌر تعبٌراتهم الفنٌة وتقدٌرها .

اكتساب بعض المهارة الفنٌة من خبلل الممارسة العلمٌة لمجاالت التربٌة  .4

 الفنٌة وإتاحة الفرص للتعبٌر أالبتكاري .

شكٌلٌة أن ٌؤخذ الطابع الفنً طابع االستمرار والنمو واالرتقاء بالخبرات الت .5

 التً ٌكتسبها التلمٌذ خبلل المراحل الدراسٌة المختلفة.

أن ٌتٌح العمل الفنً أوسع الفرص لتوجٌه االستعدادات المهنٌة ونمو جمٌع  .6

القدرات العالٌة والعادٌة والمختلفة فنٌا من خبلل اكتساب مهارات العمل 

 الٌدوي الذي ٌتناسب مع األعمار الزمنٌة والثقافٌة.

مل الفنً المٌل نحو البحث والتؤمل والحصول على المعرفة من أن ٌعمق الع .7

 مصادرها المختلفة 

أن ٌمؤل العمل الفنً فراغ المتعلم وأن ٌهٌا له فرص العمل واإلنتاج كبداٌة  .8

 على طرٌق الحٌاة العملٌة .

أن ٌؽرس العمل الفنً فً نفس الناشا أهمٌة كونه عامبل مهماً فً المجتمع  .9

دار الخدمات التً ٌنبؽً أن ٌقدمها لمجتمعه كلما تقدم به الذي ٌعٌش فٌه ومق

 العلم والمعرفة والخبرة.

ربط التربٌة الفنٌة بمختلؾ أنواع النشاط التً ٌشتمل علٌها المنهج العام لهذه  .10

المرحلة   فمدرس الفصل ٌمكنه أن ٌجعل من الفن أداة لربط المواد بعضها 

 ببعض . 

 لصفوؾ مرحلة التعلٌم األساسً فٌما ٌؤتً :وتتحدد أهداؾ التربٌة الفنٌة ل

تنمٌة حب التلمٌذ لوطنه وأمته واإلحساس بمسإولٌته على أمنه وعزته  .1

 والتضحٌة من اجله.



 أ .رمضان عبدهللا البلفً

 تقوٌم واقع التربٌة الفنٌة بمدارس مرحلة التعلٌم األساسً من وجهة نظر...
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ؼرس مبادئ الدٌن اإلسبلمً الحنٌؾ عقٌدتاً وسلوكاً وتجسٌد ذلك فً تعبٌراته  .2

 الفنٌة.

لوجدانٌة بما ممارسة العمل الفنً بحرٌة إلشباع حاجات التلمٌذ النفسٌة وا .3

 ٌحقق تكامبل فً شخصٌته وٌبعث فٌه الشعور بالرضى والثقة بالذات.

اكتساب االتجاهات السلوكٌة الصحٌحة كالنظام والنظافة والتعاون والتؤلق  .4

 واإلبداع.

 اكتساب المهارات ومعرفة أصول التعامل مع الخامات واألدوات. .5

ناهج المواد الدراسٌة التؤكٌد على بعض العلوم والمعارؾ الموجودة ببعض م .6

 .(26)األخرى

وتتحدد أهمٌة التربٌة الفنٌة فً كونها احدي المدخبلت التعلٌمٌة المهمة التً لم     

ٌخل منها نظام تعلٌمً فً الدول المهٌمنة على اقتصاد العالم وثرواته. وبسبب 

تدهور مدخبلت وعملٌات التعلٌم ؼٌر المتوافقة مع المجتمع, بدأ العالم ٌنظر 

لبلتجاهات التعلٌمٌة الحدٌثة بعمق, من اجل االستفادة من أسس ومقومات التقدم 

بؽرض اإلصبلح, وتعد التربٌة الفنٌة احد الجسور المهمة التً استخدمت كوسٌط 

لتحقٌق التقدم فً العدٌد من الدول المتقدمة, وقد تؤكد ذلك من خبلل المناهج 

األهداؾ الموضوعة لها, والتً  الدراسٌة وسعة الساعات المحددة لها, وأٌضا

 تؽٌرت تؽٌرا كبٌرا عما كانت علٌه عبر تارٌخها الطوٌل وفقا لمفاهٌم العولمة.

إن التربٌة الفنٌة تمثل ضمان نمو من نوع ممٌز لدى المتعلم من خبلل ممارسة     

الفنفهً نمو الرإٌة الفنٌة من خبلل اإلبداع الفنً التشكٌلً, وفً تمٌٌز الجمال 

قه, وفً التعبٌر بلؽة: الخطوط, والمساحات, واألحجام, والكتل , واأللوان فً وتذو

وال ٌتم ذلك بمجرد ممارسة  صٌػ فرٌدة ,تعكس الطابع الممٌز لشخصٌة المعبر

الفن , فالممارسة وحدها, وبخاصة المعزولة عن الذكاء الفنً , قد ال تربً , 
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ضمانات معٌنة ال بد من توافرها: ولذلك فإن التربٌة الفنٌة ٌتم حدوثها فً إطار 

حتى ٌمكن وصؾ عملٌة الممارسة بؤنها" تربٌة فنٌة" فالتعبٌر عن طرٌق الفن 

.وإذا كان الهدؾ من سلوكٌاتهم (27)سلوك فطري ٌدعمه استعداد الفرد وقدراته

بل هو , تدرٌس التربٌة الفنٌة لٌس تدرٌب التبلمٌذ على إنتاج األعمال الفنٌة فقط

هم واإلسهام فً تربٌتهم عن طرٌق األعمال الفنٌة , فبهذا تعتبر تعدٌل سلوك

األعمال الفنٌة لٌست ؼاٌة فً حد ذاتها , إنما هً وسٌلة ٌكتسب التبلمٌذ عن 

وهذا هو المقصود بالتربٌة عن طرٌق الفن , أي  طرٌقها بعض القٌم المقصود

لمعلومات تدرٌب التبلمٌذ على بعض المهارات والعادات, وتزوٌدهم ببعض ا

والمفاهٌم , وإكسابهم بعض االتجاهات والمٌول االٌجابٌة عن طرٌق ممارستهم 

 لؤلعمال الفنٌة واالستمتاع بها.

 منهج دراسة التربٌة الفنٌة فً المدارس اللٌبٌة:

ٌعد دلٌل مدرس التربٌة الفنٌة  هو المصدر لتلك المعرفة فضبل عن ممارسة      

مدرس إال تدرٌس الجانب التطبٌقً وعلى التبلمٌذ المهارات الفنٌة, وما على ال

ممارستها. أما المفهوم الشامل للمنهج فهو عبارة عن مجموع الخبرات واألنشطة 

التً ٌمارسها التبلمٌذ بقصد كسب هذه الخبرات والمهارات الفنٌة وتفاعلهم معها , 

ٌإدي إلى ومن نتابج الممارسات الفنٌة والتفاعل ٌحدث تعلمهم وتعدٌل سلوكهم و

 تحقٌق النمو الشامل  .

وعلى أساس هذا المفهوم فإن دلٌل التربٌة الفنٌة ٌإكد على النظرة التكاملٌة بٌن     

الفرد والمجتمع , وال تعتبر التربٌة إعداد للحٌاة فقط ولكنها الحٌاة نفسها بكامل 

تطلب أن أبعادها , الماضً بخبراته والحاضر بمشكبلته والمستقبل بتوقعاته وهذا ٌ

تكون المدرسة جزءاً ال ٌتجزأ من المجتمع وتربٌة الذوق الفنً, تتؤثر به وتتفاعل 
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معه , وبهذا تصبح الحٌاة فً المدرسـة مواقؾ تعلٌمٌة تشمل التبلمٌذ والمدرس 

والبٌبة الفنٌة وثقافة المجتمع والتذوق الفنً, وٌنتج التلمٌذ من خبلل التفاعل بٌن 

مفهوم منهج التربٌة الفنٌة فً التعلٌم العام ٌتمثل فً تدرٌس هذه العوامل مجتمعة. و

 التربٌة الفنٌة.

 اإلطار العملً : -ثانٌا  

لقد اتبع الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً وذلك من خبلل  منهجٌة الدراسة: -1

 وصؾ وتحلٌل واقع التربٌة الفنٌة فً مدارس التعلٌم األساسً ببلدٌة العزٌزٌة.

ل مجتمع الدراسة جمٌع مدرسً التربٌة الفنٌة تخصص ٌشممجتمع الدراسة: -2

 (.25التربٌة فنٌة فً مدارس التعلٌم األساسً ببلدٌة العزٌزٌة وعددهم )

اعتمد الباحث المجتمع كله لعٌنة بحثه نفسه من ذوي االختصاص عٌنة الدراسة:-3

 فقط .    

بٌان مفتوح( قام الباحث بدراسة استطبلعٌة وذلك بتقدٌم )است ادوات الدراسة : -3

حول الكشؾ عن أهم الفقرات التً تحقق أهداؾ الدراسة حٌث وجهت األسبلة  

إلى معلمً مادة التربٌة الفنٌة وبعد دراسة اإلجابات من قبل معلمً التربٌة 

 ( 1الفنٌة تم استخبلص صٌاؼة فقرات االستبٌان المؽلق كما هو  فً الملحق )

 صدق وثبات األداة : -4

 :لباحث بعرض أداة بحثهما إلى مجموعة من المحكمٌن وذلك قام ا صدق األداة

للتؤكد من صبلحٌة وشمول الفقرات فً تحقٌق أهداؾ البحث وقد اتفق الخبراء 

% على إن األداة تحقق أهداؾ البحث من وجهة نظر مدرسً 100بنسبة 

 المادة . )*(
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 : تربٌة ( استبٌانات من إجابات معلمً ال10قام الباحث بعزل ) ثبات األداة

( ٌوما 30الفنٌة بعد تثبٌت أسمابهم علٌها . ثم إعادة االختبار مرة ثانٌة بعد ) 

من اإلجابة األولى لنفس االستبٌانات العشرة وبعد إجابة المعلمٌن على 

(  ٌوما ) الثبات عبر الزمن( . إذ بلؽت نسبة االتفاق  30االستبٌان  بعد ) 

 لنسبة لتحقٌق األهداؾ .% با97% بالنسبة لفقرات االستبٌان و100

 فً هذا البحث تم استخدام طرٌقتٌن إلٌجاد الثبات وعلى النحو اآلتً:

االتساق عبر الزمن: وذلك من خبلل التوصل الى النتابج نفسها عند استخدام  -1

األداة واإلجراءات بإعادة توزٌع وتطبٌق االستبانة على عدد من مدرسً مادة 

( ثبلثون ٌوما للعٌنة نفسها ) 30ٌه قدرها )التربٌة الفنٌة, بٌنهما مده زمن

% بالنسبة لفقرات االستبٌان 100الثبات عبر الزمن(. إذ بلؽت نسبة االتفاق 

 % بالنسبة لمدى تحقق األهداؾ.97و

 (116,ص17(.)1974استخدام معامل اتفاق كوبر) -2

 

 المعالجات االحصائٌة :-أوال  

 اقعدد مرات االتف                             

 100× -------------------------نسبه االتفاق =  

 

 العدد الكلً)عدد مرات االتفاق + عدد مرات االختبلؾ(               

  

وٌتضح مما سبق إن نسبة االتفاق مرتفعه إذ ٌشٌر كوبر فً ذلك الى) إن نسبة  

 % فؤكثر(.85االتفاق تعد عالٌة جدا ًإذا كانت النسبة 



 أ .رمضان عبدهللا البلفً

 تقوٌم واقع التربٌة الفنٌة بمدارس مرحلة التعلٌم األساسً من وجهة نظر...
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وذلك من خبلل تقسٌم فقرات االستبانة الى قسمٌن  لتجزئة النصفٌة:ثانٌا  : طرٌقة ا

ومجموعتٌن بحٌث توضع الفقرات الفردٌة فً قسم والفقرات الزوجٌة فً القسم 

اآلخر. وإعطاء )درجه واحده( إذا كانت إجابة المستفتً )مدرس المادة( على 

رة خاطبة. ومن ثم الفقرة أجابه صحٌحة, وإعطاء )صفر( إذا كانت إجابته على الفق

 استخراج معامل االرتباط حسب معادلة سبٌرمان براون:

 معامل االرتباط المستخرج× 2                               
 معامل الثبات الكلً = ــــــــــــــــــــــــــ 

 + معامل االرتباط المستخرج                        1                                 

 

:حدد الباحث المعٌار الثبلثً إلجابات مدرسً التربٌة الفنٌة من حٌث منح  ثالثا

 ( لئلجابة)نعم (ودرجة واحدة لئلجابة )ال( وصفر لعبارة ألدري .2درجة )

 ثم استخدم الباحث النسبة المبوٌة: للتحقق من صبلحٌة فقرات االستبانة.    

 عدد اإلجابات الصحٌحة

 العدد الكلً  1×  -------------------النسبة المبوٌة = 

 الوسط الحساب

 مناقشة نتائج الدراسة:

 ٌعرض الباحث هنا نتائج الدراسة ومناقشتها حسب االستبٌان األتً : 

 الوزن المئوي الوسط المرجح ال ادري ال نعم فقرات التقوٌم ت

  1  25  هل لدٌك دلٌبل للتربٌة الفنٌة . 1

 32 1.4  17 8 مادة التربٌة الفنٌة.هل لدٌك مفردات لتدرٌس  2

3 
هل هناك مرسم مناسب فً المدرسة لتدرٌس 

 التبلمٌذ.
 25  1  

4 
هل تتوافر المستلزمات المناسبة فً تدرٌس 

 المادة
 25  1  

 24 1.3  19 6 هل ٌتعاون معك مدٌر المدرسة  . 5

 n  
 X = 

 x  
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  1  25  هل هناك تخصصات مالٌة لمستلزمات المادة . 6

7 
تخصصات مالٌة إلقامة المعارض  هل هناك
 الفنٌة.

4 21  1.19 16 

8 
هل ٌتعاون مدرسً المواد الدراسٌة األخرى 

 معك.
4 21  

1.19 
 

16 

9 
هل تترك للتبلمٌذ مجاال لممارسة الفن داخل 

 الصؾ الدراسً.
25   1 100 

1
0 

هل تعطً للتبلمٌذ واجبا بٌتٌا لزٌادة المهارات 
 الفنٌة للتبلمٌذ .

20 5  5 80 

1
1 

 48 1.9  13 12 هل ٌنفذ التبلمٌذ الواجب ألبٌتً بإتقان .

1
2 

هل هناك فرقا بٌن األداء الصفً والبٌتً للتبلمٌذ 
. 

18 7  3.5 72 

1
3 

 32 1,14  17 8 هل ٌمارس التبلمٌذ الرسم فقط.

1
4 

هل ٌمارس التبلمٌذ األشؽال الٌدوٌة داخل 
 الصؾ.

4 21  1.19 16 

1
5 

 100 1   25 ٌذ عمل نماذج مجسمة من ورق .هل ٌنفذ التبلم

1
6 

 92 12.5  2 23 هل ٌحب التبلمٌذ درس التربٌة الفنٌة .

1
7 

هل ٌلتزم التبلمٌذ بإحضار المستلزمات الفنٌة 
 من  بٌوتهم.

22 3  8.3 88 

1
8 

هل ٌستؽل درسك من قبل مدرسً المواد 
 األخرى .

20 5  5 80 

1
9 

سك لمدرسً هل تلبً طلب المدٌر بإعطاء در
 المواد األخرى .

14 11  2.2 56 

2
0 

هل تشارك بإنتاج التبلمٌذ فً المعارض 
 المدرسٌة .

25   1 100 
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من خبلل النظر فً الجدول أعبله اتضح  بانه لم ٌتم  توزٌع دلٌل التربٌة الفنٌة  فً 

ما % ك100المدارس كافة  حٌث أكد معلموا المادة عدم استبلمهم الدلٌل وبنسبة 

% من معلمً 32(إما الفقرة الثانٌة اتضح إن نسبة 1إن الوسط المرجح أشار إلى )

التربٌة الفنٌة ٌضعون مفردات مادة التربٌة الفنٌة بؤنفسهم لؽرض تدرٌسها إما 

 النسبة الباقٌة فقد تخبطوا عشوابٌا وبدون هدؾ محدد   للتدرٌس 

إدارات المدارس بتخصٌص مرسم  إما الفقرة الثالثة فقد اتضح فٌها عدم اهتمام    

خاص لتدرٌب التبلمٌذ على الرسم أو النحت أو اإلشؽال الٌدوٌة وهذا ما اتفق علٌه 

جمٌع معلمً المادة بعدم وجود مرسم خاص بهم .و فً الفقرة الرابعة اتفقوا جمٌعا 

على عدم توافر المستلزمات المناسبة لتدرٌس المادة . و فً الفقرة الخامسة اتفق 

 %( على تعاون مدٌر المدرسة مع معلمً المادة . 20معلمون بنسبة) ال

%( بانه ال 100وفً الفقرة السادسة ٌتضح إن هناك نسبة عالٌة تقدر بنسبة  )

 ٌوجد مخصصات مالٌة لمستلزمات المادة .

%( على انه لٌس هناك 80اما الفقرة السابعة فقد اتفق المعلمون وبنسبة )     

قامة المعارض الفنٌة , وفً الفقرة الثامنة اجمع معظم تخصٌصات مالٌة إل

 %( على عدم تعاون معلمً المواد الدراسٌة االخرى معهم .80) المعلمٌن وبنسبة 

( إن جمٌع معلمً  المادة ٌتفقون على إن تدرٌس التربٌة 9كما ٌتضح فً الفقرة )  

رس فً تحدٌد الفنٌة ٌكون داخل الفصل االعتٌادي وهذا ما ٌإثر على سٌر الد

حرٌة التبلمٌذ فً العمل الفنً  فضبل عن تحدٌد حرٌة المعلم  فً تدرٌس المادة فً 

بٌبتها التعلٌمٌة المخالفة لشروط ممارسة التربٌة الفنٌة مما ٌجعل المعلم  قاصرا فً 

%  من المعلمٌن  ٌكلفون 80توصٌل المادة العلمٌة والفنٌة للتبلمٌذ وان نسبة 

( من االستبٌان وهذا ٌإثر 10ات البٌتٌة كما أشارت له  الفقرة ) التبلمٌذ بالواجب

أٌضا سلبٌا فً إنتاجات التبلمٌذ فً إتقانهم للواجب البٌتً كنتاج فنً كما اشارت 
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% منهم فقط فً انجاز  واجباتهم 48( إذ حقق التبلمٌذ نسبة   11إلٌه الفقرة  ) 

لة  التعلٌم االساسً لمادة بصورة صحٌحة وهذه النسبة تعد ؼٌر مقبولة فً مرح

إن هناك فرقا بٌن أداء التلمٌذ فً  12التربٌة الفنٌة . وٌشٌر االستبٌان فً الفقرة 

 % .72الفصل واألداء فً الواجب البٌتً وبنسبة 

% من التبلمٌذ ٌمارسون فن الرسم  , 32( إن نسبة 13كما ٌتضح فً الفقرة )    

اإلشؽال الٌدوٌة داخل الفصل , ونسبة % ٌمارسون 16ان نسبة 14وتبٌن الفقرة 

 .  15% ٌنفذ التبلمٌذ عمل نماذج مجسمة من الورق كما تبٌن الفقرة 100

% بان التبلمٌذ ٌحبون 92ٌعترؾ جمٌع معلمً المادة بنسبة   16و فً الفقرة  

% من التبلمٌذ ٌلتزم 88درس التربٌة الفنٌة لذلك ٌعترؾ المعلمون بان نسبة 

ات الفنٌة من بٌوتهم على  حسابهم الخاص كما هو مبٌن فً بإحضار المستلزم

وهذا مإشر جٌد باندفاع  التبلمٌذ واتجاههم نحو مادة التربٌة الفنٌة على  17الفقرة 

الرؼم من عدم ممارستهم لها بحرٌة داخل الفصل وبدون منهج واضح لمعلم المادة 

التربٌة الفنٌة داخل فان التبلمٌذ ٌلتزمون بإحضار مستلزمات المادة لممارسة 

 الفصل . 

% من معلمً  المادة بان درس التربٌة الفنٌة 80ٌشكو نسبة  18و فً الفقرة    

ٌستؽل من معلمً المواد األخرى بموافقة مدٌر المدرسة وهذا مما ٌدل على جهل 

ادارة المدارس ومعلمٌها بؤهمٌة وخطورة حجب تعلم الرسم وممارسة الفنون 

بشكل واضح سلبا على المواد الدراسٌة األخرى حٌث إن التلمٌذ األخرى التً تإثر 

ال ٌستطٌع إن ٌرسم المخططات والوسابل التعلٌمٌة فً كتب المواد الدراسٌة 

العلمٌة األخرى من رسم جهاز فً الكٌمٌاء أو الفٌزٌاء أو مقطع طولً أو عرضً 

ة وهذا سببه لجهاز فً علم اإلحٌاء  أو رسم خارطة توضٌحه فً مادة الجؽرافٌ
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عدم ممارسة الطلبة لمادة التربٌة الفنٌة بصورتها الصحٌحة بسب عدم اهتمام 

 19الجهات المسبولة فً ادارة المدارس بالمادة كما توضحه الفقرة 

والبعض ٌعد مادة التربٌة الفنٌة درسا ترفٌهٌا للتبلمٌذ وحجة ذلك بان المادة ألتدخل 

مجموع الدرجات كما فً المواد الدراسٌة ضمن تقدٌر الدرجات وبذلك تكون تحت 

ٌتفق جمٌع معلمً المادة بان التبلمٌذ على قدر  20و فً الفقرة , األخرى

 إمكانٌاتهم  فؤنهم ٌشاركون فً المعارض الفنٌة التً تقٌمها مكتب التعلٌم بالمنطقة.

 واقع التربٌة الفنٌة فً مناهج التعلٌم األساسً ببلدٌة العزٌزٌة :

ة أن التربٌة الفنٌة فً التعلٌم األساسً تؤخذ وضعاً أفضل منها فً مناهج الحقٌق    

التعلٌم بوزارة التربٌة والتعلٌم من حٌث وضوح األهداؾ ووجود تشابه مع مناهج 

 التعلٌم فً وزارة التربٌة والتعلٌم  فً عدد الحصص.

حصتان فً فبالنسبة للمرحلة االبتدابٌة , عدد الحصص فً المراحل الثبلث األولى 

 األسبوع وفً المراحل الثبلث األخٌرة حصة واحدة.

 التوصٌات

 -ٌوصً الباحث بعدة توصٌات منها :

على الرؼم من وجود دلٌل للتربٌة الفنٌة لمستوٌات مرحلة التعلٌم األساسً  -1

إال انه ال ٌتم توزٌعه على معظم المدارس بالمنطقة وبناء على ذلك  كافة

الدلٌل لمعلمً مادة التربٌة الفنٌة لٌساعدهم على  ٌرجى االهتمام بإعطاء هذا

 تحدٌد مفردات المنهج . 

ٌوصً الباحث ادارة المدارس توفٌر المستلزمات المناسبة فً تدرٌس المادة  -2

 من المخصصات المالٌة للمادة وتوفٌر األدوات والخامات .
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تربٌة ٌوصً الباحث مدراء المدارس بالتعاون مع معلم المادة واعتبار درس ال -3

 الفنٌة درسا أساسٌا كما فً الدروس األخرى .

ٌجب على معلم التربٌة الفنٌة إن ال ٌقتصر على تعلٌم التبلمٌذ مادة الرسم فقط  -4

ٌدرب التبلمٌذ اإلشؽال الٌدوٌة وعمل نماذج مجسمة من الورق وان  فعلٌه إن

 التبلمٌذ للمادة  لتطوٌرهم  وتنمٌة قدراتهم الفنٌة . ٌستؽل حب

ٌسمح معلم التربٌة الفنٌة إن ٌستؽل درسه من قبل معلمً المواد األخرى  إن ال -5

وان ٌحترم تخصصه وال ٌسمح للتخصصات األخرى العبث بوقته الن راتبه 

كراتبهم وان ٌعكس مفهوم التربٌة الفنٌة وأهمٌتها مهنٌاً وعملٌاً أمام ادارة 

 المدارس وان ٌفرض احترامهم علٌهم.

 ملخص الدراسة : 

مما ال شك فٌه إن التربٌة الفنٌة لم تؤخذ وضعها الصحٌح تماما فً التعلٌم     

األساسً فً لٌبٌا وخاصة ببلدٌة العزٌزٌة على الرؼم من أنها ال تقل شؤنا عن 

ؼٌرها من المواد الدراسٌة , فالتربٌة الفنٌة لها أهدافها ورسالتها التً ال ٌمكن ألي 

ت هذه الدراسة لتوضح أهمٌة التربٌة الفنٌة مادة أخرى إن تقوم بها , ولذلك جاء

 وأهدافها وموقعها كمادة أساسٌة ضمن المنهج الدراسً فً مرحلة التعلٌم األساسً 

 من خبلل الدراسة االستطبلعٌة التً قام بها الباحث والتً اشتملت على : و

االطبلع على الدراسات و البحوث التً تناولت واقع التربٌة الفنٌة فً  -1

 س اللٌبٌة من وجهة نظر معلمٌها.المدار

مقابلة مجموعة من معلمً مادة التربٌة الفنٌة بمرحلة التعلٌم األساسً ببلدٌة  -2

 العزٌزٌة .
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وبذلك تحددت مشكلة الدراسة فً قصور تقوٌم واقع التربٌة الفنٌة فً مدارس     

ٌة التً مرحلة التعلٌم األساسً ببلدٌة العزٌزٌة باإلضافة إلى قلة البحوث الدراس

وتهدؾ الدراسة إلى الكشؾ عن فاعلٌة تحقٌق أهداؾ , تتناول هذا الموضوع 

التربٌة الفنٌة و التعرؾ على أهمٌتها فً مرحلة التعلٌم األساسً والكشؾ عن 

صبلحٌة المقرر الدراسً للتربٌة الفنٌة و الكشؾ عن تطور أداء سلوك التبلمٌذ 

قع تدرٌس التربٌة الفنٌة فً مدارس وتنمٌة مهاراتهم الفنٌة و التعرؾ على وا

 مرحلة التعلٌم األساسً ببلدٌة العزٌزٌة.

وسوؾ تسهم نتابج هذا الدراسة وما ٌصدر عنه من توصٌات فً تحدٌد واقع 

التربٌة الفنٌة فً المدارس اللٌبٌةوتؤكٌد دور التربٌة الفنٌة كعملٌة مقصودة هدفها 

 خصٌته .مساعدة التلمٌذ على النمو فً جمٌع جوانب ش

اشتملت الدراسة على معلمٌن التربٌة الفنٌة فً مدارس مرحلة التعلٌم األساسً 

(, ولقد اتبع الباحث المنهج الوصفً 2012-2013ببلدٌة العزٌزٌة للعام الدراسً )

 التحلٌلً كمنهج لدراستهما .

 وقد أسفرت الدراسة عن مجموعة من النتائج أهمها :

ة فً معظم مدارس التعلٌم األساسً فً بلدٌة عدم توزٌع دلٌل التربٌة الفنٌ - أ

 العزٌزٌة , وان اؼلب معلمٌن ٌضعون مفردات المادة بؤنفسهم .

عدم اهتمام إدارات المدارس بمادة التربٌة الفنٌة وعدم تخصٌص مرسم خاص  - ب

لتدرٌب التبلمٌذ على الرسم أو النحت , وعدم توفر المستلزمات المناسبة 

 لتدرٌس المادة .

ربٌة الفنٌة مادة محبوبة لدى معظم التبلمٌذ ولكن اؼلب معلمٌها مادة الت - ت

 ٌشتكون من استؽبلل معلمً المواد األخرى لحصصهم بموافقة اإلدارة .
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 فلسفة الحرب عند  نٌقوال مكٌافٌللً

 ازدهار محمد البشكار    
 كلٌة اآلداب/ جامعة الزاوٌة  

 المقدمة :

نالت الحرب اهتمام مفكري عصر النهضة  فحاولوا تحدٌد دواعٌها وتحلٌل 

القانونٌة والفلسفٌة التً تستند إلٌها, فؤبدوا آرابهم فٌها وسجلوا األسس الفكرٌة و

انطباعاتهم عنها, وهذا ما سمح بتطور نظرة الحكام إلً مسؤلة النزاع الحربً, 

وساعد على بلورة مفهوم الحرب وتحدٌد أسلوبها والؽرض منها, فقد انطلق 

قوانٌن الرومانٌة فبلسفة عصر النهضة فى معالجتهم لمفهوم الحرب من دراسة ال

والقٌم المسٌحٌة فى محاولة تفسٌرها بما ٌتماشً والواقع الذي كانت تعٌشه أوروبا 

مع نهاٌة القرن الثالث عشر, فساهموا فً معالجتهم لمسؤلة شن الحرب لفرض 

سلطة الحاكم التً أصبحت مثار نقاش رجع فٌه أؼلبهم إلً مبدأ "الحق الرومانً" 

لشرعٌة والقانونٌة واألخبلقٌة للحكام المستبدٌن أو وبذلك وضعت األسس ا (1)

الطؽاة أو القادة الذٌن اؼتصبوا السلطة فى المدن واإلمارات اإلٌطالٌة التً تحررت 

من هٌمنة اإلمبراطورٌة الجرمانٌة لٌإسسوا دوالً ٌخضع لهم سكانها مقابل الفوابد 

الحٌاة التً كانت  التً ٌحققونها لهم والمتمثلة فى ضمان األمن وتوفٌر شروط

أساس ألنظمة الملكٌة المطلقة فً باقً أقطار أوروبا, لقد كان هدؾ الحاكم 

الطاؼٌة فى الدول اإلٌطالٌة اكتساب العظمة التً اعتبرها ؼاٌته ومثله األعلى  

صاحب الكومٌدٌا اإللهٌة فى  Dante A Alighieri *فطرح "دانتً الؽٌٌري"

حول ضرورة قٌام حكومة عالمٌة للحد من النزاع  كتابه " المناركٌة " عدة أسبلة

ومن أجل رفاهٌة الجنس البشري , وتساءل عن أحقٌة الشعب الرومانً فى حكم 
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العالم ما دام أنبل شعب معتبراً أن سلطة اإلمبراطور التً تستوجب علٌه إقرار 

وفً  (2)السبلم مستمدة من هللا , وبالتالً لم تعد خاضعة للكنٌسة وال لرجالها" 

ٌثٌر فً كتابه   Marcellus Badoua  **الفترة نفسها نجد "مارسٌلٌوس بادو"

مسؤلة الدولة وموضوع الحرب انطبلقا من مسلمات البلهوت ومنطلقات القانون 

الرومانً , فاعتبر فً كتابه " الدفاع عن السلم " أن واجب الحكومة المتمدنة لٌس 

وجه نفسه ناقش لٌوناردو وفى الت(3)إعبلن الحرب بل تحقٌق السبلم 

, دستور دولة فلورنسا وأرجع فٌه صبلحٌات   Leonardo Burin*برونً

الحكم وتحدٌد السٌاسة والحرب إلً مكانة األولٌؽارشٌة التً تمارس سلطاتها علً 

شرٌطة أن ٌكون الممثل لها وهو الحاكم المستبد ٌتصؾ   (4)التشرٌع والجٌش

 (5) لة تجمع بٌن تذوق الفنون وإتقان أسالٌب الحرببسلوك ٌإهله للقٌادة وثقافة أصٌ

ومع حلول القرن السادس عشر لم ٌعد هذا التحلٌل ٌعبر عن واقع عصر النهضة 

فى إٌطالٌا فٌما ٌتعلق بمسؤلة الحرب ومفهوم السلطة , وهذا ما أوضحه " 

وم فرانسٌسكو دي فٌتورٌا * فى كتابه " تارٌخ إٌطالٌا " فؤنطلق فى معالجته لمفه

الحرب من أن اإلنسان مطبوع على الرؼبة فى السٌطرة وإثبات تفوقه " فالحرٌة 

حتً عند أكبر الناس مقاماً  هً خداع وتصنع ٌخفً وراءه شهوة التفوق فى 

وقد اعتمد فى حكمه هذا علً تجاربه الشخصٌة وعلً دراسته   (6)السلطان " 

ى مصالح مادٌة شخصٌة ال فى لتارٌخ إٌطالٌا , فاعتبر أن أسباب الحروب تتمثل ف

وهذا ما جعله ٌبرر حرب اإلبادة التً انتهجها البابا  (7)دوافع أخبلقٌة مثالٌة 

إسكندر من آل بورجٌا ألنها من متطلبات السلطة ولٌست من توجهات الكنٌسة , 

وهذا ما ٌخوله وفق قوله , "إبادة وقتل سكان بٌزا  أو وضعهم فى السجن ما دامت 

  (8)ة تستوجب ذلك" مصلحة الدول
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من هنا سوؾ  تصبح هذه األفكار التً طورت مفهوم الحرب انطبلقا من مصلحة 

الدولة أساس التفكٌر السٌاسً عند نٌقوال مكٌافٌللً فى مإلفاته " األمٌر, 

كٌؾ والمطارحات, وفن الحرب, تارٌخ فلورنسا, وهنا ٌطرح السإال التالً وهو:  

 فلسؾ مكٌافٌللً مفهوم الحرب؟

سإال نحاول اإلجابة علٌه من خبلل هذا الطرح الفلسفً ضمن مرجعٌة منهجٌة 

 تدور حول فكر هذا الفٌلسوؾ الذي أعتبر بحق منظر فلسفة الحرب والبلأخبلقٌة.

 :أهمٌة البحث

تكمن األهمٌة  فً سبر أؼوار القٌمة الفلسفٌة لفكر الفٌلسوؾ نٌقوال مٌكٌافلًٌ      

حرب والقوة واستخدام العنؾ والبلأخبلقٌة لتحقٌق ؼاٌة السٌما عن النزعة إلً ال

 األمٌر أو الحاكم  .

  أسباب اختٌار البحث:

واقعٌة هذا الفكر والبراؼماتٌة العمٌاء والصرٌحة لتحقٌق ؼاٌات هً مشروعة     

فً نظر فٌلسوفها مكٌافٌللً  كانت من أسباب ودواعً اختٌار الموضوع , ذلك 

ٌقة أو الكٌفٌة التً حاول الفٌلسوؾ أن ٌجعلها منهاج عمل محاولة منا إظهار الطر

 .لكل حاكم أو أمٌر ٌبؽً بسط نفوذه وسٌطرته  

 منهجٌة البحث: 

اقتضت المنهجٌة العلمٌة فً هذا البحث االعتماد على منهج تحلٌلً من أجل     

اإلحاطة قدر اإلمكان ببواطن فلسفة الحرب كما دعً لها الفٌلسوؾ االٌطالً 

نها فلسفة عملٌة شكلت جوهر الفكر السٌاسً الداعً إلى استخدام القوة بدل وكو

 السلم .
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  :فٌلسوؾ الحرب* نٌقوال مٌكافٌللىالمطلب األول  : 

لعل الواقع السٌاسً فً إٌطالٌا كدولة ممزقة األوصال بٌن أمارات متناحرة     

ة البندقٌة, مقسمة إلً خمس دوٌبلت هً مملكة نابولً, دوقٌة مٌبلنو, جمهورٌ

قد هٌؤ الظرؾ الموضوعً ( 9)جمهورٌة فلورنسا, والدولة البابوٌة فً الوسط 

لتؤمبلت رجل كمكٌافٌللً الذي ركز تفكٌره علً األسبلة التالٌة: كٌؾ ٌتوصل 

 الحاكم إلً السلطة؟ كٌؾ تمارس السلطة ؟ كٌؾ ٌحافظ علٌه؟ 

استنطاق الواقع, ومزج هذا ما جعل مكٌافٌللً ٌجمع فً دراسته تجارب الماضً و

بٌن التجربة الشخصٌة والمفاهٌم النظرٌة, فقد حاول تحدٌد مفهوم الحرب انطبلقا 

فكانت  (10)من تحقٌق سلطة قوٌة قادرة علً فرض ذاتها داخلٌاً ونفوذها خارجٌاً 

أفكاره عن الحرب وأسالٌبها وما ٌرتبط بها من سلوك الحاكم تتوٌجاً لتطور مفهوم 

النهضة, حٌث اعتبر أن القاعدة هً الصراع والحرب,  الحرب فً عصر

واالستثناء هو السبلم وحتً السبلم عنده لٌس السبلم الكسول وإنما السبلم النشٌط 

فوضع اإلطار الذي حدد صفات القابد  (11)الذي ٌكون فٌه االستعداد للحرب المقبلة 

تمٌتها فى وأسلوبه فى الحكم وعرض مسؤلة تكوٌن الجٌش وضرورات الحرب وح

مختلؾ تؤلٌفه سواء فٌما كتبه عن "إصبلح دولة فلورنسا"  وفى "فن الحرب" أو 

 استنتاجه من قراءته للتارٌخ الرومانً فى "المطارحات" و"األمٌر" 

لقد رسم مكٌافٌللً صورة الجمهورٌة المثالٌة التً تحكمها الروح الرومانٌة     

علها تكون ( 12)تٌك وإمداد وقٌادة وحدد قواعد التنظٌم العسكري من تجنٌد وتك

مرشد للحاكم المؤمول والبطل المنتظر لطرد األجانب من إٌطالٌا وتوحٌدها, وإعادة 

مجدها والقضاء علً حالة العنؾ واألطماع الشخصٌة المحدودة الهدؾ التً ال 
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تحقق مصلحة الحاكم وال تعمل على تدعٌم سلطته, وقد تركزت أفكار مكٌافٌللً 

فى مسؤلة تكوٌن الجٌش وأسلوب القٌادة وضرورة المحافظة على  عن الحرب

السلطة, فبالنسبة إلً مسؤلة تكوٌن الجٌش دعا إلً تجنب استخدام المرتزقة 

واالعتماد أساسا على أفراد الشعب " فالجٌش الوطنً ٌجب أن ٌكون والءه لؤلمٌر 

ى نفوس رعاٌا والحب البلزم لؤلمٌر والحماس الضروري للحرب ال ٌكونان إال ف

, أما (13)الحاكم ذاته, فمن الواجب علً األمٌر أن ٌسلح نفسه برجاله ورعاٌاه 

أسلوب القٌادة فى منظور مٌكافٌللً فٌستوجب فٌه ظهور القابد الكؾء الذي ال ٌفكر 

إال فى موضوع الحرب, إذ أن الحرب هً الفن الوحٌد الذي ٌحتاج إلٌه كل من 

ٌث ٌوجد الرجال وال ٌوجد الجنود ٌكون الخطؤ من الحاكم , أنه ح(14)ٌتولً القٌادة 

ال من خطؤ الوضع أو الطبٌعة, وهذا ما ٌفرض على القٌادة توفٌر قوانٌن جٌدة 

وأسلحة قوٌة مادامت القوانٌن توجد حٌث تتوافر األسلحة القوٌة, أما ضرورة 

وم الحرب, المحافظة علً السلطة فهً عند مٌكافٌللً األساس الذي ٌقوم علٌه مفه

وهذا ما ٌفرض علً الحاكم القٌام بحروب وقابٌة ألن تؤجٌلها أو تفادٌها ٌكون دابماً 

 فى مصلحة العدو.

