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 اإلســالم ، الفكــر جمــاالت يف والبــاح ن والكتّــاب تذةاالســا مبســاتاتالبيــت أهــل جملــة ترحــ 
 واإلســـالم ، العـــري العـــام يف ال فافيـــة املشـــكالت بقضـــايا اإلهتمـــا  مـــ  واإلجتماعيـــة اإلنســـانية والعلـــو 
 .والتعليم  الرتبوي اإلمناء قضايا وكذلك احلضاري، والبناء والتجدد

 :املرسلة املادة يف يشرتط
 .أخرى جمالت يف للنشر سلتأر  أو نشرت قد التكون أن
 البيانــات بــذكر واملراجــ ، املصــادر بتوثيــ  األكادمييــة واألعــرا  العلمــ  البحــ  بقواعــد تلتــ   أن 
 النبـــوي واحلــدي  القرآنيــة النصــوص ختــري  مــ  العلميـــة، واملعاجلــة واملنهجيــة املوضــوعية حتقــ  مــ  كاملــة،
 .وكاملة دقيقة بصورة الشريف
 صياغتها وحسن اللغة مةسال الباح  يراع  أن. 
  صـــفحة يف مل ـــ  ويرافقـــ  واحلاســـوب الكاتبـــة اآللـــة علـــ  مطبوعـــة نســـ تن مـــن البحـــ  يقــد 
 .بالباح  تعريف م  واحدة
  املت صصن املقومن ملراجعة للنشر املرسلة املادة ختض. 
 أســباب بإبــداء اجمللــة  تلتــ   وال. تنشــر م أ  نشــرت تســرتد، وال اجمللــة إىل ترســل الــي املــواد تعــاد ال 
 .النشر عد 
 .كاتب  رأي عن يعرب اجمللة يف ينشر ما

 .العنوان عل  التحرير رئيس إىل املراسالت مجي  توج 
  البيت أهل ،جامعةكربالء املقدسة، شارع احلر،شارع احلر الصغري

 752153ـ9: هاتف ،684: ب.ص
 info@abu.edu.iqالربيد االلكرتوين: 

 http://abu.edu.iq/ahl-al-bayt-jurnalين للمجلة: املوق  االلكرتو 
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 األبعاد السياسية والفكرية للمدرسة األصولية

 بقيادة الوحيد البهبهاني

The Political and Intellectual Aspects of Al-Bahbahani School of 

Principles 

 Dr. Mohsen Baqer Al Qazwini         القزوينيباقر الدكتور محسن 

 :صة بالعربيةالخع

شهد العام االسالم  يف منتصف القرن ال اين عشر اهلجـري تطـوران نوعيـان برهـور الوحيـد البهبهـاين يف 
مدينــة كــربالء املقدســة بــالعرات حيــ  اســتطاع بنهجــ  التغيــريي أن يســدس الســتار علــ  مجــود اســتمر عــدة 

تم  عندما فرض االجتهاد كحقيقة مسلمة عقود يف الفق  االمام  وأن يعيد للفقي  مكانت  الطبيعية يف اجمل
يف الفقــ  فرهــر اجملتهــدون الــذين مارســوا أدوارهــو التارنيــة ووضــعوا منهجــان جديــدان يف أصــوس الفقــ  وقــادوا 
مســرية التغيــري يف كــل مــن إيــران والعــرات فكانــت حركــة التنبــاإ وثــورة الدســتور يف إيــران وثــورة العشــرين يف 

 .الذي أحدث  الوحيد البهبهاين ومدرست  األصولية العرات من مثار ذلك التغيري 
البح  يتناوس املدرسة األصولية الي أوجدها الوحيد البهبهاين وتالميـذ  وآثـار هـذ  املدرسـة علـ  كـل 

 .من إيران والعرات يف اجملاس السياس  والفكري
 :الخعصة باالنكليزية

The summary of the Research: 

“The Political and Intellectual Aspects of Al-Bahbahani School of 

Principles" 

Since the middle of the Hegra' twelfth century, the Islamic world has 

witnessed a considerable development with the emergence of Al –Waheed 

Al –Bahbabani in the holy city of Karbala in Iraq. Al-Bahbahani managed to 
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put and end to the decade – long block in the Imam's jurisprudence, and to 

restore the natural place of the jurisprudence in society. He managed to 

impose (Igtihad) as an accepted reality in jurisprudence.  