 :   أمٌر مٌكافٌللى * ثانٌا :

جرت عادة أولبك الذٌن ٌرٌدون أن ٌنالوا حظوة عند األمٌر أن ٌسعوا إلى هذا     

ٌعلمون بؤنه ٌدخل السرور على بؤن ٌقدموا له الهداٌا من نفٌس مقتنٌاتهم, أو ما 

نفسه بشكل خاص ولذا ؼالباً ما ٌقدم لؤلمراء الجٌاد واألسلحة والخلع والدرر 

والحلً البلبقة بسإددهم, ولكن رؼبة منى فى أن أدفع إلى سموكم شاهداً متواضعاً 

على إخبلصً, لم أجد بٌن مقتنٌاتى أعز وال أسمى من علم بمآثر أعبلم الرجال, 

ن خبرتً الطوٌلة باألحداث المعاصرة ودراستً المتصلة للماضً, وقد اكتسبته م
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بذلت قصارى جهدي باحثاً مدققاً فى أعمال العظماء, وها أنا ذا أقدم إلى سموكم 

 .(15)تراثها بٌن دفتً هذا السفر الصؽٌر

هكذا ٌبدأ مٌكافٌللى كتاب األمٌر, ولعل هذا السفر الصؽٌر الذي ٌتناول األخبلق     

نال من الثناء واللعنات وترك من األثر على قرابه ما ٌفوق أي سفر أو كتاب قد 

آخر, فقد وسم بؤنه من عمل الشٌطان وبؤنه فاتحة علم السٌاسة, وبؤنه ترنٌمة 

الحرٌة, وبؤنه سخرٌة ونكتة وتحذٌر وإلهام إلهى, ومجرد وصؾ للواقع السٌاسً 

على كتابته أنه الكتاب السٌاسً فقد أعلن نابلٌون بونابرت بعد مضى ثبلثة قرون 

الوحٌد الذي ٌستحق القراءة, وهتلر* كان ٌضعه على مقربة من فراشه فٌقرأ فٌه 

كل لٌلة, وكان قد ذكره فى كتابه "كفاحى" وأٌضاً موسولٌنى* نجده قد اختاره فً 

, لذلك ٌمكن (16)أٌام تلمذته موضوعاً أساسٌاً لرسالة الدكتوراه التى نالها وقتذاك

قول أن دراسة مٌكافٌللى هذه التى تحمل عنوان "األمٌر" تبدو على صلة وثٌقة ال

بالظروؾ المضطربة لبداٌة القرن الحادى والعشرٌن, كما بدأت ألنداد مٌكافٌللى 

السٌاسٌٌن فى الصراعات العنٌفة القاسٌة بٌن دوٌبلت المدن اإلٌطالٌة قبل خمسمابة 

 عام .

قول أنه بدون القوة ال وجود لؤلمن وبدون األمن فإن فقد ذهب مٌكافٌللى إلى ال     

جمٌع اإلنجازات األخرى للبشرٌة تكون فى خطر دابم, ذلك أن القوة تصنع الحق 

والناس ٌجدون فى القوة ما ٌدفعهم للخضوع لها وكما ٌقول أحد الكتاب ٌري 

ر مكٌافٌللً " أن البشر علً استعداد للتصرؾ تجاه بعضهم البعض أسوأ من أكث

كذلك من األفكار األساسٌة فى أطروحات مٌكافٌللى تؤكٌده  (17)الوحوش ضراوة " 

المستمر والحازم على أن المصالح المادٌة تشكل محركاً أساسٌاً من محركات 
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التارٌخ, وأن وجود سلطة قوٌة ٌشكل أفضل الضمانات لصٌانة هذه المصالح, 

بداٌات ازدهار الرأسمالٌة على وتبدو هذه الفكرة فى حالة تصالح كامل مع فترة و

صعٌد االقتصاد والمجتمع وفى المحصلة النهابٌة ٌرى مٌكافٌللى أن المجد والثراء 

هما فى طلٌعة األهداؾ التى ٌنبؽى على اإلنسان العمل من أجل تحقٌقها, أما 

القانون فهو أمر مطلوب ولكن بناء جٌش قوى أكثر أهمٌة منه, ذلك أن هذا القانون 

لى جٌش ٌحمٌه, وقد كانت الفترة التى عاش فٌها مٌكافٌللى قد شهدت أعمق بحاجة إ

التحوالت الفكرٌة السٌاسٌة فى التارٌخ األوروبً الحدٌث وهى الفترة المعروفة 

بشكل خاص أحد منابته  -فلورنسا -بعصر النهضة األوروبً الذى كانت إٌطالٌا

سٌاسة والحكم وسلطة الدولة, األساسٌة على صعٌد الفن واألدب والفكر ومفاهٌم ال

أدت فى الواقع  (18) فقد شهد مكٌافٌللً مرحلة صعبة من مراحل التحول الهامة بها

االجتماعى إلى ظهور طبقات جدٌدة لم تكن والدتها بعٌدة عن جو التقاطب الذى 

ساد تلك الفترة وخاصة بٌن أنصار المحافظة وعلى رأسهم ممثلو الكنٌسة 

 عاة التجدٌد فى شتى المٌادٌن.الكاثولٌكٌة وبٌن د

وأخٌراً ٌعد هذا الكتاب أٌضاً هو الدستور الذى ٌوجه سٌاسة الطؽاة والمستبدٌن     

والدٌكتاتورٌٌن والعدٌد من الدول فى جمٌع تصرفاتها ومٌولها, والتى كانت كما 

ٌبدو لكل من ٌراقب سٌر هذه السٌاسٌات وآثارها ونتابجها القول الفصل فى كثٌر 

 التطورات العالمٌة فى العصور الحدٌثة .من 

 ًفلسفة فن الحروب:المطلب الثان  : 

ٌعتقد الكثٌرون الٌوم بؤنه ال ٌوجد أمران أكثر تباٌناً واختبلفاً وأبعد عن التناسق     

من الحٌاة المدنٌة والحٌاة العسكرٌة, ولكن عندما ننظر إلى طبٌعة الحكومة 
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ٌة بٌن هاتٌن الحٌاتٌن, وأنهما لٌستا تكمبلن والسلطة فإننا نجد صبلت وثٌقة قو

بعضهما البعض فقط, بل أنه من الضرورى أن ترتبطا ارتباطاً وثٌقاً وأن تتحدا 

 .(20)معاً إتحاداً قوٌا ً

هذه الجمل التً تجا فى فاتحة كتاب "فن الحرب" لمٌكافٌللى تنٌر لنا السبٌل     

على أن هذا المفكر لم ٌنظر إلٌها فى  لتفهم عناٌته بالمسابل العسكرٌة والسٌاسٌة,

مإلفاته نظرة رجل عسكري بل الحظ الدور الحاسم الذي للقوة العسكرٌة وتؤثٌرها 

فى السٌاسة, وقد انتهى إلى أن كٌان وعظمة كل دولة ٌتعززان إذا حظٌت القوة 

العسكرٌة بنصٌبها الصحٌح ومكانتها الحقٌقة فى النظام السٌاسً للدولة, وهو ما 

ره فى كتابه األمٌر وعاد فكرره فى كتابه المطارحات إذ قال )وال ٌمكن أن ذك

توجد قوانٌن صالحة إال حٌثما وجدت أسلحة قوٌة, وحٌثما وجدت أسلحة قوٌة 

توجد قوانٌن صالحة, ولهذا فإنه ٌحث الحاكم على أن ٌضع نصب عٌنٌه دابماً أن 

" وٌجب أال ٌكون لؤلمٌر أى احتفاظه بسلطته ٌتوقؾ على القوات العسكرٌة فٌقول 

هدؾ أو رأى آخر, وال أن ٌعنى بدراسته أى شا آخر ؼٌر الحرب وتنظٌمها 

فقد تعلم مكٌافٌللً أن القابد المسلح ٌنتصر بٌنما القابد الذي ال  (21)وضبطها " 

, لقد عنى مٌكافٌللى فى كتابه المطارحات بهذه المشكلة (22)ٌحمل سبلح ٌنهزم

للتارٌخ الرومانً إلى أن أساس الدولة هو التنظٌم العسكرى, وانتهى من دراسته 

وهكذا أٌضاً فإن فن الحرب هو الكتاب العسكرى الذى قامت علٌه أساساً شهرة 

مٌكافٌللى كمفكر عسكرى, فبالرؼم من أنه عنى فٌه بتفاصٌل التنظٌم العسكرى 

وال وااللتزامات وفن القتال "التكتٌك" إال أنه تعمق إلى أبعد من هذا وناقش األح

السٌاسٌة للتنظٌم الصحٌح, وكإن تحقٌق دور القوة العسكرٌة فى الحٌاة السٌاسٌة هو 

المؽناطٌسٌة التى جذبت نحوها كل تفكٌر مكٌافٌللى السٌاسى, وهنا سإال ٌطرح 
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نفسه أال وهو كٌؾ وجه مٌكافٌللى كل انتباهه إلى مشكلة الصلة بٌن التنظٌم 

 رى؟السٌاسى والتنظٌم العسك

القضٌة األساسٌة التً أنشؽل بها مٌكافٌللً, وشكلت محور أطروحته فً     

الجانب العسكري, هً المفارقة التً كانت تعٌشها المدن اإلٌطالٌة بالمقارنة مع 

نظٌراتها فً أوروبا, ففً الوقت الذي كانت فٌه هذه المدن اإلٌطالٌة تعٌش نهضة 

مناسبات عدٌدة بهزابم عسكرٌة عً ٌد  فكرٌة وحضارٌة وتجارٌة فؤنها منٌت وفً

فرنسا, وكانت العلة فً هذا تعود وفق رأي مٌكافٌللً إلً عامل الوهن الذي 

. ومن ثم كان ٌنتظر أن ٌخرج من بٌت أل مدٌتشً, (23)أصاب الجانب العسكري 

أمٌر له القدر الكافً من الخٌال بحٌث ٌري دولة إٌطالٌا متحدة, ومن الجرأة بحٌث 

على أن اهتمام مٌكافٌللى بهذا األمر إنما جاء أساساً  (24)خٌال إلً واقع ٌحول ال

ثمرة المعرفة السٌاسٌة الممتازة التى توافرت له, كما كان دلٌبلً على تفهمه الدقٌق 

للقوى الحقٌقٌة بٌن التنظٌمٌن العسكرى والسٌاسى لهذه الحقبات من التارٌخ, والتى 

العظٌمة للقرنٌن الرابع  والخامس عشر, ولم  كانت هى أساس التفاعبلت الثورٌة

ٌكن لٌكتشؾ الصلة بٌن التؽٌٌرات التى حدثت فى التنظٌم العسكرى وبٌن 

التطورات الثورٌة التى حدثت فى النطاق االجتماعً والسٌاسً إال عقل حاضر, 

على أن الرؼبة العامة لتفهم المسابل العسكرٌة, والتى كان من الضرورى أن 

الفترة الثورٌة, باإلضافة إلى مؤساة إٌطالٌا سببت تعمق مٌكافٌللى إلى  تثٌرها هذه

حد كبٌر فى دراساته , وذلك تبعاً لتجاربه العملٌة فى السٌاسة الفلورنسٌة, إذ تلقن 

درساً خاصاً فى مٌدان التنظٌم العسكرى بما فٌه من تعقٌدات سٌاسٌة كانت أكبر 

وراً سٌاسٌاً إٌجابٌاً فقط لمدة قصٌرة نسبٌاً تراجٌدٌا فى حٌاة مٌكافٌللى أنه لعب د

عندما كان "تومازو سودرٌنى" أكبر موظفى  1498 -1512امتدت من عام 
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, على أن ارتباط مكٌافٌللى ونشاطه (25)الدولة  ٌوجه سٌاسة دولة مدٌنة فلورنسا 

السٌاسً بحكم سودرٌنى لم ٌكن مجرد صدفة, فبعد إقصاء إل مدٌتشً وبعد مرور 

قصٌرة فى اضطراب وفوضى أتفق الدٌمقراطٌٌن واألرستقراطٌٌن الحزبان فترة 

المتنافسان فى فلورنسا على اختٌار سودرٌنى للحكم, ولم ٌكن هذا قادراً وال راؼباً 

فى الوثوق باألرستقراطٌٌن وال بالدٌمقراطٌٌن, ولهذا انتهى إلى اعتبار مجموع 

الدعامة األساسٌة لحكمه, ولم تكن  الموظفٌن الدابمٌن فى الحكومة لدٌه على أنهم

تتوافر له فرصة لٌكون شخصٌة بارزة فى أى من الحزبٌن, ولكنه كسكرتٌر فى 

الرباسة كان بالطبٌعة من أفراد المجموعة التى ٌفضلها سودرٌنى وٌعقد علٌها آماله 

ولهذا تهٌؤت له الفرصة لٌظهر معدنه الطٌب وتحقق سودرٌنى بسرعة من كفاءة 

ا الرجل صؽٌر السن فاجتذبه إلى دابرة خلصابه واستخدمه فى أعمال ومواهب هذ

وبذلك وصل مٌكافٌللى  (27)إدارٌة وسٌاسٌة عامة كمستشار ودواوٌنً ودبلوماسً

إلى أعماق المشاكل العسكرٌة التى كانت تسٌطر على حكومة سودرٌنى وهى 

 .(28) مشاكل إعادة ؼزو بٌزا

سابل العسكرٌة, كما رأٌنا بسبب ما أحس به فى هكذا إذاً عنى مٌكافٌللى بالم    

تجاربه الخاصة من تؤثٌرها القوى فى التطورات العامة للحوادث السٌاسٌة, ولهذا 

فإن تحلٌل آراء مٌكافٌللى العسكرٌة ال ٌمكن أن تقؾ عند دراسة كتابه العسكري 

ٌاسٌة "فن الحرب" والذي خصصه للمسابل العسكرٌة, ففى كتاباته التارٌخٌة والس

تلعب الحرب والتنظٌم العسكرى دوراً هاماً أٌضاً, ونجد هذا بوضوح فى كتابٌه 

"األمٌر, والمطارحات", و" تارٌخ فلورنسا ", وكل الخبلؾ الذى ٌمكن أن نجده 

بٌن اآلراء العسكرٌة التى جاءت فى كتابه فن الحرب, وفى كتبه األخرى التارٌخٌة 

اٌن فى األهداؾ التى ألجلها كانت هذه الكتب, والسٌاسٌة قد ٌكون ناتجاً عن التب



 أ أزدهار محمد البشكار

 فلسفة الحرب عند نٌقوال مٌكافٌللً

 

 492 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

فكتاب فن الحرب ٌقدم عرضاً فنٌاً منتظماً آلراء مٌكافٌللى العسكرٌة بٌنما تقدم هذه 

اآلراء فى كتابٌه اآلخرٌن كمقترحات ذات طابع تعرٌفى إٌضاحى, وٌعنى كتاب فن 

عن الحرب برسم برنامج إٌجابى لئلصبلح العسكرى, بٌنما أن المبلحظات 

المسابل العسكرٌة التى جاءت فى كتابٌه المشار إلٌهما لهما طابع سلبى, فهى 

انتقادات موجهة للتعلٌم العسكرى فى إٌطالٌا إبان القرن الخامس عشر قبل الؽزو 

وكان القادة من المؤجورٌن وجنودهم من سراٌا الخٌالة هدؾ انتقاداته  (29)الفرنسى

ٌره ٌقول )كانوا مفككٌن ال تربطهم أى وهجومه, وموضع عدم احترامه أو تقد

وحدة تملإهم األطماع ؼٌر مخلصٌن وال تتوافر فٌهم روح الضبط والربط شجعان 

 بٌن األصدقاء جبناء فى مواجهة األعداء ال ٌهابون هللا , وال إٌمان لهم بالرجال(

 , وكان رأٌه السا فٌهم واضحاً فى تعبٌراته التهكمٌة عنهم فى كتابه تارٌخ(30)

فلورنسا عندما تحدث عن المعارك التى خاضتها جٌوش المحترفٌن فى القرن 

 الخامس عشر.

وأوضح مٌكافٌللى أن القادة المحترفٌن وجنودهم قاتلوا أسوأ قتال إذ ال مصلحة     

معنوٌة كانت تربطهم بالحرب ألنهم لن ٌستطٌعوا الموت أو التضحٌة بؤعمارهم 

وا أمناء فى الحرب ومن توجٌه أسلحتهم نحو من أجل حفنة من المال, إنهم لٌس

العدو, إنهم ٌختببون خلؾ األسوار هرباً من الرصاص, إنهم مرتزقة ٌعٌشون من 

 .(31)أجل ابتزاز المال ال من أجل التضحٌة بؤنفسهم

وتبعاً آلراء مٌكافٌللى كانت االعتبارات المالٌة لها التوجٌه األكبر لطبٌعة     

كان لها أٌضاً هذا فى إدارة الحرب فى إٌطالٌا طوال القرن  التنظٌم العسكرى, كما

الخامس عشر, ولما كان الجنود هم رأس مال القابد األجٌر المحترؾ فإنه ببل شك 
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لم ٌكن راؼباً فى فقدهم فى المعركة, وإال كان ٌخسر رأس المال نظٌر دراهم 

ب المناورات, فإذا معدودة, ولهذا كان ٌتجنب المعركة االلتحامٌة وٌفضل علٌها حر

لم ٌمكنه تجنب المعركة عمل على أن تكون خسارته فٌها أقل ما ٌمكن, ولهذا كان 

العصر عصر معارك ؼٌر دامٌة, ولكن فى ذات الوقت فإن الحروب القصٌرة 

األجل لم تكن فى صالح القادة المؤجورٌن وهم ال ٌرٌدون بالتبعٌة أن ٌفقدوا عملهم 

ما ٌبدو النصر واضحاً ومحققاً فإنهم ٌطٌلون من أمد وصناعتهم, ولهذا فحتى عند

الحرب بتحوٌلها لحمبلت متتالٌة, وقد أشار مٌكافٌللى إلى أن إؼفال استخدام جنود 

المشاة فى إٌطالٌا إنما ٌرجع سببه إلى المصالح المالٌة للقادة المؤجورٌن ذلك أن 

الجنود الراكبٌن الذٌن هم الجنود المشاة ٌمكن إعدادهم بنفقات أقل مما ٌتطلب إعداد 

رأس المال المتداول للقادة المؤجورٌن وبؽٌر الجنود الراكبٌن كان من الممكن أن 

تتحول الدول كلها إلى التجنٌد كوسٌلة رخٌصة لزٌادة عدد جنودها عن عدد جند 

 .(32) جاراتها

هو وقد قال مٌكافٌللى أنه من وجهة عامة كان القلٌل من التحسٌن أو التطور     

وحده المستطاع فى ضوء األحوال القابمة, ولما كان القادة المؤجورٌن ٌعملون 

بذات الدوافع واألثرة وحب النفس, وقد اعتبروا الحرب الوسٌلة الوحٌدة للعمل 

والحٌاة, فقد كانت مصالحهم المشتركة فى أن ٌتقبلوا كل القواعد القابمة وأن ٌلعبوا 

ضعؾ الدول اإلٌطالٌة فٌفسره بلجوبها إلً ذات الدور, فمكٌافٌللً ٌتؤلم من 

المرتزقة*, ففً الواقع الجٌش الوطنً وحده ٌمكنه أن ٌإمن األمن والخدمة 

ومن الضرورى أن نذكر على  (33)العسكرٌة تشكل أرقً أنواع اإلخبلص للوطن

نقٌض الوصؾ الذى قدمه مٌكافٌللى أن القادة المؤجورٌن فى النصؾ الثانى للقرن 

ر بدأوا ٌعنون بالمسابل العسكرٌة المستحدثة وبدأوا ٌستخدمون جنود الخامس عش
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, وٌجب أٌضاً أن نذكر بؤنه كانت هناك منافسة وخصومة بٌن (34) المشاة والمدفعٌة

القادة المؤجورٌن, وبالتبعٌة فإنهم كانوا تواقٌن إلى هزٌمة العدو ألطماعهم 

تهم ولهذا فإنهم إذا كانوا الشخصٌة وللمحافظة على سمعتهم واإلبقاء على مكان

ٌتجهون فى الؽالبٌة إلى الحرب المناورة, فإن هذا لم ٌكن بوحى من ضمابرهم ولم 

 ٌكن كذلك عن قصد سا. 

كان الموقؾ السٌاسى فى إٌطالٌا فى القرن الخامس عشر هو الذى ٌحدد     

كانت هى  استراتٌجٌتهم أو ٌملٌها علٌهم, وكذلك فإن الوسابل المحدودة نسبٌاً التى

كل طاقة الوالٌات الصؽٌرة والتى كانت متساوٌة تقرٌباً فى القوة, كانت هذه 

الوسابل تكون فى جملتها العقبة التى تمنع حشد أى قوة أو جهد, وكان من الممكن 

جعل اإلصبلحات العسكرٌة مستطاعة بدرجة كبٌرة, ولم ٌكن مٌكافٌللى ؼافبلً عن 

الٌا السٌاسى وبٌن آلتها الحربٌة ؼٌر الصالحة الصلة أو االرتباط بٌن نظام إٌط

للتمشى مع الزمن, وقد أدرك مٌكافٌللى أن إٌطالٌا كانت تحتاج إلى ما هو أكثر من 

التدابٌر ذات الطابع الفنى, وما هو أكثر من إلؽاء استخدام الجنود المؤجورٌن و ما 

اقى الدول هو أكبر من استخدام المشاة, وذلك حتى تستطٌع مقاومة اعتداء ب

األوروبٌة بنجاح, لقد كان فى الروح التى أدار بها اإلٌطالٌون حروبهم شا أساسى 

خاطا فٌقول )وال ٌمكن أن تسمى حرباً عندما ال ٌقتل الناس بعضهم بعضاً, 

وعندما ال تدمر المدن وتنهب األرض, فإن التدمٌر الكامل ألرض العدو ٌجب أن 

 .(35) ٌكون الهدؾ األساسى للحرب(

والحرب الحقٌقٌة قتال للبقاء, وفى مثل هذا القتال فإن كل شا ٌسمح به,     

ٌُتخذ, فبل ٌنبؽى البتة  وعندما ٌكون أمن الدولة وسبلمتها متوقفان على القرار الذى 
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تقدٌر العدالة أو نقٌضها وال ٌنبؽى التفكٌر فى القسوة أو اإلنسانٌة وال فً الشرؾ 

 .(36)أو العار

الحرب ٌجب أن تقدر فقط تبعاً لتؤثٌرها ونتابجها وٌقول مٌكافٌللى إن أسالٌب     

بإعجاب عن كاسترو وتشٌوكاستراكانى )ولو استطاع الكسب بالخداع والتضلٌل 

فإنه ال ٌحاول إطبلقاً استخدام القوة وذلك ألنه قال بؤن النصر وسٌلة للحصول 

للى بؤن عناٌة القابد ال علٌه, هو الذى ٌجا بالفخر للمنتصر, وبذلك فقد ظن مٌكافٌ

ٌنبؽى أن تحدد باألعمال العسكرٌة فقط, بل أنه ٌجب أن ٌعنى باستخدام وسابل 

أخرى صالحة لخداع العدو سواء أكانت مباشرة أو ؼٌر مباشرة كنشر الشابعات 

 .(37) مثبلً(

  فلسفة تنظٌم الجٌش عند مٌكافٌللىالمطلب الثالث :  

افٌللى للمعركة ٌمكن أن نرى أنه كان معنٌاً بمشكلة من األهمٌة التى ٌقدرها مٌك    

الضبط والربط, بل وٌمكن القول بؤن هذا الضبط والربط كانا فى تقدٌره أهم نواحى 

فن الحرب, وهولم ٌؽفل فى كل فرصة عن ذكر أهمٌة الضبط والربط الجٌدان 

بٌنما  ألنهما أساس وقاعدة الجٌش الجٌد, إن النظام الجٌد ٌجعل الجنود شجعاناً 

 .(38)ٌجعلهم االضطراب جبناء

إن الضبط والربط أكبر تؤثٌراً من الشجاعة وٌمكن أن ٌتؽلب على القوة وحدها,     

إن القلٌل من الرجال هم شجعان بالطبٌعة ولكن النظام الجٌد والتجربة ٌجعبلن 

الكثٌرٌن شجعاناً, إن مشكلة الضبط والربط فى الجٌش كانت لمٌكافٌللى ظاهرتٌن 

من الضرورى أن ٌدرب الجنود على أسس استخدم أسلحتهم وأن  , فؤوالمختلفتٌن

ٌتعودوا على العمل معاً فى تشكٌبلت, فهم ٌجب أن ٌعملوا على المحافظة على 
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صفوفهم وأن ٌطٌعوا أوامر القادة وإشارة الطبلة وأن ٌحافظوا على النظام الدقٌق 

وهو  واألمر الثانى, (39)مع العدو  سواء أكانوا متفوقٌن أو متقهقرٌن أو مشتبكٌن

الظاهر األكثر أهمٌة فى الضبط والربط وكان مثار مناقشة طوال القرنٌن التالٌٌن, 

وهو مسؤلة تقسٌم الجٌش إلى وحدات تكتٌكٌة صؽرى, فقد كان من الضرورى 

المحافظة على الضبط والربط أثناء القتال وأن تقسم جموع الجنود المترجلٌن إلى 

 صؽٌرة لتتوافر لهم المرونة والقدرة على المناورة.جماعات 

فقد أوصى مٌكافٌللى فى إعداد خطط المعركة أن تقؾ ثبلث مجموعات خلؾ     

بعضها البعض, وبذلك ٌمكن متابعة القتال إذا لم ٌنجح االندفاع األول, وقد نصح 

ٌُحتذى به , فهو ٌرى أن هناك ثبلث طرق  بإتباع نظام الجٌوش الرومانٌة كمثل 

للتمدد والتوسع, ففى اإلمكان ؼزو دول أخرى وحملها على اإلذعان والتبعٌة وهذه 

طرٌقة سٌبة وقد تمثلت فى تارٌخ اسبرطة وأثٌنا , وفى اإلمكان تكون اتحاد 

تعاونى "كونفٌدارٌشٌن" ٌتساوى فٌه جمٌع األعضاء , كما حدث للتوسكابٌٌن 

وهذه طرٌقة أفضل   (40)للسوٌسرٌٌن  واألجبٌٌن األتٌولبٌٌن القدماء , وكما حدث

ألنها ال ُتقحمك فى ؼمار حرب وفى وسعك االحتفاظ بما حصلت علٌه, ولكنها فى 

الوقت نفسه االفتقار إلى االلتحام والتماسك , ونعنى عدم اإلكثار فى الحصول على 

ممتلكات جدٌدة وال ٌمكن التوسع عن طرٌق هذه الصورة ؼٌر المحدودة ولهذا 

حده ٌدعو مٌكافٌللى إلى العدول عنه وال ٌبقى إال الطرٌق الذى اتبعه السبب و

الرومان وهو ٌتضمن إٌجاد أحبلؾ ٌحتفظ المرء لنفسه فٌها بحق القٌادة و بمركز 

السلطة المركزٌة واإلشراؾ على السٌاسة الخارجٌة وقد مكنت هذه الطرٌقة روما 

 .(41)من االحتفاظ والحصول على إمبراطورٌتها الضخمة
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ولذلك ٌقول ٌجب أن تكون أكبر قوة متجهة معاً هى الكتٌبة وتتكون هذه الجٌوش 

من عدد ٌتراوح بٌن ستة آالؾ وثمانٌة آالؾ جندى, وعلى مثال الجٌوش فإن هذه 

الكتٌبة تنقسم إلى عشرة أقسام كل قسم بقٌادة ضابطه, وفى ضوء هذا التنظٌم 

مسٌن ألؾ جندى, ذلك ألن القدر أوصى بؤال ٌزٌد تعداد الجٌش كحد أقصى عن خ

الذى ٌزٌد على هذا ٌسبب اضطراباً ال ٌمكن السٌطرة علٌه, بل أن هذه الزٌادة 

 تسبب الفوضى بٌن الجنود الذٌن ٌتوافر لهم الضبط والربط الجٌدٌن.

وٌقدم لنا هذا الحدٌث مثاالً قٌماً, فقد كان فى عقل مٌكافٌللى صورة محددة      

ٌهدؾ إلٌه التنظٌم العسكرى لكل دولة كان هذا فى الواقع هو قابمة لما ٌجب أن 

الموضوع األساسً فى تفكٌره العسكرى, وإذا كان قد أكثر من الحدٌث عن 

ضرورة توجٌه عناٌة خاصة ببعض الحوادث واألحوال وجعلها وحدها موضع 

ٌمة من التقدٌر, إال أنه كان معنٌاً فى الحقٌقة بوضع وإٌجاد القواعد واألحوال السل

ناحٌة عامة على أنه ٌبدو أن النقص فى التفاصٌل الواقعٌة مع التجربة البلزمة 

لؤلصول العامة من ناحٌتى الوقت والمكان قد سببا الشك فى أن تكون آلرابه 

العسكرٌة قٌمة من الناحٌة التنفٌذٌة أى من ناحٌة التطبٌق العملى لها, ومثل هذه 

كان من الضرورى أن تزداد تبعاً للصورة التى  الشكوك فى القٌمة العملٌة آلرابه

قدمت بها آراءه , لقد جاء فى فن الحرب فى صورة حوار بٌن ثبلثة من أفراد 

وجرى  (42) أسرة أرستقراطٌة فى فلورنسا وبٌن القابد المحترؾ )فابرٌزوكولونا(

هذا الحوار فى حدٌقة قصر أسرة )روتشبلى( وهى مكان اشتهر باالجتماعات 

 اقشات الفلسفٌة التى كانت عادة تدور فٌه.والمن
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إن هذا التصوٌر فى حد ذاته ٌعتبر تصوٌراً أفبلطونٌاً وٌبدو فٌه التقدٌر لروما     

القدٌمة, هذا التقدٌر ٌبدو واضحاً فى كل صفحات الكتاب, ولكن هذه الحقٌقة تسبب 

ثون من رجال اضطراب القارئ إذ أنه ٌجد نفسه حابراً ال ٌعرؾ ما إذا كان المتحد

عصر النهضة أم من العالم القدٌم, وهل هذه اآلراء التى ٌقدمونها تعبر عن 

الحاضر أم أنها مستقاة من الماضى, ولهذا نستطٌع القول فى إٌجاز أن اآلراء التى 

جاءت فى الكتاب إنما هى ذات طابع ٌجعل المجمل العام لكتاب ؼٌر محدود 

 األهداؾ.

  :علم كركابز لفلسفة الحرب عند مٌكافٌللى:العقل والالمطلب الرابع 

لم تكن هذه النظرة سطحٌة فرجال عصر النهضة فى الواقع لم ٌنظروا إلى      

الحظ نظرة عاجلة ولم ٌقللوا من قٌمته, بل اعتبروا الحٌاة صراعا عنٌفاً ٌقوم بٌن 

أن منطق اإلنسان وعقله وبٌن آلهة الحظ, ولكنهم فى ذات الوقت لم ٌشكوا قط فى 

عقل اإلنسان هو الذي ٌنتصر فى النهاٌة, وعندما جعل مٌكافٌللى المعركة مركز 

نظرٌاته العسكرٌة فإنه استطاع أن ٌفعل هذا بسبب أن الشك فى النتابج األمر الذى 

أخاؾ الكتاب قبله لم ٌخفه هو, ثم أنه بتشكٌله تنظٌماً عسكرٌاً ٌتفق مع القوانٌن 

مكن أن ٌقلل من نفوذ الصدفة و أن ٌجعل النجاح أمراً التى ٌملٌها العقل كان من الم

مإكداً, وهذا االعتقاد بتؽلب العقل كان هو الدافع الحقٌقى إلعجاب مٌكافٌللى 

, ولم تكن الرؼبة فى تمجٌد القدٌم وال االتجاه (43)بالتعالٌم العسكرٌة الرومانٌة

اص على كل ما عداه, الشخصً هما اللذان قاداه ألن ٌؽفل هذا المثال التارٌخى الخ

فمناعة الجٌش الرومانى وامتداد الدولة الرومانٌة واتساعها كانا دلٌبلً على أن 

الرومان اصطنعوا أحسن التنظٌمات التى ٌمكن أن تتفق ومنطق الواقع, وكانت 

تعالٌمهم العسكرٌة هى إدراك للطابع الدابم الذى ٌضع تصمٌم التعالٌم والتنظٌم 
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وتبعاً لجعل هزٌمة العدو وتدمٌر قواته الهدؾ األساسً العسكرٌة لكل دولة, 

للحرب, صار الفكر العسكرى مٌداناً مستقبلً له مبادبه الموجهة وله منطقه وأسالٌبه 

الخاصة, وبذلك بات من الممكن مناقشة المشاكل العسكرٌة على أسس فنٌة, ولكً 

لعسكرٌة بالنسبة ٌكون األمر أكثر إٌجازاً كان من الممكن تقدٌر كل األنظمة ا

للؽرض واحد أو لهدؾ واحد أساسً وكان هذا الرأى عند مٌكافٌللى هو الحل 

للمشكل األساسً الذى ٌتوقؾ علٌه النجاح فى الحرب, وبالرؼم من أن االصطبلح 

 "إستراتٌجٌة"  لم ٌكن معروفاً إذ ذاك فقد كان هذا بداٌة التفكٌر االستراتٌجً .

ى منذ ذلك الوقت مستنداً إلى األسس التى وضعها قد تقدم التفكٌر العسكر    

مٌكافٌللى, ولكن لٌس معنى هذا أن كل توصٌات مٌكافٌللى قبلت واعتبرت حقابق 

الشك فٌها, فعلى سبٌل المثال فإنه مهما كانت أهمٌة رأى مٌكافٌللى فى كون 

عند المعركة ذات قرار حاسم, فقط بات واضحاً , ولم تكن النظرٌة العسكرٌة لتقؾ 

حد إٌجاد القواعد واألسس لتشكٌل النظام الصحٌح للمعركة, بل كان علٌها أٌضاً أن 

تبحث بدقة سٌر الحوادث طوال العمل الحربى , ومن جانب آخر فإنه إذا كانت 

المعركة هى مقٌاس الحرب , فمن الواضح أن الحملة الحربٌة كلها ٌجب أن ٌوضع 

معركة الحاسمة وٌوضح مثل هذه تخطٌطها وأن تحلل عملٌاتها بالنسبة لل

االعتبارات أن الدور الذي تلعبه الترتٌبات النظرٌة والتوجٌه التخطٌطى للعمل 

العسكرى فى الحرب الحدٌثة كان أكبر قدر مما قدره مٌكافٌللى, كان هو قدر أهمٌة 

الدور الذى ٌقوم به القابد ٌقول )إن األمٌر الجاهل بفنون الحرب ال ٌكون محترماً 

جنده, وال ٌؤمن جانبهم , فبل ٌلٌق بؤمٌر أن ٌتخلى  لحظة عن علم الحرب , من 

 األولىوٌنبؽى له أن ٌمارس الحرب فى السلم أكثر من سواها, وذلك بوسٌلتٌن: 

الدرس, أما العمل فهو أن ٌستبقى جنوده مسلحٌن مستعدٌن وأن  الثانٌةالعمل و
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ٌعة األرض, وكٌؾ ٌكون ٌمارس الصٌد لٌعود بدنه على التعب ولٌقؾ على طب

ارتقاء الجبال والودٌان, وٌعلم أنواع األنهار والمستنقعات, أما تدرٌب العقل فبل 

ٌكون إال بدرس تارٌخ العظماء واإلمعان فى أسباب عظمتهم والنظر فى وصؾ 

الوقابع والبحث عن أسباب النصر وأسباب الخذالن إلتباع األولى واتقاء الثانٌة 

ٌكافٌللى أنه على القابد ٌجب أن ٌلم بعلمى الجؽرافٌا والتارٌخ, , وهنا ٌإكد م(44)

ولكن فى عصر الحق كانت مسؤلة التخطٌط فى القٌادة العسكرٌة, أو بمعنى آخر 

دور القابد فى وضع تخطٌطه للمعركة, كما كان التدرٌب العسكرى للقابد أٌضاً 

 ٌعتبران معاً المشكلة المركزٌة فى التفكٌر العسكرى.

ومع العمل لتطوٌر دراسة وتفهم هذه المشكبلت تقدم الفكر العسكرى إلى أبعد     

مما كان علٌه أٌام مٌكافٌللى, ولكن مع هذا فإن هذه النتابج الحدٌثة كانت خاتمة 

 منطقٌة للبحوث التى بدأها.

على أنه ثمة ناحٌة واحدة فى الفكر العسكرى الحدٌث ٌمكن القول بؤنها لٌست     

بط بفكرة مٌكافٌللى بل أنها تعاكسها تماماً, كان مٌكافٌللى معنٌاً أساساً فقط ال ترت

بفكرة عامة صالحة للتنظٌم العسكرى الحدٌث ٌإكد بؤن العملٌات الحربٌة ٌجب أن 

تتباٌن عندما ٌجا فى ظروؾ تارٌخٌة مختلفة, وال تكون التعالٌم العسكرٌة متفقة 

وباإلضافة إلى هذا فإن  (45)ة للدولة ومرضٌة إال عندما تتفق مع األحوال الخاص

إصرار مٌكافٌللى على أن تسٌر التعالٌم العسكرٌة وإدارة الحرب تبعاً لقواعد عامة 

 منطقٌة زادت من قٌمة اعتبار العامل العقلى فى المسابل العسكرٌة.

أن نتٌجة اعتبار الحرب علماً أو على األقل زٌادة تقدٌر العناصر المنطقٌة فى     

ابل العسكرٌة, قد أدت بسهولة إلى وجهة النظر التى تقول بؤن الحرب ٌمكن المس

أن تقرر نتابجها على الورق, كما تقرر هذه النتابج فى مٌدان المعركة سواء 
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بسواء, ولقد أمكن منذ ذلك الوقت إدراك أن الحرب لٌست علماً فقط, بل أنها فن 

جابً ألهمٌة العوامل األخرى ؼٌر أٌضاً, ومع نهاٌة القرن الثامن عشر بدأ إدراك ف

المنطقٌة, ولم تعتبر العوامل العامة على أنها ذات أهمٌة, بل اعتبرت العوامل 

الفردٌة الممٌزة كبٌرة األهمٌة, وبدا جلٌاً أن العوامل التى لم تقدر ولم ٌجب 

حسابها, ال تقل تؤثٌراً عن العوامل المنطقٌة التى حسب حسابها, إن إدخال هذه 

اهات الثقافٌة الجدٌدة إلدراك أهمٌة االبتكار والفردٌة إلى جانب العوامل الفنٌة االتج

فى النظرٌة العسكرٌة قد اقترنت باسم كبلوزفٌتز, ومن المبلحظ أن كبلوزفٌتز 

الذى كان عمٌقاً فى نقده لؽٌره من الكتاب العسكرٌٌن لم ٌكن كبٌر العناٌة ببحث 

إنه ٌقدر أن مٌكافٌللى كان صادق التقدٌر  ودراسة مقترحات مٌكافٌللى وحسب, بل

, وهذه داللة على أنه برؼم الظواهر الجدٌدة (46)والحكم فى المسابل العسكرٌة 

التى جاء بها كبلوزفٌتز إلى النظرٌة العسكرٌة خارج نطاق مٌكافٌللى فإنه اتفق مع 

كرٌة إنما هذا األمٌر فى نقطة أساسٌة تقول بؤن دقة التحلٌل الخاص بالمشاكل العس

تتوقؾ على النظرة الصحٌحة لطبٌعة الحرب, فرجل الدولة كثٌراً ما ٌجد نفسه 

مضطرا للسٌر فوق جثثت المبادئ األخبلقٌة حتً ٌحافظ علً الدولة تماما كما 

تفعل الدولة ساعة الحرب عندما تضرب بالمبادئ األخبلقٌة والقٌم عرض الحابط, 

وهكذا  (47)ة, وهً تسرع إلً مٌدان القتال بل تدوس علٌها بؤحذٌة الجنود الثقٌل

نبلحظ أن كبلوزفٌتز لم ٌقذؾ بعٌداً بالنظرٌات األساسٌة لمٌكافٌللى ولم ٌقلل من 

 قٌمتها بل انتفع بها واستخدمها فى إبراز نظرٌاته وآرابه هو نفسه.