As a result, a number of jurisprudence have emerged and played 

historical roles in establishing a new doctrine in the principles of 

jurisprudence, and leading the march of change in both Iraq and Iran. 

The movement of (Tinbac) and (Al- Dustoor) revolution in Iran, and Al 

Ishreen revolution in Iraq were fruits of such march of change made by Al – 

Bahbahani and this school of principles.  

The Research also deals with the school of principles made by Al – 

Waheed Al – Bahbahani and his students. He also deals with the impacts 

of this school on both Iraq and Iran particularly in the political and 

intellectual fields. 

 بقيادة الوحيد البهبهاني األبعاد السياسية والفكرية للمدرسة األصولية

تعــود جـــذور النهضــة احلدي ـــة يف كـــل مــن ايـــران والعـــرات إىل عهــد األغـــا بـــاقر البهبهــاين الـــذي ولـــد يف 
برهــة يف هبهــان ت انتقــل إىل كــربالء يف عهــد رئاســة الشــي  يوســف  هجريــة وقطــن 2228اصــفهان ســنة 

البحراين ]صاح  احلـدائ .. وقـد احـدل الوحيـد البهبهـاين ثـورة يف مـنه  اجملتهـدين فتسـدس السـتار علـ  
مخسة قـرون مـن اجلمـود، وأوجـد فضـة فكريـة كـربى اعـاد فيهـا القـرآن الكـر  والعقـل إىل يفارسـة دورتـا يف 

 .قهية بعد اغفاءة دامت مخسة قروناحلياة الف
 :الجمود الفكري في المؤسسة الفقهية

هــ. مللـف  2074املتـويف سـنة ]اصيبت احلياة الفكرية بصدمة عل  يد الشي  حممد أمن االسرتابادي 
كتـاب الفوائـد املدنيـة الـذي أعلـن فيـ  عـن االســتغناء عـن القواعـد العقليـة وارجـ  العقـل الشـيع  إىل الــوراء 

مــن مخســة قــرون، عنــدما دعــا إىل األخــذ بالكتــ  احلدي يــة األربعــة واالحتجــا  هــا دون  حــي ،  ألك ــر
فالفق  برأي  ال حيتا  إىل حب  إسناد الروايـات الـواردة يف هـذ  الكتـ ، وصـحة التمسـك مبـا ورد فيهـا مـن 

إيضــام مــن  االحــدال. كمــا وأنــ  نفــ  صــحة اإلمجــاع، ورفــت االحتجــا  بالكتــاب الع يــ  مــا م يــتت فيــ 
 :احلدي  وحجت  يف ذلك االحادي  الناهية عن تفسري القرآن بالرأي. يقوس الشي  اآلصف  عن ذلك

فقـــد توســـعت هـــذ  احلركـــة العلميـــة وشـــقت لريقهـــا إىل االوســـاط العلميـــة الشـــيعية وفرضـــت لريقتهـــا "
رتبادي )رمحـ  ا(  وقـد العقلية الفقهية الشيعية بفضل اجلهود الي بذهلا ملسـس هـذ  الطريقـة االمـن االسـ
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 31 :ال دد

 

اشــغلت هــذ  املعارضــة العلميــة الــي قادهــا االمــن االســرتبادي فقهــاء الشــيعة فــرتة مــن الــ من وادخلــتهو يف 
 ")2(.صراع م يكن هلو ب  عهد من قبل 

وسيطرة هذا االجتا  الذي أخذ حيمل عنوان )االخباريـة  يففسـر لنـا مجـودان وااسـاران كبـريين سـاد املسـار 
 .الشيع  الذي ترإ أثر  عل  احلياة الفكرية والسياسية الفقه 

لكن م  وصوس البهبهاين إىل كربالء تغرّي كل ش ء، إذ بدأ حواران بناءان م  منرر احلركة االخبارية وهو 
الشـي  يوســف البحــراين حــع اسـتطاع أن يقنعــ  بالعــدوس عــن االجتـا  االخبــاري إىل االجتــا  الوســ . يقــوس 

كنـــت يف أوس األمـــر يفـــن ينتصـــر ملـــذه  االخبـــارين، وقـــد آثـــرت البحـــ  فيـــ  مـــ  بعـــت البحـــراين: دوقـــد  
اجملتهدين من مشاننا املعاصرين ]الوحيد البهبهاين. إالّ أن الذي ظهـر   بعـد اعطـاء التتمـل حقـ  هـو يف 
  املقـــا  وأمعـــان النرـــر يف كـــال  علمائنـــا األعـــال  هـــو أغمـــاض النرـــر عـــن هـــذا البـــاب وإرخـــاء الســـرت دونـــ