 الخاتمة  :

وطنً ٌإثر  لقد رأٌنا أن األمٌر العاقل عند مكٌافٌللً هو الذي ٌعتمد علً جٌش    

معه خسارة معركة علً أن ٌنتصر بقوات مستعارة من المرتزقة, مادام النصر 
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الذي ٌتحقق بفضل القوات األجنبٌة ال ٌمكن أن ٌعتبر نصراً, ألن أسلحة اآلخرٌن 

"أي المرتزقة" إما أن تخٌب ظنك أو تفشل أو تحملك ما ال طاقة لك به, أو تشل 

القوات األجنبٌة فؤنت المنهزم, وإذا انتصرت حركتك فً القتال, فإذا خسرت هذه 

فقد ؼدوت أسٌرها, ولٌس هناك أضعؾ من إنسان ٌعتمد فً قوته علً قوة 

اآلخرٌن, فهو رهٌن حسن الطالع الفتقاره إلً األسالٌب الصحٌحة للدفاع عن 

نفسه, وهذا ما أوضحه مكٌافٌللً فً دعوته لبلستؽناء عن المرتزقة وفً تحذٌره 

مؽبة االعتماد علً األجانب للدفاع عن الوطن, فهم وفق تعبٌره لٌست للحكام من 

لهم قضٌة ٌحاربون من أجلها إذا ما تعرضوا للهجوم باستثناء ما ٌنالونه من رواتب 

ضبٌلة لٌست سبباً كافٌا ٌدعوهم إلً الوالء واالستماتة فً الحرب, فإذا كانت 

ب الذي ٌحملها علً اعتبار الجٌوش مفتقرة إلً حب من تحارب من أجله وهو الح

نفسها شرٌكة له ونصٌرة, فإنه من المستحٌل علً هذه الجٌوش أن ٌكون لها من 

الشجاعة ما ٌكفٌها للصمود أمام عدو معتدل فً شجاعته وهم جنود لؤلمٌر ما لم 

ٌشترك فً حرب, فإذا جاء القتال فهم ٌعمدو إلً الهرب أو رفضوا القتال كله 

تصوره حول مفهوم الحرب من خبلل فكرة "جٌش الشعب"  وعلٌه طرح مكٌافٌللً

عندما اعتبر أن الجٌش والشعب ٌشكبلن كبلً واحدا , ودعا الحاكم إلً عدم نزع 

السبلح من رعاٌاه, بل اعتبر العكس هو عٌن الصواب, فٌتعٌن علٌه إذا وجدهم 

نهم عزالً أن ٌسلحهم, ألن تسلٌحهم ٌضمن هذه األسلحة إلً جانبه, فمن كان م

موضع شك ورٌبة ؼدا مخلصاً موالٌاً, ومن كان قابماً علً الوالء ظل كذلك, 

وبذلك ٌتحول الشعب إلً "مٌلشٌا شعبٌة" أشبه ما تكون بالجٌش الثوري الذي 

استخدمته الثورة الفرنسٌة فً التصدي ألعدابها, ولم ٌعد األمٌر فراداً بل تنظٌم 

لعمود الفقري للهٌاكل اإلدارٌة كذلك, هكذا أصبح مفهوم جٌش الشعب ٌشكل ا

والسند القوي لنظام الحكم واإلدارة المسخرة لرعاٌة مصالح الدولة وأمن المجتمع, 
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فهو الوسٌلة الفعلٌة والعملٌة التً تفرض الدول بواسطتها سٌاستها الداخلٌة وتحدد 

وة نوعٌة عبلقاتها الخارجٌة فوفقاً لرأي مكٌافٌللً قوة الدولة فً قوة جٌشها, وق

الجٌش أساسها االنضباط أما مهمته فهً المحافظة علً هٌبة الدولة وردع أعدابها 

 وتوطٌد األمن الداخلً بإخضاع الرعاٌا وحماٌتهم . 
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دور الجودة فً الفنون التشكٌلٌة باعتبارها اتجاها  حدٌثا  فً تخطٌط 
 ناهجوتطوٌر الم

 خــالد مولود األمٌن الجبـــوأ.                                       

 كلٌة اآلداب / الزاوٌة

 مقدمة :

 نوعى اإلنساإن دور الجودة فً كل المجاالت ٌعتبر قدٌمة قدم الزمان , فمنذ     

وهو ٌعمل على التبدٌل والتؽٌٌر مع البٌبة والظروؾ المحٌطة بها حتى ٌخضعها 

ته واحتٌاجاته, فهو ٌبتكر األفكار ثم ٌعدل من سلوكه وٌحدثه وٌطوره لٌتكٌؾ إلراد

معها فً ثوبها الجدٌد وٌعاصرها , وٌدور فً حلقة التؤثٌر واألخذ والعطاء مما 

ٌنتج عن ممارسات الحضارات والثقافات التً ٌنقل التارٌخ معلوماتها عبر 

هً بعض من مقوماتها المادٌة  العصور , والثقافة أسلوب الحٌاة فً حٌن الحضارة

والمعنوٌة ,وهكذا هً الحٌاة لدى البشر فً كل بقاع األرض وفً كل عصر على 

ما ٌعنٌهم  ةأسالٌب الحٌاالدوام , علٌهم أن ٌتكٌفوا معه وعلٌهم أن ٌستحدثوا من 

الجودة هً مبدأ الفكر السابد الذي  ربمعنى آخعلى مواجهة المتطلبات الجدٌدة , 

بداع والتطور , أي ابتكار سلوكٌة التكٌؾ مع البٌبة الجدٌدة . وعلى ٌرتبط باإل

اعتبار أن الفن من أنماط السلوك اإلنسانً تتؽٌر أشكاله بتؽٌر العصور والتطور , 

الواقع وتطوراته فً المجتمع المحلً  (1)وبما أن التطور ٌعنً االستجابة لمتؽٌرات 

خبللها التطور على هٌؤة استجابة للمعطٌات والدولً فتتم عملٌة الجودة التً ٌتم من 

الجدٌدة كلما حدث تؽٌٌر فً الظروؾ االجتماعٌة وأسلوب الحٌاة من عصر إلى 

عصر, وهً رإٌة للواقع ومواكبة للتقدم العلمً الناتج من تفاعل اإلنسان والبٌبة 
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ب أسلوالذي ٌختلؾ بتؽٌر الثقافة ومن ثم ٌتؽٌر  كوأسلوب اإلدراوتؽٌٌر مدركاته 

الذي ٌعنى إعادة ترتٌب المعطٌات األساسٌة عن طرٌق   رإٌة ذاتٌة تصل  عاإلبدا

فً نتابجها إلى حقابق موضوعٌة وتشتمل الرإٌة الجدٌدة لممارسً الفن باألسس 

البلزمة لهذا التطور واإلبداع واألسلوب المطلوب . بذلك تكون الجودة من حٌث 

 اعل واستجابة األسلوب وتطوٌره من حال إلى حال أكثر تف

 مشكلة البحث :

تكمن مشكلة البحث فً الدور الكبٌر الذي ٌمكن أن تقدمه الجودة فً مجال     

 اعام السٌمالفنون التشكٌلٌة باعتبارها اتجاهاً حدٌثاً فً تخطٌط مناهج الفنون بشكل 

 والتصوٌر والتصمٌم الداخلً بشكل خاص. مشعبتا الرس

 أهدؾ البحث : 

 جودة فً الفنون التشكٌلٌة.إبراز دور ال -1

 التحقق من عملٌة التخطٌط العلمً الجٌد لمناهج الفنون. -2

 كٌؾ ٌمكن التؤكد من مدى فاعلٌة البرامج الحدٌثة فً الفنون التشكٌلٌة. -3

 كٌؾ تسهم الفنون الحدٌثة فً تطوٌر سلوك الممارس لمجال الفنون. -4

 منهجٌة البحث : 

تحلٌلً للوصول إلى نتابج وتوصٌات ٌجب التعامل معها انتهج الباحث المنهج ال    

لمحاولة الربط بٌن التطور التعلٌمً ومعطٌات الجودة وسبل ربطها بالسلوك 

 الفكري للعملٌة التعلٌمٌة فً مجال الفنون.

من المتفق علٌه علمٌاّ أن تخطٌط المناهج عملٌة جماعٌة ٌشترك فٌها أكثر من فرد 

مختلفة , وأنها عملٌة مستمرة ودابمة , معنى هذا عدم , ٌمثلون وحدات النظر ال

الوقوؾ عند أسلوب محدد فً المناهج , بل العمل الدابم والمستمر لتطوٌر وتحسٌن 
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سواء فً مجال  (2)المناهج , واالستفادة مما ٌظهر فً المٌدان من اتجاهات حدٌثة 

لبلستفادة محاولة المناهج وطرق التدرٌس, وفً مجال الفنون والتربٌة الفنٌة , و

وهً تحدٌد األهداؾ وصٌاؼتها فً أسلوب ٌرضً هذا , إحدى هذه االتجاهات نم

 هدفاّ لتحسٌن وتطوٌر مناهج وتدرٌس الفنون فً لٌبٌا. ناالتجاه ٌكو

 تحدٌد األهداؾ عند تخطٌط المناهج:

اّ األهداؾ هً نقطة البداٌة فً العملٌة التربوٌة ولذا فإنها عندما تحدد تحدٌد    

ّ تكون بمثابة الخطوة األساسٌة التً ٌبنى علٌها اختٌار المواد التعلٌمٌة  واضحا

وتنظٌم محتواها وأسالٌب التدرٌس , وتحدٌدها ٌتطلب أساساّ عال الدقة من العناٌة 

  واالعتبار

وٌقول "اٌزٌز" عند فقدان األهداؾ المحددة بوضوح ٌكون من المستحٌل تقٌٌم أي 

ج تعلٌمً بفاعلٌة , وال ٌكون هناك أساس الختٌار المادة أو مقرر دراسً أو برنام

 المحتوى أو طرؾ التدرٌب.

إن االهتمام باألهداؾ التربوٌة وصٌاؼتها فً صورة محددة بدأ منذ أوابل القرن     

األهداؾ " 1949الماضً فً شكل محاوالت متعاقبة, فمثبل تناول "رالؾ ٌاسلر 

أن تحدٌد األهداؾ له فابدة كبٌرة فً اختٌار لتطوٌر المناهج حٌث ٌرى  ةكوسٌل

التً  ًلؤلهداؾ هالخبرات التعلٌمٌة وتوجٌه التدرٌس , كما ٌرىان أنسب صٌاؼة 

تساعد المدرس كمرشد تطبٌقً للموقؾ التعلٌمً , وٌإكد "تاٌلور" أن الشكل 

األكثر فابدة لصٌاؼة األهداؾ هو الصٌاؼة التً تحدد كبلّ من نوع السلوك الذي 

نبؽً نموه عند التلمٌذ , والمحتوى أو المجال من الحٌاة الذي سٌإدي فٌه هذا ٌ

السلوك ,ومن أهم الدراسات التً تإكد أهمٌة صٌاؼة األهداؾ التربوٌة بصورة 

قام به "جاك دافٌز" من جمع عدد من الدراسات  محددة فً مناهج تدرٌس الفنون ما
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 (3)نوان )التؤكٌد السلوكً فًوالموضوعات الخاصة باألهداؾ السلوكٌة تحت ع

التربٌة الفنٌة(, تعرض مإلفوها لصٌاؼة األهداؾ السلوكٌة وؼٌر ذلك من 

الموضوعات المتصلة بالسلوك فً المدرسة االبتدابٌة , والتقٌٌم فً التربٌة الفنٌة 

بحث هٌلٌن باتون دراسة تحلٌلٌة لكتاب تعلٌمً نشر  زكتبها دافٌ,ومن البحوث التً 

تحت عنوان )الفن للمدرسة االبتدابٌة( ٌعكس االتجاه نحو الفن لطفل  1969عام 

للفن فً التعلٌم (4)ةاألهداؾ األساسٌٌوحد من  وٌقٌم أساساالمرحلة االبتدابٌة , 

االبتدابً وهو : مساعدة الطفل إلنتاج الفن من خبلل التركٌز على األهداؾ 

 لم فهم الفن .المتصلة بتعلٌم إنتاج الفن وتعلم الرإٌة والحس وتع

إن الفن فً المرحلة االبتدابٌة ٌإثر على أنواع السلوك المرتبط بالفن والمتوقع     

من األطفال على أن ٌوضع فً االعتبار االهتمام بالطفل ,هذا وقد تضمن الكتاب 

ّ للخبرات الفنٌة لؤلطفال محددة فً خمس خطوات هً: تعٌٌن األهداؾ  تخطٌطا

تخطٌط  –تخطٌط الوحدات  –تحدٌد األهداؾ األدابٌة  –ت تحدٌد األولوٌا -العامة 

 الدروس. 

ومن الدراسات التً تركزت على ضرورة األهداؾ السلوكٌة فً بناء مناهج 

التربٌة الفنٌة ما قامت به "مارى روز" باالشتراك مع "جوى ها بارد" بتخطٌط 

ٌة قام بدراسة منهج للفن فً المرحلة االبتدابٌة , فقد صٌؽت أهدافه صٌاؼة سلوك

وتصنٌؾ أنواع السلوك , وما ٌمكن أن ٌقوم التلمٌذ بعمله فً هذه الفترة , ثم قاما 

بتطوٌر هذا السلوك بما ٌناسب نمو الطفل فً قابمة من األهداؾ السلوكٌة التً 

 تتدرج تحت فبات ٌتضح منها أنواع السلوك المرؼوب وهً :

سلوك ٌهتم بتعلٌم لؽة  –ٌٌم الفن سلوك ٌهتم بالنقد وتق –سلوك ٌهتم باإلدراك  .1

 الفن 

  سلوك ٌهتم بتعلٌم المهارات الفنٌة: .2
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حٌث أشارت "ماجدة عباس" من الدراسة التً قامت بها تحت عنوان "أثر     

التدرٌب على صٌاؼة أهداؾ التدرٌب صٌاؼة سلوكٌة على تدرٌس التربٌة الفنٌة" 

منه المدرس أهدافه , وعلى  أهداؾ المنهج هً المصدر األول الذي ٌشتق إال أن

ذلك فبل بد من االهتمام بصٌاؼة أهداؾ مناهج التربٌة الفنٌة بدقة بما ٌتناسب 

وطبٌعة المادة والمراحل الدراسٌة المختلفة , على أن تكون على مستوى مناسب 

 من العمومٌة بحٌث تساعد المدرس فً تحدٌد أهداؾ تدرٌبٌة واضحة ومحددة.

 اؾ :مصادر اشتقاق األهد 

األهداؾ ال تنشؤ من فراغ ولكنها تتبع وتشتق من عدة مصادر , ولكل مصدر     

أهمٌته ووزنه فً عملٌة اشتقاق األهداؾ وهذه المصادر هً : فلسفة المجتمع 

وحاجاته , وفلسفة التربٌة , وطبٌعة المتعلم وعملٌة التعلٌم ومتخصصون فً المادة 

 ذه المصادر.الدراسٌة , وسوؾ تتناول فً ما ٌؤتً ه

 : فلسفة المجتمع وحاجاته 

تعد فلسفة المجتمع هً أولى تلك المصادر , فكل مجتمع المبادئ التً تقوم     

علٌها فلسفته وهذه تحدد األهداؾ التً ٌسعى المجتمع لبلوؼها عن طرٌق تربٌة 

أفراده بؤسلوب وطرٌقة معٌنة, وعلى ذلك فهو ٌحتاج إلى أفراد بمواصفات معٌنة 

على تحقٌق أهدافه, والمجتمع ٌتوقع من التربٌة أن تخلق أفرادا لدٌهم من  للعمل

, وأسالٌب التقلٌد ما ٌجعلهم قادرٌن على  (5)المعلومات والمهارات واالتجاهات

تحقٌق أهدافه, ومن ثم فإن دارسة فلسفة المجتمع وحاجاته وتركٌباته من بٌبات 

فٌه , واألسالٌب التكنولوجٌة متعددة واتجاهات أفرادهالمختلفةونمط الحٌاة 

المستخدمة ,وعدد الساعات البلزمة للعمل , وؼٌر ذلك تعتبر من مصادر اشتقاق 

 األهداؾ.
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 : فلسفة التربٌة 

ّ فإن  ترتبط مادة فلسفة التربٌة مع فلسفة المجتمع , فإذا كان المجتمع دٌمقراطٌا

للفرد وحرٌته  التربٌة فٌه تقوم على مبادئ الدٌمقراطٌة من احترام الشخصٌة

وإعطابه فرصاً متكافبة فً التعلٌم والحٌاة وما إلى ذلك , ومن ثم فإن أهداؾ 

مشتق من تلك المبادئ كما أن هذه األهداؾ ٌشترك فً وضعها كافة (6)التربٌة 

المستوٌات من القابمٌن بالعملٌة التربوٌة المسبولٌن فً القطاعات األخرى بالمجتمع 

 هم.واآلباء والتبلمٌذ أنفس

 : طبٌعة المتعلم وعملٌة التعلٌم 

إن دراسة طبٌعة المتعلم , وعملٌة التعلم نفسها تعد مصدراّ ثالثاً الشتقاق األهداؾ 

,فواضعو المنهج ال ٌحتاجون فحسب لمعرفة ما ٌنبؽً أن ٌدرسه المتعلم لكً 

 ٌتفاعل وٌتكٌؾ بنجاح مع البٌبة والمجتمع بل ٌحتاجون لمعرفة ما ٌنبؽً أن ٌدرسه

المتعلم فً ضوء قدراته وحاجاته ومٌوله واهتماماته لخلق الدافعٌة  لدٌه لئلقبال 

على التعلم , كما ٌحتاجون لمعرفة كٌؾ ٌتعلم الفرد فً ضوء نظرٌات التعلٌم 

 المختلفة.

 : المتخصصون فً المادة الدراسٌة 

ومن ثم فإن  (7)إن أهداؾ المادة الدراسٌة ٌجب أن تتسق مع أهداؾ التربٌة

المتخصصٌن فً المواد الدراسٌة ٌمكنهم اقتراح أهداؾ المواد الدراسٌة كل فً 

 تخصصه , بحٌث تسهم بدورها فً وضع األهداؾ التربوٌة.

 * العوامل التً تإثر على اختٌار األهداؾ :

 التصور الفلسفً للؽرض من العملٌة التعلٌمٌة فً المجتمع. .1

 الحاجة إلٌها.الؽرض العام فً العملٌة التعلٌمٌة فً ضوء  .2
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 متطلبات العمل أو الدراسة المستقبلٌة للمتعلم بعد دراسته الحالٌة. .3

 طبٌعة المجال الدراسً. .4

 متطلبات النمو المتكامل للمتعلم. .5

 اإلمكانات المادٌة والبشرٌة المتاحة. .6

لؤلهداؾ مستوٌات فقد تكون أهدافاً عامة بعٌدة المدى من أهداؾ المجتمع , وقد     

ومٌة ومدى كؤهداؾ التربٌة والمراحل التعلٌمٌة , وقد تكون أهدافاً تكون أقل عم

وسوؾ توضح هذه  خاصة ذات مدى قصٌر كؤهداؾ المجتمع ومواده الدراسٌة

 المستوٌات فً النقاط اآلتٌة:  

 هناك ثبلثة مستوٌات لؤلهداؾ ٌمكن ترتٌبها كاآلتً :مستوٌات األهداؾ : 

امة وبعٌدة المدى أي ٌؤخذ بلوؼها وهً أهداؾ خرٌطة ع Goalsالؽاٌات :  - أ

 فترة زمنٌة طوٌلة , وتندرج تحتها أهداؾ المجتمع.

وهً أهداؾ أقل عمومٌة من الؽاٌات ومداها أقصر من  Aimsاألؼراض :  - ب

 مدى الؽاٌات , وتندرج تحتها أهداؾ التربٌة وأهداؾ المراحل التعلٌمٌة.

ارات تصؾ وهً عب  Behavioural Objectivesاألهداؾ السلوكٌة : - ت

بدقة نمطاً من أنماط السلوك واألداء المتوقع أن ٌصبح المتعلم قادراّ على أدابه 

بعد االنتهاء من دراسة برنامج معٌن , وتندرج تحتها أهداؾ المنهج , 

 واألهداؾ الخاصة بالمواد الدراسٌة.

لى وتحدٌد مستوى الهدؾ ٌتم بداللة عاملٌن : األول هو الزمن البلزم للوصول إ    

الهدؾ , ومن ثم هو مدى العمومٌة, فكلما كان الهدؾ عرٌضاً وعاماً وٌؤخذ زمناّ 

طوٌبلّ فً تحقٌقه فإنه ٌقع فً المستوى األول وهو الؽاٌة, وكلما أصبح الهدؾ أقل 
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من العمومٌة والزمن البلزم لتحقٌقه وقع فً المستوى األدنى من الؽاٌات وهو 

 مستوى األؼراض ... وهكذا.

 أهداؾ التدرٌس المثالٌة : صٌاؼة  

إن هدؾ التدرٌس هو تهٌبة البٌبة للتلمٌذ لكً ٌتعلم , والتعلم هو تكوٌن سلوك أو 

تؽٌٌر فً سلوك المتعلم , ولهذا تسمى أهداؾ التدرٌس باألهداؾ السلوكٌة , 

فالهدؾ السلوكً إذا هو وصؾ لما ٌنوى المدرس أن ٌصبح المتدارس قادراَ على 

م به بعد مرورهم بخبرات أوأنشطة تعلٌمٌة ٌهٌبها لهم , أي أنه فعله , أو القٌا

وصؾ لما ٌنتظر من التبلمٌذ أنٌتمكنوا من فعله كنتٌجة لؤلنشطة التعلٌمٌة التً 

 ٌمارسونها فً الدرس , ومعاٌٌر الهدؾ الجٌد للتدرٌب تتخلص فٌما ٌؤتً.

التربوٌة  ٌنبؽً أن ٌرتبط هدؾ التدرٌس باألهداؾ التعلٌمٌة , وباألهداؾ .1

 العامة الموصلة للمنهج

ٌنبؽً أن ٌعكس الهدؾ حاجات المتدربٌنوحاجات التبلمٌذ الفعلٌة الواقعٌة ,  .2

 وأن ٌتناسب مع قدراتهم ومٌولهم و درجة نضوجهم.

ٌنبؽً أن تصاغ األهداؾ التدرٌسٌة بواقعٌة بحٌث ٌمكن للتبلمٌذ تحقٌقها فً  .3

 ظل اإلمكانات المتاحة.

 هداؾ التدرٌبٌة صٌاؼة سلوكٌة )أدابٌة( سلٌمة.ٌنبؽً أن تصاغ األ .4

 ٌنبؽً أن تصاغ لؤلهداؾ التدرٌبٌة بحٌث تشمل جوانب النمو المتكامل. .5

ٌنبؽً أن تندرج األهداؾ التدرٌبٌة فً كل جانب من جوانب النمو لتصل إلى  .6

 مستوٌات علٌا فً كل منها.

ل بالتفصٌل فً وسوؾ ٌتم عرض تصنٌفات األهداؾ فٌجمٌع جوانب النمو المتكام

 هذا البحث.
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 شروط صٌاؼة أهداؾ التدرٌس المثالٌة : 

لصٌاؼة أهداؾ التعلٌم فً عبارات سلوكٌة محددة ,  (8)لقد ظهرت طرق عدٌدة    

ومن هذه الطرق  ما أقترحه ٌحٌى هندام , جابر عبد الحمٌد , بتحدٌد ثبلث 

 خطوات لصٌاؼة األهداؾ وهً :

 ب فٌه حتى ٌكون شاهداّ على تحدٌد الهدؾ.تحدٌد السلوك النهابً المرؼو 

 .وصؾ الظروؾ التً ٌتوقع أن ٌحدث فٌها السلوك 

  "تحدٌد معاٌٌر األداء المقبول بوصؾ مستوى اإلجادة , وحدد "جون جٌلٌن

 طرٌقة أخرى لصٌاؼة األهداؾ فً ثبلثة أسبلة هً :

أفضل هً  ام كٌؾ نعرؾ أننا علمنا ودرسنا ؟ ما الذي ٌنبؽً أن نقوم بتدرٌبه ؟

 ؟التدرٌس بأسالٌ

فٌما ترتب فً تدرٌسه واقترح "عزت عبد الموجود"  معادلة الهدؾ التعلٌمً       

 المصاغ بطرٌقة سلوكٌة إجرابٌاّ كما ٌؤتً:

الهدؾ السلوكً = أن + فعل سلوكً + التلمٌذ + مادة التعلم + الحد األدنى  -

قاعدة لصٌاؼة األهداؾ وفً ضوء ما سبق ٌمكن أن توضع (9) من المتطلبات.

 كما ٌؤتً :  ًسلوكً إجرابالتدرٌبٌة بشكل 

وضع فعل سلوكً فً مقدمة الهدؾ ٌصؾ كبل من السلوك المتوقع أن ٌقوم  .1

 به التلمٌذ مثل : ٌذكر , ٌنتج, ٌمٌز , ٌعدد , ٌرسم .

 تحدٌد مادة التعلم المعطاة واضعا  فً االعتبار : .2

ّ الحصتان فً السنة الخامسة الزمن الذي ٌمكن أن تنجز فٌه وهو تق - أ رٌبا

 والسادسة من مرحلة التعلٌم األساسً.
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تتضمن مادة التعلم الظروؾ أو الطرٌقة أو األسلوب الذي ٌمكن أن ٌشجع  - ب

على العمل , وؼالباً ما تذكر بشكل ضمنً , على أال ٌضعها المعلم فً قوالب 

 محفوظة ,وأٌضا ال تضع المادة لعنان الخٌالة :

من مادة التعلم جوانب رإٌة أو مادة أو معرفة تحدٌد مستوى ٌمكن أن تتض - ت

 األداء المقبول وٌبلحظ فٌه :

  أنه أحٌانا ال ٌكون هناك مستوى أداء خاصة فً مهام تعلم التذوق , حٌث

 ٌكون هناك قبوالّ وإرضاء , وٌبلحظ ذلك المعلم من عرض المادة .

 : ٌحدد التبلمٌذ األشكال  عملٌة مستوى األداء ضمنٌاً فً مادة التعلم مثل

 األمامٌة من الخلفٌة فً اللوحة , فالتحدٌد هنا ٌعنً مستوى األداء.

  ٌكون مستوى األداء فً ذاته مثل سرور وسعادة التلمٌذ أثناء استنزافه ّ أحٌانا

وقد عرضت كوثر كوجا شروط صٌاؼة األهداؾ  فً العمل , فالقٌمة هنا ذاتٌة

 :التدرٌبٌة وصٌاؼة إجرابٌة , وهً

 .أن ٌصؾ الهدؾ سلوك المتعلم 

 .أن ٌكون السلوك الموصوؾ سلوكاّ ظاهراّ ٌمكن مبلحظته 

  أن ٌتضمن الهدؾ تحدٌد السلوك بطرٌقة تمكننا من قٌاسه والحكم على مستوى

التبلمٌذ , والمقارنة بٌن أداء كل منهم, مما ٌساعد على تحدٌد األهداؾ 

مٌة المختلفة , أن تصنؾ ووضع معاٌٌر الحكم المناسبة للمواقؾ التعلٌ

األهداؾ تبعاً لجوانب النمو الثبلثة .. المعرفٌة , والحركٌة , والوحدانٌة 

للتمٌٌز بٌن األهداؾ فً كل جانب , وأن تحدد مستوٌات األهداؾ فً كل 

 جانب من هذه الجوانب.

 النمو الثبلثة. (10)عرض لبعض تصنٌفات األهداؾ التربوٌة فً جوانب ٌلًوفٌما 
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 : تصنٌؾ األهداؾ التربوٌة : أوالّ 

إن تصنٌؾ األهداؾ التربوٌة هو بمثابة تحلٌل العمل التربوي , مما ٌجعل     

للتصنٌؾ قٌمة فً تحدٌد األفعال الفرعٌة التً ٌجب تعلمها خبلل العملٌة التعلٌمٌة , 

فبات سلوكٌة مختلفة , وتعتبر الفرض الربٌس  ىاألفعال إلوخاصة إذا صنفت هذه 

ٌؾ األهداؾ التربوٌة مساعدة المعلم على تحدٌد أنسب ظروؾ التعلم من تصن

لمختلؾ األفعال التً ٌجب على التلمٌذ فعلها , وهذا ٌعنً بالطبع أن مسبولٌة 

الفبات  ىاألهداؾ إلالمعلم أكبر من مجرد وصؾ العمل التربوي أو صٌاؼة 

)وٌفضل البعض  ةاألهداؾ التربوٌالسلوكٌة التً تنتمً إلٌها , كما أن لتصنٌؾ 

قٌمة  –(, كما أشٌد من قبل (CtoskAmalgsتسمٌته تحلٌل العمل التربوي 

أخرى تتمثل فً تحدٌد األفعال الفرعٌة التً ٌجب تعلمها أثناء تعلم العمل الكلى , 

وخاصة إذا صنفت هذه األفعال الفرعٌة إلى فبات سلوكٌة مختلفة تتطلب ظروفاّ 

ً السنوات األخٌرة طرٌقتان للتعبٌر عن األهداؾ مختلفة للتعلم, وقد استخدمت ف

التربوٌة . أحدهما تعبر عن األهداؾ فً صورة أنشطة للحٌاة ومسبولٌاتها مثل 

المواطنة المصالحة , والعطرٌة األسرٌة , والصحة العقلٌة والجسمٌة , والكفاٌة 

عرفة المهنٌة , والثانٌة تعبر عن األهداؾ فً صورة مكانات السلوك , مثل الم

واالتجاهات والمهارات ,وٌبدو أن تحدٌد األهداؾ فً صورة أنشطة الحٌاة ٌجعل 

تخطٌط المناهج صعباً للؽاٌة التساع األنشطة من جهة , وازدٌادها مع التطور من 

جهة أخرى , باإلضافة إلى اختبلؾ المفاهٌم حول تلك األنشطة , فمثبلّ مفهوم 

االجتماعٌة المختلفة , لهذا اتجه التربوٌون المواطن الصالح ٌختلؾ باختبلؾ النظم 

 إلى تحدٌد األهداؾ فً هذه مكونات السلوك التً اتخذت اتجاهات منها.

 

 



 أ خالد مولود الجبو

 فً تخطٌط وتطوٌر المناهج دور الجودة فً الفنون التشكٌلٌة بؤعتبارها أتجاخا حدٌثا 

 

 509 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

 ثانٌاّ : تقسٌم مكونات السلوك إلى أربعة عناصر , هً :

  المعرفة : وفٌها تعتبر الحقابق واألفكار والمفاهٌم مصدراً الكتساب المعرفة

 .وهدفاّ أساسٌاّ منذ القدم

  التفكٌر : وخاصة تفكٌر الناقد , وقدرة التبلمٌذ على تفسٌر البٌانات وتطبٌق

 الحقابق , واالبتكار.

  االتجاهات والقٌم : وهً المجاالت التً تهتم بحاجات المجتمع وتحقٌق أماله

 فً الفضٌلة والخٌر.

  المهارات : سواء أكانت مهارات لؽوٌة مثل القراءة والكتابة , ومهارات

الٌدوٌة, وهناك تقسٌم لؤلهداؾ السلوكٌة لٌتشابه مع  أداء األفعالمثل حركٌة 

 السابق قسم األهداؾ ثبلثة أقسام صٌؽت صٌاؼة أخرى.

  وهً تختص بتعدٌل السلوك العقلً أو المعرفً للفرد.أهداؾ معرفٌة : 

 له ضبط انفعالً على  أهداؾ وجدانٌة ّ :وهً تتطلب أن ٌسلك الفرد سلوكا

 وجه الخصوص.

 وهً التً تسعى إلى تكوٌن مهارة حركٌة أو ٌختص بالسلوك  داؾ حركٌةأه :

وهناك تقسٌم رابع لؤلهداؾ حٌث اتسمت بحسب طبٌعة , واألداء الحركً

 النمو فً التعلٌم االبتدابً إلى أربعة جوانب للنمو , وهً:

 ًوٌختص بقدرة التلمٌذ على التصرؾ فً مواقؾ الحٌاة تصرفاّ  نمو عقل :

 التفكٌر المنظم. قابما على

 ًوٌختص بقدرة التلمٌذ على المعٌشة كفرد فً جماعة ٌشعر  نمو اجتماع :

بالسعادة عن طرٌق حصوله على حقوقه , وقٌامه بواجباته وأنه وحدة متفاعلة 

 فً كٌان اجتماعً.
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 ًوٌختص بمهارات األداء ومهارات التفاعل ....... الخنمو حرك : 

 ًفس والثقة فً الؽٌر والتعبٌر عن النفس : وٌختص بالثقة بالن نمو عاطف

 بسهولة.

إن التقسٌمات السابقة لؤلهداؾ فً صورة مكوناتها السلوكٌة بٌنها عوامل مشتركة 

 ( نجد أن:1, إذا نظرنا إلى الجدول رقم )

 (11)( ٌبٌن تقسٌم األهداؾ فً صورة مكوناتها السلوكٌة 1جدول رقم )

 م الثالثالتقسٌ التقسٌم الثانً التقسٌم األول

 النمو العقلً المعرفة المعرفة / التفكٌر

 لنمو العاطفً النمو االجتماعً الوجدانً االتجاهات والقٌم

 النمو الحركً الحركً المهارات

  

قسم إلى معرفة أو تفكٌر أو  ءمشترك سواإن الجانب المعرفً لؤلهداؾ قاسم  .1

ٌإدي عملٌات  نمو عقلً , فالعقل هو الجهاز العضوي فً اإلنسان الذي

 التفكٌر , وحفظ الحقابق واألفكار وؼٌرها.

إن الجانب الوجدانً لؤلهداؾ قاسم مشترك , سواء ذكر تحت مصطلح  .2

"عاطفً" وهو ٌختص باالتجاهات والقٌم التً هً بدورها تمثل جانب 

 اجتماعً فً السلوك.

عامبلّ  المهارات : وهً مرتبطة بالنمو الحركً للفرد إلىؤبعد الحدود , وتعتبر .3

 مشتركاّ فً التقسٌمات الثبلثة.

وٌمكن القول إن هناك ثبلثة جوانب فً تحلٌل مكونات السلوك ٌتفق المربون علٌها 

 وهً :

 الجانب الوجدانً. - الجانب الحركً. - الجانب المعرفً. -
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ولذا اهتم العلماء فً عمل مستوٌات لؤلهداؾ فً تلك الجوانب الثبلثة , وٌمكن     

 لك المستوٌات وضع منهج للتعلم بالتناسب معها.فً ضوء ت

وعلى الرؼم من القٌمة التً ٌعطٌها التقسٌم السابق لؤلهداؾ فً مكونات     

السلوك إال أن التطبٌق المٌدانً جعل مواد بعٌنها كما ٌتصور البعض تؽذى جانباّ 

ؽذي من مكونات السلوك , مثال ذلك الحساب والعلوم الجانب العقلً , والرسم ٌ

الجانب العاطفً أو الوجدانً ,أما األشؽال الٌدوٌة تؽذي الجانب الحركً ... وهكذا 

ونتٌجة لبلهتمام بالجانب العقلً وضعت فً الصدارة دون ؼٌرها , وتهتم التربٌة 

بنمو التلمٌذ كؤساس للعملٌة التعلٌمٌة , ٌظهر هذا النمو بحدوث التؽٌٌر فً سلوكه 

بٌة الفنٌة من المواد التً تهتم بنمو التلمٌذ وتربٌته تربٌة كدلٌل على التعلٌم , والتر

شاملة فً جوانب النمو الثبلثة , تهتم بما ٌكتسبه التلمٌذ من معلومات عن مجاالت 

الفنون المختلفة و دراسة األسالٌب الفنٌة والتراث , ومهارات من خبلل الممارسة 

كٌة من اكتساب بعض القٌم لعملٌة الفن وما ٌصاحب هذه العملٌة العقلٌة والحر

, وتكوٌن اتجاهات ألن االهتمام بهذا الجانب ٌساعد على تنمٌة الحس الجمالً (12)

عند التلمٌذ ,وتذوقه وحبه وبناء على ذلك صنفت األهداؾ التربوٌة إلى ثبلثة 

 جوانب أساسٌة , أهداؾ معرفٌة وأهداؾ حركٌة و أهداؾ وجدانٌة.

بالجانب العقلً من التلمٌذ وتصنؾ السلوك المتصل  : وتهتم األهداؾ المعرفٌة    

 بؤنواع المعرفة المختلفة.

: وتهتم بالجانب الجسمً والعضلً والسلوك الذي ٌتصل بما  األهداؾ الحركٌة   

 ٌقوم به التلمٌذ من أفعال حركٌة مختلفة.

ه من : وتهتم بالجانب العاطفً أو االنفعالً الذي ٌعكس مالدٌ األهداؾ الوجدانٌة   

 قٌم واتجاهات.
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تم تصنٌؾ كل جانب من الجوانب األساسٌة السابقة فً فبات فرعٌة أو  كما     

مستوٌات متدرجة بصورة هرمٌة تحدد أنواع السلوك عند كل مستوى , وٌعتبر 

المستوى األول فً جانب المستوى األدنى , وٌعتبر المستوى األخٌر هو المستوى 

هذا التصنٌؾ الفرعً لجوانب النمو فً اختٌار  األعلى فً هذا الجانب وٌساعد

أهداؾ التدرٌس عند المستوى المناسب للتلمٌذ فً أي جانب منها , ومن أهم 

وأشهر التصنٌفات التً ظهرت فً هذا المٌدان "تصنٌؾ بلوم للجانب المعرفً" 

تصنٌؾ سٌمبسون للجانب الحركً كرس لتؤهٌل الجانب الوجدانً " كما توجد 

رى مثل تصنٌؾ )دٌؾ وهارد( للجانب الحركً , وؼٌرها فً جمٌع تصنٌفات أخ

 جوانب النمو.

 : ًاوالّ : تصنٌؾ الجانب المعرف 

ٌهتم الجانب المعرفً كما سبقت اإلشارة إلٌه بالناحٌة العقلٌة من سلوك المتعلم      

وما ٌراد للمتعلم أن ٌعرفه من معلومات والحقابق والقوانٌن, والتً ٌكون من 

ري أن ٌحفظها التلمٌذ أو ٌفهمها أو ٌحاول تطبٌقها من مواقؾ تعلٌمٌة الضرو

مختلفة إلى ؼٌر ذلك من أنواع السلوك التً تدل على استٌعاب التلمٌذ وفهمه لهذا 

 الحقابق والمستوى الذي وصل إلٌه فً معرفتها.

فً المٌدان المعرفً  (13)لؤلهداؾ التربوٌة   BLOOMفلقد صدر تصنٌؾ بلوم    

, فلقد قام بتصنٌؾ الجانب المعرفً فً ست فبات أساسٌة هً: التذكر  1956م عا

والفهم والتطبٌق والتحلٌل والتركٌب والتقٌٌم مقسمة على مجموعتٌن كبٌرتٌن , ثم 

قسم كل فبة من هذه الفبات إلى فبات فرعٌة من هذه الفبات الفرعٌة إلى فبات ثانوٌة 

تتعلق باستدعاء المعلومات والتعرؾ  , وهو صورة ترتٌب هرمً لؤلهداؾ , لن

علٌها وتنمٌة القدرات والمهارات العقلٌة , ٌمتد من البسٌط إلى المركب بمعنى أن 
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أنماط السلوك التً تتؤلؾ منها فبة معٌنة ال بد أن تستفٌد من أنماط السلوك التً 

 توجد فً الفبات السابقة وتعتمد علٌها , فنختص المجموعة األولى بالمعرفة )

فً  (14)التذكر( والثانٌة بالمهارات العقلٌة كما أن فاعلٌة بلوم لؤلهداؾ التربوٌة

 المٌدان المعرفً : 

اهتمام الباحثٌن  1956أثار تصنٌؾ بلوم فً المٌدان المعرفً منذ ظهوره عام     

فً فروع التربٌة المختلفة , كما أثار اهتمام الباحثٌن فً مٌدان علم النفس التربوي 

سنوات األخٌرة الختبار فاعلٌته , وٌذكر جابر عبد الحمٌد وطاهر عبد الرزاق فً ال

 نتابج البحوث التً أجرٌت فً هذا الصدد والتً ٌمكن أن نلخصها فٌما ٌؤتً :

  ٌتفق المفكرون والخبراء فٌما بٌنهم اتفاقاّ كبٌراّ على تصنٌؾ أسبلة االختبارات

 وصٌػ األهداؾ التربوٌة تبعاّ لنظام بلوم.

  نظام بلوم التطبٌقً لؤلهداؾ المعرفٌة ٌبلػ من الشمول درجة تكفى الستٌعاب

 العناصر المدنٌة الهامة التً تستخدم فً المدارس فً وقتنا الحاضر.

  عدم جدوى التركٌز على الطبٌعة الهرمٌة للتصنٌؾ , ومن األفضل التؤكٌد

 على العبلقة المنطقٌة بٌن الفبات.