 ")1(.واحلجاب
وقــد ســجل التــاري  لنــا أروع صــور التحــاور بــن العلمــن حيــ  ذكــر الشــي  عبــا  القمــ  يف الفوائــد 
الرضوية عن صاح  التكملة عن احلا  كر  ]فراش احلر  احلسيين. إنـ  كـان يقـو  ةدمـة احلـر  يف شـباب ، 

ر  الشــريف وتــا واقفــان يتحــاوران وذات ليلــة التقــ  بالشــي  يوســف البحــراين والوحيــد البهبهــاين داخــل احلــ
حع حان وقت إغالت أبواب احلر  فتنتقال إىل الروات احملي  باحلر  واستمرا يف حوارتـا واقفـان، فلمـا أراد 
السدنة إغالت أبواب الروات انتقال خار  الصحن من الباب الـذي ينفـتع علـ  القبلـة واسـتمرا يف حوارتـا 

يت  ونا ، فلما حّل الفجر ورج  إىل احلر  صبام اليـو  ال ـاين  ـ  صـوت وتا واقفان فرتكهما وذه  إىل ب
حوار الشي ن من بعيد، فلما اقرتب منهما وجدتا عل  نفـس اهليةـة الـي تركهمـا عليهـا يف الليلـة املاضـية 
 مستمرين يف احلوار والنقاش، فلما أذّن املـلذن لصـالة الصـبع رجـ  الشـي  يوسـف إىل احلـر  ليقـيو الصـالة
مجاعــة ورجــ  الوحيــد البهبهــاين إىل الصــحن وافــرتش عباءتــ  علــ  لــر  مــدخل بــاب القبلــة، واذن واقــا  

فكانــا ملتــ من بــاداب احملــاورة رائــدتا يف ذلــك هــو احلــ ، وقــد عــدس البحــراين إىل االجتــا   )7(وصــل  الصــبع
 .احل  بعد أن اتضع ل  ذلك من خالس هذ  احملاورة الطويلة

ن عــن تعــا  ش صــية املتحــاورين أن صــاح  احلــدائ  كــان يوصــ  تالمذتــ  حبضــور ويــذكر لنــا امللرخــو 
 .در  الوحيد البهبهاين عل  رغو ما بينهما من اختال 

 :شهادة المؤرخي 

رصــد امللرخــون التطــور املهــو يف تــاري  الشــيعة احلــدي  برهــور الوحيــد البهبهــاين مــنهو األب انســتا  
 الـ  عشــر للهجـرة مدرســتان للشـيعة يف كــربالء تت امحـان، مدرســة مـاري الكرملـ  فقــاس دكـان يف القــرن ال

األخبارية ومدرسة األصولية، وكان الرجحان ملدرسة األخباريـة حـع بعـ  ا( ذلـك اجملـدد الكبـري واملصـلع 
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الشهري العالمة املعرو  باألغا بـاقر البهبهـاين، نبـل ذلـك العبقـري يف هبهـان وبعـد أن بـرا فيهـا هـاجر إىل  
ء فــنف  مـن روحــ  الطـاهرة يف املدرســة األصــولية ف امحـت املدرســة األخباريـة بــل اخرجتهـا مــن كــربالء كـربال

وكل من كت  عن هذ  املرحلة التارنية ")6( والنجف، وعل  يد العالمة تتسست املدرسة األصولية الكربى
 .شهد هذ  الشهادة

اصـبحوا فيهـا اعمـدة املدرسـة األصـولية الـي لقد استطاع الوحيد البهبهاين ان يري جيالن من اجملتهدين 
صحة االمجاع  و)الفوائد احلائرية  و )الفوائد اجلديدة . )أرس  قواعدها يف كتب  )االجتهاد و األخبار  و 

والـــي اتســـمت باملتانـــة، وكانـــت مشـــحونة باالفكـــار الفقهيـــة واالصـــولية و كـــن بـــالعلو أن يـــدحت نرريـــة 
كـة عــن السـاحة الفكريـة الشـيعية فتعــاد للعقـل جمـد  وللقـرآن دور  ول مجــاع االخبـارين وأن يعـ س هـذ  احلر 

 .قيمت 
وانطل  تالميذ  يبح ون يف ذلك الركا  الـذي جتمـ  منـذ قـرون وانطلقـوا يف البحـ  واالجتهـاد وفتحـوا 
ال  أبواب كانت مغلقة بوج  اجملتهدين، وقد انعكس ذلك يف احلياة السياسية والفكريـة واإلجتماعيـة، وقـد

جند عالقة مباشرة بن جممل األحدال السياسية الي وقعت يف كل من إيران والعرات وهذ  ال ـورة الفكريـة 
الي فجرها الوحيد البهبهاين، لكن آثـار هـذ  ال ـورة كانـت مـن السـعة حبيـ  أثـرت يف مجيـ  منـاح  احليـاة 

مجــود مديــد، فتخــذ العلمــاء يســتنبطون  الشــيعية. إذ بــدأ االجتهــاد هــذ  ال ــورة االصــولية عهــدان جديــدان بعــد
أحكامـان م تكــن موجــودة وأخــذوا يبح ـون يف أمــور كانــت يفنوعــة علــيهو. وقـد امتــدت هــذ  ال ــورة ب ثارهــا 
السياســية والفكريــة والفقهيــة ألك ــر مــن قــرنن بــل مااالــت متواصــلة إىل يومنــا هــذا ومــن آثارهــا احملسوســة 

 :نذكر
 :أوالً: البحث في نظرية الدولة

كانــت حركــة الوحيــد البهبهــاين وسلســة تالميــذ ، وتالميــذ تالميــذ  والــذين يشــكلون مدرســة مرتابطــة 
ومتكاملــة هــ  يف الواقــ  حركــة علميــة فقهيــة أصــولية حبتــة، لكنهــا انتهجــت منهجــان جديــدان للتفكــري ور يــة 

اسـ  وتكـوين جديدة للمجتهد وللملسسة املرجعية، فكان البـد أن تـنعكس هـذ  احلركـة علـ  الفكـر السي
نرريــة الدولــة علــ  ضــوء الفقــ  اإلمــام  املعتقــد بغيبــة اإلمــا  املعصــو ، وقيــا  مراجــ  الــدين بوظيفــة اإلمــا  
بالنيابة عن  يف حاس غياب ، وأوس إفراا هلذ  احلركة يف جماس الفكر السياس  كان عل  يد الشي  مال أمحـد 

عوائـد )ألكـرب يف بلـورة نرريـة واليـة الفقيـ  يف كتابـ  هجرية والذي لـ  الفضـل ا 1245النراق  املتويف يف عا  
األيا   عندما أضا  للفقي  إىل جان  سلطت  الدينية سلطة ادارة األمة، حي  منع للفقي  ما ل ما  من 

 .والية اعتبارية
يقوس النراق  دكلمـا كـان للنـا واإلمـا  اللـذان هـو سـاللن األنـا  وحصـون اإلسـال  فيـ  الواليـة وكـان 

وقــد مهــدت نرريــة واليــة الفقيــ  ")5( فللفقيــ  أيضــان إالّ مــا أخرجــ  الــدليل مــن إمجــاع أو نفــ  أو غريتــا هلــو
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الطري  أما  الفقهـاء للبحـ  يف نرريـة الدولـة اإلسـالمية ومـن ت قيـا  أوس جتربـة للدولـة اإلسـالمية القائمـة 
 .عل  نررية والية الفقي  عل  أيدي اإلما  اخلميين

لنراق  أن يستدس عل  رأي  بقواعد أصولية كانت حمرورة يف املرحلة الي سـبقت  وأتـ  واستطاع الشي  ا
بتسعة عشر دليالن استدس ها عل  والية الفقي ، وبعد أن شـاعت هـذ  الفكـرة بـن أوسـاط العلمـاء أخـذوا 
يــد يتفرعــون مــن خالهلــا إىل بقيــة اجــ اء الفكــر السياســ . فتخــذ هــا أك ــر مــن ســلك اخلــ  االصــو  لوح

البهبهاين منهو الشي  حممد حسن النجف  صـاح  كتـاب جـواهر الكـال  وهـو تلميـذ السـيد مهـدي حبـر 
العلــو  والــذي يعتــرب مـــن تالميــذ الوحيــد البهبهـــاين. ولعــل أهــو وثيقــة كتبـــت يف الفكــر السياســ  الشـــيع  