 فً ضوء نموذج )بلوم( )للجانب العرضً(:تحدٌد مستوٌات التعلٌم  

حدوث , فً ضوء نموذج بلوم لتصنٌؾ األهداؾ المعرفٌة والمستوٌات المحددة   

( المقترح 2فً كل مستوى عدد من األفعال السلوكٌة كما جاء فً جدول رقم )

( 2لصٌاؼة األهداؾ , تتناسب والمستوى الذي حدده بلوم , كما ٌلً جدول )

 للجانب المعرفً واألفعال السلوكٌة المناسبة فً كل مستوى. مستوٌات التعلم
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 األفعال السلوكٌة المناسبة فً كل مستوى مستوٌات الجانب المعرفً

 ٌسرد , ٌتذكر, ٌصؾ , ٌسمً , ٌعدد التذكر

ٌمٌز , ٌوجد عبلقة , ٌوضح , ٌناقش , ٌفسر ,  الفهم
 ٌتعرؾ على , ٌبٌن , ٌظهر ,

ٌحل , ٌطبق , ٌعطى , ٌنتج , ٌؽٌر ,  ٌرتب , ٌنبع , التطبٌق
 ٌوزع , ٌشكل , ٌسطر , ٌنسق

 ٌحلل , ٌفصل , ٌربط بٌن , ٌصنؾ , ٌوجد عبلقة التحلٌل

ٌكشؾ خطا  , ٌثبت , ٌركب , ٌسلسل , ٌإلؾ  التركٌب
 ,ٌنشر , ٌبنً

 ٌقارن بٌن , ٌفرق بٌن , ٌقوم , ٌفاصل , ٌختار التقٌٌم

  

الت لتعدٌل هذا التصنٌؾ , وتوجد فً هذا الصدد ولقد بذلت العدٌد من المحاو

 ثبلث محاوالت عربٌة , هً :

أولها محاولة فإاد أبو حطب , وآمال صادق , وهو ممثلة فً اآلتً : البحث  .1

عن المتشابهات بٌن الفبات الكبرى للتصنٌؾ عند بلوم والعملٌات العقلٌة 

رة عند جٌلفورد تشبه الخمس التً اقترحها جٌلفورد , فقد رأى أن عملٌة الذاك

الفهم عند بلوم, ومع أن المتشابهات الظاهرة بٌن نظامً التصنٌؾ للنشاط 

المعرفً قد تبدو واضحة بذاتها إال أنها تحتاج إلى برهان تجرٌبً ٌإكدها 

 ( هذه المتشابهات المقترحة.3وٌوضح جدول )

 ( ٌبٌن التشابه بٌن نظامً بلوم وجٌلفورد.3جدول )

 تصنٌؾ بلوم لؤلهداؾ المعرفٌة للقدرات العقلٌةتصنٌؾ جٌلفورد 

 ( المعرفة "الحفظ"1) التذكر  1

 ( الفهم 2) التعرؾ  2

 ( التطبٌق والتحلٌل3) التفكٌر التعاونً 3

 ( التركٌب 4) التفكٌر التباعدي  4

 ( التقوٌم 5) التقوٌم  5
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ها جابر عبد الحمٌد طاهر أما المحاولة العربٌة الثانٌة لتعدٌل تصنٌؾ بلوم فقد قام ب 

عبد الرازق , حٌث التطبٌق بإرة لجمٌع الفبات , فؤهداؾ المعرفة و الفهم تكون 

مطلوبة فً أعمال التطبٌق السهلة , أما حٌن تزداد هذه األفعال فً الصعوبة فإن 

 أهداؾ التحلٌل والتركٌب والتقوٌم تصبح أكثر أهمٌة.

صنٌفً إال بقلٌل من جهود البحث , وقد و لسوء الحظ لم ٌحظ نظام بلوم الت    

لخص كراثوهٌل وباٌن "نتابج البحوث المتاحة والتً أكدت الفبات الثبلثة األولى 

الحفظ والفهم والتطبٌق " أكثر من الفبات الثبلثة األخٌرة " التحلٌل والتركٌب 

 والتقوٌم "

برهنت على  وٌذكر ستانلً وهو ٌذكر فً هذا الصدد  أن الخبرة بتصنٌؾ بلوم    

أنه من الصعب التمٌٌز بٌن جوانب التطبٌق المختلفة وتلك التً توجد فً المستوٌات 

اتجاهات أخرى فً تصنٌؾ األهداؾ التربوٌة فً المٌدان المعرفً ٌلخص , األعلى

كراثوهٌل وباٌن االتجاهات األخرى فً تصنٌؾ األهداؾ التربوٌة فً المٌدان 

ّ من ت صنٌؾ بلوم.آنؾ الذكر وهذه االتجاهات تتراوح المعرفً , وهو أقل شٌوعا

النوعٌة عند ولٌر كما هو  ؾإلى األهدابٌن األهداؾ العامة جداّ عند سمٌث وتاٌلر 

 موضح فً الجدول السابق .

أما المحاولة العربٌة الثالثة ما عرضته "كوثر كوجٌل" فً نموذج بتصنٌؾ     

بساطة والتركٌز على المستوٌات األهداؾ التربوٌة فً المجال المعرفً ٌتصؾ بال

األساسٌة فً تصنٌؾ "بلوم" كما وضعت أمثلة للمجموعة التً تصلح فً صٌاؼة 

األهداؾ عند كل مستوى من المستوٌات, ونرى أن هذا التصنٌؾ ٌخدم التربٌة 

الفنٌة أكثر من تصنٌؾ بلوم , حٌث ٌنتهً بمستوى التركٌب , الذي ٌستطٌع التلمٌذ 

أو ٌصمم أو ٌبتكر أو ٌنظم أو ٌشكل ... وهكذا بالنسبة لكثٌر من  من خبلله أن ٌإلؾ
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( تخطٌطا 2منها ما هو مسطح أو مجسم , وٌبٌن شكل ) (15)األفعال الفنٌة التشكٌلٌة

 لتصنٌؾ كوثر كوجٌل للجانب المعرفً.

 

 ( ٌوضح تخطٌطاّ لتصنٌؾ كوثر كوجٌل للجانب المعرف2ًشكل )

     

لم فً ضوء نموذج كوجٌل )للجانب المعرفً( : فً * تحدٌد مستوٌات التع    

ضوء هذا النموذج المقترح لتصنٌؾ الجانب المعرفً وضعت عدد من األفعال 

السلوكٌة تتناسب مع كل مستوى من مستوٌات الجانب المعرفً وتسٌر بشكل 

 (.4متزاٌد من مستوى إلىآخر كما ٌتضح فً جدول رقم)

المناسبة لكل (16)نب المعرفً واألفعال السلوكٌة( مستوٌات التعلٌم للجا4جدول رقم )
 مستوى.

 األفعال السلوكٌة المناسبة لكل مستوى مستوٌات الجانب المعرفً

 ٌحدد –ٌذكر  –ٌسمع  –ٌسمً–ٌردد  –ٌعدد–ٌكتب  التذكر  (1)

ٌعٌد  –ٌعطى أمثله –ٌجد عبلقة  –ٌترجم  –ٌفسر  –ٌشرح  الفهم  (2)
 ٌتوقع  –ٌتنبؤ–ٌعٌد كتابه  –صٌاؼة 

 –ٌطبق  –ٌجرب–ٌتعرؾ  –ٌحل  –ٌنفذ  –ٌستخدم  –ٌستعمل  التطبٌق (3)
 ٌكشؾ ... –ٌعدل  –ٌفٌد  –ٌعالج 

–ٌستخرج –ٌشٌد  –ٌوضح  –ٌحدد  –ٌخطط  –ٌذق  –ٌفك  التحلٌل  (4)
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ٌباٌن  –ٌفحص  –ٌتوقؾ على أوجه الشبه والخبلؾ  –ٌستنبط 
 ٌمٌز –ٌصنؾ فً فبات  –مختبر  –ٌقارن  –

 –ٌقٌم –ٌحكم على  –ٌبرهن  –ٌنفد  –ٌفاضل  –ٌختار–ٌقاوم  التقٌٌم  (5)
 ٌعلل 

 –مكتب  –ٌعٌد كتابته  –ٌخطط  –ٌبتكر  –ٌصمم  –ٌإلؾ  التركٌب (6)
 –ٌلخص  –ٌنتج  –ٌشكل  –ٌنظم –ٌعدل  –ترتٌب  -ٌعٌد

 ٌكون...

وال ٌنتقل هذه المستوٌات من الممكن أن تتداخل , ولٌست حدوداً فاصلة قاطعة , 

الفرد من التذكر إلى التركٌب مباشرة , ولكنه البد وأن ٌنتقل تدرٌجٌا فً 

التً تلً التذكر حتى ٌصل تدرٌجٌا وبصورة منطقٌة إلى التركٌب ,  (17)المستوٌات

وٌتوقؾ هذا على مستوى النضج والذوق الفردي , وهكذا فً باقً جوانب النمو 

 اآلتٌة بعد ذلك.

 انب الحركً :ثانٌاّ : تصنٌؾ الج

والجانب الحركً هو الجانب الثانً من جوانب النمو الذي ٌتعلق بالنمو     

الجسمً للفرد مستوى المهارة فً األداء التعلٌمً وٌشمل هذا األداء , الحركات 

العضلٌة كالكتابة و الرٌاضة البدنٌة واإلنتاج الفنً والموسٌقً واالقتصاد والمنزلً 

ّ , والتعلٌم المهنً والصنا ّ معٌنا عً , أي كافة المجاالت التً تتطلب أداء حركٌا

م  1960"عام Simpsonولقد ظهرت عدة محاوالت فً تصنٌؾ اقترحه "

وٌتصل هذا المٌدان بنشاط المعالجة والتناول والمهارات الحركٌة والعضلٌة 

والتركٌز العصبً , وتصنٌؾ األهداؾ الحركٌة إلى مستوٌات متتابعة وٌترتب كل 

على إتقان المستوى السابق له وٌشمل كل مستوى على عدد من الفبات الفردٌة  منها

 ( تخطٌطاّ لتصنٌؾ سٌمبسون للجانب الحركً.3, وٌوضح شكل )

 " للجانب الحركً لآلثار الحسٌة  " Simpsonتصنٌؾ   ( ٌوضح 3شكل )
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 فٌما ٌلً توضٌح لتلك الفبات , كما وضعتها سٌمبسون :

 اإلدراك :أوال: 

وهً الخطوة األولى األساسٌة فً أداء الفعل الحركً , فهً عملٌة الوعً     

بالموضوع بالخصابص أو بالعبلقات بواسطة اإلحساس باألدوات , وهً الجزء 

الحركً الذي نهدؾ إلٌه , و ٌمكن  (18)الربٌس من الموقؾ الذي ٌقود على النشاط

توٌات مختلفة تتصل بالعملٌة تقسٌم اإلدراكإلى ثبلث فبات فرعٌة تتضمن ثبلثة مس

اإلدراكٌة ., وقد تبدو للبعض أن هذا المستوى هو تكرار للفبة األولى فً الجانب 

 الوجدانً وهو "االنتباه"

 السماع أو اإلحساس أو أدوات السمع. السمعٌة : 

 الوعً بالصور العقلٌة أو التخٌل الحادث عن طرٌق العٌن. البصرٌة : 

 ة اللمس.: ما ٌتعلق بحاس اللمسٌة 
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 اختٌار الفاكهة أو الطعم بواسطة أخذ جزء صؽٌر من خبلل الفم. الذوقٌة : 

 لئلدراك بواسطة تنبه األعصاب الشمٌة. الشمٌة : 

  الحسٌة الحركٌة : الحس العضلً الذي ٌتعلق بالحساسٌة من النشاط الحس

 واألوتاد والمفاصل.

 ٌث الترتٌب.والفبات السابقة ال تخضع ألي نظام خاص باألهمٌة من ح

وهو الذي ٌرفع الفرد ألن ٌستجٌب لكً ٌشبع متطلبات  "الشعور " لفت النظر .1

خاصة من أداء عمل معٌن , وٌتضمن تعرٌؾ الشعور أو المشاعر وربطها 

بالدور الذي ٌجب أن ٌإدي , وربما تتضمن بجمٌع المشاعر فً شكل معرفة 

موقؾ , مشاعر ؼٌر وخبرة سابقة , مشاعر ترتبط بالموقؾ مختارة كمرشد لل

 مرتبطة تمهل وال تعطى اهتماما.

وٌرتبط باإلحساس بالموقؾ عند أداء العمل الحركً , وهو  النقل )الترجمة( : .2

العملٌة العقلٌة فً تحدٌد ٌعنى المشاعر الواردة للموقؾ , وٌتضمن الترجمة 

الرمزٌة والتً تحتوى خٌاالً , أو ٌكون تذكر الشًء فكره كنتٌجة للمشاعر 

لواردة وربما تتضمن البصٌرة التً تعتبر أساسٌة فً حل المشكل خبلل ا

للحل والترجمة الحسٌة هً جانب من هذا  (19)إدراك العبلقات األساسٌة

" وهً معرفة مإشرات Fed Backالمستوى تتضمن التؽذٌة الرجعٌة "

 العملٌة , والترجمة هً الجزء المستمر فً الجانب الحركً المإدى.

  ستعداد :ثانٌا : اال

هو ضبط األعداد واالستعداد لنوع محدد بٌن المواقؾ أو الخبرات , وٌمكن     

 عاطفً" . -جسمً  –تحدٌد ثبلثة جوانب من االستعداد "عقلً
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وهو االستعداد ألداء دور حركً محدد وٌتضمن ذلك  االستعداد العقلً : .1

رة إلٌها , كشرط أساسً لمستوى اإلدراك وفباته الجزبٌة والتً سبق اإلشا

 والتمٌٌز بمعنى استخدام الحكم فً عمل اختبلفات أو فروق.

االستعداد فً عمل ضوابط تشرٌحٌة ضرورٌة  االستعداد الجسمً "البدنً" .2

للدور الحركً لكً ٌإدي , وٌتضمن االستعداد البدنً استعداد مستقبل 

"Receptor set ٌعنً مبلبمة حسٌةأو تركٌز االنتباه ألدوات الحس"

 .لوبة أو االستعداد لوضع معٌن أو وضعٌة الجسمالمط

االستعداد فً االتجاهات المفضلة للجانب الحركً ,  االستعداد العاطفً : .3

 الرؼبة تكون متضمنة.

 ثالثاّ : االستجابة الموجهة :

وهً خطوة مبكرة فً نمو المهارة .. والتؤثر هنا ٌكون على القدرات التً      

للفرد  (20)ركبة , واالستجابة الموجهة هً السلوك العلنً تكون المهارة الحركٌة الم

 تحت توجٌه المعلم.

الشرط فً أداء الموقؾ هو االستعداد لئلجابة فً شكل من االستعداد إلنتاج سلوك 

علنً واختٌار االستجابة الممكنة واختٌار االستجابة بما ٌعرؾ كتقرٌر.أما 

 المتطلبات المحددة لؤلداء.االستجابة المفروض أن تحدث على أساس كتابة 

 وٌتضح وجود فبتٌن فرعٌتٌن أساسٌتٌن هما :

التقلٌد هو اتخاذ موقؾ كاستجابة مباشرة إلدراك شخص  التقلٌد أو المحاكاة : .1

 آخر ٌقوم بؤداء الموقؾ.

محاولة استجابة أو استجابات متعددة عادة مع بعض  المحاولة و الخطؤ : .2

تحقق االستجابة الممكنة واالستجابة الممكنة التفكٌر ٌعقد فً كل استجابة حتى 
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هً واحدة من اآلتً تقابل متطلبات األداء  والتً تساعد فً حدوث العمل أو 

 تحدثه بفاعلٌة أكثر.

وٌمكن أن ٌعرؾ هذا المستوى كاستجابة متعددة للتعلم بداخلها االستجابة الممكنة 

 لمكافؤة والعقاب.والمنتقاة للسلوك المعدل , وقد ٌكون من خبلل تؤثٌر ا

 .رابعاّ : اآللٌة

االستجابة المتعلمة تؤتى مؤلوفة "معتادة" وفً مستوى ٌحقق المتعلم األداء بقدرة     

محددة وبدرجة من المهارة وٌعتبر الدور الذي ٌقوم به جزء من ذخٌرته من 

االستجابات المتعددة للمفٌد ومتطلبات الموقؾ عندما ٌكون االستجابة الممكنة 

 ما تكون االستجابة رسمٌة أكثر من المستوى السابق.ورب

 خامساّ : االستجابة العلنٌة المركبة : 

فً هذا المستوى ٌستطٌع الفرد أداء عمل مركب من أجل أسلوب الحركة     

المطلوب , عند هذا المستوى ال بد من تحقٌق مستوى عاٍل من المهارة , وٌمكن أن 

ة : ٌعنً بحد أدنى من الوقت المستؽرق ٌإدي العمل بٌسر وبكفاءة وفاعلٌ

 وهنا فبتان فرعٌتان هما : والحساسٌة.

ٌإدى العمل من دون تردد من الفرد , بمعنى أن ٌعرؾ  التؤكد من الشك : .1

 الخطوات المطلوبة و ٌإدٌها بثقة كبٌرة , وٌكون العمل عن طبٌعة مركبة.

هارة الحركٌة النهابٌة عند هذا المستوى ٌستطٌع الفرد أداء الم األداء اآللً : .2

المابلة بقدر كبٌر من السهولة والتٌسر والتحكم العضلً , وظهر تصنٌؾ 

كوجٌل فً هذا الجانب ٌحتوى على ست فبات أو مستوٌات ربٌسة  آخر كوثر

, تبدأ بالمبلحظة حٌث ٌشاهد أو ٌبلحظ المتعلم للشًء المراد تعلمه , ثم 

رر هذا الشًء , ثم التجرٌب وهنا مستوى التقلٌد وهنا ٌقلد أو ٌتبع أو ٌك
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ٌجرب أو ٌنفذ مع التصحٌح فً حالة الخطؤ لمستوى الممارسة , فٌعمل 

المتعلم عن هذا المستوى بثقة وبقلٌل من األخطاء ,ثم مستوى اإلتقان 

فٌتضمن المتعلم عمل الشًء مع السرعة , فالمستوى األخٌر هو اإلبداع 

رعة , فالمستوى األخٌر هو حٌث ٌطور أو ٌستحدث عمل الشًء مع الس

اإلبداع حٌث ٌطور أو ٌستحدث عمل شًء من خبلل المستوٌات السابقة , 

وأرى أن هذا التصنٌؾ ٌخدم أهداؾ التربٌة الفنٌة مباشرة الشتماله على 

مستوى اإلبداع الذي ال ٌوجد عن تصنٌؾ سٌمسون لهذا الجانبوٌوضح شكل 

 الحركً .(21)( تخطٌطاّ لتصنٌؾ كوثر كوجٌل للجانب4)

 ( ٌوضح تخطٌطاّ لتصنٌؾ كوثر كوجٌل للجانب الحرك4ًشكل )

 

 تحدٌد مستوٌات التعلم فً ضوء نموذج كوثر كوجل )للجانب الحركً( 

فً ضوء هذا النموذج المقترح لتصنٌؾ الجانب الحركً , وضعت عدداً من     

تشٌد بشكل األفعال السلوكٌة تتناسب مع كل مستوى من مستوٌات الجانب الحركً 

 (.5, كما ٌتضح فً جدول رقم ) رإلى آخمتزاٌد من مستوى 
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 األفعال السلوكٌة المناسبة لكل مستوى مستوٌات الجانب الحركً

 ٌنصت  –ٌعاٌن –ٌستكشؾ  –ٌبلحظ –ٌرى  -ٌشاهد –ٌراقب  ( المبلحظة 1)

 ٌحاول –ٌقلد  –ٌتبع –ٌعٌد عمل  –ٌنسخ  –ٌكرر–ٌنقل  ( التقلٌد 2)

ٌتبع تعلٌمات  –ٌحاول  –ٌنتج  –ٌنفذ  -ٌعمل –ٌجرب  –ٌإدي  جرٌب ( الت3)
 ٌطبق ما تعلمه فً....–نظرٌة مافً عمل شًء ما 

وٌتدرب  -ٌإدي بقلٌل من األخطاء –ٌعمل بثقة  –ٌنتج كمٌات  ( الممارسة 4)
 ٌعرض طرٌقة عمل–ٌعمل بكفاءة نسبٌة –صنع  –على

 ٌتحكم فً –ٌعمل بثقة  –أو بكثرة ٌنتج بسرعة–ٌتقن  –ٌجٌد  ( االتقان 5)

 ٌكون –ٌإلؾ  –ٌطور  –ٌبتكر  -ٌستحدث –ٌشٌد  –ٌصمم   ( اإلبداع6)

 

 ثالثاّ : تصنٌؾ الجانب الوجدانً :

ٌتناول هذا الجانب قٌم الفرد ومشاعره واتجاهاته , وعلى الرؼم من أهمٌة هذا     

من حٌث مبلحظة السلوك الجانب إال أنه أصعب فً التناول من المجاالت األخرى 

الدال علٌة وتقٌٌمه , وٌعد الجانب الوجدانً من أهم الجوانب التً تسعى التربٌة 

الفنٌة لتنمٌتها واالهتمام بهذا الجانب ٌساعد فً تنمٌة الحس الجمالً عند الفرد 

وحبه للفن واتجاهاته نحو تقدٌر الجمال ورإٌة الطبٌعة رإٌة جمالٌة , فٌقدرها 

ا وٌضفى اللمسة الفنٌة إلى كل ما هو محٌط به فً أي مكان , لذلك وٌحافظ علٌه

ٌجب أن ٌهتم القابمون على تدرٌس التربٌة الفنٌة بهذا الجانب , وٌإكد علٌه 

المدرس عند تخطٌط دروسه ,ولقد بذلت العدٌد من الجهود فً هذا المٌدان منها 

لجانب م  ل1964وزمبلإه عام  "Krathsuohl"تصنٌؾ أصدره كراثوهٌل

الوجدانً , وٌشتمل هذا التصنٌؾ أٌضا على فبات ربٌسة متدرجة ومتابعة , 

 ( ٌوضح تلك الفبات.4وتنقسم أٌضا كل منها إلى فبات فرعٌة , وشكل رقم )
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 ( ٌوضح تخطٌطاّ لتصنٌؾ " كراثوهٌل " للجانب الوجدانً.4شكل )

 

 

 : وقد قام بشرح تلك الفئات بعض المربٌن كما ٌؤتً

  :التلقً  (1)

وهو عملٌة االستقبال أو االنتباه إلى ما ٌحٌط بالفرد من مثٌرات أو ظواهر      

 معٌنة , وتنقسم هذه الفبات إلى ثبلث:

 ًتعتبر أبسط أنواع التلقً , وٌقصد بها استشارة الوجدان كإشارة  الوع :

 الطفل باأللوان الزاهٌة.

 ًه ٌرؼب فً تلقً : فإذا عرض على التلمٌذ أكثر من مثٌر فإن رؼبة التلق

 مثٌر معٌن مما ٌثٌر اهتمامه.
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 وٌقصد بها التحكم فً اختٌار المثٌر المفضل على الرؼم من  اختبار االنتباه :

 وجود مثٌرات أخرى قد تشد االنتباه.

 االستجابة : (2)

وتدل االستجابة على أن التلمٌذ ٌعمل وفق ما ٌرؼب أو ٌقبل أو ٌمٌل إلٌه من 

من مجرد التلقً , وفٌها ٌكون التلمٌذ أكثر إٌجابٌة فً النشاط , وهو مستوى أكبر 

 االستجابة , وٌشعر باالرتٌاح وتنقسم هذه الفبة إلى ثبلث :

ّ للمثٌر نتٌجة مٌول االستجابة أو االنصٌاع  -أ : وٌكون فٌها التلمٌذ منصاعا

 ّ  لئلٌحاءات المختلفة التً ٌلعبها المثٌر , ؼٌر أن التلمٌذ ال ٌكون متقببلّ تماما

 للمحتوى.

الرؼبة فً االستجابة وٌكون عندها التلمٌذ ملتزماّ باستجابة معٌنة وفق إرادته ,  -ب

 وٌكون هناك قبول اختٌاري بٌن التلمٌذ.

االرتٌاح من االستجابة : وٌكون فٌها التلمٌذ راضٌا الختٌاره استجابة , معٌنة  -ج

 وهذا الرضا ٌشعره بالسعادة واالرتٌاح واالستمتاع.

 مة : القٌ (3)

 وٌقصد بها تكوٌن اتجاه , أو اعتقاد, أو قٌمة معٌنة تشكل تقدٌراّ لؤلشٌاء أو    

 نمطاً من السلوك , وتنقسم هذه الفبة إلى ثبلث : األفكار , أو

تقبل القٌمة : وٌكون فٌها التلمٌذ معتقدا فً عدد من القٌم , وٌمكنه أٌضا تفسٌرها  -أ

 لهذا ٌكون التقبل بشكل مإقت.إذا لم ٌكن فً بقٌته مما ٌعتقد , و

تفضٌل القٌمة : ٌكون فٌها التلمٌذ مفضبلّ قٌماّ على أخرى نتٌجة ألنها ترتبط  -ب

 باتجاه عنده.
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االلتزام بالقٌمة : وفٌها ٌكون التلمٌذ ذا والء , وملتزما أو مسلماً بقٌم معٌنة ,  -ج

 وتؤتى من ٌقٌنه بتلك القٌم.

 ( التنظٌم : 4)

بهذا ٌذ بٌن القٌم التً ٌسلم بها وبٌن قٌم أخرى لدٌه , وعلٌه الربط ٌرتبط التلم    

إلى تنظٌم القٌم حتى ٌكون هناك نسق معٌن للتلمٌذ , وتنقسم إلى فبتٌن  جتحتا

 فرعٌتٌن:

:أن عدد القٌم الفرعٌة التً ٌلتزم بها التلمٌذ عندما تتسق  تكوٌن مفهوم القٌمة -أ

ّ معٌناّ نحو القٌم , هذا المفهوم ٌكون فً العادة بشكل  مع بعضها تكون مفهوما

 رمزي له صفة العموم.

إن مجموعة مفاهٌم القٌم التً تكونت لدى التلمٌذ تشكل  تنظٌم نسق القٌمة : -ب

أسلوباًأو ؼطاء فً الحٌاة , ولهذا نجد أن عدد اتساق مفاهٌم القٌم ٌإدي إلى تناقص 

كون فً المدرسة من مفاهٌم نحو سلوك التبلمٌذ , وتعتبر هذه نقطة هامة , فما ٌ

 الفن , ٌجب أن ٌتسق مع المفاهٌم التً تعطى من مصادر أخرى كوسابل اإلعبلم.

 ( التخصٌص أو القٌم المركبة :5)

إن القٌم المركبة فً نسقها تجعل الفرد متمٌزاّ , أو له خصابص معٌنة فً     

تٌعاب القٌم المركبة , تفكٌره ونظرته الشاملة للحٌاة , وٌدل التخصص على مدى اس

وأن تصبح تلك القٌم جزءاّ من سلوك الشخص فً المواقؾ المتعددة , وتنقسم هذه 

 الفبة إلى فبتٌن فرعٌتٌن.

تعمٌم أعضاء السلوك : وتعنً أن التلمٌذ ٌتصرؾ وفق عقٌدة معٌنة تنطبق على  -أ

التلمٌذ ٌشكل أوضاع السلوك المختلفة , وهذا ما ٌجٌز تلمٌذ من آخر , وفهم اعتقاد 

فهم مٌوله و رؼباته ,أو استعداده لمواقؾ معٌنة واستجاباته ألشٌاء معٌنة , ولذا 
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ٌمكن القول إن السلوك الفردي فً الموافق المختلفة ٌكون وفق اعتقادات معٌنة قد 

 تكون الشعورٌة فً كثٌر من األحٌان.

شخصٌة متمٌزة  التخصٌص :إن تكامل وتعمقها ومقدار استٌعابها ٌعطى التلمٌذ -ب

تحدٌد مستوٌات التعلم فً ضوء نموذج كراثوهٌل :  ,له نظرة شمولٌة فً الحٌاة

ٌسهم نموذج كراثوهٌل فً وضع مستوٌات لبرنامج التربٌة الفنٌة الجمالٌة لدى 

التبلمٌذ , وتقوم فكرة التعلم فً التربٌة الفنٌة على نفس مستوٌات النموذج.وٌمكن 

تفق مع الصفوؾ الدراسٌة , وتقترح أمام كل قٌمة أفعاالّ أن نضع مستوٌات القٌم لت

 (.6سلوكٌة ٌمكن أن ٌتضمنها كل مستوى كما ٌتضح من جدول رقم )

 (22)( مستوٌات الجانب الوجدانً واألفعال الوجدانٌة واألفعال السلوكٌة المناسبة6جدول )
 لكل مستوى.

 األفعال السلوكٌة المناسبة مستوٌات الجانب الوجدانً

 –ٌستقبل  –ٌفرع ل  –ٌتقبل –ٌعً–ٌقبل  –ٌرضً  ( التلق1ً)
 ٌمٌل

 ٌرتاح إلى–ٌفضل  –ٌتلقى  –ٌرؼب  –ٌرٌد–ٌنزع  ( االستجابة 2)

 –ٌقٌنً من  –ٌفضل  –ٌسلم به  –ٌمدد–ٌتحمس  ( القٌمة 3)
 ٌختار

ٌكون  –ٌربط بقٌمة أخرى  –ٌرمى إلى –ٌنوى  ( تنظٌم القٌمة 4)
 مفهوم جمالً 

 سلوكا جمالٌاّ  –ٌسلك  –ٌنتهج–ٌعتقد  ركب قٌم ( م5)

 

وٌستخدم نموذج كراثوهٌل كؤساس لتكوٌن قٌم نحو الجمال , وٌستخدم أٌضا فً     

أساس لمستوٌات التعلم وخاصة فً مهام تعلم التذوق الجمالً والحكم الجمالً 

لخامات أٌضا , وتعلم أسالٌب بناء العمل الفنً , فعندما ٌعرض المعلم عدداّمن ا

الفنٌة نجد أن التبلمٌذ ٌتقبلونها بشكل مإقت , ثم بعد فترة ٌفضلون خامات على 

أخرى نتٌجة الرتباط الخامة بقٌم أخرى عندهم مثل تفضٌل البنات لشؽل األٌادي 

مثبل , وبعد فترة نجد أن التبلمٌذ ٌكونون مهارات ذات قٌم ٌلتزمون بها فً أعمال 
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علم قصة على تبلمٌذه وطلب منهم التعبٌر عنها , مستقبلٌة , وكذلك إذا قص الم

فإنهم نجدهم منهمكٌن فً عملٌة الرؼبة فً التعبٌر عن مواقؾ معٌنة من القصة 

وفق رؼبتهم , وفً النهاٌة نجدهم منهمكٌن فً عملٌة التعبٌر بما ٌحقق لهم 

فن فً االرتٌاح أو اللذة أو السرور نتٌجة للعمل الفنً نفسه , وتكون القٌم نحو ال

 نموذج كراثوهٌل , كما ٌؤتً. (23)مراحل تتفق ومستوٌات

نجعل األطفال ٌسعدون من إنتاجهم الفنً , ونجعلهم ٌتلقون  المرحلة األولى:   

بعض المصطلحات البسٌطة عن الفن , ونعطً للطفل ألواناًونجعله ٌعدد تفاصٌل 

الجٌدة فً عملٌة بعض اللوحات وقدرتهم على استخدام األدوات والخامات الفنٌة 

 التقبل.

:نجعل األطفال ٌستجٌبون لؤلشكال واأللوان عن طرٌق المرحلة الثانٌة     

االختٌار والتفضٌل , وٌمكن أن نجعلهم ٌمٌزون انفعال السرور واأللم فً بعض 

وجوه اللوحات , وعن طرٌق الحوار والمناقشة نجعل الطفل ٌعدد وٌتفهم ما ٌحتوٌه 

 مله فً رسمه.رسمه وما ٌمكن أن ٌع

نجعل األطفال ٌختارون الرسوم التً تتضمن بعض الدقة فً  المرحلة الثالثة :    

األداء أو التً تحوى انسجاماً لونٌاً , وعملٌة االختٌار والمفاضلة ال ٌرى منها 

سوى محاوله أن ٌكون للمتعلم قٌمه له نحو العمل الفنً , ولهذا ٌشجع األطفال أن 

وأن ٌمٌزوا عملهم من أعمال أقرانهم وٌسمح لهم بؤن ٌؽٌروا  ٌكتسبوا من عملهم ,

 من آرابهم ال ٌتقٌدوا برأي واحد طوال الوقت.

ٌنبؽً أن تنظم قٌم الطفل التً كونها فً المراحل السابقة بؤن  المرحلة الرابعة    

 ٌختار فً ضوء مفهوم الصور التً تمثل فكرة معٌنة.

التبلمٌذ على أن ٌسلكوا سلوكاّ خاصاً ٌتسم  ٌشجع المعلم المرحلة الخامسة     

بالصفات الجمالٌة , سواء فً ملبسه أو تنظٌم كراساته وتؤكٌد أصالة التلمٌذ فً 
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أسلوب رسمه , كما أن التلمٌذ ٌمكن أن ٌفرق بٌن األشكال والرسوم فٌها واألخرى 

ون تمكنا وبذلك أعتقد أننا نك التً تتضمن تسجٌبلّ وٌعرؾ الهدؾ من تلك المبالؽة

من أن نجعل التبلمٌذ ٌقرإون صورة وٌقومون بعملٌة التذوق , وقد ٌحكمون حكماّ 

ّ كما ظهر تصنٌؾ آخر " لكوثر كوجٌل " فً هذا الجانب ٌحتوى على  ّ واعٌا فنٌا

ست فبات ربٌسة , ولم تتعرض إلى فبات أخرى فرعٌة أو ثانوٌة , وٌبدأ بمستوى 

ثم مستوى التقبل حٌث االستجابة والتقبل , ثم االنتباه حٌث المتابعة اإلصؽاء , 

مستوى االهتمام حٌث المشاركة واالهتمام والتعاون , ثم مستوى تكوٌن النظام 

القٌمً حٌث المفاضلة والتصنٌؾ والترتٌب , ثم مستوى المستوى األخٌر وهو 

, حٌث التعرؾ والمواظبة والدفاع عن هذا الشًء , وٌعتبر  (24)السلوك القٌمً 

ّ لتوصٌؾ كراثوهٌل , حٌث أن هذا التصنٌؾ ٌخدم هذ ا التصنٌؾ بسٌطا

أٌضاأهداؾ التربٌة الفنٌة ألنه محدد ومركز على فبات ربٌسة تساعد على تحقٌق 

ّ لتوصٌؾ كوثر 5تلك األهداؾ فً الجانب الوجدانً , وشكل ) ( ٌوضح تخطٌطا

 كوجٌل للجانب الوجدانً.

 وثر كوجٌل للجانب الوجدانً( ٌوضح تخطٌطاّ لتصنٌؾ ك5شكل )      
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 تحدٌد مستوى التعلم فً ضوء نموذج كوثر كوجٌل )للجانب الوجدانً( :  

فً ضوء هذا النموذج المقترح لتصنٌؾ الجانب الوجدانً , وضعت عدداً من     

األفعال السلوكٌة تتناسب مع كل مستوى من مستوٌات الجانب الوجدانً وتسٌر 

 (7كما ٌتضح فً جدول رقم )متزاٌد من  مستوى إلىآخر 

 ( مستوٌات التعلٌم للجانب الوجدانً واألفعال السلوكٌة المناسبة لكل مستوى7جدول )

 مستوٌات الجانب
 الوجدانً

 األفعال السلوكٌة المناسبة لكل مستوى

 -ٌبلحظ –ٌصؽً –ٌركز على  –ٌتابع  –ٌنتبه–ٌستمع بٌقظة  ( االنتباه1)
 ٌشعر –ٌحسن 

التقبل  (2)
 ستجابةواال

–ٌشترك فً  –ٌجٌب بحرٌة  -ٌطبع –ٌتقبل  –ٌبادر–ٌستجٌب 
 ٌوافق على–ٌبدى استعداداّ  –ٌناقش 

ٌبدى  –ٌعتنً ب  -ٌشترك طواعٌة -ٌثٌر نقطة جدٌدة –ٌشارك  ( االهتمام3)
ٌجمع  –ٌقرأ حول الموضوع  –ٌتطوع للقٌام بعمل ما  –اهتماما 

 مادة علمٌة مرتبطة بالموضوع.

–ٌظهر وال ٌبادر –تبنى فكرة  –ٌمارس كؤساس –ٌختار بجدٌة  ن االتجاه ( تكو4ٌ)
 ٌفضل –ٌدافع عن 

( تكوٌن النظام 5)
 القٌمً

 –ٌوائم وٌكٌؾ  –ٌرتب تبعاّ لؤلهمٌة  –ٌصنؾ  –ٌفاضل  –ٌختار 
 ٌبرز–ٌعدل وٌطور 

 ٌتطوع ل... –ٌدافع  –ٌحافظ على  –ٌواظب  –ٌتصرؾ –ٌسلك ( السلوك القٌمً 6)

 

قد بٌنت كثٌر من مناهج التربٌة الفنٌة المعتمدة على تصنٌؾ األهدافإلى الثبلثة و

جوانب المعرفٌة والحركٌة والوجدانٌة وعلى صٌاؼة األهداؾ صٌاؼة سلوكٌة 

 )إجرابٌة(  محددة لتٌسٌر التخطٌط والتحكم فً التدرٌس والتقٌٌم

 نتائج البحث :

دٌث باستخدام التكنولوجٌا وأجهزة إن التطبٌق الفعلً فً النظام التعلٌمً الح .1
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إن التخطٌط العلمً الجٌد فً مجال الفنون ٌكون له تؤثٌر إٌجابً وذلك لعبلقته  .2
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سلوب العلمً فً تطوٌر المناهج خاصة فً مجال ٌمكن االعتماد على األ .3
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 من مظاهر التطّور الداللً فً كتاب أساس الببلؼة للزمخشري

 

 أ. محبوبة المنٌر المٌساوي 
 جامعة صبراتة/ كلٌة االقتصاد صرمان

 : مقدمة

إّن اللؽة هً المرآة التً تعكس كل مظاهر التؽٌر والتحّول فً المجتمع, سواء      

ٌّر, إاّل أّنه  كانت هذه المتؽٌرات بالرقً أو االنحطاط, لذا وإن اختلفت نسبة هذا التؽ

ٌّة, وٌقع فً جمٌع المستوٌات اللؽوٌة, من أصوات, وصرؾ,  سابر فً اللؽات الح

 وتراكٌب, وداللة.