  أحــد اعمــدة 2755-2133املعاصــر هــو مــا أفراتــ  هــذ  املدرســة علــ  يــد املــرياا حممــد حســن النــائيين )
علـــو األصـــوس يف املرحلـــة املتـــتخرة. والنـــائيين يتصـــل بالوحيـــد البهبهـــاين عـــرب مجـــ  مـــن اســـاتذت  هـــو علـــ  

 صـاح ) الطبالبـائ  علـ  السـيد ←العلمـاء شريف ←االنصاري الشي  ←الرتتي : اجملدد الشريااي 
األمــة وتن يــ  امللــةد كتبــ  باللغــة . وقــد كتــ  النــائيين كتابــان مهمــان  ــا  دتنبيــ  اهلبهــاين الوحيــد ←  الريــاض

هجريـة وترمجـ  إىل العربيـة الشـي  علـ  اخلاقـاين، تنـاوس املـرياا النـائيين فكـرة  1327الفارسـية ولبعـ  يف عـا  
الدميقراليــة وحــاوس أن اــد هلــا مســوغان مــن خــالس فكــرة الشــورى فــذكر قــائالن حــوس آيــة الشــورى: دوداللــة 

لعصــمة وعقــل الكــل، وقــد كلــف باملشــورة مــ  عقــالء األمــة علــ  هــذا اآليــة املباركــة امل الــ  هــا نفــس ا
املطل  يف كماس البداهة والرهور حي  يصـلع بالضـرورة ان مرجـ  ضـمري اجلمـ  هـو عمـو  االمـة وقالبـة 

وهـو  -يف األمـر-املهاجرين واالنصار والقرائن املقامية ال من باب الرهـور اللفرـ  كمـا أن داللـة حكمتـ  
  ومفيــد للعمــو  االلالقــ  علــ  ان متعلــ  املشــورة املقــررة يف الشــريعة الطــاهرة هــو كليــة مفــرد حملــ  بــالال

 ")4(.األمور السياسية يف غاية الوضوم أيضان 
ويف هذ  القراءة جند كيف جّند املرياا النائيين علو األصوس واست مر  ألستنباط حكـو وجـوب الشـورى  

دين الدور األكرب. وهو خطوة رائدة ليست باهلينة يف تلك كمقدمة لتشري  نرا  نياي يكون في  لعلماء ال
املرحلــة مــن تــاري  فقهــاء الشــيعة الــذين كــانوا يعــانون مــن ســيطرة املــنه  االخبــاري، وباألضــافة إىل هــذين 
العاملن ]النراق  والنائيين. هناإ اسهامات قيمة قا  هـا اجليـل ال الـ  والرابـ  مـن املدرسـة األصـولية بقيـادة 

البهبهاين وهو كل من اجملدد الشريااي واآلخونـد اخلراسـاين واملـرياا الشـريااي فيمـا كتبـو  مـن رسـائل  الوحيد
تضــمنت مواقــف سياســية واجهتهــا األمــة اإلســالمية يف مراحــل مــن تارنهــا، وهــ  تلشــر إىل فكــر املقاومــة 

لبيانـات تعتـرب حبـ  نصوصـان وتلـك الرسـائل وا .واجلهاد ومراقبة السلطات وضرورة السع  إىل الدولـة العادلـة
 .مهمة يف الفكر السياس  فيمكن الرجوع إليها
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 :ثانيًا: ايعن الجهاد ومقاومة اإلحتعل

اســتولت روســيا القيصــرية علــ  بعــت املــدن اإليرانيــة كدربنــد وشــريوان، فتســتنجد الســلطان القاجــاري 
ية وقاد جيشان كبريان حملاربة الـرو  هجر  1180فتع عل  شا  بالسيد حممد اجملاهد الذي ولد يف كربالء عا  

هـ ونقل  2161إالّ أن  وافت  املنية يف مدينة ق وين سنة  . )3(يف حماولة من  لدف  شرهو عن املدن اإلسالمية
ج مانـــ  إىل كـــربالء املقدســـة، وقـــد  ـــ  باجملاهـــد ملوقفـــ  اجلهـــادي مـــن االحـــتالس الروســـ  وفتـــوا  باجلهـــاد 

 )8(.ا عل  حياض اإلسال  وأراض  املسلمن]معروفة. ضد الرو  يف عدواف
والســيد حممـــد اجملاهـــد هـــو ابـــن الســـيد علـــ  الطبالبـــائ  ]صـــاح  الريـــاض. وســـب  الوحيـــد البهبهـــاين 
وصهر السيد مهدي حبر العلو ، وهو أحد اعمدة املدرسـة األصـولية الـي أسسـها الوحيـد البهبهـاين ]جـد  

صوس ه  دمفتام األصوسد ت تبع  بكتاب داملصـابيع يف من أم . فهو صاح  موسوعة كبرية يف علو األ
وكان يوص  تالميذ  بتن يكتبوا يف االصوس ليسدوا ال غرات الي كانت قائمة يومـذاإ ومـن  "شرم املفاتيع

بن من كت  يف االصوس متاثرا بتستاذ  السيد ابراهيو املوسوي الق ويين صاح  الكتاب الشهري )ضواب  
 ئن واصـبع مرجعــا للعلمـاء يف علــو االصـوس . وكـان للســيد ابـراهيو دور  جهــادي االصـوس  الـذي لبــ   ـ

مهــو ابــان حصــار جنيــ  باشــا ملدينــة كــربالء . اذ جتمــ  يف املدينــة اعــداد كبــرية مــن الفــدائين مــن  تلــف 
ال  منال  العرات باالضافة اىل الشباب الكربالئ  للدفاع عن املدينة املقدسة بلل تعدادهو اهـاء عشـرة ا

شــ   ، وقــد اللقــت علــيهو الســلطات الع مانيــة عبــارة )الريمــاا  ومعناهــا باللغــة الرتكيــة )الشــقاوات  ، 
وانطلــت هــذ  الدعايــة املضــللة علــ  املــلرخن الــذين اخــذوا يفســمون هــلالء الفــدائين هــذ  التســمية. يقــوس 

ت فيهــا امــرة مــن االشــقياء علــ  الــوردي عــنهو دوالواقــ  ان بلــدة كــربالء كانــت يف تلــك االيــا  قــد حتكمــ
والسفلة يفقاس هلو )الريمااية  وكـان هـلالء االشـرار قـد جتمعـوا يف كـربالء منـذ عهـد داود باشـا برئاسـة اعـيو 

وكان قسو   ")9(هلو ا   السيد ابراهيو ال عفراين واخذوا يعي ون فيها فسادان ويستغلون سلطافا كما يشا ون
ابراهيو املوسوي كما اشار اىل ذلك سلمان هادي لعمة د ولكن وجد من هلالء الفدائين يتبعون السيد 

العلماء يف انقسا  )اليارم   اىل شـطرين احـدتا مـ  الـ عيو الـديين الشـهري كـاظو الرشـي واالخـر مـ  اعـيو 
  . ")20(ديين آخر يدع  السيد ابراهيو الق ويين

ي اسســها الوحيــد البهبهــاين فهــو تلميــذ والســيد ابــراهيو القــ ويين هــو احــد اعمــدة املدرســة االصــولية الــ
ل الثــة مــن االعمــدة الرئيســية هلــذ  املدرســة هــو كــل مــن ا الســيد علــ  )صــاح  الريــاض  والســيد حممــد 

  )22(اجملاهــد وشــريف العلمــاء وهــو ايضــا الــذي بــق ســور ســامراء وقــا  بتــذهي  ايــوان اي الفضــل العبــا 
ال مامنائــة لالــ  وانتشــروا يف الــبالد الشــيعية مبشــرين وصــر  عمــر  يف تربيــة جيــل مــن االصــولين نــاه وا 

 .وداعن اىل التيار االصو  
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 انتفاضة التنباك

ومن احلوادل املهمة الي وقعت يف ايران ابان القرن التاسـ  عشـر انتفاضـة التنبـاإ وهـو نـوع مـن انـواع 
يكـــن االيرانيـــون قـــد عرفـــوا التبـــوا شـــاع يف الوســـ  االيـــراين ، فهـــو يوضـــ  يف النرجيلـــة لغـــرض التـــدخن وم 

 .السيكارة بعد 
والســب  يف وقــائ  انتفاضــة التنبــاإ ان الشــا  )ناصــر الــدين شــا   قــد ابــر  اتفاقيــة مــ  شــركة بريطانيــة 
مبوجبهــا يــتو بيــ  التنبــاإ مــن قبلهــا حصــرا ، يفــا ادى اىل اســتياء شــديد عــو الــبالد بتســرها وتــدخل علمــاء 