ٌُع     ّد المستوى الداللً من أهم المستوٌات التً عنً اللؽوٌون بدراستها, و

واالهتمام بها, وما تعلّق بها من قضاٌا, كالمجاز, والحقٌقة, والترادؾ, واألضداد, 

و المشترك اللفظً, وؼٌرها من القضاٌا األخرى التً تولدت نتٌجة الختبلؾ 

رج تحت هذا العلم, وٌظهر لً أّن اللهجات بٌن القبابل العربٌة القدٌمة, والتً تند

سبب اهتمام اللؽوٌٌن به, راجع إلى أثره الكبٌر فً مساقات التعبٌر عن المواقؾ 

واألفكار, وفً كٌفٌات التواصل والتفاهم بٌن الناس, مما ٌخضع العتبارات 

مختلفة, بحٌث ال ٌحصل ذلك التواصل والتفاهم على أفضل الوجوه من دون أخذها 

ٌّر فً اللؽة 2001ر, ٌقول الدكتور محمد داود )بعٌن االعتبا (: "أكثر ما ٌقع من تؽ

ٌكون فً المستوى الداللً, وذلك بسبب التوّسع فً استعمال األلفاظ لمعاٍن جدٌدة, 

 .(1)ودالالت مستحدثه"

وكانت دراسة اللؽوٌٌن للداللة فً بادئ األمر مقتصرة على الناحٌة التارٌخٌة     

, كمقارنة الكلمة بنظابرها فً الصورة والمعنى, فهم اهتموا االشتقاقٌة لؤللفاظ
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بالعناصر الداخلٌة فً األلفاظ, وتركوا العناٌة بالعوامل الخارجٌة عنها, التً منها 

الجانب االجتماعً وأثره فً تطور الدالالت والصور, والمظاهر اإلنسانٌة ذات 

ٌّرها وانحرافها ٌّن فً تؽ  .(2)األثر الب

عجم تعتمد اعتماداً كبٌراً على جانب من علم الداللة, ومع ذلك فإن إن صناعة الم

ٌٌّن فً االهتمام بهذا الجانب ٌبدو واضحاً. نقل الدكتور علً  التقصٌر من المعجم

القاسمً قول )نٌدا( فً ذلك بقوله: "إّن جانباً من علم الداللة ٌتجلى فً صناعة 

أّن هذه الصناعة ؼالباً ما تعكس  المعجم, التً هً عملٌة ؼاٌة فً التخّصص, إاّل 

 .(3)لنا فهماً قاصراَ لبعض الوسابل األساسٌة المتعلقة بتحلٌل المعنى"

وٌقول القاسمً أٌضاً: "لم تحظ دراسة الداللة بعناٌة المعجمٌٌن واهتمامهم,     

 . (4)شؤنها فً ذلك شؤن أوجه الوصؾ اللؽوي األخرى"

ٌّة تطمح  إلى رصد ظواهر التطّور الداللً؛ ذلك ألّن فؤّي نظرٌة للداللة المعجم

ٌّة؛ أي: بالتعّدد  التولٌد الداللً مرتبٌط بظهور دالالت جدٌدة للوحدات المعجم

 .(5)الداللً

(, الذي كان ٌدّل على السرعة, تطّور داللٌاً لكً  -مثبلً  –ومن ذلك      الفعل )َزؾَّ

معنوٌة, حٌث أُثبت له ٌدّل على حركة العروس لما فٌها من خّفة وفرح وسرعة 

ٌّب عن المعنى الداللً األصلً, فلم ٌرد هذا الفعل فً  هذا المعنى المستعار, وتؽ

 .(6)العربٌة المعاصرة إال وهو مقروناً بملمح من الفرح المصاحب للحركة

وكذلك كلمة )حرامً(, هً فً الحقٌقة نسبة إلى الحرام, ثم تطورت داللتها 

 .(7)فؤصبحت تدّل على )السارق(

ْق(, ومن ذلك قوله  -أٌضاً  –وكلمة ) المْإمن(      كانت تستعمل بمعنى )الُمَصدِّ

ا َصاِدقٌِنَ تعالى  (, ثم 17, سورة ٌوسؾ, اآلٌة)َوَما أَْنَت بُِمْإِمٍن لََنا َوَلْو ُكنَّ
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صلى هللا علٌه  –تطّورت وأصبحت بمعنى دٌنً خاص, وهو اإلٌمان باهلل ورسوله 

 .(8)-وسلم

ى ؼٌر ذلك من األلفاظ الكثٌرة جداً والتً تؽٌرت داللتها , ولو أضٌفت لوجدنا إل    

أنفسنا أمام طابفة كبٌرة منها, التً تبرهن بوضوح  تطور الداللة مع الزمن, إاّل أّن 

هذه األلفاظ ال ٌمكن أن ٌكون اللفظ الواحد منها له داللتان مشهورتان بنفس النسبة 

لدكتور إبراهٌم أنٌس: "مثلهما حٌنبٍذ كمثل الشٌخ فً وسط من األوساط, ٌقول ا

والشاب, كبلهما معروؾ فً بٌبته, ؼٌر أّن أحدهما فً طرٌقه إلى الزوال واآلخر 

 .   (9)فً عنفوانه"

وٌعتري األلفاظ تطّور فً معانٌها, كما ٌعتري الكابنات الحٌة تبّدل وتحّول, 

ور, والذي هو انتقال بالكلمة من وٌحدث هذا التطّور على مّر األٌام وتقلبات العص

 .(10)طور إلى طور

ٌّة التً ال مراء 1986ٌقول الدكتور عبد السبلم المسدي )     (: "إّن الحقٌقة العلم

ٌّة مادامت متداولة فإّنها تتطّور, ومفهوم التطّور  فٌها الٌوم هً أّن كل األلسنة البشر

ٌّة ال إٌجاباً وال سلباً, ٌّر  هنا ال ٌحمل شحنة معٌار وإّنما هو مؤخوذ فً معنى أّنها تتؽ

إذ ٌطرأ على بعض أجزابها تبّدل نسبً فً األصوات والتراكٌب من جهة, ثم فً 

ٌّر هو من البطء بحٌث ٌخفى عن  الداللة على وجه الخصوص, ولكن هذا التؽ

ًّ مقصداً  الحس الفردي المباشر, اللهم إال بوعً لؽوّي ٌصبح فٌه الحدث اللسان

 .(11)ضح عندبذ ما ال تتجلّى مراسمه إاّل خبلل السنٌن"لذاته فٌتّ 

 عوامل التطور الداللً:

إّن عوامل التطّور الداللً كثٌرة, منها ما كانت متعلّقة باستعمال اللفظة, ومنها     

ما كانت الحاجة التً تحتها تندرج عوامل اجتماعٌة أو ثقافٌة أو علمٌة, أو 
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ساهمة فً تطّور داللة األلفاظ, والذي هو لٌس حضارٌة, هً أحد هذه العوامل الم

خاصاً باللؽة العربٌة فحسب, بل ٌعّم جمٌع اللؽات األخرى, والتً ال ٌمكن أن 

 .(12)تنجو ألفاظها منه, فهً ظاهرة طبٌعٌة دعت إلٌها الضرورة الملّحة

 أنواع الداللة:

ع, هً: الداللة اختلؾ العلماء فً أنواع الداللة, فمنهم من عّدها سّتة أنوا    

, (13)والمعجمٌة االجتماعٌة, والؽوٌة, والعقلٌة الوضعٌة, والصرفٌة, والصوتٌة,

ومنهم من قال إنها أربعة أقسام, وهً: الداللة السٌاقٌة, والصرفٌة, والنحوٌة, 

 . (14)واألساسٌة أو المعجمٌة

 مفهوم التطّور والداللً:

ه َطوراً بعد َطوْر, وجبته أطواراً: قال الزمخشري فً أساس الببلؼة : "أتٌتُ     

ا تارات, والناس أطواراٌ: أخٌاؾ  سورة نوح,   َوَقْد َخَلَقُكْم أَْطَوار 

 .(15)("14اآلٌة)

ه( فً تفسٌر هذه اآلٌة : "أطواراً؛ أي: تارات وكّراٍت, 710وقال النسفً )ت 

 .(16)ماً ولحماً"خلقكم أوالً نطفاً ثم خلقكم علقاً, ثم خلقكم مضؽاً, ثم خلقكم عظا

وإذا نظرنا إلى معنى )الداللة( عند المعجمٌٌن, لوجدناها تدّل على الهداٌة واإلبانة 

ٌّنتها له ووّضحتها,  للشًء باألََمارة, فنقول مثبلً َدلَلَُت فبلناً على الطرٌق؛ أي: ب

 .(17)وأدللت الطرٌق؛ أي: اهتدٌت إلٌه

ه(, عندما 502راؼب األصفهانً )توكان معنى الداللة أكثر وضوحاً عند ال    

قال بؤّن: "الداللة: ما ٌتوّصل به إلى معرفة الشًء, كداللة األلفاظ على المعنى, 

وداللة اإلشارات, والرموز, والكتابة, والعقود فً الحساب, وسواء كان ذلك بقصد 

" ًّ  .(18)ممن ٌجعله داللة, أو لم ٌكن بقصد, كمن ٌرى حركة إنسان فٌعلم أنه ح
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بؤن تسمٌة )الداللة( كتسمٌة الشًء بمصدره, إذ هً مصدر  -أٌضاً  –ى وٌر

 .(19)كالكتابة واإلمارة

 .(20)ٌتناول نظرٌة المعنى, فهو ٌدرس المعنى ,وعلم الداللة فرع من علم اللؽة    

فً معناها العام تعنً اإلرشاد والهداٌة فً أمٍر ما أو إلٌه, سواء  -إذاً  –فالداللة 

ة أو ؼٌرها, والتطور الداللً الذي كان اهتمام علماء الداللة به منذ كان ذلك باللؽ

أوابل القرن التاسع عشر, والذٌن حاولوا تؤطٌر تؽٌر المعنى بقواعد وقوانٌن, 

ٌّر األلفاظ لمعانٌها؛ هو ما ٌعنٌه علماء  أدركوا من خبلله أن التطور الداللً هو تؽ

 .(21)ى عوض مصطلح التطور الداللًاللؽة المحدثٌن, وسّموه بمصطلح تؽٌر المعن

نفهم من ذلك كله أّن التطور لؤللفاظ ال ٌمكن أن ٌؤتً دفعة واحدة وفً وقت واحد 

ومكان واحد, بل هو ٌكون على مّر العصور والدهور, مصطحباً معه معاٍن قدٌمة, 

إّما أن ٌعممها بعدما كانت خاصة أو ٌخّصصها بعد أن كانت عاّمة, أو ٌنقلها من 

اها الحسً الذي كانت علٌه إلى معنى معنوي, أو أن ٌنتقل بها من معناً إلى معن

معناً آخر مؽاٌر تماماً له, وهذه هً مظاهر التطور الداللً, التً ٌمكن توضٌحها 

 أكثر من خبلل األمثلة التً سنوردها من كتاب أساس الببلؼة للزمخشري.

 بلؼة:نماذج من مظاهر التطور الداللً فً كتاب أساس الب

ٌمكننا تصنٌؾ هذه المظاهر للتطور الداللً, والتً لم ٌوّضحها الزمخشري فً     

كتابه, وإّنما ٌمكن أن ٌدركها الباحث من خبلل ربط المعانً القدٌمة التً ٌذكرها 

الزمخشري للفظة بالمعانً المعاصرة, ولكن قبل الخوض فً ذلك, علٌنا أوالً أْن 

ٌُثبت وٌ ٌّن أّن الزمخشري  صّرح فً بعض  األحٌان بؤن اللفظة التً ٌذكرها قد نب

: )أصله كذا( أو أن ٌقول: -مثبلً  –حدث لها تطّور داللً,فٌعّبر عن ذلك بؤن ٌقول 

)أصله كذا ثم كثر(, أو أن ٌقول: )أصله كذا فاتسع(, أو ٌقول: )األصل كذا, ثم 
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مجاز, ومن قٌل(, أو )أصلها كذا ثّم عّمت(, وفعل ذلك فً جانبً الحقٌقة وال

 األمثلة على ذلك ما ٌاتً:

ْحُدُث فٌه من  ٌَ قوله: "ب ن ن... ومن المجاز: أَبنُّوا بالمكان: أقاموا به, وأصله ما

ِة   َبنَّ

َنَعِمهم, ثّم َكُثر حّتى قٌل لكّل إقامة إِْبَناٌن, وقٌل: أََبّنِت السحابُة, إذا دامْت     

 .(22)أٌاماً"

جاز: َبَنى على أهله: َدَخَل علٌها, وأصلُه أن وقوله: "ب ن ي... ومن الم    

 .(23)الُمْعِرَس كاَن ٌبنً على أهله ِخَباًء, وقالوا َبَنى بؤْهله, كقولهم: أعرَس بها"

وقوله: " ح ل ب... ومن المجاز: أَْحلَْبُته على كذا: أعنته, وأصله اإلعانة على 

ِسَع فٌه"  .  (24)الَحْلِب, فاتُّ

. وأحمشَت الِقْدَر: أحمٌَتها بِدَقاِق الحطب حتى َؼلَْت ؼلٌاناً وقوله: "ح م ش..    

 .(25)شدٌداً, هذا أصله, ثم كثر حتى استعمل فً إشباع الوقود"

وقوله: "خ و ر... ومن المجاز... واستخار الرُجل صاحبه: استعطفه فخار علٌه, 

ه ٌستِخٌره ْثُؽَو الؽزاُل أو الُجْإَذُر إلى أمِّ ٌَ ا؛ أي: ٌطلب ُخواَرها ثّم وأصله من أَْن 

 .(26)َكُثر حتى اُستْعِمل فً كل استعطاؾ واسترحام"

ٌُحثى      وقوله: "ر م س, ؼدا إلى الرمس, كؤْن لم ٌؽَن باألمس؛ وهو القبر وما 

ًُ التراب علٌه, ٌقال: َرَمَسه  على المٌت من التراب, وأصله الدفن وَحْث

 .(27)بالتراب"

فً الماء وَكَرع: أدخل فٌه أكارَعه بالحوض فٌه لٌشرب, وقوله: "ك ر ع... وَكَرَع 

واألصل فً الدابة؛ ألنه ال ٌكاد ٌشرب إاّل بإدخال أكارعه فٌه, ثّم قٌل لئلنسان: 

 .(28)َكَرع فً الماء إذا شرب بفٌه خاض أو لم ٌُخض"
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وقوله: "م ل ء... ومن المجاز... وماأله: عاونه مماألة, وأصلها المعاونة فً 

 .(29)ثّم عّمت كاإلحبلب" الملء,

أما ما ذكره الزمخشري من مظاهر التطور الداللً فً كتابه أساس الببلؼة,     

فكان فً أؼلبها ال ٌصّرح فٌها بمثل العبارات السابقة, إال أن القارئ ٌمكنه أن 

ٌبلحظ فٌها إدراك الزمخشري للتطور الداللً فٌما ٌذكره, فقد كان الزمخشري 

تطور من خبلل شرح بعض ما ٌسرده بإشارة بسٌطة, أو أنه ٌترك ٌُوِمُا إلى ال

ٌّز متقارب ٌسهل التصّور فٌه لذلك التحّول, وفٌما ٌلً بٌان ذلك:  المواد فً خ

 أوال : تطّور الداللة من المعنى الحسً إلى المعنوي:

ٌّة؛ ذلك      ألن إن من المّتفق علٌه أّن المعانً بدأت ؼالباً عند اإلنسان حّسٌة ماد

اإلنسان البدابً كان مادٌاً بطبعه, أّما التؤّمل والقضاٌا الذهنٌة فً مجملها فمن 

سمات العقل المتطّور, المتحّضر, الراقً, ٌقول الدكتور إبراهٌم أنٌس: "ٌجمع 

الباحثون فً نشؤة الداللة على أنها بدأت بالمحسوسات, ثم تطورت إلى الدالالت 

 .(30)لٌها فً االستعمال"المجّردة وتولٌدها واالعتماد ع

وال ٌكون التطور الداللً مفاجباً, بل هو ٌمر بمراحل تارٌخٌة, وبصورة     

ٌّة, ٌقول الدكتور إبراهٌم أنٌس فً ذلك: "وانتقال الداللة من المحسوس إلى  تدرٌج

المجال المجّرد ٌتّم عادة فً صورة تدرٌجٌة, وتظّل الداللتان سابدتٌن جنباً إلى 

ما, خبلله قد تستعمل الداللة المحسوسة, فبل تثٌر دهشة أو ؼرابة, جنب زمناً 

وتستعمل فً نفس الوقت الداللة المجّردة فبل ٌدهش لها أحد, ولٌست إحداهما حٌنبذ 

بؤحق وأولى باألصالة من األخرى, حتى ٌمكن أن تعّد إحدى الداللتٌن مما ٌسمً 

الداللة المحسوسة فً ركن  بالحقٌقة, واألخرى مما ٌسمى بالمجاز... ثم تنزوي
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صؽٌر من أركان الداللة األصلٌة... وقد تندثر الداللة المحسوسة, وٌصعب حٌنبٍذ 

 .(31)االستدالل على أصلها"

وإذا رجعنا إلى الزمخشري فً كتابه أساس الببلؼة, نجده استعمل هذا النوع من 

, بل ٌكتفً بؤن ٌذكر التطّور الداللً إاّل أنه لم ٌوّضحه ولم ٌذكر مدى التطّور فٌه

بعض المعانً القدٌمة لؤللفاظ, ربما ٌذكر معانٌها الحاضرة, وقد ٌقّدم ذكر المعانً 

األصلٌة للفظة وقد ٌإّخره بؤن ٌقّدم علٌه المعنى الجدٌد لها, وكان هذا فً جانبً 

 الحقٌقة والمجاز, ومن األمثلة على ذلك ما ٌؤتً:  

ْنُزوؾ الَعْقل, وفً عقله أَْفٌن, من أَِفَنِت الناقُة, إذا قوله: "أ ؾ ن, فبلن مؤفوٌن: مَ     

 .(32)استنزَؾ الحالُِب لبنها"

هنا ٌذكر الزمخشري المعنى الحاضر للفظة )أفن( وٌقّدمه عن المعنى القدٌم     

لها, حٌث أنها كانت تعنً: نقص اللبن فً الضرع, ثم تطّورت إلى معنى آخر 

 وهو: نقص العقل.

ٌّاش, وطاش السهُم عن  -شوقوله: "ط ي  رجل طابش اللّب من قوم َطاَشٍة وُط

 .(33)الؽرض"

فـ)الطٌش( كان ٌعنً فً األصل أن ٌطٌش السهم فبل ٌصٌب الهدؾ, ثم تطور     

هذا المعنى إلى أن أصبح, خفّة العقل, جاء فً لسان العرب, "الطٌش: خّفة 

 .(34)العقل"

ًَ ٌوُمن -وقوله: "غ م ي     ٌَُر فٌهما شمس وال قمر, وٌوم لقد أُْؼِم ا ولٌلُتنا, إذا لم 

ًَ على الرُجل"  .(35)ُمْؽمًى ولٌلة ُمْؽَماةٌ ... ومنه: أُْؼِم

كانت تدّل كلمة )اإلؼماء( على ؼٌاب الشمس والقمر, بسبب الؽٌوم, ثم تطّورت 

إلى أن أصبحت تدّل على اإلْؼَشاُء على الشخص أو ؼٌاب الوعً عنه, ٌقول ابن 

ًَ علٌه ثم أفاَق" منظور: ًَ علٌه: ؼِش ًَ على المرٌض وأُْؼِم  .(36)"وُؼِم
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َمَجَدِت الؽنُم ُمجوداً: أكلِت البقَل حتى هجع َؼَرُثها, وراحت  -وقوله: "م ج د    

الماشٌة ُمّجداً وَمَواجَد: ِشباعاً ...ومن المجاز: َمَجَد الرجُل وَمُجَد: َعُظم كرُمه, فهو 

 .(37)ومجد"ماجٌد ومجٌٌد, وله شرؾ 

كانت تدّل كلمة )المجد( على امتبلء بطن الدابة بالعلؾ, ثم صارت تدّل على     

الكرم والجود والشرؾ, ٌقول ابن منظور: "وَمَجَدِت اإلبل... وأْمَجَدْت: نالت من 

 .(38)الكئِل قرٌباً من الشبع وُعرؾ ذلك فً أجسامها"

ٌُلمح فٌها الت طور الداللً وانتقاله من المعنى وؼٌرها من المواضع األخرى التً 

 .(39)الحسً إلى المعنى المعنوي

 ثانٌا : تعمٌم الداللة:

والمقصود به جعل المعنى اللفظ عاماً بعد أن كان خاصاً,ومن ذلك مثبلً:     

 . (40)المابدة, تسمى بذلك إذا كان علٌها طعام, والعاّمة ٌسمونها مابدة فً كل حال

 كتاب أساس الببلؼة ما ٌؤتً:ومن األمثلة على ذلك من 

فٌه َبَسالٌَة وما أَْبَسلَه, ولقد َبَسل وَتبّسَل إذا تشّجَع, وأسد  -قوله: "ب س ل    

 .(41)باِسٌل... ومن المجاز: نبٌٌذ باِسٌل: شدٌٌد, وَؼَضٌب باِسٌل, وٌوم باسل"

م الذي ال كان ٌدل لفظ )اإلبسال( على )التحرٌم(, ٌقول الخلٌل: "والَبْسُل: الُمحرَّ 

منه: أسد باسل؛ أي: تظهر علٌه ُعُبوسة الشجاعة والَؽَضب (44)ُتَتؤّوُل ُحْرمُته"

, ثم تطّور هذا المعنى ألن أصبح ٌدّل على كل شًء شدٌد (42)فٌحرم القرب منه

 ٌُتحامى لشّدته, فٌقال: رجل باسل, وٌوم باسل.

 .(43)جل: اؼتسل"وقوله: "وتوضؤ بالحمٌم وهو الماء الحار, واستحّم الر    

فاالستحمام فً األصل االؼتسال بالماء الحار ثم ُجعلت لبلؼتسال بالماء مطلقاً 

 حاراً كان أو بارداً.
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وقوله: "د غ م ... وأدؼم اللجام فً فم الفرس: أدخله, ومن المجاز: أدؼم     

 .(44)الحرؾ فً حرؾ"

م الفرس, ثّم ُعّمم لٌصبح فالمعنى األصلً لكلمة )الدْؼم( هو إدخال اللجام فً ف    

ْؼمة: اسم من  ٌدّل على اإلدؼام المعروؾ لؤلحرؾ العربٌة, ٌقول الخلٌل: الدَّ

 (45)إدؼاِمَك َحْرفاً فً حرٍؾ, وأْدَؼْمُت الفرَس اللجام: أْدَخْلُته فً فٌه"

وقوله: "ذوق الطعام, وتذّوقته شٌباً بعد شًء, وهو مر المذاق... ومن     

َسن الذوق للِشْعر, إذا كان مطبوعاً علٌه, وما ذقت ؼماضاً, وما المجاز... وهو حَ 

 .(46)ذقُت الٌوم فً عٌنً نوماً, وذاق القوس: تعّرفها ٌنظر ما مقدار إعطابها"

نعرؾ هنا أن المعنى القدٌم لكلمة )الذوق( هو ذوق الطعام خاصة, ثم توّسع معناه 

رارة واأللم, والمكروه, ألن أصبح بمعنى ذوق المحسوسات, كذوق اللذة والم

 والبؤس.

وقوله: "ورد, وَرد الماَء ُوروداً وِوْرداً... ومن المجاز: وَردُت البلَد, وَورد     

ٌُِطقه, وأوردَت  ًّ كتاٌب سّرنً َموِرُده, وهو ٌتوّرد المهالَك, ورد علٌه أمٌر لم  عل

ى" ًّ ما َؼّمنً, ووَردْته الحمَّ  .(47)عل

ان الماء, ثم تطور داللٌاً ألن ٌصبح ٌدّل على إتٌان كل شًء؛ فؤصل )الِوْرُد( إتٌ    

 ذلك لكثرة استخدامه فً المعنى العام.

وؼٌرها من المواد األخرى التً ٌتبٌن فٌها نقل الداللة من المعنى الخاص إلى 

 (48)المعنى العام
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 ثالثا : تخصٌص الداللة:

كان عاماً, بقصر العام على وهو ما ٌدّل على تضٌٌق المعنى وتخصٌصه بعدما     

بعض أفراده؛ ذلك لشٌوع نوع واحٍد من مجموعة األشٌاء التً تدّل علٌها الكلمة, 

 .(49)وانقراض نظٌراتها

 ومن األمثلة على هذا النوع من كتاب أساس الببلؼة ما ٌؤتً:

َفاُق؛ أي: تقصده"     وا مكَة... وفبلن َتُحّجه الرِّ  .(50)قوله: "ح ج ج ...وَحجُّ

ففً كلمة )الحج( ُخّصصت الداللة, فما كانت ُتعنٌه هذه الكلمة هو قصد الشًء 

واالتجاه إلٌه, ثم شاع استعمالها وُخّصص فً قصد البٌت الحرام, وأقتصر معناها 

 على َشعٌرة الحج فقط.

ثوب رّث, وَحبل َرّث, وقد َرثَّ وفٌه َرثاثة, ونقلوا ِرثََّة  -وقوله: "ر ث ث    

:  البٌت, وهً إسقاطه ... ومن المجاز... ورجل رّث الهٌبة, وكبلم َؼثٌّ رثٌّ

 .(51)سخٌؾ, وفً هذا الخبر َرثاثة وَركاكة, إذا لم ٌصّح"

اّتضح لً مّما سبق أن كلمة )الرّث( كانت عاّمة ُتطلق على الخسٌس من كل     

ٌُلبس, لكثرة است ٌُفرش أو   عماله.شًء, ثم َقُصر مدلولها على الخسٌس البالً مما 

ٌّن الزكاة, وقد زكا الزرع وزَكِت  -وقوله: "ز ك و زرٌع زاٍك ومال زاٍك: ناٍم ب

 .(52)األرض وأزكْت... ومن المجاز... وزّكى الرجُل ماله تزكٌة: أّدى زكاته"

كانت تدل كلمة )الزكاة( على الزٌادة والنماء فً كل شًء, سواء كان ذلك زرعاً 

 ألن ٌصبح بمعنى الشعٌرة المعروفة فً اإلسبلم. أو ماالً, أو ؼٌرهما, ثم ُخصصت

نِسك َذَبح لوجهه ُنُسكاً ومنسكاً... َوِمَنى َمْنِسُك الحاّج,  -وقوله: "ن س ك ٌَ َنَسك هلِل 

جاء فً كتاب )العٌن(: , (53)ومن المجاز... وقضى مناسك الَحّج: عباداته"

 .(54)"والمنسك: الموضع الذي فٌه النسابك"
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خلٌل هنا هو ما كانت تعنٌه كلمة )المنسك(؛ أي: للموضع المعتاد ما ذكره ال    

الذي ٌعتاده الرجل وٌؤلفه لخٌر أو شر, وبعد مجًء اإلسبلم ُخصصت هذه الكلمة 

ٌُتقّرب فٌه إلى هللا تعالى بؤداء عمل  ألن تستعمل لموضع مخصوص وهو الذي 

 صالح, سواء بالصبلة أو الطواؾ أو الذبٌحة.

 داللة أو تؽٌر مجال الداللة:رابعا : نقل ال

 .(55)وهو االنتقال بالداللة إلى مكان آخر, ؼالباً ما ٌكون قرٌباً من المجال األّول    

وٌمكنك مبلحظة هذا النوع من الداللة فً كتاب )أساس الببلؼة( للزمخشري, 

ٌّد الّثلَّة؛ الصو ؾ, وذلك كما فً قوله: "ث ل ل... الثَّلة جماعة الؽنم... وكساء ج

 . (56)سمً باسم ما هو منه كتسمٌة المطر بالسماء"

فقد انتقل المعنى الداللً لهذه اللفظة بعد أن كانت تعنً )جماعة الؽنم(, فؤصبحت 

 تعنً )الصوؾ(.

ٌِّب, وجمُعها الَحْقُل, -وقوله: "ح ق ل      ال ُتنبت البقَل إال الَحْقلَُة, وهً الَقَراُح الط

َبْت أؼصاُنه َحْقبلً, وأحقل الزرع, وفً أرضه َمَحاِقُل؛ وبه ُسمً الزرع إذا تشعَّ 

 .(57)أي: مزارع"

ٌُّب, وهً األرض التً لم ٌنبت فٌها منابت      أصل كلمة )الحقل( القراُح الط

, ثم تطّور هذا المعنى وانتقل إلى معنى جدٌد وهو الزرع الذي ٌنبت فً (58)سبخ

 هذه األرض وتشّعبت أؼصانه.

ٌوم شاٍت, ولٌلة شاتٌٌة ...وأشَتْوا: دخلوا فً الشتاء, وهذا وقت  وقوله: "ش ت و,

 .(59)الشتاء والَمْشتاة"
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لى )المطر(, الذي ُسّمً بذلك إفقد انتقل هنا المعنى من فصل الشتاء المعروؾ 

الشتراكه معه فً الزمن, وهذه هً لهجة أهل المؽرب واألردن, ٌسّمون )المطر( 

 بـ)الشتاء(.

 .(60)له وظٌفة من رزق... وعلٌه كل ٌوم وظٌفٌة من عمل" -ظ ؾوقوله: "و     

إذا نظرنا إلى المعنى األول وهو )أجر العمل( لوجدناه ٌختلؾ عن المعنى الثانً 

 وهو )العمل نفسه(.

إن من شروط انتقال الداللة من معنى إلى آخر أن ال ٌبتعد المعنى الثانً عن     

ذا صله به, وٌتحّدث فً نفس اإلطار المعنوي المعنى األول؛ أي: البد وأن ٌكون 

 للمعنى األول.

وذكر الزمخشري فً مواضع أخرى لهذا النوع من الداللة, إال أننً ال ٌمكن     

 .(61)أن أذكرها كلها

ٌّز به معجم أساس الببلؼة عن ؼٌره  -كله –نخلص من ذلك      أن من أهم ما تم

ور الداللً, وٌظهر ذلك ُمذ فصل بٌن من المعجمات األخرى, اهتمامه بجانب التط

 المعانً الحقٌقٌة والمعانً المجازٌة.

إن تطور الحٌاة ٌإثر بشكل كبٌر على تطور اللؽة, وٌكشؾ التطور الداللً     

الذي هو من الموضوعات المهمة فً علم الداللة عن جانب مهم من حٌاتها, التً 

ألسنة أهلها والناطقٌن بها, ألننا إذ ال ٌمكن أن تعٌش إال باستعمالها وتداولها على 

نتواصل باللؽة إنما نحٌاها وُنحٌٌها بآن واحد, ونوصل حاضرها بماضٌها, وٌحتاج 

المتكلمون بها مع تطور الحٌاة وزٌادة االكتشافات واالختراعات إلى ابتكار ألفاظ 

جدٌدة ٌعبرون بها عن معان جدٌدة لم تكن معروفة من قبل, وبذلك تكون هذه 

حاجة وكثرة استعمال ألفاظ دون ؼٌرها من أهم العوامل التً تإدي إلى تطور ال
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الداللة, وهذا شابع فً كل اللؽات؛ ذلك ألن العوامل االجتماعٌة والتؽٌرات الحٌاتٌة 

 التً تواكبها اللؽات تفرض ذلك.

ولعل معجم أساس الببلؼة للزمخشري من أهم وأبرز المعاجم التً تمّس هذا 

لجوانب المتعلقة باللؽة العربٌة, إذ تبدو مراسم مظاهر التطور الداللً الجانب من ا

 فٌه واضحة.

ومن الصعب حصر كل ماذكره الزمخشري من مظاهر للتطور الداللً فً     

كتابه هذا, ولكن ما ٌجب التنبٌه عنه أنه أكثَر من ذلك بشكل كبٌر جدا, هذا وإن دّل 

اً لما ٌطرأ على األلفاظ من تطور داللً فإنما ٌدّل على أن الزمخشري كان مدرك

مع تطورات الحٌاة ومتطلباتها حتى وإن لم ٌصّرح بذلك, فقد كانت مظاهر التطور 

ٌّر ما وقع من  الداللً منتثرة فً أؼلب مواد معجمه الذي من خصابصه "تخ

عبارات المبدعٌن, وانطوى تحت استعماالت المفلقٌن, أو ماجاز وقوعه فٌها, 

 .(63)حتها من التراكٌب التً تملح وتحسن, وال تنقبض عنها األلسن"وانطواإه ت
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هٌئة تقوٌم المواد التربوٌة بناء على مفرداتها من وجهة نظر أعضاء 
 التدرٌس بالكلٌة

 
 البشٌر قدارة قعبد الرزاأ .

 كلٌة التربٌة/ جامعة الزاوٌة
 مقدمة البحث:

بشةكل عةام وتقةوٌم البةرامج  Evaluationتهتم التربٌةة الحدٌثةة بعملٌةة التقةوٌم     

program Evaluation  بشكل خاص عناٌة كبٌةرة وتعةدها جةزءاً ال ٌتجةزأ مةن

ٌُعةد تؽدٌةة راجعةة العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌ  Feedbackة, فضبلً عن أن التقةوٌم 

للعملٌة التعلٌمٌة مما ٌسهم فً تطوٌرها فً ضوء تشخٌص جوانةب القةوة بتعزٌزهةا 

وجوانةةب الضةةعؾ أو القصةةور لوضةةع الحلةةول المناسةةبة لمعالجتهةةا وتصةةحٌحها بمةةا 

 .(1)ٌتبلءم مع التطور الحاصل فً مجاالت الحٌاة كافة

لمنةةاهج الدراسةةة لٌسةةت بالموضةةوع الجدٌةةد فةةً مٌةةدان البحةةث إذ وعملٌةةة تقةةوٌم ا    

ترجةةع جةةذور االهتمةةام بةةه إلةةى أكثةةر مةةن مةةابتً سةةنة, وقةةد زاد بشةةكل ملحةةوظ فةةً 

النصةةؾ الثةةانً مةةن القةةرن العشةةرٌن, بسةةبب تحةةول النظةةرة إلةةى التقةةوٌم مةةن قضةةٌة 

 داخلٌةةة وخاصةةة فةةً الجامعةةة إلةةى قضةةٌة خارجٌةةة وعامةةة وبسةةبب ازدٌةةاد المطالبةةة

بؤفضل أداء للجامعات بعد قٌام الحكومات بتموٌلها وبذلك أصبح التقوٌم للبرامج فً 

الكلٌةةات وعملٌاتهةةا ونتاجاتهةةا تسةةتؤثر باهتمةةام واسةةع مةةن المسةةإولٌن عةةن التعلةةٌم 

 .(2)الجامعً فً الدول المختلفة, المتقدمة منها والنامٌة

قةةوٌم التربةةوي, فضةةبلً عةةن وتقةةوٌم المقةةررات الدراسةةٌة أحةةد األقسةةام الربٌسةةة للت    

تقوٌم التعلم وتقوٌم التعلٌم, وتقوٌم البرامج الدراسٌة, وتقوٌم المإسسة ونظم التربٌةة 

اهتمةام الةدول النامٌةة بتقةوٌم بةرامج الجامعةات  بةاب الشاملة, وقد بٌنت دراسة نةاكر

الحكومٌة, إذ عرضت هةذه الدراسةة النشةاطات التةً تقةوم بهةا الجامعةات الحكومٌةة 



 أ عبد الرزاق البشٌر قدارة

 تقوٌم المواد التربوٌة بناء على مفرداتها من وجهة نظر اعضاء هٌئة ...

 

 563 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

سبٌل المثال لتقوٌم البرامج الدراسٌة فً مجاالت التطوٌر, والتنفٌذ ومخرجات على 

البةةرامج والعوامةةل المةةإثرة فٌهةةا, وأمةةا فةةً الجامعةةات األمرٌكٌةةة فٌشةةٌر العلةةوي 

% مةن الجامعةات توظةؾ نتةابج التقةوٌم فةً تطةوٌر 70( إلى أن أكثةر مةن 2001)

 .(3)برامجها

مج الدراسةً بمسةتوى التوقعةات المنشةودة هذا ومن أجةل أن ٌكةون تطةوٌر البةرا    

وبالشكل الذي ٌستفٌد من طبلب الجامعةات بشةكل عةام وطةبلب كلٌةة التربٌةة بشةكل 

خةةاص ٌنبؽةةً أن تراعةةً خصةةابص البةةرامج الدراسةةٌة المقةةاٌٌس العالٌةةة فةةً وضةةع 

 .(4)المفردات والبرامج

 مشكلة البحث:

تكزات ومن أهمها المناهج أو أن العملٌة التعلٌمٌة ترتكز على مجموعة من المر    

المقررات الدراسٌة, حٌث تعد المنهل الذي ٌمد المتعلمٌن بالعلم, فمن دون االهتمةام 

بةةه ال توجةةد عملٌةةة تعلٌمٌةةة تربوٌةةة ناجحةةة ومتطةةورة تسةةتطٌع أن تواكةةب التطةةور 

الحاصةةل فةةً العةةالم, فٌجةةب أن ٌكةةون المةةنهج الدراسةةً متطةةوراً ومتجةةدد ومناسةةباً 

طلبة والمدرسٌن والمإسسة التعلٌمٌة ٌكون فعاالً لكً نستطٌع الوصةول إلمكانٌات ال

 بالمتعلمٌن إلى تحقٌق األهداؾ المرجوة.

فإذا كانت المسإولٌة الملقاة على المعلم كبٌةرة جةداً؛ فةإن ذلةك ٌسةتدعً بةبل شةك     

تطوٌر البرامج الموجودة فً مٌدان التعلم, ووضةع معةاٌٌر منضةبطة ببةرامج إعةداد 

 م.المعل

ولقةةةد أجرٌةةةت دراسةةةات تربوٌةةةة هةةةدفت إلةةةى إٌجةةةاد معةةةاٌٌر لتقةةةوٌم المإسسةةةات     

التربوٌة, وهذا األمر دفع القابمٌن على برامج إعداد المعلمٌن إلى تطةوٌر بةرامجهم 

لتتةةواءم مةةع هةةذه المعةةاٌٌر, وأدى ذلةةك إلةةى التركٌةةز علةةى عملٌةةة التقةةوٌم, وعلةةى 

 وى أداء خرٌجً كلٌة التربٌة.مخرجات العملٌة التربوٌة المتمثلة فً مست
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وتؤسٌساً على ما سبق ٌمكن القول بؤنه من الواجب االهتمةام بالبرنةامج التربةوي     

الذي ٌقدم للكلٌة وذلك من خبلل االستفادة البرامج التربوٌة بالكلٌة التً ٌسةتفٌد منهةا 

الباحةث الطبلب؛ ألنها هو العمود الفقري بالنسبة لكلٌة التربٌةة, ومةن خةبلل اطةبلع 

على أدبٌات البحث وما الحظةه كربٌسةاً سةابقاً بقسةم العلةوم التربوٌةة بؤنةه ثمةة مةواد 

ومقررات دراسٌة ؼٌر منظمة من خبلل ضعؾ مفرداتها التً تدرس وعدم كفاءتها 

لمسةةتوى الطةةبلب الكلٌةةة؛ األمةةر الةةذي دعةةى الباحةةث لدراسةةة هةةذا الموضةةوع, وفةةً 

 فةةةةةةةً العنةةةةةةوان التةةةةةةةالً  ضةةةةةةوء ذلةةةةةةك صةةةةةةةاغ الباحةةةةةةث المشةةةةةةةكلة الدراسةةةةةةٌة

) تقوٌم المواد التربوٌة بناء على مفرداتها من وجهةة نظةر أعضةاء هٌبةة التةدرٌس( 

 وٌتفرع منه التساإالت اآلتٌة:

 ما درجة االستفادة من مفردات المقررات المواد التربوٌة بالكلٌة؟ -1

 هل توجد مواد تربوٌة ٌمكن دمجها بناًء على تقارب مفرداتها؟ -2

ربوٌة ٌمكن إضافتها للمواد التربوٌة بالكلٌة بنةاء علةى الحاجةة هل توجد مواد ت -3

 إلٌها؟

هل توجد مةواد تربوٌةة ٌمكةن حةذفها مةن المةواد التربوٌةة المقةررة بالكلٌةة بنةاًء  -4

 على تشابه مفرداتها؟

 تبرز أهمٌة البحث فً النقاط التالٌة: أهمٌة البحث:

ناهجهةةا الدراسةةة التةةً ٌفٌةةد هةةذا البحةةث كلٌةةات التربٌةةة فةةً تؽٌٌةةر وتطةةوٌر مقةةد  -1

 مضى علٌها سنوات كثٌرة.

قدٌفٌد هذا البحث وضعً البرامج والمناهج بشةكل عةام ومنةاهج التربٌةة بشةكل  -2

خاص والذي ٌقع على عاتقهم وضةع المنةاهج التربوٌةة للكلٌةات التربٌةة بطةرق 

 أفضل مما سابقها.
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بكلٌةة  قدٌساعد هذا البحث فً وضع تصور لما ستكون علٌةه البةرامج التربوٌةة -3

 التربٌة مستقببلً.

 قد ٌستفاد من هذا البحث فً تقنٌن المواد التربوٌة فً الكلٌة بالشكل الصحٌح. -4

قد ٌستفاد من هذا البحث فً التعرؾ على المةواد التةً ٌمكةن دمجهةا أو المةواد  -5

 التً ٌمكن إضافتها للمواد التربوٌة للكلٌة.

 ٌهدؾ البحث الحالً إلى التعرؾ على: أهداؾ البحث:

 درجة االستفادة من مفردات المواد التربوٌة بالكلٌة. -1

التعةةرؾ علةةى المةةواد التربوٌةةة التةةً ٌمكةةن دمجهةةا فةةً مةةادة بنةةاء علةةى تقةةارب  -2

 مفرداتها.