الســيد حممــد حســن الشــريااي وهــو يف ســامراء بــالعرات فترســـل الــدين لصــاش الشــع  وكــان علــ  رأســهو 
برسـالة اىل الشــا  يطالبــ  فيهـا باالمت ــاس لرغبــة الشــع  يف الغـاء االتفاقيــة فلــن يـذعن الشــا  هلــذ  الرســالة . 
وبعــد اليــت  اصــدر املــرياا الشــريااي فتــوا  املشــهورة بتحــر  تــدخن التنبــاإ ونــ  الفتــوى دبســو ا( الــرمحن 

:اليــو  اســتعماس التنبــاإ والتــأ حــرا  بــتي اــو كــان ومــن اســتعمل  كمــن حــارب االمــا  عجــل ا( الــرحيو 
  )27(إّن هـذ  الفتـوى علـ  اختصـارها كانـت مب ابـة القنبلـة مـن حيـ  تتثريهـا يف اجملتمـ  االيـراين  ")21(فرجـ 

االجانــــ   فــــتمتن  النــــا  عــــن التــــدخن وحطمــــوا النــــرجيالت ، وكــــان ذلــــك بدايــــة النتفاضــــة كبــــرية ضــــد
والشـــركات الربيطانيـــة . وســـرت مرـــاهرات يف شـــوارع لهـــران مليـــدة لفتـــوى الشـــريااي واحـــاط املترـــاهرون 
بالقصـــر امللكـــ  . واضـــطر الشـــا  اخـــريان امـــا  الضـــغ  اجلمـــاهريي الكبـــري اىل االذعـــان والغـــاء االتفاقيـــة . 

قــدور احــد ان يصــدر م ــل هــذ  فاصــدار الفتــوى كــان علــ  ضــوء القواعــد االصــولية الــي لوالهــا ملــا كــان مب
الفتوى ، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان حممـد حسـن الشـريااي هـو امتـداد للسلسـلة االصـولية الـي 
اخــذت معينهــا مــن الوحيــد البهبهــاين ، فهــو تلميــذ صــاح  ألــوس موســوعة اصــولية هــو الشــي  مرتضــ  

ذ  االهتما  هذا العلو فكت  افادات االنصاري مللف كتاب )الرسائل  يف علو االصوس ، فتخذ من استا
كمــا يتصــل الشــريااي الــذي أخــذ   )26(اســتاذ  وكتــ  رســائل يف علــو االصــوس يف اجتمــاع االمــر والنهــ 

 شريف ←تسمية اجملدد الشريااي بالوحيد البهبهاين عرب ثالل حلقات من األساتذة )مرتض  االنصاري 
 . (البهبهاين وحيد ← الطبالبائ  عل  السيد← العلماء

وكــان لفتــوى الســيد يف اجلهــاد األثــر األكــرب علــ  الواقــ  السياســ  أمتــد حــع ثــورة العشــرين يف العــرات 
 .عل  يد أحد أعمدة املدرسة األصولية الشي  حممد تق  الشريااي

للهجرة ت هاجر إىل سامراء وتتلمذ عل   2132هاجر حممد تق  الشريااي من إيران إىل كربالء سنة 
د حســـن الشـــريااي املعـــرو  باجملـــدد، ت عـــاد إىل كـــربالء بعـــد وفـــاة اســـتاذ  ليقـــود الشـــع  يـــد الســـيد حممـــ

العراق  ضد اإلحتالس الربيطاين واصدر فتوا  الشهرية الي توج  عل  املسـلمن كافـة اجلهـاد ضـد احملتلـن 
ن املمكـن تلك الفتوى الي كانت ساعة الصفر يف ثورة العشرين، يقـوس علـ  الـوردي عـن هـذ  الفتـوى دمـ
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القوس أن فتوى الشـريااي كانـت عـامالن مهمـان يف تطـور الـوع  السياسـ  يف العـرات فهـ  قـد جعلـت الـدين 
والولنيــة يف الــار واحــد، وهــذا أمــر  جديــد م يكــن يتلفونــ  مــن قبــل. وبــذا أصــبع الــولين متــدينان واملتــدين 

، وصـــار شـــعاران ((لن مـــن اإلميـــانولنيـــان وانتشـــر بـــن النـــا  احلـــدي  املنســـوب إىل النـــا )ص  ))حـــ  الـــو 
 . ")25(للحركة الولنية اجلديدة

وكانــت ثــورة العشــرين أكــرب اجنــاا حتققــ  املدرســة األصــولية الــي مهــدت بترائهــا وانفتاحهــا علــ  قضــايا 
األمة السبيل أما  انتها  النه  اجلديد املستمد من ارضية فقهية وأصولية أرس  دعائمها الوحيد البهبهاين 