التعرؾ على المواد التربوٌة التةً ٌمكةن إضةافتها للمةواد التربوٌةة بالكلٌةة بنةاء  -3

 على الحاجة إلٌها.

حذفها من المواد التربوٌة بالكلٌةة بنةاء التعرؾ على المواد التربوٌة التً ٌمكن  -4

 على تشابه مفرداتها.

 حدود البحث:

 :أعضاء هٌبة التدرٌس بقسم العلوم التربوٌة. الحد البشري 

 :ًكلٌة التربٌة بالزاوٌة. الحد المكان 

 :ًم.2017-2016العام الجماعً  الحد الزمان 

 ها:لتقوٌم البرنامج الدراسً تعرٌفات عدٌدة من مصطلحات البحث:

تقةةوٌم منةةاهج البرنةةامج ومجموعةةة المقةةررات وتصةةمٌم البرنةةامج مةةن حٌةةث كفاءتةةه 

 .(5)وفاعلٌته
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 تعرٌؾ التقوٌم فً اللؽة:

األصةةل اللؽةةوي لكلمةةة التقةةوٌم هةةو تقةةدٌر الشةةًء وإعطةةاء قٌمةةة وإصةةبلحه مةةن     

 .(6)اإلعوجاج ثم الحكم علٌه

 الدراسات النظرٌة للبحث:

 ماهٌة التقوٌم:

شًء أي قدر قٌمته فتقوٌم الشًء أي وزنه, كما أن التقوٌم ال ٌقتصر على قّوم ال    

تقدٌر قٌمة الشًء وزنه, وإنما ٌتعدى ذلك إلةى إصةدار أحكةام علةى الشةًء المقةوم, 

فةةالتقوٌم هةةو الحكةةم علةةى األشةةٌاء أو األفةةراد إلظهةةار المحاسةةن والعٌةةوب ومراجعةةة 

 م العمل وتطوٌره.صدق الفروض األساسٌة التً ٌتم على أساسها تنظٌ

فالتقوٌم ٌدخل فً شتى المجةاالت والعلةوم, فةالتقوٌم التربةوي والةذي هةو محةور     

بحثنا هذا قّوم المعلم أداء الطلبةة أي إعطةاء قٌمةة ووزنةاً بقصةد معرفةة إلةى أي حةد 

اسةةتطاع التلمٌةةذ االسةةتفادة مةةن عملٌةةة التعلةةٌم المدرسةةة؟ وإلةةى أي مةةدى أدت هةةذه 

ث تؽٌرات فً سلوك الطلبة وفٌما اكتسبوه من مهةارات لمواجهةة االستفادة إلى إحدا

مشكبلت الحٌاة االجتماعٌة, وضوء عملٌة تحدٌد القٌمة والةوزن تةتم عملٌةة إصةدار 

األحكام, وهً عملٌة تحةدث فةً ضةوء مجموعةة مةن االعتبةارات المتعلقةة بؤهةداؾ 

ت مثةةل تقةةوٌم إنجةةاز العملٌةةة التعلٌمٌةةة, فةةالتقوٌم التربةةوي ٌهةةتم بالعدٌةةد مةةن المجةةاال

الطلبة وتقوٌم المدرس والطرٌقة واإلمكانات باإلضافة إلى تقوٌم المنهج والمقررات 

 .(7)الدراسة

 مجاالت التقوٌم التربوي:

تشةةةمل مجةةةاالت التقةةةوٌم التربةةةوي الطالةةةب والمعلةةةم والمنهةةةاج, حٌةةةث تطبةةةق     

قةةدرات الؽةةدد  االختبةةارات النفسةةٌة والتربوٌةةة فةةً كثٌةةر مةةن المجةةاالت بقصةةد تحلٌةةل
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ومواهبه واستعداداته ومٌوله والتعةرؾ علةى جوانةب الشخصةٌة المختلفةة ومةن هةذه 

 المجاالت هً:

 المجال التربوي:  -أ 

وٌشةةمل الكثٌةةر مةةن النةةواحً التربوٌةةة, فالقٌةةاس والتقةةوٌم ٌشةةمل عملٌةةة التوجٌةةه     

ة وعلى واإلرشاد, حٌث تقاس قدرات الطلبة ومٌولهم واستعداداتهم الدراسٌة المختلف

ضوبها ٌمكن لئلدارة التعلٌمٌة أن توزعهم على أنةواع التعلةٌم التةً تناسةب قةدراتهم 

واستعداداتهم ومٌولهم وذكابهم العام, وبذلك ٌمكن وضع الطالب المناسةب بالدراسةة 

المناسةةبة وهةةذا لةةه فوابةةد للفةةرد والجماعةةة وٌةةوفر علةةى الفةةرد والجماعةةة الكثٌةةر مةةن 

 الجهد والوقت والمال.

 ال المهنً:المج -ب 

ٌعةةد المجةةال المهنةةً أو الصةةناعً مةةن المجةةاالت األساسةةٌة التةةً ٌسةةتخدم فٌهةةا     

التقةةوٌم التربةةوي والنفسةةً وٌةةتم ذلةةك الختٌةةار الرجةةل المناسةةب بالمكةةان المناسةةب, 

فالتوجٌه ٌعنً توجٌه الفرد إلى نوع من المهن التً ٌحتمل أن ٌحرز فٌها أكبةر قةدر 

بمعنةى أنةه ٌوجةد لةدٌنا فةرد واحةد مجموعةة مةن المهةن  من النجاح والتفوق والتقدم,

تساعده على اختٌار مهنة واحدة منها, بحٌث تكةون هةذه المهنةة متناسةبة مةع قدراتةه 

 .(8)واستعداداته ومٌوله وذكابه

 شروط التقوٌم:

 أن ٌكون مرتبطاً باألهداؾ الموضوع. -1

 أن ٌكون شامبلً لجمٌع المجاالت, معرفٌة, وجدانٌة, حركٌة. -2

 ٌكون علمٌاً حسب خطوات علمٌة مقننة وطرٌقة إجرابٌة منظمة. أن -3

 أن ٌكون مستمراً ال ٌعتمد على قٌاس ناحٌة محددة وفً زمن ومكان محددٌن. -4

 أن ٌكون تعاونٌاً بمعنى أن ٌشترك فٌه كل من العبلقة بالعملٌة التعلٌمٌة. -5
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 طرق وأدوات التقوٌم:

 االختبارات بؤنواعها. -أوال     

 المبلحظة. -ثانٌــا  

 المقابلة الشخصٌة. -ثالثــا  

 الوسابل اإلسقاطٌة. -رابعـا  

 دراسة الحالة. -خامسا  

 التقارٌر الذاتٌة. -سادسا  

 أنواع التقوٌم:

التقوٌم التشخٌصً )القبلً(: وهو ٌساعد المعلم على تحدٌةد المسةتوى التعلٌمةً  -1

ٌُراد تدرٌسها, وٌساعد فة ً معرفةة حةب المبدبً للطالب فً الموضوعات التً 

 المتعلمٌن للموضوعات ومٌلهم لتعلمها.

التقوٌم التكوٌنً المصاحب: وهو ٌسةاعد المعلةم علةى التعةرؾ علةى مةدى تقةدم  -2

التلمٌذ فً عملٌة التعلم ومستوى تحصٌله والصعوبات التً تواجه المتعلم أثناء 

 الحصة.

تهةةاء مةةن التقةةوٌم النهةةابً: وٌسةةتخدم ذلةةك فةةً االختبةةارات التحصةةٌلٌة وبعةةد االن -3

تدرٌس وحدة كبٌرة من المقرر, وهذا ٌساعد المعلةم علةى قٌةاس مةدى تحصةٌل 

 الطبلب فً نهاٌة الفترة.

 أهمٌة تقوٌم المناهج:

أهمٌةةة التقةةوٌم تبةةرز فةةً ضةةوء نقةةاط عةةدة, وخطةةورة األدوار التةةً ٌلعبهةةا فةةً     

 المجال التربوي وٌمكن إجمالها فً آالتً :

د أصبح جةزءا أساسةٌا مةن كةل مةنهج, أو برنةامج ترجع أهمٌة التقوٌم إلى أنه ق -1

تربةةةوي مةةةن أجةةةل معرفةةةة قٌمةةةة, أو جةةةدوى هةةةذا المةةةنهج . أو ذلةةةك البرنةةةامج 
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للمسةةاعدة فةةً اتخةةاذ قةةرار بشةةؤنه سةةواء كةةان ذلةةك القةةرار ٌقضةةً بإلؽابةةه أو 

االستمرار فٌه وتطوٌره .وبما أن جهود العلماء والخبراء ال تتوقةؾ فةً مٌةدان 

إن التقوٌم التربوي ٌمثل حلقة هامة وأساسٌة ٌعتمدون علٌها التطوٌر التربوي ف

 فً هذا التطوٌر.

 تحسٌن العابد والناتج فً المجال التربوي: -2

لقد زادت تكلفة المشروعات التربوٌة فً الوقت الحاضر زٌةادة كبٌةرة, وأصةبح     

ربةوي من حق الجماهٌر المتطلعة إلةى التقةدم والرفاهٌةة, أن تةإمن بؤهمٌةة العابةد الت

ولقد ظهر فً ظل ذلك اقتصةادٌات الةتعلم, الةذي , وأحقٌته فٌما ٌنفق علٌة من أموال

وٌعنةةةً هةةةذا العلةةةم بحسةةةاب , ٌسةةةتهدؾ ترشةةةٌد اإلنفةةةاق, وتحسةةةٌن العابةةةد والنتةةةابج

 المدخبلت والمخرجات.

وقد أخةذت اقتصةادٌات التعلةٌم فةً سةبٌل تحقٌةق أهةدافها بمبةادئ التخطةٌط وفةق     

ة وأسةةةلوب علمةةةً رصةةةٌن ٌقةةةوم علةةةى التجرٌةةةب وتحدٌةةةد أهةةةداؾ محةةةددة واضةةةح

 .(9)المشكبلت, واتخاذ أقرب السبل لتحقٌق النجاح المنشود 

 األهداؾ العامة لتقوٌم المناهج

ٌُإمل تحقٌقهاا فاً ضاوء تقٌاٌم الاتعلم المنهجاً للطلباة قاد  إن   أهم األهداؾ التً 

 تكون كما ٌلً:

 ما لم ٌتحقق.التعرؾ على مدى ما تحقق من أهداؾ المنهج و .1

 التعرؾ على مواطن الصعوبة المنهجٌة التً واجهت التبلمٌذ خبلل تعلمهم. .2

التعةةرؾ علةةى مةةدى مبلبمةةة المعةةارؾ والقةةدرات المنهجٌةةة لمسةةتوى التبلمٌةةذ  .3

 اإلدراكً وحاجاتهم اإلدراكٌة.

 التعرؾ على مدى تمثٌل المعلومات واألنشطة لؤلهداؾ المنهجٌة. .4
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ققوا أهداؾ المنهج فً ضوء خبةراتهم وتعلمهةم لمعلوماتةه والحقٌقة أن الطلبة ٌح    

وأنشطته, وبهذا فإن التحصٌل المرتفع لؤلهداؾ ٌدل على أن هةذه العناصةر موافقةه 

فً محتواها وظروفها مع األهداؾ نفسها والعكس فً هذه الحالةة صةحٌح وفةً كةل 

وٌةةإدي إلةةى األحةةوال, فةةإن تقٌةةٌم الةةتعلم ٌقةةوم بتوجٌةةه المةةنهج وعملٌاتةةه التربوٌةةة 

 .(10)تحسٌنها لصالح الطلبة ومجتمعهم الواسع

 الدراسات السابقة:

 ( ً2010دراساااة محماااد كااااظم الحمااادان)(11)  بعناااوان: )تقاااوٌم المقاااررات

 الدراسٌة فً كلٌة الدراسات القرآنٌة(:

هدفت الدراسة إلى تقةوٌم مقةررات دراسةٌة لكلٌةة الدراسةات القرآنٌةة فةً ضةوء     

 والطرٌقة التدرٌسٌة والظروؾ الفٌزٌقٌة.المحتوى واألهداؾ 

إجراءات الدراسة اعتمد الباحثون المةنهج الوصةفً فةً خطةوات بحةثهم لكونةه  -

 المنهج المناسب للوصول إلى تحقٌق األهداؾ وحل مشكلة البحث.

عٌنة الدراسة: اعتمد الباحثون أسةلوب الحصةر الشةامل أي كةل مجتمةع البحةث  -

( مكون من قسم 198( عدد الطلبة الكلً )23)وتمثل باآلتً: عدد التدرٌسٌٌن 

 (.85( وقسم علوم القرآن وعددهم )73لؽة القرآن وعددهم )

أداة جمع البٌانات حةددت أداة جمةع البٌانةات باالسةتبٌان المؽلةق المفتةوح لجمةع  -

المعلومةةةات والمتطلبةةةات الضةةةرورٌة لكةةةً تكةةةون صةةةالحة لجمةةةع المعلومةةةات 

 لٌة:وتوصلت الدراسة إلى النتابج التا

أهةةداؾ المقةةررات صةةٌؽت وفةةق حاجةةات الطلبةةة والمجتمةةع وأهملةةت حاجةةات  -1

 السوق.
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شةو )عةرض البٌانةات( واألوفةر  -عدم توافر تكنولوجٌا التعلٌم من أجهزة الداتا -2

 هٌد )جهاز فوق الرأس( واإلنترنت واألفبلم.

 هناك قلة واضحة فً القاعات المناسبة للدراسة. -3

الطلبة نحو التعلٌم واإلقبلل من حالةة الضةجر  عدم توفر أماكن تزٌد من دافعٌة -4

والسةةؤم لةةدٌهم عةةن طرٌةةق فةةتح األندٌةةة الطبلبٌةةة والقاعةةات الرٌاضةةٌة وقاعةةات 

اإلنترنت والمسارح وإقامة المهرجانات الطبلبٌةة الرٌاضةٌة والفنٌةة وتعزٌزهةا 

 المادي والمعنوي من عمادة الكلٌة ورباسة الجامعة.

اث أو كتابة مقاالت وحل تمارٌن تتعلق بالمقرر قلة تكلٌؾ الطبلب بإجراء أبح -5

 من األساتذة.

 المحاضر ال ٌشجع على استعانة طبلبه بمصادر علمٌة خارجٌة )المكتبة(. -6

 إجراءات البحث:

اعتمةد الباحةث فةً البحةث الحةالً علةى المةنهج الوصةفً بؤسةلوبه منهج البحاث: 

 المسحً نظراً لطبٌعة البحث.

 البحث على جمٌع أعضاء هٌبة التدرٌس بالكلٌة.اشتمل مجتمع  مجتمع البحث:

تم اختٌار عٌنة البحث بالطرٌقة العمدٌةة مةن أعضةاء هٌبةة التةدرٌس عٌنة البحث:

 عضو هٌبة تدرٌس. 20بقسم العلوم التربوٌة بالكلٌة والبالػ عددهم 

إن البحث العلمً لكً ٌحقق أهدافةه فمةن الضةروري أن ٌعتمةد علةى  أداة البحث:

للبحةةث تؤكةةد الحقةةابق أو تنفٌهةةا وفةةً هةةذا البحةةث اعتمةةد الباحةةث علةةى  أدوات علمٌةةة

استبٌان ٌحتةوي علةى مفةردات المةواد التربوٌةة المقةررة علةى الكلٌةة والبةالػ عةددها 

 ثبلثة عشرة مادة موزعة على أربع سنوات دراسٌة فً الكلٌة.
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 صدق األداة: 

ومةةن الطةةرق سةةه, ٌقصةةد بصةةدق االختبةةار مةةدى صةةبلحٌته لقٌةةاس مةةا وضةةع لقٌا    

العلمٌةةةة لقٌةةةاس الصةةةدق ألدوات البحةةةوث العلمٌةةةة , مةةةا ٌسةةةمى بصةةةدق المحكمةةةٌن 

Trustees Validity  وهةةو مةةن أشةةهر تلةةك الطةةرق وأكثرهةةا اسةةتخداماً , والةةذي

ٌمكةةن تحقٌقةةه مةةن خةةبلل عةةرض أداة البحةةث علةةى عةةدد مةةن المحكمةةٌن والخبةةراء 

ب الموضةةوع التةةً وضةةعت والمختصةةٌن. وذلةةك لمعرفةةة مةةدى مبلبمةةة األداة لجوانةة

 لقٌاسه .

وللتؤكد من صبلحٌة األداة ؛ مةن حٌةث شةمولها لمكونةات تقةوٌم المةواد التربوٌةة     

مجموعة من السةاده المحكمةٌن وبلةػ بناء علً مفرداتها ؛ قام الباحث بعرضها على 

خبراء فً المنةاهج وطةرق التةدرٌس,  -( محكماً من دوي االختصاص 15عددهم )

تمثل الصةدق فةً أتفةاق السةادة المحكمةٌن علةى صةبلحٌة أداة البحةث, وعلم النفس ,

وفً ضوء أرابهم ومقترحاتهم وإجراء التعدٌبلت أصبح المقٌاس قابل للتطبٌق على 

 عٌنة البحث.

 ثبات أداة البحث

فةً الظةروؾ نفسةها فً حالة تكرارها ٌقصد بثبات األداة أن تعطً نفس النتابج     

تةةم حسةةاب معمةةل ثبةةات االختبةةار عةةن طرٌةةق البرنةةامج وقةةد . و بعةةد فتةةرة قصةةٌرة

 ( )الحزم اإلحصابٌة للعلوم االجتماعٌة(,spssاإلحصابً )

(  والتجزبةة النصةفٌة  Cronbachحٌث استخدم الباحث معادلة ألفا كرونباخ )    

.وتةم حسةاب الثبةات لةؤلداة (spss) لحساب الثبات ألداة البحث عن طرٌق برنامج 

 بطرٌقتٌن:
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: حساب الثبات عةن طرٌةق ألفةا كرونبةاخ لكةل مقةرر مةن مقةررات  ة األولىالطرٌق

 التربوٌة ومفرداتها , واالستبان ككل.

: حسةةةاب الثبةةات لةةةؤلداة بطرٌقةةةة التجزبةةة النصةةةفٌة ) سةةةبٌرمان  والطرٌقااة الثانٌاااة

 براون(.

 (ٌوضح قٌمة الثبات ألداة البحث لكل مادة من المواد التربوٌة ومفرداتها 1جدول)

 لمقررات التربوٌةا ت
 قٌم معامبلت الثبات باستخدام

 معامل ألفا كرونباخ
 التجزبة النصفٌة

 ) سبٌرمان براون(.

 0.69 أصول التربٌة 1

0.87 

 0.67 علم النفس العام 2

 0.85 طرق التدرٌس العامة 3

 0.78 طرق التدرٌس فً التعلٌم العام  4

 0.77 التربٌة العلمٌة  5

 0.75 لتدرٌسٌة التطبٌقات ا 6

 0.84 التوجٌه و اإلرشاد  7

 0.89 أسس مناهج  8

 0.78 القٌاس و التقوٌم  9

 0.88 الوسائل التعلٌمٌة  10

 0.82 الكتاب المدرسً  11

 0.88 مناهج البحث 12

 0.72 علم النفس النمو 13

 0.89 علم النفس التربوى 14

 0.94 الكلً 

 

( ومن خبلل معالجة قٌمة الثبات ألداة البحث باستخدام معامةل 1ٌظهر الجدول )    

( وكانةت الدرجةة 0.89) -(0.67ألفا كرونباخ , فكانت قٌم الثبات تتراوح ما بٌن )

( , والتجزبةةة النصةةفٌة باسةةتخدام معادلةةة ) سةةبٌرمان بةةراون(تبٌن أن 0.94الكلٌةةة )

عةامبلت الثبةات جمٌعهةا ( ,وبذلك ٌإكد الباحةث أن قةٌم م0.87قٌمة الثبات تساوي )
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عالٌة , وتشٌر إلى ثبات االستبٌان , كما تعطةً الباحةث الثقةة فةً مةدى ثبةات نتةابج 

 االستبٌان , مما ٌجعله صالح لما وضعت من أجله , وصالح للتطبٌق .

  تفسٌر النتائج:

 وفٌما ٌلً عرض لنتابج البحث واالجابة علً تساإالته على النحو التالً:

مةةا درجةةة  ال األول ماان أساائلة البحااث الااذي ٌاانص علااً)لئلجابااة عاان السااإ .1

وقاد تمات اإلجاباة االستفادة من مفردات المقةررات المةواد التربوٌةة بالكلٌةة؟  (

اسةتخدام التكةرارات والنسةب المبوٌةة والمتوسةطات عن هذا الساإال مان خابلل

الحسابٌة  للتعرؾ علً درجة االستفادة من مقررات المواد التربوٌة من وجهة 

أعضاء هٌبة التدرٌس بقسم العلوم التربوٌة للوصول إلى بٌانةات وصةفٌة,  نظر

و صةةنفت تقةةدٌرات أفةةراد عٌنةةة الدراسةةة إلةةى ثةةبلث مسةةتوٌات بحٌةةث إذا كةةان 

إلةةةى  1.67( ٌكةةون مرتفعةةةاً, و مةةن )3إلةةةى  2.34المتوسةةط الحسةةةابى بةةٌن )

( تكةةةةةةةون 1.66إلةةةةةةةى  1( ٌكةةةةةةةون متوسةةةةةةةطاً, وإذا كانةةةةةةةت بةةةةةةةٌن )2.33

 0.66( أي حةوالً 2/3حظ أن طواللفترة المستخدمة هنا هةً )وٌبل منخفضاً.

 وقد حسبت معٌار الحكم على قٌم المتوسطات الحسابٌة وفق المعٌار الثبلثً :

 

 

 

 

 

 الدرجة الدنٌا –الدرجة العلٌا 

 عدد فترات االستجابة
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( درجة االستفادة من مقررات المواد التربوٌة التً تعطً بكلٌة التربٌة 2جدول )

 كلٌةبجمٌع األقسام العلمٌة بال

 اسم المقرر ت
 استفادة
 ممتازة

 استفادة
 متوسطة

 استفادة
 ضعٌفة

المتوسط 
 الحسابى

 المستوى
 % ك % ك % ك

         أصول التربٌة 1

 مرتفع 2.68 0 0 32.50 13 67.50 27 التربٌة مفهومها وتطورها    1

تطورمفهوم  –تعرٌؾ التربٌة  2
 التربٌة عبر تطور المجتمعات

 مرتفع 2.75 0 0 25.00 10 75.00 30

 مرتفع 2.60 0 0 40.00 16 60.00 24 خصابص التربٌة 3

التربٌة ٌن الحاضر والمستقبل  4
ـةة الظةةاهرة التربوٌةةة وأهمٌتهةةا 
بالنسةةةةةةبة للفةةةةةةرد والمجتمةةةةةةع 

 والمربً

 مرتفع 2.68 0 0 32.50 13 67.50 27

 مرتفع 2.63 5 2 27.50 11 67.50 27 األصول العلمٌة للتربٌة 5

عبلقةةة التربٌةةة بعلةةم الةةنفس _  6
عبلقةةة التربٌةةة بعلةةم االجتمةةاع 
_عبلقةةةةة التربٌةةةةة بالتةةةةارٌخ_ 
عبلقةةةة التربٌةةةة بالسٌاسةةةة ـ 
عبلقة التربٌة بالفلسفة ـ عبلقة 

 الترٌةباألسبلم

 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28

 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28 األصول التارٌخٌة 7

خً للتربٌةةةةة_ التطةةةةور التةةةةارٌ  8
التربٌة لذوي األقوام البدابٌةة_ 
التربٌةةة الهندٌةةة_ التربٌةةة بنةةً 
اسةةةرابٌل _ التربٌةةةة الصٌنٌةةةةـ 
التربٌةةةة فةةةً الٌابةةةان_ التربٌةةةة 
لدي األشورٌٌن_ التربٌة لةدي 
الفرس_التربٌةةةةة لةةةةدي قةةةةدماء 
مصةةةر _ التربٌةةةة الٌونانٌةةةة _ 

 التربٌة لدى الرومان.

 عمرتف 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28

         علم النفس العام 2

 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28علةةةةم الةةةةنفس بةةةةٌن الماضةةةةةً  1
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 اسم المقرر ت
 استفادة
 ممتازة

 استفادة
 متوسطة

 استفادة
 ضعٌفة

المتوسط 
 الحسابى

 المستوى
 % ك % ك % ك

 والحاضر

 مرتفع 2.63 0 0 37.50 15 62.50 25 طبٌعة علم النفس المعاصر 2

 مرتفع 2.63 0 0 37.50 15 62.50 25 موضوع علم النفس 3

 مرتفع 2.65 0 0 35.00 14 65.00 26 علم النفس بوصفه علما 4

الحركات الخمس التةً شةكلت  5
 علم النفس

 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28

 مرتفع 2.73 0 0 27.50 11 72.50 29 مدارس علم النفس  6

 مرتفع 2.60 0 0 40.00 16 60.00 24 الدوافع 7

 مرتفع 2.60 2.5 1 35.00 14 62.50 25 األنفعاالت 8

 مرتفع 2.60 0 0 40.00 16 60.00 24 اإلتجاهات 9

 مرتفع 2.58 2.5 1 37.50 15 60.00 24 العملٌات العقلٌه العلٌا 10

الةةةةةةذكاء و القةةةةةةدرات الخةةةةةةاه  11
-اإلنتبةةةةةةةةةةاه –)اإلحسةةةةةةةةةةاس 

 اإلدراك(
 مرتفع 2.75 0 0 25.00 10 75.00 30

 مرتفع 2.63 0 0 37.50 15 62.50 25 الشخصٌة  12

         طرق التدرٌس العامة 3

         الفصل األول 

 –مفهةةةةةةةوم االطرٌقهالجٌةةةةةةةده  1
مبةةةةادي ٌنبؽةةةةً توفرهةةةةا فةةةةً 

 التدرٌس
 مرتفع 2.75 0 0 25.00 10 75.00 30

األسس العامة التً تبنً علٌها  2
 طرٌقه التدرٌس

 مرتفع 2.63 0 0 37.50 15 62.50 25

أسةةةباب تعةةةةدد وتنةةةوع طةةةةرق  3
 التدرٌس

 مرتفع 2.58 2.5 1 37.50 15 60.00 24

مةةةن  –المعلةةةم أهةةةم وظةةةابؾ   4
 المعلم ؟

 مرتفع 2.50 0 0 50.00 20 50.00 20

 –أهةةةةةةم مواصةةةةةةفات المعلةةةةةةم  5
 التدرٌس الفعال و المعلم 

 مرتفع 2.58 5 2 32.50 13 62.50 25

 مرتفع 2.55 5 2 35.00 14 60.00 24 هواجس المعلم المبتدي 6

         الفصل الثانً 

 مرتفع 2.48 5 2 42.50 17 52.50 21 أهمٌة إعداد الدروس  1



 أ عبد الرزاق البشٌر قدارة

 تقوٌم المواد التربوٌة بناء على مفرداتها من وجهة نظر اعضاء هٌئة ...

 

 577 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

 اسم المقرر ت
 استفادة
 ممتازة

 استفادة
 متوسطة

 استفادة
 ضعٌفة

المتوسط 
 الحسابى

 المستوى
 % ك % ك % ك

 مرتفع 2.75 0 0 25.00 10 75.00 30 الدروس  2

 مرتفع 2.63 0 0 37.50 15 62.50 25 خطوات تحضٌر الدروس 3

 –الهةةةةةدؾ العةةةةةام والخةةةةةاص  4
الةةةربط  –العةةةرض –التمهٌةةةد 

 –التقةةةةةةةةوٌم  –اإلسةةةةةةةةتنتاجً 
 الواجب البٌتً

 مرتفع 2.65 2.5 1 30.00 12 67.50 27

 مرتفع 2.65 0 0 35.00 14 65.00 26 الواجبات المنزلٌة 5

 –أهمٌةةةةةة التكلٌةةةةةات  البٌتٌةةةةةة  6
الشةةروط الواجةةب توفرهةةا فةةً 

 الواجب البٌتً
 مرتفع 2.55 5 2 35.00 14 60.00 24

الوصةةةةةةةاٌا التةةةةةةةً ٌجةةةةةةةب أن  7
ٌراعٌهةةةا المعلةةةم فةةةً الواجةةةب 

 البٌتً 
 مرتفع 2.75 2.5 1 20.00 8 77.50 31

 مرتفع 2.65 2.5 1 30.00 12 67.50 27 التؽذٌة الراجعه 8

 مرتفع 2.70 2.5 1 25.00 10 72.50 29 مفهوم التؽذٌة الراجعة  9

 مرتفع 2.75 2.5 1 20.00 8 77.50 31 التؽذٌة الراجعة الراجعه 10

 مرتفع 2.58 0 0 42.50 17 57.50 23 أنواع التؽذٌة الراجعه 11

أثر التؽذٌة الراجعه فً عملٌةة  12
 التعلٌم 

 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28

طااارق التااادرٌس فاااً التعلاااٌم  4
 العام 

        

 مرتفع 2.70 5 2 20.00 8 75.00 30 طرٌة المحاضرة أ

 مرتفع 2.68 0 0 32.50 13 67.50 27 مفهومها 2

 مرتفع 2.75 0 0 25.00 10 75.00 30 مزاٌاها وعٌوبها 3

 مرتفع 2.60 0 0 40.00 16 60.00 24 أسالٌبها  4
 مرتفع 2.68 0 0 32.50 13 67.50 27 طرٌقة اإللقاء ب

 مرتفع 2.63 5 2 27.50 11 67.50 27 مفهومها 6

 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28 مزاٌاها وعٌوبها 7

 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28 أسالٌبها  8

 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28 طرٌقة تنفٌذها  9

 مرتفع 2.60 0 0 40.00 16 60.00 24 ااؾطرٌقة اإلستكش ج



 أ عبد الرزاق البشٌر قدارة

 تقوٌم المواد التربوٌة بناء على مفرداتها من وجهة نظر اعضاء هٌئة ...

 

 578 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

 اسم المقرر ت
 استفادة
 ممتازة

 استفادة
 متوسطة

 استفادة
 ضعٌفة

المتوسط 
 الحسابى

 المستوى
 % ك % ك % ك

 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28 مفهومها  11

 مرتفع 2.63 0 0 37.50 15 62.50 25 مزاٌاها وعٌوبها 12

 مرتفع 2.63 0 0 37.50 15 62.50 25 أسالٌبها  13

 مرتفع 2.65 0 0 35.00 14 65.00 26 طرٌقة تنفٌذها  14
 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28 طرٌقة حل المشكبلت د

 مرتفع 2.73 0 0 27.50 11 72.50 29 مفهومها 1

 مرتفع 2.60 0 0 40.00 16 60.00 24 مزاٌاها و عٌوبها  2

 مرتفع 2.60 2.5 1 35.00 14 62.50 25 أسالٌبها  3

 مرتفع 2.60 0 0 40.00 16 60.00 24 طرٌقة تنفٌذها  4
 مرتفع 2.58 2.5 1 37.50 15 60.00 24 طرٌقة اإلستجواب ه

 مرتفع 2.75 0 0 25.00 10 75.00 30 مفهومها 1

 مرتفع 2.63 0 0 37.50 15 62.50 25 مزاٌاها وعٌوبها 2

 مرتفع 2.68 0 0 32.50 13 67.50 27 أسالٌبها  3

 مرتفع 2.78 0 0 22.50 9 77.50 31 طرٌقة تنفذها  4

 مرتفع 2.75 0 0 25.00 10 75.00 30 األهداؾ التعلٌمٌة  و

 مرتفع 2.63 0 0 37.50 15 62.50 25 تصنٌؾ األهداؾ  6

 مرتفع 2.58 2.5 1 37.50 15 60.00 24 مصادر إشتقاق األهداؾ  7

 مستوٌات األهداؾ  8
 مرتفع 2.50 0 0 50.00 20 50.00 20

         التربٌة العلمٌة  5

ٌقدم المقرر لطلبة كلٌة التربٌة  1
هم وٌعنةةةةةً بكافةةةةة تخصصةةةةةات

بالعمل  علً تطبٌق المعةارؾ 
و المهارات التً تعملها الطال 
المعلةةةةم فةةةةً مرحلةةةةة اإلعةةةةداد 
العلمةةةً عبةةةر التربٌةةةة عملٌةةةة 

–المشةةةةةةةةةاهدة  –)التمهٌةةةةةةةةةد 
 التدرٌب العلمً المتل (

 مرتفع 2.55 5 2 35.00 14 60.00 24

         التطبٌقات التدرٌسٌة  6

ٌعتبةةةةر هةةةةذا المقةةةةرر مةةةةدخبل  1
لمعلةةم للتةةدرٌب علةةً للطالةةب ا

 مرتفع 2.48 5 2 42.50 17 52.50 21



 أ عبد الرزاق البشٌر قدارة

 تقوٌم المواد التربوٌة بناء على مفرداتها من وجهة نظر اعضاء هٌئة ...

 

 579 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

 اسم المقرر ت
 استفادة
 ممتازة

 استفادة
 متوسطة

 استفادة
 ضعٌفة

المتوسط 
 الحسابى

 المستوى
 % ك % ك % ك

ممارسةةة التةةدرٌس )لممارسةةة 
التخطٌط للتدرٌس , وتحضٌر 
الةةدروس وتنفٌةةذها, وممارسةةة 

 الضبط الصفً (

         التوجٌه و اإلرشاد  7

مفهةةةةوم التوجٌةةةةه و اإلرشةةةةاد  1
 أهمٌته  –النفسً 

 مرتفع 2.63 0 0 37.50 15 62.50 25

منةةةةاهج التوجٌةةةةه و أهةةةةداؾ و 2
 اإلرشاد 

 مرتفع 2.65 2.5 1 30.00 12 67.50 27

 مرتفع 2.65 0 0 35.00 14 65.00 26 أسس اإلرشاد النفسً  3

 مرتفع 2.55 5 2 35.00 14 60.00 24 نظرٌات اإلرشاد النفسً  4

 مرتفع 2.75 2.5 1 20.00 8 77.50 31 طرق اإلرشاد النفسً  5

عملٌةةةةةةةة اإلرشةةةةةةةاد النفسةةةةةةةً  6
 ووسابل جمع المعلومات 

 مرتفع 2.65 2.5 1 30.00 12 67.50 27

 مرتفع 2.70 2.5 1 25.00 10 72.50 29 خطوات العملٌة اإلرشادٌة  7

 مرتفع 2.75 2.5 1 20.00 8 77.50 31 مجاالت اإلرشاد النفسً  8

دور المرشد التربوى فةً حةل  9
المشةةةةةةةةةةكبلت بالمإسسةةةةةةةةةةات 

 التربوٌة 
 مرتفع 2.58 0 0 42.50 17 57.50 23

 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28 المشكبلت التربوٌة لطالب  10

 مرتفع 2.68 2.5 1 27.50 11 70.00 28 المشكبلت السلوكٌة للطالب  11

 مرتفع 2.70 5 2 20.00 8 75.00 30 خصابص المرشد التربوى 12

         أسس مناهج  8

مفهةةةةةةوم المةةةةةةنهج و الخبةةةةةةرة  1
 التربوٌة 

 مرتفع 2.75 0 0 25.00 10 75.00 30

 مرتفع 2.60 0 0 40.00 16 60.00 24 نبذه تارٌخٌة عن المنهج  2

 مرتفع 2.68 0 0 32.50 13 67.50 27 المعنً اللؽوى للمنهج  3

 مرتفع 2.63 5 2 27.50 11 67.50 27 مفهوم المنهج التقلٌدي  4

المبادئ التً ٌقةوم علٌهةا النقةد  5
بمفهومٌةةةةةة الموجةةةةةه للمةةةةةنهج 

 التقلٌدي 
 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28



 أ عبد الرزاق البشٌر قدارة

 تقوٌم المواد التربوٌة بناء على مفرداتها من وجهة نظر اعضاء هٌئة ...

 

 581 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

 اسم المقرر ت
 استفادة
 ممتازة

 استفادة
 متوسطة

 استفادة
 ضعٌفة

المتوسط 
 الحسابى

 المستوى
 % ك % ك % ك

 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28 مفهوم المنهج  الحدٌث 6

العوامل التً أدت إلةً ظهةور  7
 المنهج 

 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28

خةةةةةةابص المةةةةةةنهج التربةةةةةةوى  8
 الحدٌث

 مرتفع 2.60 0 0 40.00 16 60.00 24

إثرة فةةةةً بنةةةةاء العوامةةةةل المةةةة 9
 المنهج

 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28

مقارنة بٌن المةنهج التقلٌةدي و  10
 المنهج الحدٌث 

 مرتفع 2.63 0 0 37.50 15 62.50 25

مفهةةةةةوم المةةةةةنهج الرسةةةةةمً و  11
 المنهج ؼٌر الرسمً 

 مرتفع 2.63 0 0 37.50 15 62.50 25

أسةةس بنةةاء المةةنهج ) العقابدٌةةة   12
 –النفسةةةةةةةةٌة  – أو الفلسةةةةةةةةفٌة

 –الثافٌةةةةةةةةةةة  –اإلجتماعةةةةةةةةةةة 
 المعرفة (

 مرتفع 2.65 0 0 35.00 14 65.00 26

         القٌاس و التقوٌم  9

مبةةةادئ ومفةةةاهٌم أساسةةةٌة فةةةً  1
 التقوٌم والقٌاس

 مرتفع 2.73 0 0 27.50 11 72.50 29

أهمٌةةةة التقةةةوٌم و القٌةةةاس فةةةً  2
 التربٌة 

 مرتفع 2.60 0 0 40.00 16 60.00 24

 مرتفع 2.60 2.5 1 35.00 14 62.50 25 ماذا نقٌس 3

خصةةةةةابص القٌةةةةةاس الصةةةةةفً  4
 التربٌة 

 مرتفع 2.60 0 0 40.00 16 60.00 24

 مرتفع 2.58 2.5 1 37.50 15 60.00 24 العبلقة بٌن القٌاس والتقوٌم 5

مبةةةادئ عامةةةة فةةةً التقةةةوٌم و  6
 المشكبلت المرتبط هبه 

 عمرتف 2.75 0 0 25.00 10 75.00 30

 مرتفع 2.63 0 0 37.50 15 62.50 25 أنواع التقوٌم  7

 مرتفع 2.68 0 0 32.50 13 67.50 27 األهداؾ التدرٌسٌة و قٌاسها  8

 مرتفع 2.78 0 0 22.50 9 77.50 31 تصنٌؾ األهداؾ التدرٌسٌة  9

 مرتفع 2.75 0 0 25.00 10 75.00 30 المجال المعرفً  10

 مرتفع 2.63 0 0 37.50 15 62.50 25الً المجةةةال الوجةةةدانً اإلنفعةةة 11



 أ عبد الرزاق البشٌر قدارة

 تقوٌم المواد التربوٌة بناء على مفرداتها من وجهة نظر اعضاء هٌئة ...

 

 580 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

 اسم المقرر ت
 استفادة
 ممتازة

 استفادة
 متوسطة

 استفادة
 ضعٌفة

المتوسط 
 الحسابى

 المستوى
 % ك % ك % ك

 وبعض مشكبلته 
         الوسائل التعلٌمٌة  10

تعةةةةةةةرؾ الطالةةةةةةةب بمعنةةةةةةةً  1
تكنولوجٌةةا التعلةةةٌم و الوسةةةابل 
التعلمٌةةةة و كٌفٌةةةة إسةةةتخدامها 
وإنتاجهةةةةةةا مةةةةةةن الخامةةةةةةات و 
األدوات المتاحةةةةة و التعةةةةرؾ 

 علً األدوات و األجهزة 

 رتفعم 2.50 0 0 50.00 20 50.00 20

         الكتاب المدرسً  11

مفهوم الكتاب المدرسةً لؽوٌةا  1
 واطبلحا

 مرتفع 2.55 5 2 35.00 14 60.00 24

أهمٌة الكتاب المدرسً للمعلةم  2
 والمتعلم وفً التدرٌس

 مرتفع 2.70 2.5 1 25.00 10 72.50 29

أهم الوظابؾ و الخدمات التً  3
 ٌقدمها الكتاب المدرسً 

 مرتفع 2.48 5 2 42.50 17 52.50 21

كٌفٌةةةة اإلسةةةتفاده مةةةن الكتةةةاب  4
 المدرسً 

 مرتفع 2.75 0 0 25.00 10 75.00 30

األسةةةةةس التةةةةةً ٌقةةةةةوم علٌهةةةةةا  5
 الكتاب المدرسً 

 مرتفع 2.63 0 0 37.50 15 62.50 25

خصةةةابص الكتةةةاب المدرسةةةً  6
 النشاطات البلصفٌه

 مرتفع 2.65 2.5 1 30.00 12 67.50 27

اصةةفات الكتةةاب الشةةروط ومو 7
 المدرسً 

 مرتفع 2.65 0 0 35.00 14 65.00 26

العوامل المحددة لجودهالكتاب  8
 المدرسً 

 مرتفع 2.55 5 2 35.00 14 60.00 24

واقةةةةةةةةع إسةةةةةةةةتخدام الكتةةةةةةةةاب  9
 المدرسً 

 مرتفع 2.75 2.5 1 20.00 8 77.50 31

إسةةةةتمارة مواصةةةةفات الكتةةةةاب  10
 المدرسً الجٌد

 مرتفع 2.65 2.5 1 30.00 12 67.50 27

 مرتفع 2.70 2.5 1 25.00 10 72.50 29 نماذج لتٌٌم الكتاب المدرسً 11

         مناهج البحث 12



 أ عبد الرزاق البشٌر قدارة

 تقوٌم المواد التربوٌة بناء على مفرداتها من وجهة نظر اعضاء هٌئة ...

 

 582 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

 اسم المقرر ت
 استفادة
 ممتازة

 استفادة
 متوسطة

 استفادة
 ضعٌفة

المتوسط 
 الحسابى

 المستوى
 % ك % ك % ك

–تعرفهةةةا –المعرفةةةة العلمٌةةةة  1
 أنواعها –مصادرها 

 مرتفع 2.58 0 0 42.50 17 57.50 23

–المةةةةةنهج العلمةةةةةً تعرٌفةةةةةة  2
أعةةداد  –خطواتةةه  -خصابصةه

 خطة البحث
 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28

 –منةةةةاهج البحةةةةث وأنواعهةةةةا  3
–تطبٌقٌةةةة –بحةةةوث أساسةةةٌة 

 -مقرنة–تارٌخٌة -وفٌة-تقوٌمة
 تجرٌبٌة

 مرتفع 2.68 2.5 1 27.50 11 70.00 28

معرفةةةة إسةةةتخدام المراجةةةع و  4
البحةةةوث السةةةاقة فةةةً البحةةةث 

 العلمً وإعداد خطة البحث
 مرتفع 2.70 5 2 20.00 8 75.00 30

ة فرضةةةةةٌات معرفةةةةةة صةةةةةٌاؼ 5
 البحث وتساإالته وإجراءاته

 مرتفع 2.68 0 0 32.50 13 67.50 27

العٌنةةةةةةات أنواعهةةةةةةا وطةةةةةةرق  6
 إختٌارها فً البحوث العلمٌة 

 مرتفع 2.75 0 0 25.00 10 75.00 30

معرفةةةة األدوات وإسةةةتخدامها  7
فةةةةةةةةةً جمةةةةةةةةةع البٌانةةةةةةةةةات و 

 المعلومات 
 مرتفع 2.60 0 0 40.00 16 60.00 24

ٌات القٌةةةةةةاس معرفةةةةةةة أساسةةةةةة 8
العلمةةةةً فةةةةً منةةةةاهج البحةةةةث 

 العلمً و أنواعها
 مرتفع 2.68 0 0 32.50 13 67.50 27

         علم النفس النمو 13

مةةةةدخل لعلةةةةم الةةةةنفس النمةةةةو )  1
أهمٌتةةةةه –أهدافةةةةه  –تعرٌفةةةةه 

وطبعةةةةةةةة النمةةةةةةةو ومراحلةةةةةةةه 
 ومطالبه(

 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28

محةةةةةةددات النمةةةةةةو اإلنسةةةةةةانً  2
و العوامل المإثرة فةً ومادبه 
 النمو 

 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28

 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28 نظرٌات النمو  

 مرتفع 2.60 0 0 40.00 16 60.00 24نظرٌةةةةةةةةة بٌاجٌةةةةةةةةه )النمةةةةةةةةو  1



 أ عبد الرزاق البشٌر قدارة

 تقوٌم المواد التربوٌة بناء على مفرداتها من وجهة نظر اعضاء هٌئة ...

 

 583 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

 اسم المقرر ت
 استفادة
 ممتازة

 استفادة
 متوسطة

 استفادة
 ضعٌفة

المتوسط 
 الحسابى

 المستوى
 % ك % ك % ك

 المعرفً(

نظرٌة اركسون )النمو النفسً  2
 اإلجتماعً(

 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28

-2ة الطفولةةة المبكةةرة )مرحلةة 3
6) 

 مرتفع 2.63 0 0 37.50 15 62.50 25

خصةةةابص النمةةةو الجسةةةمً و  4
الحركةةةً و الحسةةةً و العقلةةةً  

 واإلنفعالً
 مرتفع 2.63 0 0 37.50 15 62.50 25

مرحلةةة الطفولةةة المتوسةةطة و  5
 المتؤخرة 

 مرتفع 2.65 0 0 35.00 14 65.00 26

الخصةةةةابص العامةةةةة لمرحلةةةةة  6
 وسطً والمتاخرةالطفولة ال

 مرتفع 2.70 0 0 30.00 12 70.00 28

الخصةةابص النمةةو الجسةةمً و  7
الفٌسةةةةةةةةٌولوجً  والحركةةةةةةةةى 

 والحس والعقلً و اإلنفعالً
 مرتفع 2.73 0 0 27.50 11 72.50 29

 مرتفع 2.60 0 0 40.00 16 60.00 24 الحاجات النفسٌة للطفل  8

 مرتفع 2.60 2.5 1 35.00 14 62.50 25 مرحلة المراهقه 9

معنةةةةةةى المراهقةةةةةةة وأهمٌةةةةةةةة  10
 دراستها 

 مرتفع 2.60 0 0 40.00 16 60.00 24

اإلنعكاسةةةات النفسةةةٌة للتؽٌٌةةةر  11
 الفٌسٌولوجً

 مرتفع 2.58 2.5 1 37.50 15 60.00 24

خصةةةةةةابص النمةةةةةةو الحسةةةةةةً  12
واإلنفعةةةةةةةةةةالً و العقلةةةةةةةةةةً و 

 اإلجتماعً
 مرتفع 2.75 0 0 25.00 10 75.00 30

 مرتفع 2.63 0 0 37.50 15 62.50 25 فوله و المراهقهمشكبلت الط 13

 مرتفع 2.68 0 0 32.50 13 67.50 27 مشكلة أمراض الكبلم 14

 مرتفع 2.78 0 0 22.50 9 77.50 31 مشكلة التخلؾ الدراسً 15

 مرتفع 2.75 0 0 25.00 10 75.00 30 مشكلة الخوؾ 16

         علم النفس التربوى 14

ه موضةةةةةةةوعاته أوال : أهدافةةةةةة 1
 وطرق البحث فٌه: 

 مرتفع 2.58 2.5 1 37.50 15 60.00 24
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 اسم المقرر ت
 استفادة
 ممتازة

 استفادة
 متوسطة

 استفادة
 ضعٌفة

المتوسط 
 الحسابى

 المستوى
 % ك % ك % ك

–المشةةةةةةةةةكبلت  -األهةةةةةةةةةداؾ 
 طرق البحث-الموضوعات

 مرتفع 2.50 0 0 50.00 20 50.00 20

 مرتفع 2.58 5 2 32.50 13 62.50 25 ثانٌا :األهداؾ التعلٌمٌة  2

األهةةةةةةةةةةداؾ  –المسةةةةةةةةةةتوٌات  
تصةنٌؾ األهةداؾ  –السلوكٌة 

المعروفةةً و فةةً فةةً المجةةال 
 –المجةةةال الوجةةةدان العةةةاطفً 
 –المجةةةةال النفسةةةةً الحركةةةةً 

تصةةنؾ األهةةداؾ حسةةب نةةوع 
 التعلم 

 مرتفع 2.55 5 2 35.00 14 60.00 24

 مرتفع 2.70 2.5 1 25.00 10 72.50 29 ثالتاً : الذكاء و اإلبتكار 3

–طبعتةةةةه  –تعرٌةةةةؾ الةةةةذكاء  
توزٌةع درجةات  –ٌاس الذكاء 

محددات  -ءثبات الذكا–الذكاء 
أثةةةةر الوراثةةةةه فةةةةً  –الةةةةذكاء 

أثر الوراثه فً الةذكاء  -الذكاء
 –أثةةةةر البٌبةةةةة فةةةةً الةةةةذكاء  –

–عبلقةةةةة الةةةةذكاء بالتحصةةةةٌل 
 إستخدامإختبارات الذكاء 

 مرتفع 2.48 5 2 42.50 17 52.50 21

رابعةةةةةةةةاً: النمةةةةةةةةو المعرفةةةةةةةةً   4
 واللؽوى والنفسً و األخبلق

 مرتفع 2.75 0 0 25.00 10 75.00 30

–خامسةةاً: الدافعٌةةة ) طبٌعتهةةا  5
دافعٌةةةةةة –نظةةةةةرات الدافعٌةةةةةة 

 التحل(
 مرتفع 2.63 0 0 37.50 15 62.50 25

سادساً:خصةةةابص المعلمةةةٌن و  6
 التفاعل الصفً

 مرتفع 2.65 2.5 1 30.00 12 67.50 27

سةةةةابعاً:التعلم وبعةةةةد المفةةةةاهٌم  7
 األساسٌة

 مرتفع 2.65 0 0 35.00 14 65.00 26

م الةةتعلم ) مفهومةةه ثامنةةاً: تقةةوٌ 8
 فوابده خصابصه( –

 مرتفع 2.55 5 2 35.00 14 60.00 24
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( تبةةٌن إن المقةةررات التربوٌةةة ومفرداتهةةا وعةةددها  2وبةةالنظر للجةةدول ) 

( مقرراً ,كما هً وارده فً االستبٌان وحسب وجهة نظر أفراد العٌنةة , حٌةث 14)

ٌم , مما ٌدل علىدرجة تحصلت المفردات  جمٌعها على متوسطات حسابٌة عالٌة الق

 االستفادة ذات المستوي المرتفع لكل مفردات المقررات المواد التربوٌة بالكلٌة. 

 مناقشة وتفسٌر نتائج السإال األول:

( التً توصل إلٌها الباحث حسب وجهة نظةر أفةراد 2بقراءة نتابج الجدول السابق )

بوٌةةة بكلٌةةة التربٌةةة, عٌنةةة البحةةث, حةةول درجةةة االسةةتفادة مةةن مفةةردات المةةواد التر

فكانةةت اسةةتجاباتهم عالٌةةة االسةةتفادة, وٌةةرجح ذلةةك إلةةى حداثةةة مفةةردات المقةةررات 

الدراسةٌة التربوٌةة, ومواكبتهةةا لؤلهةداؾ والتؽٌةرات الحدٌثةةة, فٌمةا ٌجةب أن تتكامةةل 

علٌةةه تلةةك المقةةررات فةةً بةةرامج إعةةداد المعلمةةٌن, وكةةذلك مسةةاٌرة برنةةامج اإلعةةداد 

عتمةةاد األكةةادٌمً, أدى إلةةى تحقٌةةق درجةةة اسةةتفادة العالٌةةة مةةن للمعلمةةٌن لمعةةاٌٌر اال

 محتوى المقررات الدراسٌة.

كمةةا ترجةةع أٌضةةاً إلةةى أن الموضةةوعات التربوٌةةة أي مفةةردات المةةواد التربوٌةةة      

تشةةكل ركنةةاً هامةةاً فةةً إعةةداد المعلةةم مةةن النةةاحٌتٌن النظرٌةةة والعملٌةةة, وأن العملٌةةة 

وجٌهةةاً مناسةةباً إال إذا عةةرؾ عضةةو هٌبةةة التةةدرٌس التعلٌمٌةةة ال ٌمكةةن أن تتوجةةه ت

)المعلةةم( المةةواد التربوٌةةة وفابةةدتها للعملٌةةة التعلٌمٌةةة ودورهةةا فةةً فهةةم خصةةابص 

السلوك اإلنسانً وكٌفٌة التعامل معه من الناحٌة التربوٌةة, وأن هةذه المفةردات إنمةا 

ٌةتعلم كٌةؾ هً مفةاتٌح للمعلةم ولةٌس كةل العلةم, لةذا عضةو هٌبةة التةدرٌس )المعلةم( 

ٌحصل على هذه العلوم , وما هً أدواته, ومن تم ٌعطً له حرٌةة فةً زٌةادة علمةه 

فٌهةا وٌمكةن االسةةتفادة مةن هةةذه المفةردات فةةً القةراءات الخارجٌةةة ضةمن متطلبةةات 

 المقرر الدراسً.
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 إجابة االسئلة المفتوحة

راح لقةةد وضةةع الباحةةث ثبلثةةة أسةةبلة مفتوحةةة ألفةةراد عٌنةةة البحةةث مةةن أجةةل اقتةة    

لمقةةررات برنةةامج  دمجهااامقةةررات. أو مقةةررات ٌمكةةن  حااذؾأو  إضااافٌةمقةةررات 

 اإلعداد التربوي وتوضٌح ذلك على النحو التالً :

لئلجابة عن السإال الثانً من أسئلة البحث والاذي ٌانص علاى ساإال مفتاوح      

هةةل توجةةد مةةواد تربوٌةةة ٌمكةةن دمجهةةا بنةةاًء علةةى تقةةارب وهااو علااً النحااو األتااً :)

 وقد تمت اإلجابة عن هذا السإال من خبلل الجدول اآلتً : رداتها؟مف

 

من أعضاء هٌئة التدرٌس حول المواد ( استجابات أفراد العٌنة  3جدول )  
 التربوٌة التً ٌمكن دمجها بناء  على تقارب مفرداتها

 

من أعضةاء هٌبةة التةدرٌس استجابات أفراد العٌنة (بؤن  3ٌتضح من الجدول )     

, ٌتبااٌن بااؤن حةةول المةةواد التربوٌةةة التةةً ٌمكةةن دمجهةةا بنةةاًء علةةى تقةةارب مفرداتهةةا

% ( قالوا )ال (, وٌفٌادون بعادم دماج الماواد التربوٌاة , وٌبلحاظ كاذلك  95نسبة)

اللااذٌن قااالوا )نعاام ( ٌفٌاادون باادمج بعااض الااواد التربوٌااة % ( ماان 5أن نساابة )

,وهااذه النساابة تاادل بؤهمٌااة كاال مااادة ماان المااواد التربوٌااة بالنساابة لطالااب حسااب 

 وجهة نظر أعضاء هٌئة التدرٌس بالكلٌة .

لئلجابة عن السإال الثالث من أسائلة البحاث والاذي ٌانص علاى ساإال مفتاوح     

د مةواد تربوٌةة تقتةرح إضةافتها للمةواد التربوٌةة هةل توجة وهو علً النحو األتاً :)

المواد التربوٌة التً ٌمكن دمجها 
 بناًء على تقارب مفرداتها

 ال نعم

 % لتكرارا % التكرار

2 5 38 95 
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وقد تمت اإلجابة عن هذا السإال من خابلل الجادول  بالكلٌة بناء على الحاجة إلٌها؟

 التالً :

من أعضاء هٌئة التدرٌس حول المواد ( استجابات أفراد العٌنة   4جدول ) 
 التربوٌة التً ٌمكن إضافتها بناء على الحاجة إلٌها

 

مةن أعضةاء هٌبةة التةدرٌس اسةتجابات أفةراد العٌنةة (بةؤن 4ٌتضح مةن الجةدول )    

حول المواد التربوٌة التً ٌمكن إضافتها بنةاًء علةى الحاجةة الٌهةا, ٌتبةٌن بةؤن نسةبة) 

م (, وٌفٌةةةدون بإضةةةافة مةةةواد تربوٌةةةة نظةةةراً للحاجةةةة الٌهةةةا , % ( قةةةالوا )نعةةة92.5

% ( من اللذٌن قةالوا )نعةم ( ٌفٌةدون بعةدم إضةافة بعةض 3وٌبلحظ كذلك ان نسبة )

المواد التربوٌة ,ولذلك اقترح أؼلةب أفةراد  عٌنةة البحةث إضةافة بعةض  المقةررات 

المعلةةةم  –الةةةب التربوٌةةةة نظةةةراً ألهمٌتهةةةا التربوٌةةةة و الحاجةةةة الٌهةةةا فةةةً إعةةةداد الط

وتسةةلحةبمقرارات التربوٌةةة تفٌةةدة فةةً الحٌةةاة  العلمٌةةة والعملٌةةة .  وٌمكةةن وتوضةةٌح  

للمقةةرارات التربوٌةةة التةةً ٌمكةةن إضةةافتها  وهةةً علةةً النحةةو التةةالً  : المقةةررات 

 المقترحة من قبل عٌنة  البحث وهً :

 تكنولوجٌا التعلٌم . -1

 قاعة بحث تربوي . -2

 

وٌاااااااة التاااااااً ٌمكااااااان الموادالترب

 إضافتها بناء على الحاجة إلٌها

 ال نعم

 % التكرار % التكرار

37 92.5 3 7.5 
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لة المفتوحااة والمتمثاال فااً السااإال الثااانً والثالااث مناقشااة وتفسااٌر نتااائج األساائ

 والرابع:

( ٌتبٌن أن إجابات أفراد العٌنةة كانةت 5( و)4( و)3وبالنظر إلى نتابج الجدول )    

عالٌة, وٌعزي الباحث هذه النتٌجةة إلةى أن علةم التربٌةة علةم متشةابك الموضةوعات 

فةً أداء البحةث, سةواء وقد لمس ذلك من خبلل اسةتجاباتهم علةى األسةبلة المفتوحةة 

 كان باإلضافة أو الحذؾ أو الدمج.

كما ٌمكةن القةول أن المقةررات التربوٌةة جمٌعهةا مقةررات مهمةة ال ٌمكةن 

االسةةةتؽناء أو الحةةةذؾ منهةةةا عةةةن برنةةةامج اإلعةةةداد التربةةةوي للمعلةةةم, حٌةةةث كانةةةت 

%( حةةول الةةواد التربوٌةةة التةةً ٌمكةةن حفهةةا ن 100اسةةتجاباتهم عالٌةةة جةةداً نسةةبة )

 اد المقررة بناًء على تشابه مقرراتها.المو

وٌرجع ذلك إلى أهمٌة كل مادة من المواد التربوٌة والحاجة إلٌها من أجل 

إعداد المعلم التربوي, وٌتطلب ذلك مزٌداً من االهتمام وإعطابها الزمن الكةافً فةً 

سةةاعاتها التدرٌسةةٌة نظةةراً ألهمٌتهةةا الكبٌةةر فةةً العملٌةةة التعلٌمٌةةة مةةن وجهةةة نظةةر 

 عضاء هٌبة التدرٌس.أ

كمةةا اقتةةرح أٌضةةاً أفةةراد عٌنةةة البحةةث إضةةافة مةةواد تربوٌةةة أخةةرى ٌمكةةن 

إضةةةافتها بنةةةاء علةةةى الحاجةةةة إلٌهةةةا وأهمٌتهةةةا التربوٌةةةة وكانةةةت نسةةةبة اسةةةتجاباتهم 

%( حٌةةث تمثلةةت المةةواد التةةً ٌمكةةن إضةةافتها فةةً مةةادة تكنولوجٌةةا التعلةةٌم, 92.5)

 وقاعة بحث تربوي.

إلةةى أن هةةذه اإلضةةافة تبعةةث علةةى حةةرص أفةةراد العٌنةةة  وٌرجةةع الباحةةث ذلةةك   

المختصٌن على توفٌر األعداد التربوي الجٌد للمعلةم خةبلل فتةرة وجةوده فةً كلٌةات 

التربٌةة , والتركٌةةز علةةى المفةةردات التةةً تفٌةةد فةةً تنفٌةةذ هةةذه المقةةررات علةةى أكمةةل 

ً تعمةل علةى وجه, بحٌث ٌمكن تطبٌقه بكل سهولة وٌسر أثناء العملٌة التعلٌمٌةة التة
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المعلمٌن بدرجة كبٌةرة خةبلل دراسةتهم ومةن خةبلل –تحقٌق الفابدة التربوٌة لطبلب 

 برنامج اإلعداد التربوي المعد بكلٌات التربٌة.

كما ٌإكد الباحث عملٌة التقوٌم للمواد التربوٌة الخاصة برنامج اإلعداد التربوي     

لتةدرٌس مةن هةذه المةواد إلةى للمعلم والتً تإكد علةى درجةة اسةتفادة أعضةاء هٌبةة ا

تطوٌر المقررات التربوٌة, وتحسٌن المحتوى المقرر سواًء بالحذؾ أو اإلضةافة أو 

الدمج وتفٌد أٌضاً فً فهم محتوى المقرر, وتحسٌن عملٌة التدرٌس وتوضٌح ما فً 

المقرر من معلومات , وحقةابق تتطلةب وجودهةا مةن ضةمن المفةردات للمقةرر, بمةا 

وظٌفها, كما تفٌد فً الكشؾ عن مواطن القوة فةً المةواد التربوٌةة ٌزٌد من فاعلٌة ت

ومعالجة مواطن الضعؾ أو القصور واستكمالها من أجل التطور التربةوي؛ وألنهةا 

الوسةةٌلة التةةً تمكننةةا مةةن الحكةةم علةةى فاعلٌةةة المةةواد التربوٌةةة ومفرداتهةةا ودرجةةة 

 م داخل كلٌات التربٌة.االستفادة منها فً برنامج اإلعداد التربوي للطالب المعل

لئلجابة عن السإال الرابع من أسئلة البحث والذي ٌنص على سإال مفتاوح وهاو 

هل توجد مواد تربوٌة ٌمكن حذفها من المواد التربوٌة المقررة  علً النحو األتً :)

وقاد تماات اإلجاباة عان هااذا الساإال مان خاابلل  بالكلٌةة بنةاًء علةى تشةةابه مفرداتهةا ؟

 الجدول التالً :

من أعضاء هٌئة التدرٌس حول المواد ( استجابات أفراد العٌنة  5جدول )  

 التربوٌة التً ٌمكن حذفها من المواد التربوٌة المقررة بناء  على تشابه مفرداتها.

مااواد تربوٌااة التااً ٌمكاان حااذفها 

 بناء  على تشابه مفرداتها

 ال نعم

 % التكرار % التكرار

 %100 40 التوجد التوجد
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مةن أعضةاء هٌبةة التةدرٌس اسةتجابات أفةراد العٌنةة (بؤن    5ضح من الجدول )  ٌت

حول المواد التربوٌة التً ٌمكن حذفها بناًء على تشابه مفرداتهةا , ٌتبةٌن بةؤن نسةبة) 

% ( قالوا )ال (, وٌفٌدون بعدم حذؾ أي مقرر  من المقررات التربوٌة نظراً 100

 بوي بكلٌات التربٌة.للحاجة إلٌها فً برنامج اإلعداد التر

هذه النتابج تقود إلى ضرورة وضح مقترحات وتوصٌات  النتابج والتوصٌات:

 فً المقررات الدراسٌة بكلٌة التربٌة.

استنادا  إلى ما توصلت إلٌه البحاث مان نتاائج نساتنتج  النتائج: -أوال  

 بعض النقاط وهً كما ٌؤتً:

ات المقةةررات المةةواد درجةةة االسةةتفادة كانةةت ذات مسةةتوى مرتفةةع لكةةل مفةةرد -1

 التربوٌة بالكلٌة.

أكةةدوا أفةةراد العٌنةةة علةةى عةةدم دمةةج المةةواد التربوٌةةة وٌبلحةةظ كةةذلك أن نسةةبة  -2

%( من الذٌن قالوا )نعم( ٌفٌدون بدمج بعةض المةواد التربوٌةة وهةذه النسةبة 5)

تدل على أهمٌة كل مادة من المواد التربوٌة بالنسبة لطالةب حسةب وجهةة نظةر 

 درٌس بقسم العلوم التربوٌة.أعضاء هٌبة الت

ٌإكةةد أفةةراد العٌنةةة علةةى عةةدم حةةذؾ أي مقةةرر مةةن المقةةررات التربوٌةةة نظةةراً  -3

 للحاجة إلٌها فً برنامج اإلعداد التربوي بكلٌات التربٌة.

اقتةةةرح أفةةةراد العٌنةةةة بعةةةض المقةةةررات الدراسةةةٌة التةةةً ٌمكةةةن إضةةةافتها إلةةةى  -4

نولوجٌةةا التعلةةٌم ومةةادة قاعةةة المقةةررات الدراسةةٌة بالكلٌةةة والمتمثلةةة فةةً مةةادة تك

 بحث تربوي.
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 استنادا  إلى ما توصل إلٌه البحث نوصً بما ٌلً: التوصٌات: -ثانٌا  

 التطوٌر المستمر فً مفردات المقررات التربوٌة بالكلٌة. -1

إضةةةافة مةةةادة تكنولوجٌةةةا التعلةةةٌم ومةةةادة قاعةةةة بحةةةث تربةةةوي إلةةةى المقةةةررات  -2

 التخصصٌة والعامة بكلٌات التربٌة.

بحةةوث فةةً تقٌةةٌم المقةةررات التربوٌةةة والمقةةررات التخصصةةٌة والعامةةة  إجةةراء -3

 بكلٌات التربٌة.

 هوامش البحث

حسن عبد علً محمد, تقوٌم التدرٌس الجامعً, مجلة العلوم اإلنسانٌة,  .1

 .112, ص2001البحرٌن, 

طاهر عبدالرزاق, رإٌة عامة للتقوٌم التربوي, ورشة عمل تطوٌر أسالٌب  .2

 .15م, ص1996سقط, التقوٌم الجامعً, م

خالد إسماعٌل العلوي, تقوٌم برامج التربٌة الخاصة بجامعة الخلٌج العربً,  .3

 .197, ص2001المجلة التربوٌة, الكوٌت, 

عبدالرزاق طاهر, رإٌة عامة للتقوٌم التربوي, ورشة عمل تطوٌر أسالٌب  .4

 .28, ص1996التقوٌم الجامعً, مسقط, جامعة السلطان قارٌونس, 

ً, التقوٌم التربوي, الطبعة األولى, دار الكندي للنشر والتوزٌع, د. حسن منس .5

 .28, ص202

محمد كاظم الحمدانً وآخرون, تقوٌم المقررات الدراسٌة فً كلٌة الدراسات  .6

 .3, ص2010القرآنٌة, جامعة بابل, 

د. محمد سلمان فٌاض الخزاعلة وآخرون, طرابق التدرٌس الفعال, الطبعة  .7

 .455-463, ص2011طباعة والنشر والتوزٌع, األولى, دار صفاء لل
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سرحان الدمرداش, المناهج المعاصرة, القاهرة, دار النهضة العربٌة,  .8

 .116, ص1988

حمدان محمد, النهج أصوله وأنواعه ومكوناته, الرٌاض, دار الرٌاض,  .9

 .396, ص2009

 .17محمد كاظم الحمدانً وآخرون, مرجع سابق, ص .10
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فة الجمالٌة فً العمارة الداخلٌة المعاصرة وعبلقتها دور الوضٌ

 بالتنمٌة الحضارٌة
 هٌفاء مختار جمعة . أ

 كلٌة االداب/جامعة الزاوٌة

 المقدمة

وجاء اإلنسان خلٌفة هللا فً  –* تم خلق الكون بتمام قدرات هللا جل جبلله     

ً هً لم ٌصنؾ إلٌه شٌبا إالً عمارة األرض الت –بعد أن تم خلقة  –األرض 

مهمته فً الحٌاة الدنٌا , وهً وظٌفته األساسٌة بها , فاإلنسان هو المخلوق الوحٌد 

 المكلؾ بإعمار األرض.

* وعمارة األرض هً أصدق سجل للحٌاة بل هً أصدق من التارٌخ , وأعمال 

العمارة والعمران تتضمن التجارب الربٌسٌة ألي أمَه , وتمثل الخبرات الجماعٌة 

 لئلمة وسعٌها للجمال (1)المتراكمة

* فؤخذ اإلنسان ٌفكر بهذه الطبٌعة فتوسعت مداركه , فؤوجد العلم وفضل المعرفة 

وأخذ ٌسعى للوصل إلى الحٌاة األفضل وبذلك تكونت المجتمعات البشرٌة وشٌد 

 القرى وطورها إلى مدن وأوجد العلوم والفنون فؤرتبط العلم بالفن.

العمارة ٌناسبها فً الحٌاة الدنٌا , حسب  * وكل أمّه لدٌها نوع خاص بها من

متطلبات البٌشة المحٌطة , مما جعلتها تخلق مجاالَ من العلم والجمال لٌكون نوع 

 "(2)من اإلبداع ٌدعى " العمارة الداخلٌة

قد جعل قانون التطور من سنن الوجود  –المبدع األّول  –* هللا سبحانه وتعالى 

ان بطبٌعة الحال دابم التؤثٌر والتؤثر فً إطار التً تسود بناء الكون , واإلنس

 به. (3)التفاعل المستمر مع عناصر ومكونات البٌبة المحٌطة
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* ولعل هذا هو السبب فً أَن الفبلسفة قد وضعوا )الفن( منذ البداٌة مقابل الطبٌعة 

على اعتبارا أَن األنسان دابما ٌحاول فمن طرٌقة الفن أن ٌستخدم الطبٌعة 

 لى التبلإم مع حاجته.وٌضطرها إ

ومن خبلل  (4)* وأًن االهتمام المتزاٌد بدراسة جمالٌات العمارة وفضاءاتها الداخلٌة

أهمٌة تفهم العوامل المإثرة على العملٌة اإلدراكٌة فً توفٌر خبرة جمالٌة مسرة 

 تلبى القابلٌة اإلنسانٌة للخلق والتمتع*

ملم سطوة الروح وتطرق أسباب * لقد مكثت العمارة حالة خاصة من اإلبداع مل

الجدوى وتلتمس جمال المنتج وتتداول خامات مصدرها البٌبة والطبٌعة وأمست 

 بالنتٌجة فناَ عملٌا ٌعتمد الخٌال و المنظم .

* فإًن العمارة الداخلٌة أكثر الفنون منفعة وصله بالواقع والجمال وأظهرها فابقة , 

محٌطة وتتطلب دابما االتصال بالحقٌقة , لها صله بالمجتمع وبالحٌاة وبالبٌبة ال

مقٌدة بؤؼراض نفعٌة ووظٌفٌة بحٌث تتعاون جمٌعا على خلق المشروع 

 والمحسوس الجمالً.

ومن هنا بدأت مشكلة بحثى هذا وهى " دور الوظٌفة الجمالٌة فً العمارة    

جعل  الداخلٌة المعاصرة وعبلقتها بالتنمٌة الحضارٌة " فاللجمال دوراَ بارَز فً

الحٌز الداخلً مقبوال ومقٌدا وال شك فٌها أًنه مرتبط باإلنسان على مر العصور 

الرتباطه بالعملٌة اإلدراكٌة , وهو ما ٌساهم فً عملٌة التطور اإلنسانً , 

 واالرتفاع فً ظل نتابج جمالٌة ٌنبؽً الوفاء بها , وأتمنى من هللا التوفٌق والسداد.

 مشكلة البحث :

ارة األولى بجانب األنهار والودٌان والمراعً الزراعٌة, فنجد أَن صارت الحض    

عمارة األرض تختلؾ بؤختبلؾ موقعها وبالتالً تنعكس على نوع الحٌاة , فتعلم 
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اإلنسان الزراعة و أبدع فً الفنون فكانت الثقافة المادٌة األولى التً عبر عنها 

التً ظهرت فً العمارة  بالفن من خبلل الرسم والنحت وبالثقافة االجتماعٌة

الداخلٌة للمبانً , فؤنشؤ البٌوت والقرى فكانت الشكل الصادق والمعبر عن العمارة 

التً تمٌزت بؤسلوب حضاري وتطور ورقى , للنهوض بالفنون فً التصمٌم 

الداخلً , والتً تنعكس على الحٌاة المعاصرة من خبلل التراث ألى مجتمع ٌمكن 

التً عاشها المجتمعات فً مراحل تارٌخٌها عبر إدراك الظروؾ الحضارٌة 

مختلفة وتراث العمارة الداخلٌة هو جزء من تراث  (5)تراكمات وتفافات حضارٌة

العمارة التً هً جزء أساسً من هذا التراث الحضاري لئلنسانٌة كافة وأَن 

 اإلنسانٌة دابما تتطلع للتنمٌة والتطور؟

 التساإل االتً : وبذلك رأت الباحثة أن تنجز بحثها فً 

س : كٌؾ ٌمكن أْن تسهم الفنون الجمالٌة والمعمارٌة فً تنمٌة الحضارة 

 والنهوض بها نحو التطور ؟

 أهمٌة البحث :

أصبح للعمارة الداخلٌة فً العصر الحدٌث رسالة دور ٌتكامل فٌه مع دور     

لتطور فً التخطٌط والفكر الذي ٌصنع التطور فً مجال العمارة والفنون وٌتحقق ا

 النمو واإلدراك الوظٌفة الجمالٌة.

 أهداؾ البحث :

الوظٌفة الجمالٌة فً العمارة الداخلٌة تعتبر مصدر داخلً ٌنبع من القدرات  -1

 على التحدٌد واالبتكار داخل المجتمع.
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الفنون ٌمكن أْن تلعب دوراَ كبٌراَ ومهم فً تنمٌة شاملة خاصة فً العمارة  -2

طبٌعً للتفاعبلت الحضارٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة الداخلٌة من خبلل إبراز 

 واالقتصادٌة للمجتمع.

 تعرٌؾ العمارة الداخلٌة :

تم تعرٌؾ العمارة الداخلٌة على أَنها " الفن العلمً لتشتمل وصٌاؼة الحٌز "     

فالعمارة الداخلٌة هى أحد التخصصات الهامة الخاصة بوظٌفة ومنفعة وكفاءة البٌبة 

 شرة باإلنسان وتشمل :المحٌطة مبا

 داخل المنشآت المعمارٌة. –الفراغ الداخلً  –أوال : الحٌز 

الناتج بٌن مجموعة من المنشآت الخارجٌة  –الفراغ الخارجً  –ثانٌا : الحٌز 

ولذلك فإَن , مبنى والمبنً ٌنمو منه الحٌز الداخلً هو النواة والقلب ألي المعمارٌة.

 ٌقة العمارة.الحٌز المعماري الداخلً هو حق

* والناس ٌتعاملون مع العمارة الداخلٌة , كل ٌوم ,صباح , مساء , وبسبب هذه 

العبلقة الٌومٌة بٌن اإلنسان والحٌز , فإَن العمارة الداخلٌة هً أكثر الفنون المربٌة 

 تعقبل وصله بالواقع وأظهرها فابدة ونفعاَ وانتفاعا, وأؼلبها سعٌا للجمال وتحقٌقه.

العمارة الداخلٌة إَنما هو هذا الدور العام الذي تقوم به فً حٌاة الناس  * وما ٌمٌز

والمجتمع , وهى بٌن الفنون " جمٌعها " أقربها إلى اإلبداع واإلنتاج وهما القوى 

الربٌسٌةالتى تحرك كل شًء , وهً ال تخلو أبدا من جهد إبداعً لتحقٌق 

 والجمال. (6)المنفعة

: تخصص معاصر ٌربط بٌن الفن والعمارة , والتصمٌم  الداخلٌة العمارة أٌضا    

الداخلً وٌهتم بتطوٌر البعد الثالث وزٌادة حساسٌة الخبرة المعمارٌة لتحقٌق 

األثاث...الخ(  –الضوء  –المؽزى واألهمٌة المطلوبة من خبلل االهتمام )باللون 
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ّ ما بٌن العمارة وفضاءاتها الداخلٌة من  جهة والعمارة ومن خبلل التوحٌد تصمٌما

 والتصمٌم الداخلً من جهة أخرى.

فالتصمٌم الداخلً هو عملٌة إكمال الفضاءات الداخلٌة المعمارٌة لتصبح مإهلة     

إلشعال من خبلل التعامل بالعبلقات الرابطة ما بٌن األجزاء والكل , وٌركز 

حدود التصمٌم الداخلً على اإلحساس باإلبداع فهو اإلدراك الواسع والوعى ببل 

لكافة األمور المعمارٌة وتفاضلها وخاصة الداخلٌة منها وللخامات وماهٌتها وكٌفٌة 

استخدامها فً الفراغ الداخلً , وباأللوان وكٌفٌة استعمالها واختٌارها فً المسكان 

باإلضافة إلى عناصر أخرى الزمة لمعالجة الفراغ حسب وظٌفته العمارة الداخلٌة 

لها اعتبارات جمالٌة  –ٌحرص على تعظٌم جودتها و –فن عملً ٌخدم الحٌاة 

فهً تسهم مع مفرداتها وكافة عناصرها , مساهمة فعالة فاعلة حاكمة فً  –نفعٌة 

 وجودة الحٌاة وجمالها.(7)رفع كفاءة وقٌمة

فهً تلعب دوراَ أساسٌاَ فً إعداد الحٌز المعماري الداخلً , وتوظٌفه وتشكٌلة     

األمثل لؤلنشطة , فثمة عالم جدٌد بتشكٌل ٌعٌش فٌه وصٌاؼته من اجل األداء 

ؼالبٌة سكان األرض فً الحضر , واإلنسان عندما ٌحٌا فً بٌبة حضارٌة خالٌة 

من التخطٌط العمرانً ومن النظام واالنسجام والتوافق و وعندما تخلو من الجمال 

 حٌانا بالهلع.والتناسق , حٌنبذ ٌهبط درج اإلنسانٌة وتفٌض نفسه بالقلق والتوتر وأ

فبل بد لئلنسان أن تكون لدٌه الفدرة على التمتع وتذوق الجمال , فالمنتجات 

هً واحدة من المنتجات الثقافٌة التً تعكس الحالة الثقافٌة  –المعمارٌة فً الحضر 

واالجتماعٌة واالقتصادٌة والعلمٌة والتكنولوجٌة للشعوب المختلفة , فقدرة األمة 

كار ورفعة الذوق وجودة الحٌاة دلٌل ٌثبت من خبلل مهارتها على اإلبداع واالبت

فكل هذه األمور سواء كانت داخلٌة أو عمارة عامة تقع عند الحدود بٌن الوظٌفة 

 , كما أَنها تشؽل مساحة كبٌرة من بٌبتنا الحالٌة..(8)الجمالٌة والوظابؾ النفعٌة
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 .سٌقى متجمدةالعمارة موفهً فن جمٌل وهً طبقا لما قاله " شلٌبجل " 

فالهدؾ األول للعمارة هو تهٌبة البٌبة المناسبة لئلنسان بنظام ٌوفر له احتٌاجاته     

الٌومٌة , وهً تختص بتشكٌل وصٌاؼة هذه الدنٌا الصؽٌرة , فتكون تلك الثمرة 

 لتلك الفاعلٌات اإلبداعٌة اإلنتاجٌة التً تمارسها لعمارة األرض.

موع القٌم الرفٌعة التً نصل إلٌها بعد سفر القلب وفً تقدٌر العلماء فهً مج    

ننتهى إلى القول : طوٌبلً فً النون والعلوم واآلداب وإنسانٌات حٌاة كل ٌوم وهكذا

بإَن ما ٌمٌز العمارة الداخلٌة إَنما هو ظاهرة حضارٌة مبلزمة لئلنسان نشؤت 

نشؤت بفضل  بفضل قدرة اإلنسان على اإلبداع واستخدامه للعقل مبلزمة لئلنسان

قدرة اإلنسان تكرار على اإلبداع واستخدامه العقل والخٌال من أجل الحكم فً 

 الواقع لتبلٌه احتٌاجاته وتؽٌر مجتمعه وتنمٌته.

 * فالعمارة الداخلٌة احتفال وتكرٌم إلنسان بالمقام األَول 

 * ونحن فً هذه المهنة نصنع الجمال والبهجة.

 الكون الكبٌر.  * وهً النظرٌة المثالٌة لحقٌقة

 Architectural Spaceالقضاء المعمار 

هو جوهر العمارة ومقصدها وهو لٌس الفضاء بحد ذاته بل احتوابه وهو خبرة    

 الفضاء المعرؾ المفتوح.

ومن األهداؾ الربٌسٌة للعمارة والمتمثلة بالثبات والجمال والمنفعة , فهً توفر 

 تحقٌقه.أهمٌة الدور الكبٌر فً السعً للجمال و

لئلنسان فً موقع متقدم  (9)الحاجات الجمالٌة Maslowحٌث أوصى العالم     

من نموذجه إلى أهمٌة الفضاء المعماري مقترناً بالفضاءات الداخلٌة مما ادى ذلك 

كتخصص جدٌد  Interior Architecturalألحقا إلى بروز العمارة الداخلٌة

 ٌربط بٌن العمارة والفن بالتصمٌم الداخلً
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 إلى تصنٌؾ الفضاء المعماري

 Extrior spaceالفضاء الخارجً  -

 Transitioral Spaceالفضاء االنتقالً  -

 Interior spaceالفضاء الداخلً  -

 عمارة داخلٌة       وتصمٌم داخلً

 تنظٌم العملٌة التصمٌمة للعمارة الداخلٌة 

ه رفاهٌة ؼاٌت –لعمل وصنع منتج  –هكذا ندرك أَن التصمٌم نشاط إبداعً     

اإلنسان والمجتمع والعملٌة التصمٌمٌة كذلك نشاط ذو أبعاد متعددة لعدد من 

 االنظمة البشرٌة واالجتماعٌة والفنٌة والهندسٌة ... الخ 

هذا النشاط الهدؾ منه تعدٌل أو تطوٌر الظروؾ أو األنظمة القابمة فً البٌبة 

 المحٌطة مباشرة باإلنسان.

سلوكً ٌحدث فً تسلسل زمنً مكانً متصل بتؤثٌر كما أَن التصمٌم نشاط     

 وؼٌرها.. (10)القوى الثقافٌة والمعرفٌة

التً تختص بتشكٌل وصٌاؼة الحٌز  –إَن فهم تصمٌم العمارة الداخلٌة     

المعمارى , كنشاط ٌضم العملٌات اإلبداعٌة العقبلنٌة والعلمٌة , ٌساعد على 

 تحسٌن قدرة وكفاءة المصمم.

ة الداخلٌة فن عملً ٌسعى إلى سعادة اإلنسان ورفاهٌته , وٌرتبط فٌها فالعمار    

الفن والعلم , والنفع والجمال , ومتعه للعٌن والعقل والصحة والبهجة وتعتبر عن 

أستخلفنا هللا فٌها لعمارة تلك المهنة التً  –زمن التخصص الدقٌق الذي نعٌشه 

متناهً , من أجل ؼداّ واعد , والتً تستوجب العمل الجاد والعطاء البل, األرض

األجٌال قادمة تذكرنا وأعمالنا وعطاءنا بالخٌر , فهً الدنٌا التً تتعامل فٌها مع 
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أدق التفاصٌل ومع كافة المهن والتخصصات لخلق حٌز جمالً ٌزٌد حٌاة اإلنسان 

 رونقاً وذوقا ورقً.

ب وكٌفٌة األداء هو المنهج واألسلو –(11)ولذلك : فإَن تنظٌم العملٌة التصمٌمٌة

للوصول إلى تصمٌم مبتكر ٌإدي إلى تحقٌق الؽرض أو الحاجة اإلنسانٌة أو 

 الوظٌفٌة التً وضعت من أجلها.

فهً ببلستك تعتمد دابما على قدرة المصمم على االبتكار باستخدام قدراته و     

 خٌاالته ومهارته وخبرته فً خلق عمل ٌتصؾ بالدقة والجمال 

 مارة الداخلٌة :عبلقة الفن بالع

العمارة الداخلٌة هً الفن العلمً لتشكٌل وصٌاؼة الحٌز ولكن هذا التعرٌؾ     

: مشكلة البٌبة على اعتبار أَن  الثانٌةو مشكلة الفن : األولى ٌضعنا أمام مشكلتٌن.

 العمارة الداخلٌة تختص بوظٌفة ومنفعة البٌبة المحٌطة المباشرة لئلنسان.

, والمنتجات المعمارٌة لٌست مجرد زٌنة مكانٌة تسر فالفن عمل ثقافً مض 

لمراّها العٌون , وإَنما أنشؤتها الشعوب والمجتمعات والناس لتحقٌق وظابؾ نفعٌه 

ضرورٌة أٌضا : فنستعملها ونستمتع بها ونعاٌشها ,حتى اننا ننسى أحٌانا أَن 

 .(12)العمارة فن من الفنون المربٌة الجمٌلة

المقام األّول , والفنان هو الٌوتقة التً ٌؽلى فٌها اإلرث والفن عمل ثقافً فً 

الثقافً مع الرإٌة المعاصرة المطعمة بالتجارب اإلنسانٌة والخبرة اإلبداعٌة 

 والثقافة العمٌقة ثم ٌجعل من اتحاد و اندماج هذه العناصر جمٌعا دعما لفنه 

ة ورمزٌة ٌمكنها المبلحظ أَن للمنشؤ أو البٌبة خصابص منشبٌه وجمالٌومن     

انتخاب أشكالها من قبل المصمم , بإتباعه لؤلسلوب الموضوعً  , وباالعتماد على 

الحقابق والمعادالت والعبلقات الرٌاضٌة , او األسلوب الذاتً , والذي ٌعتمد فٌه 

على حقابق والمعادالت والعبلقات الرٌاضٌة , أواألسلوبالذاتً , والذي ٌعتمد فٌه 
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ٌة متصلة بالمنشؤ وأحٌاناَ أخرى ٌنظر إلى أهمٌة االثنٌن معاّ على حقابق جمال

 باعتبار إَن للمنشؤ خصابص ممٌزة,

وضمن مفهوم الحضارة الشمولً, تمثل التكنولوجٌا مفهوم ٌإكد الوجود المتحققة 

Actualisation .متضمناَ الوجود السابق للتحقق 

ل الشكل والتصمٌم حٌث حددت خصوصٌة الشكل فً الفضاء الداخلً من خبل    

الداخلً أوال , والمتضمنة الشكل والتصمٌم , ونستنتج من ذلك بؤَن طبٌعة العبلقة 

بٌن الشكل والمنشؤ والوظٌفة تكون مباشرة من خبلل صدق المواد البنابٌة والمتمثلة 

بالوظٌفة المنشبة وؼٌر مباشرة من خبلل الدالالت الرمزٌة والجمالٌة 

 شكل مظهراَ للفضاء وتؽلؾ الجوهر المنشٌبً.التً ت (13)والتارٌخٌة

وعد المنشؤ أو البٌبة واحداّ من المبادئ األساسٌة فً العمارة والتصمٌم الداخلً 

 ضمن ثبلثٌة تجمعة من االستعمال والجمال.

وحددت العبلقة بٌن المنشؤ والعمارة الداخلٌة فً الفضاءات الداخلٌة مع     

خدمٌة التً من الممكن أَن ٌجعل هذا التكامل بٌن الوظٌفة الجمالٌة والمنظومة ال

 هاتٌن المنظومتٌن متصبلَ أو متشابكاَ.. 

 الوظٌفة الجمالٌة ودورها فً العمارة الداخلٌة المعاصرة

عرؾ العلماء والفبلسفة علم الجمالٌات بؤَنه ذلك العلم الذي ٌختص بتحدٌد     

اإلدراكٌة بصورة جمٌلة وتوفٌر  وتفهم العوامل المإثرة فً إدراك الجسم والعملٌة

خبرة مسرة كما ٌختص هذا العلم  بتفهم طبٌعة القابلٌة اإلنسانٌة للخلق والتمتع 

 بالعروق المسرة جمالٌاَ 

وال ٌمكن أَن ٌكون الشا جمٌبلّ دون أْن ٌحدث متعه لدى أحد الناس , والجمال     

 شًء مستحب  إٌجاب كقٌمة أو إٌجابً حٌث هو قٌمة وذلك النه ٌشٌر إلى
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وال تقترن المتعة الجمالٌة بما ٌترتب على االشٌاء او األحداث من نفع , وإَنما 

تقترن باإلدراك المباشر او بمعنى أخر الجمال خٌر نهابً ٌمنح الرضا إلى 

أو القدرة العقلٌة , ولذلك فالجمال  (14)الوظابؾ الطبٌعٌة وٌشبع الحاجة االساسٌة

 قٌمة إٌجابٌة باطنه متهة.

فقد كانت الجمالٌة , النظرٌة الجدٌدة فً القرن الثامن عشر , وأَنها لحدث ذو قوة 

هابلة فً تارٌخ االفكار فً الؽرب , فهذا النظام ٌحدد نطاقه بفضاء نظري بمجال 

 معرفً حقٌقً .

أَن العناصر التً ٌتؤلؾ منها وحٌنا بقصد الوقوؾ على الدور الذي ٌلعبه كل     

جمال فً العالم سنجد أَنها جمٌعاً تخدم اإلحساس بالجمال وتكون منها فً إبراز ال

 مرتبطة إرتباطا وثٌقاً بالنشاط الفكري المبدع .

فالفن وضع فوق الحرؾ المهن لكونه ٌمثل الخبرة الجمالٌة الخاصة به , فقد     

نظر فروٌد إلى فهم اإلبداع على أَنه أّمر جوهري لفهم التذوق الفنً ولهذا تتفق 

ومفهوم جوهري فً  (15)مناحىالعلمٌة على أًن " التفضٌل الجمالً " عملٌة معرفٌةال

 فهم المعلومات الجمالٌة القادرة على تذوق األعمال الفنٌة. 

وٌتمثل الهدؾ الجمالً الربٌسً الذي ٌحاول الفنان تحقٌقه بصورة تعكس     

ن وفردٌته الؽرض الجمالً والوظٌفً من العمل المصمم محمل بذاتٌه الفنا

التجرٌبٌة بحٌث ان لكل منها كٌفٌات خاصة تتطلب من المصمم مراعاتها بالصورة 

 التً توصل الرسالة الفكرٌة أو الجمالٌة التً ٌإدٌها العمل.

فالجمال شرط جوهري من شروط العمارة الداخلٌة , وله دور كبٌر ومهم فً     

لعام , ولذلك الجمال تجسٌد صورها , لذلك هو شرط من شروط الفن بمعناه ا

الوظٌفً ٌتجسد فً المبلءمة فً التصمٌم واإلداء مع جمال األشكال وبهابها ولٌس 
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أعمق من قول " مرسون " إذا كانت العٌنان قد وجتا للنظر , فالجمال هو مبرر 

 وجودهما.

ولذلك نحن نصنع الجمال فً العمارة الداخلٌة ونتمتع به ونستثمره , فإَن هذا     

أَن الجمال الوظٌفً , ٌنبؽً تواجدها فً الحٌز الداخلً ضرورة حتمٌة الجمال

جمال مطلق تستمد منه كل التصمٌمات الجمٌلة جمالها وبهجتها وأَن هذا الجمال 

المطلق أزلً وخالد فهو مرتبط ارتباطا وثٌقا باألداء الوظٌفً األمثل الصادق الذي 

لق ال ٌمكن للمصمم أْن ٌعرؾ ما ٌحقق أؼراضه وأهدافه , وبؽٌر هذا الجمال المط

هو اإلبداع .... وال ٌمكن أٌضاَ أَن ٌحكم بالجمال على أي مما ٌشكله فً العمارة 

الداخلٌة وأَن ٌصفها بهذه الصفة الضرورٌة الحتمٌة التً تتجلى فً كل منفعة , 

حٌن ٌتصؾ الجمال باألنتفاع , وحٌن ٌهتم المصمم المبدع بتكرٌم اإلنسان فً 

 األول فً تحسٌن جودة الحٌاة.المقام 

فاستحضار جمال الحٌاة وجبل لها فً وجدان المصمم وشعوره, تتناؼم مع     

الوعى بهذا الجمال فٌكون منظماَ لردود أفعاله , فٌصمم وٌرسم وٌنحث وجمل كل 

 ما ٌفعل.

الجمال المطلق فً الفلسفة اإلنسانٌة القدٌمة , و مإداها أَن هناك جماالَ فكرة     

ٌتؽٌر بتؽٌر الظروؾ واألحوال وال ٌختلؾ باختبلؾ المكان والزمان و وأّن هذا 

 الجمال هو علة أو سبب كل جمال مشاهد األرض.

فكرة مجردة توصلوا إلٌها بعقولهم ,وهم  –هذا الجمال عند الفبلسفة المثالٌٌن  

ال  –ٌرون أَن الجمال سابق على وجودهم وعقولهم , وبؽٌر هذا الجمال المطلق 

 .ٌمكن إلنسان أْن ٌحكم بالجمال على أي شًء من األشٌاء التً ٌصفها بهذهالصفة

ومن جمال الكون المطلق , ٌدرك  –فً كونه  –الخالق  –فكلنا نعٌش عظمة هللا 

 المصمم ببصره وبصٌرته الطرٌقة إلى إله الكون ومبدعة عز وجل 
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 العمارة الداخلٌة فن عملً ٌخدم الحٌاة 

هذا العنوان أّن ٌكون "تعرٌفاّ" شامبلَ للعمارة الداخلٌة ؟ فن عملً إال ٌصلح     

 أساسه األنتفاع والجمال.

ألَن تعرٌفها بؤَنها فن وعلم , قد ٌعنً أن الفن والعلم فٌها منفصبلن , أّما "فن     

فالعمارة الداخلٌة فً جوهرها إدارة ,  أندماجها وتوحدهماعلى عملً"  فٌدل 

 وأجمل . الحٌاةأجود وأفضل

وهً تفاعل مستمر ودابم بٌن الفن والعلم , والحضارة والعمران والجمال ,     

ومن شؤنها تطوٌر العمران والحٌاه , فالتعامل مع منظومة المعاٌٌر الجمالٌة التً 

تخدم الحٌاة وتحسنها , والتً من شؤنها كذلك إضافة قٌماَ وسمات علمٌة فنٌة تخدم 

ؤة والفراؼات بٌنها وتنسٌق المواقع وصٌانة المبانً والحفاظ البٌبة العمرانٌة والمنش

ٌحدد طابعة وٌعطٌه صفات  –داخل الحٌز  –علٌها وعلى جمالها , فهذا النشاط 

خاصة وٌلبى حركة اإلنسان ودخله وطرق المعٌشة ومزاولة األنشطة بطرٌقة 

فرضٌن معاّ فالعمارة الداخلٌة تإدي ال .مع البٌبة المحٌطة بالناس (16)متجانسة

 .الجمال والراحة

مقرونة بالفاعلٌة والمبلءمة , فهً تجعل للمنشؤت المعمارٌة وتحقق لها ما      

, إلى جانب  (17)أنشبت من أجلها من فابدة عملٌة نفعٌة استعمالٌة وظٌفٌة اقتصادٌة

القٌمة الجمالٌة والؽزي والشاعرٌة والتعطش لمواطن الجمال , واالنسجام والتوافق 

 ى المدى الطوٌل .عل

وهً تهدؾ من خبلل العملٌة التصمٌمٌة وتنظٌمها إلى تحقٌق حاجات     

 واجتماعٌة ومعٌشٌة ضرورٌة , ألّن لكل تصمٌم وظٌفة ٌقوم بها. (18)إنسانٌة
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بٌن إبداع حى فطره بدٌع السموات  –فالعمارة الداخلٌة ولٌدة الوجدان اإلنسانً 

تحلو من موهبة ومعرفة وجهدا إبداعً وهى ال  –واألرض سبحانه جل شؤنه 

 خبلق وعمل وخبرة وصناعة واحتراؾ فإنتاج وتنفٌذ .

لكن اعود فؤقرر ان العمارة الداخلٌة ترتبط بالجمال أرتباطاَ حتمٌاَ , فهً أي      

الجمال عامل ضروري حتمى فعال ٌلعب دورا بالػ األهمٌة فٌها , بوصفة اإلدارة 

وتصٌػ أؼراضها وتنفٌذ مقاصدها , والبد الوظابؾ الناجحة التً تشكل وتطور 

تجمٌل الحٌاة وجعل اإلنسان أكثر إنسانٌة ,  –الربٌسٌة لها أي العمارة الداخلٌة 

ومعنى هذا أّن الجمال ٌجعل للمتعة الفنٌة صفة النزاهة , ومن هنا ففن العمارة 

 –ة الممتنعة الداخلٌة التً تتسم بالجمال والزهد والبساطة كما لو كانت البساط

 بسٌطة سهلة سهولة التنفس.

وكما أوضحنا أن العمارة الداخلٌة المثالٌة عناصر اهمها االبداع , والوظٌفة      

 والجمال والوحدة , والنسبة والبساطة وصحة االنشاء.

فاإلبداع : هو الجدٌد الجمٌل الذي ٌزداد كل ٌوم وهو القٌمة الكبرى التً ننشها فً 

 العمارة الداخلٌة.تصمٌم مشروعات 

والوظٌفة : التصمٌم ال ٌكون جمٌبل إالَ أذا ارتبط بالمنفعة , والمبلءمة الوظٌفٌة    

 وأَنما ٌإدي التصمٌم وظٌفته على اكمل وجه.

والعمارة الداخلٌة تهدؾ إلى الوظٌفة أو ماٌسمى بالجمال الوظٌفً , وهً كذلك 

 أكثر عناصر نظرٌة العمارة الداخلٌة حسما.

ضرورة حتمٌة وعامل ضروري حٌوي فعال فً العمارة العامة ,  الجمال :ا أمَ     

 وكل نظٌرة العمارة الداخلٌة ترتبط بالجمال وتحرض علٌة ببل تحفظ.

ترتبط  –التً انتجتها هذه الدراسات  –ألّن كافة عناصر نظرٌة العمارة الداخلٌة  

فً العمارة الداخلٌة إال ببذل فإَن الجمال ال ٌتحقق  –بالجمال ارتباطا وثٌقا حاكما
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الجهد للحصول علٌه , فهو ذلك الشعور الذي ٌدخل السرور والبهجة عند ما ٌرى 

 فً العمارة الداخلٌة فٌثٌر الشعور باالرتٌاح والهدوء والسكٌنة.

أّن الجمال الوظٌفً هو هذه العمارة الداخلٌة وؼاٌتها ومرادها , وأن اإلبداع وأخٌراَ 

ة ونحن نعتقد أّن اإلبداع هو الذي ٌعطى الحٌاة مؽزاها وقٌمتها فٌها وعد بالبهج

وأَنإنتاج األعمال الجمٌلة هو أعظم ما ٌمكن ان نخلفه لؤلجٌال القادة وأَن سمو 

الوجدان هو الفن واألخبلق والوعى كبل من شؤنه أْن ٌرقى بالسلوك فهو المراٌا 

 التً تعكس صورة الواقع.

 لتنمٌة المستدامة عبلقة العمارة الداخلٌة با

أننا نستطٌع بشا من التؤمل أْن ندرك ما تعنٌة العمارة الداخلٌة بالتنمٌة      

المستمدة فهً العبلقة الٌومٌة الحضارٌة بٌن اإلنسان والمكان , والذي من الممكن 

أْن ٌكون مسكنا أو مكاناَ للعمل أو للخدمات والتروٌج او الترقٌة , كل هذه األماكن 

معاٌٌر العمارة الداخلٌة بحٌث ٌتم التعامل معها وفق خطط معمارٌة  وضعت تحت

مدروسة قابلة للتعدٌل والتطور وفقا لما ٌتطلبه العصر والحاجة إلى االنسجام 

 والتعامل برقى وفابدة فً الحٌاة الٌومٌة.

ولهذا من الضروري أْن ندرك أَن العمارة الداخلٌة تعبر عن المتؽٌرات      

التً تجتاح الحضارة المعاصرة بتعارضها وقوة تبلحمها ومشكبلتها والتعقٌدات 

 المتشابكة و أنتاجها وتؤثٌرها و تحدٌداتها المتعاظمة.

لذلك دورها هام وبارز فً عملٌة الدفع بالتطور الحضاري والتراث اإلنسانً فً 

العالم لما تخلفه من أحساس بالمنفعة والجمال واختفاء روحً ٌمثل كل أمه حسب 

 تقالٌدها وعرفها وأٌدولوجٌتها
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 المبلحق

 أشكال توضح دور الوظٌفة الجمالٌة فً العمارة الداخلٌة المعاصر
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 -التوصٌات من هذه الدراسة :

فتح مجاالت البحث والدراسة لمجال العمارة الداخلٌة بشكل أكبر لما له من   -1

 تطور الحضاري للدول الحدٌثة.عبلقة وثٌقه فً فن العمارة بصفة عامة وال

االهتمام باألسس الهادفة للخلؾ واإلبداع , والتابعة من القٌم االنسانٌة والتراث  -2

 للبٌبة المحٌطة. –الذي تتوارثه األجٌال المتعاقبة 

ٌنبؽً التصدي علمٌاا كل ومواجهة المشاكل الجسٌمة للبٌبة المحٌطة وإعداد  -3

 ردات العمارة الداخلٌة.طرق للتعامل معها مع كافة مف



 أ هٌفاء مختار جمعة

 اخلٌة المعاصرة.....دور الوضٌفة الجمالٌة فً العمارة الد

 

 619 م7102مجلة كلٌة اآلداب العدد الثالث والعشرون الجزء الثانً ٌونٌو 

 

رفع الكفاءة النفعٌة الجمالٌة من خبلل توفٌر اإلمكانٌات المادٌة والحسٌة  -4

والتصمٌمٌة الحدٌثة لمصممً العمارة الداخلٌة ودعم جمٌع األفكار التً من شانها 

 أثبات الهوٌة المحلٌة لمجتمعنا فً العالم الحدٌث.

م للعمارة الداخلٌة فً كافة االتجاهات التركٌز على وطنٌة الفكرة فً التصمٌ -5

 التصمٌمة الحدٌثة .

خلق مناخ إنسانً ٌتفق مع أى زمان ومكان وٌحترم احساس اإلنسان بتراثة  -6

وشعوره بالراحة واألمان فً حٌاته من خبلل خلق بٌبة عمرانٌة تظهر مواطن 

 جمالها وتحافظا على سابق رونقها.

لخلط بٌن المعنً العام للعمارة والعمارة الداخلٌة معرفة األسباب التً أدت إلى ا -7

 وتنظٌم طرق للتعامل مع كافة مفردات كل منها.

 النتـــائج

مما سبق دراسته فً هذا البحث توصلنا إلى عدة نتابج لعلها تكون بداٌة طرٌق لعلم 

ٌرقى باإلنسانٌة وٌجعل حٌاة اإلنسان أكثر رفاهٌة وراحة وهى تتمثل فً النقاط 

 ة:االتٌ

خلق اإلنسان لٌعمر فً االرض وٌجعل الحٌاة فٌها  –أَن هللا سبحانه وتعالى  -1

أجمل وأفضل من خبلل البحث الدابم عن وسابل التطور وفهم العوامل المإثرة فً 

 عملٌة التطور وأهمها العمارة الداخلٌة.

أَن التطور الفنً فً العصر الحدٌث قد أتخذ اتجاهه فً اإلبداع من خبلل  -2

الدراسات والنظرٌات الفنٌة والتً تبحث على واإلبداع من خبلل ما ٌشهده فن 

 العمارة الداخلً من قفزات علمٌة وعملٌة هابلة.

استؽبلل ثقافات الشعوب والبٌبة المحٌطة بها جعلت فن العمارة الداخلٌة المرأة  -3

 العاكسة لفنها ورقٌها ومدى حضارتها وتطورها.
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داخلً المصاحب للبٌبة ٌجعل منه فنا وعلماال ؼنى عنه فً تطور فن العمارة ال -4

الحٌاة المعاصرة إذ أَنه ٌجد حلوال وظٌفٌة وجمالٌة تجمع بٌن التكنولوجٌا الحدٌثة 

 والماضً البعٌد.

أَن فن العمارة الداخلً ووظٌفته الفنٌة والعلمٌة والجمالٌة مسإول عن رفع  -5

 بالبٌبة والحضارة. مستوى الذوق السابد وٌزٌد من االرتقاء

 الخـــاتمة

كلما تطورت أسباب الحاجات فً الحٌاة والضرورات كلها , كان للتصمٌم أكثر 

أهمٌة وأستحدات , ومما الشك فٌه الٌوم أَن العالم ٌسٌر باتجاهات مختلفة ومنقولة 

عبره وهذا ساهم مساهمة فعالة فً إنماء التطور العلمً والحضاري إلنسان , 

مستقبلٌة والتواصلٌة المستمرة تتمظهر ولٌدة لحظتها وزمنها القادم فاألفكار ال

المخطط له وأَن هناك حقابق ارتكزت الفكرة فٌها فً لب حتمٌة تشكٌلها قبل كل 

شًء ولهذا فالعمارة الداخلٌة تعبٌر حى عن القٌم الحضارٌة لئلنسان , حٌث تصل 

واالبتعاد عن ما هو زابد عن فٌها إلى الفكرة البسٌطة المطلوبة فً أمور الحٌاة 

الحاجة , والبعد تماماّ عن كل ما هو أجرؾ والفوضى والضوضاء وكثرة المواد 

  29فالعمارة هً أصدق سجل حضاري أبتكره اإلنسان 
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1. Introduction 

     Teachers of second/foreign language are often 

frustrated by the fact that students do not automatically 

use appropriate reading strategies to achieve 

comprehension .One of the most important functions of 

second/foreign language teachers, then, is to help 

students to build up a wide background of reading 

strategies and make their reading task more beneficial 

and memorable.According to Anderson (1991), reading 

can be more effective and efficient only if it is 

accompanied by appropriate reading strategies.Afferbach 

et al. (2008), Carrell (2006), Ikeda &Takenchi (2006), 

Alanis et al. (2003) and Paris et al. (1996) all highlighted 

the significance of usingreading strategies to make sense 

of what we read and what to do if comprehension 

difficulties occur. This paper aims to providean interesting 
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and effectiveclassification of reading strategies that help 

second/foreign language learners move smoothly from 

learning to read into reading to learn. 

2. Reading Comprehension 

     According to Jenkinson(1978), reading can be defined 

as an act of responding to the printed symbols of the text. 

It is also a form of thinking, problem-solving or reasoning, 

which involves analyzing, judging, evaluating and 

synthesizing. The capability of being able to read and to 

comprehend what to read is considered to be a desired 

stage that all second/foreign language learners wish to 

embark. What happens during the comprehension 

process might be as stated by Van den Broek and 

Kremer (2000, cited in McEwan, 2001:43): “readers 

construct a mental 'picture' of the text: a representation in 

memory of the textual information and its interpretation.” 

3. The Role of Reading Skill in Second/foreign 

Language Learning 

      In many countries, reading is considered to be the 

core of instruction as it plays anessential role in language 

learning, not only in the acquisition of one's first 
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language, but also in second and foreign language 

learning environments (Karbalaei, 2010; Cicekoglu, 

2003;Susser and Robb, 1990).Through reading activity, 

readers bring information, knowledge, emotions, 

experience, and culture to the printed words to make their 

reading task meaningful and purposeful (Brown, 2001). 

Furthermore, Levine et al. (2000:1) highlight this issue 

bystating that the ability to read L2 materials is 

considered to be one of the most major skills that 

second/foreign language learners need to acquire. They 

also add that difficulties with reading will presumably lead 

to poorer learning, which in turn ends with poor 

achievements and failure. Therefore, sufficient and 

effective reading capability is a must for SL/FL learners. 

Being on the same track, Carrell (1998:3) writes: 

    In second language reading, learners are exposed to 

valuable second input which they can use to advance their 

second language acquisition. And in both first and second 

language reading, reading is the primary source of new 

information about all sorts of topics. 
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4. Reading Strategies 

    In literature, several definitions of reading strategies 

have been provided and unfortunately there is no 

consensus among researchers on a particular one. 

Carrell (1998:5) viewed reading strategies as actions in 

reading that learners “actively select and control to 

achieve desired goals or objectives”. Reading strategies 

were also described by Paris et al. (1996: 610) as “tactics 

that readers use to engage and comprehend a text.”This 

leads to the conclusion that, during the reading process, 

learners actively construct meaning through implementing 

a range of reading strategies, such as identifying the 

main ideas and connecting them to previous knowledge, 

generating inferences, monitoring and so on. 

5. The Importance of Reading Strategies 

     In the domain of second/foreign language learning, 

reading materials areconsidered to be an effectiveand 

beneficial language input. By introducing SL/FLstudents 

to a variety of materials to read, teacherscan provide 

multiple opportunities for students to acquire vocabulary, 

grammar, sentence structure, and discourse structure as 

they occur in authentic contexts. Students thus gain a 
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more complete picture of the ways in which the elements 

of the language work together to convey or transmit 

meaning. According toNuttall (1996:11), reading is “an 

interactive process” where the writer encodes the 

message and the reader has to decode or make sense of 

this message. It can be said, therefore, that 

comprehension is the main goal of the reading task 

(Yigiter et al., 2005).The question that imposes itself, 

therefore, is how can we make our reading more 

comprehensible, active and enjoyable? The answer came 

from Ahmad et al., 2009; Hagaman& Reid’s, 2008; Kolic-

Vehovic&Bajsanski’s 2007) conclusions in which they 

confirmed that comprehension can be achieved through 

implementing different varieties of reading 

strategies.More to the point, O’Malley,et al.(1985:43) 

stated that reading strategies have the potential to be “an 

extremely powerful learning tool”. It can be concluded, 

therefore, that reading could be a laborious and 

meaningless activity if appropriate and effective reading 

strategies are not employed. In fact, an enormous 

amount of research highlighted the significant role of 
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reading strategies to make the reading task more 

effective and enjoyable with economy in both time and 

effort (Ahmad, 2012; Hudson, 2007; Grabe, 2004; Day 

&Bamford 2002; Levine et al., 2000; O’Mally, Chamot, 

Stewner-Manzanares, Kuper, and Russo, 1985). 

6. Strategic Readers 

     Strategic readers are those who manage their reading 

task purposefully and effectively and their choices of 

strategies depend on the purposes or goals they have in 

their minds (Nunan, 1999). Being on the same track, 

Johnson’s (1982); Ahmad’s et al. (2009) and Karbalaei’s 

(2010) confirm that reading is an interactive process by 

which learners make sense of their own personal 

purposes and goals to achieve the 

desiredunderstanding.In this regard, Anderson 

(1991:469) also stated that, reading strategically “is not 

only a matter of knowing what strategy to use, but also 

the reader must know how to use the strategy 

successfully and orchestrate its use with other 

strategies”. 

7. Reading Strategies Use 
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     Reading strategies as viewed by Afflerbach et al. 

(2008:15) are “deliberate, goal-directed attempts to 

control and modify the reader’s effort to decode the text, 

understand words and construct meanings out of the 

text”.Language instructors are often frustrated by the fact 

that L2 learners do not automatically make use of the 

strategies they use when reading in their first language to 

reading in the target language. Instead, they seem to 

think reading means starting at the beginning and going 

word by word, pausing to check every unknown 

vocabulary item, until they reach the end. When students 

do this, they are relying exclusively on their linguistic 

background knowledge, being more specific, a bottom-up 

strategy (Brown, 2000). One of the most important roles 

of the language teachers, therefore, is to help students go 

further, beyond this idea and use top-down strategies as 

they do in their first language (ibid). In that, language 

teacherscould show students how they can adjust their 

reading behaviour to deal with a variety of situations, 

types of input, and reading purposes. They help students 

develop a set of reading strategies and match appropriate 
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strategies to each reading situation they might face. In 

this regard, Anderson (1990:469) stated that “a reader 

must know how to use the strategy successfully … a 

reader must also be able to apply them strategically”. 

8. Strategies that Can Help L2 Students Read More 

Quickly and Effectively  

     In order to make the use of reading strategies more 

effective and influential, they can be classifiedaccording 

to their occurrence: pre-reading strategies, while-reading 

strategies and post-reading strategies (Ahmad, 2012; 

Duffy, 2009;Saricoban, 2002; Williams, 1987). These 

stages will be discussed respectively as follows. 

8.1. Pre-reading stage 

     The aim of pre-reading stage is to prepare students for 

the reading taskand activate theirprior knowledge 

(schemata) which in turn help them be able to predict or 

anticipate the contents of the reading text and then 

identify the appropriate reading strategies to be 

used.According to Merriam, et al. (2007), learners build 

new knowledge upon the foundation of previous learning 

or schemata. Pre-reading stage includes two types of 
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reading strategies, namely preparation strategies and 

brain-storming strategies. 

8.1.1. Preparation strategies  

    Preparation strategies incorporatefor example, putting 

a plan for the reading task, generating goals, and paying 

attention to headings and sub-heading in the reading text. 

These strategies make the reading task 

progresseffectively and smoothly through systematic and 

purposeful steps with economy in time and effort. 

8.1.2. Brain-storming strategies 

     This type of strategies aims to stimulate ideas and 

achieve critical thinking. They include reviewing the title, 

section headings, and photo captions to get a sense of 

the structure and content of the reading text. They also 

include the strategy of predicting which refers to: (1) 

using prior knowledge of the subject matterto make 

predictions about content and vocabulary; (2) using prior 

knowledge of the text type and purpose to make 

predictions or inferences about discourse structure; (3) 

using prior knowledge about the author to make 

predictions about the writing style, vocabulary, and 

content. In fact, implementing such strategies helps in 
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developing strategic readers.Strategic reading is not only 

a matter of knowing what strategy to use, but also the 

reader must know how to use the strategy successfully 

and orchestrate its use with other strategies. It is not 

sufficient to know about strategies; a reader must also be 

able to apply them strategically.In literature, many 

reading experts agree that competent or strategic readers 

are those who use their prior knowledge or schemata to 

make sense of the reading text (Dole et al., 1991). In his 

research, Ahmad (2012) stated that learners need to 

activate their prior knowledge if they desire to approach 

their reading task with fewer difficulties of understanding. 

8.2. While-reading stage 

    The purpose of while-reading stage is to improve the 

learners’ ability to deal with the reading text smoothly, 

overcome any difficulties encountered and eventually 

achieve the desired comprehension. The reading 

strategies that can be utilized throughout this stage are: 

8.2.1. Comprehension strategies 

     Comprehension strategies help students to manage 

the reading text through critical thinking. They include,for 

example the strategy of skimming which is concerned 
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with the activity of reading the text quickly to get a 

general idea, andscanning which refers to the activity of 

reading the text quickly to look for specific information 

such as names of important characters, events, dates, 

and so on.Guessing from context is another 

interestingcomprehension strategy. It enables learners to 

make use of their prior knowledge of the subject and the 

ideas in the text as clues to find out the meanings of the 

unknown words, instead of stopping to look them up in a 

dictionary (Oxford 1990). In fact, these strategies could 

help the learners to become autonomous learners which, 

according to Li (2009),are considered the desired goals 

for almost all second/foreign language 

learners.Autonomous learners are those who are highly 

self-motivated, who always take the initiative, have clear 

ideas of what they want to learn and who have their own 

plan for pursuing and achieving their learning goals 

(Benson, 2001; Hedge, 2000). 

8. 2. 2. Interaction strategies 

     These strategies providegood opportunities to practise 

the target language as the chances of practising it in a 
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foreign language learning context are rare. These 

strategies can be implemented in forms of exchanging 

questions with the teacher or colleagues whenever 

comprehension difficulties encountered. Interaction 

strategies also include pair-work and group-work or group 

discussions. According to Ahmad (2012), interaction 

strategies help students build up more confidence in 

using L2 in their classes. Moreover,the use of interaction 

strategies helpsL2 learnersto progress towards being 

autonomous or strategic learners (Chia (2007). Being on 

the same track,Scharle and Szabo (2000) stated that 

autonomous learners usually have a strong will to 

cooperate with the teacher and colleagues. 

8. 2. 3. Problem-solving strategies 

     Problem-solving strategies can be employed to meet 

the challenges of the reading text and overcome any 

encountered understanding difficulties (Ahmad, 2012; Al-

Nujaidi, 2003; Li, 2010).The high use of problem-solving 

strategies indicates that the readers are generally 

conscious of their comprehension process and also are 

able to take actions when comprehension breaks down. 

Changing the reading speed according to the text 
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difficulty, changing the strategy being used in the case of 

not understanding,skipping new words that do not affect 

understanding, rereading the new and unclear items and 

dividing the reading text into smaller paragraphs are 

examples of problem-solving strategies. The application 

of such strategies might lead to self-regulated learning 

where learners take personal initiatives, apply influential 

reading strategies to achieve their reading objectives and 

monitor their understanding in attempt to discover and 

remedy any comprehension failure (Paris and Paris, 

2001; Zimmerman, 2002; Bordonaro, 2006). 

8.2.4. Remembering strategies 

     Remembering strategies such as underlining key 

words, writing marginal notes and drawing semantic 

maps of new words can help L2 learners to facilitate and 

enhance the processes of understanding and retention 

(Ahmad, 2012). Moreover, these strategies can be very 

useful to meet the style of exams which usually focus on 

rote memorisation (Al-hamali, 2007). In this respect, 

researchers such asBordonaro’s (2006), Zimmerman’s 

(2002) and Biggs’ (1987) confirmed that learners tend to 
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apply certain strategies in order to achieve their 

predetermined goals.  

8.2.5. Interpretation strategies 

     Using different types of resources such as 

monolingual and bilingual dictionaries, translating key 

phrases and sentences into the L1, and guessing from 

the context are examples of interpretation strategies. L1 

provides an effective way of quickly getting to grips with 

the meaning and content of what needs to be used in the 

L2 (Nation, 2001).Furthermore, teachers or learners 

could develop reading exercises to practise the strategy 

of guessing from the context. This type of strategies, 

according to Anderson (2005), Oxford (1992) and 

Wenden (1987), could help L2 students to progress more 

quickly towards becoming independent and autonomous 

learners. Second language learners should be 

encouraged to use monolingual dictionaries first 

whenever they come across new or ambiguous words. 

According to Al-Buainiain (2010) and Thompson (1987), 

monolingual dictionaries are very useful for foreign 

language learners as they provide more exposure to the 

target language through the definitions provided. 
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8.3. Post-reading stage 

     The post-reading stage items focus on what learners 

do to evaluate their understanding and overcome any 

failure of comprehension. This stage includes the 

following strategies. 

8.3.1. Classification strategies 

     Grouping the new words while reading according to 

either their semantic meaning or grammatical categories 

are examples of classification strategies (Ahmad, 2012; 

Ozek&Civelek, 2006). In this regard, Carrell(1998) 

confirmed that classifyingthe new items according to their 

grammatical category after reading is very important and 

essential for delayed retention.  

8.3.2. Evaluation strategies 

     Evaluation strategies such as rereadingthe text to 

confirm comprehension, summarising the main ideas to 

ensure better understanding, and stopping at the end of 

each paragraph to check comprehension by restating the 

key ideas in the text. The last strategy can be very 

beneficial as itrefreshes one’s memory about the main 

ideas and offers good opportunity to practise using the 

target language. Ryan and Deci’s (2000) said that L2 
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learners always engage more in activities which help 

them to obtain something else they wish to have. 

8.3.3. Social and motivating strategies 

     This type of strategies can be implemented by 

commenting on the reading text with colleagues and 

reading in groups (inside or outside class) other relevant 

and interesting material.In fact, these strategies could 

enhance the students’ intrinsic motivation, their tendency 

and willingness to engage in classroom activities which in 

turn guarantee understanding and offers opportunities to 

practise the target language (Ryan &Deci, 2000; William 

and Burden, 1997; Oxford &Nyikos, 1989). 

9. Conclusion 

     Reading strategies can be a very effective tool that 

make the reading task more beneficial and enjoyable. 

The successful L2 students should know when and how 

to use reading strategies (Anderson, 2005). In addition, 

L2 students should be encouraged to talk about what 

strategies they think will help them smoothly approach 

the reading task, and after reading, talk about what 

strategies they actually used. This could help L2 students 

develop more flexibility in their choices of reading 
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strategies and also help them to move from learning to 

read into reading to learn. 
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