  شـــجركا كـــل مـــن الســـيد علـــ  الطبالبـــائ  والســـيد حممـــد اجملاهـــد واجملـــدد الشـــريااي واآلخونـــد والـــي ســـق
اخلراساين حع وصلت إىل تلميذهو املرياا حممد تق  الشريااي الذي ورل إرل هذ  املدرسـة الـي منحـت 

 .عام الدين دوران أكرب يف يفارسة وظيفت  الشرعية
 :ثالثًا: فكرة العمل السياسي

لــ خو الــذي أوجدتــ  املدرســة األصــولية لعلمــاء الــدين فرصــة املشــاركة يف العمــل السياســ  يف كــل اتــام ا
مــن إيــران والعــرات، إذ ظهــر يف إيــران لاغيــة ســ ء الصــيت هــو حممــد علــ  شــا  حــاوس أن يكيــد للشــع  
ن ويلغــ  القــوانن والضــواب  ويتفــرد بالســلطة. فرهــرت حركــة تــدعو إىل التمســك بالدســتور فكــانوا يســمو 

 .(يف مقابل جمموعة كانت تليد الشا  فسميت بـ)املستبدة (بـ)املشرولة
وكان لعلماء الدين مساتة رائدة يف احلركة الدستورية الي اشرتلت عل  الشـا  الت امـ  بقـوانن الـبالد. 
ومن أبـرا مـن وقـف إىل جانـ  هـذ  احلركـة املـال حممـد كـاظو اخلراسـاين، والـذي اعتـرب  علـ  الـوردي اعـيو 
هــذ  احلركــة وأظهــر اخلراســاين موقفــ  مــن الدســتور  وابــ  علــ  رســالة وصــلت مــن لهــران تســتفتي  يف أمــر 

 :اجمللس املقرتم فجاء اجلواب
بسو ا( الـرمحن الـرحيو، وصـل  ا( علـ  حممـد وآلـ  الطـاهرين ولعنـة ا( علـ  القـو  الرـاملن إىل يـو  "

و السماوية  ت توجيهات اهلادي العا  الشتن حضرة صـاح  الدين، أما بعد فبالتتييدات االهلية واملراح
ال مان أرواحنا ل  الفداء: إن قوانن اجمللس املذكور عل  الشكل الذي ذكر و  هـ  قـوانن مقدسـة وحمرتمـة 
وه  فرض عل  مجي  املسلمن، إّن هذِ  القوانن ا  تنفيذها وعلي  نكرر قولنا: إّن االقدا  عل  مقاومة 

العا  مبن لة االقدا  عل  مقاومة احكا  الدين احلنيف، فواجـ  املسـلمن أن يقفـوا دون أيـة حركـة اجمللس 
  . ")24(ضد اجمللس

جند يف هذ  الرسالة قوة االستنباط وشجاعة الطـرم ألحـد أعمـدة املدرسـة األصـولية الـذي كتـ  كتابـان 
 مــدخالن لالنتقــاس إىل مرحلــة درو  يف االصــوس الااس حــع يومنــا هــذا يــدر  يف احلــواات العلميــة ويعتــرب

اخلــار  هــو كتــاب دكفايــة األصــوسد وقــد اســتق  اآلخونــد اخلراســاين علومــ  يف االصــوس مــن اســتاذ  حممــد 
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حســن الشــريااي والــذي بــدور  تتلمــذ علــ  يــد الشــي  االنصــاري وهــو يفتــد يف جــذور  العلميــة اىل الوحيــد 
 .البهبهاين كما اسلفنا 

ضـحان وجليـان اثــر علـو االصـوس يف احليــاة السياسـية لالمـة ، فقــد كـان هـذا العلــو ويف هـذ  احلقبـة بــدا وا
نريفــان مــن عوامــل اجلمــود والــتكلس واصــبع منطلقــا فكريــان ومنهجــان علميــان للعلمــاء واحلــواات العلميــة الــي 

 .اصبحت تتحمل مسلوليات سياسية واجتماعية 
ايــران ، والــي   ضــت عــن ســن اوس دســتور  وكــان لل راســاين دور كبــري يف اجنــام حركــة الدســتور يف

 .للبالد نشت عل  اساس  النرا  السياس  يف ايران 
 :الخعصة 

اجنبت املدرسة االصولية مجعان من الرواد الذين ساتوا يف خل  األرضية لقيا  التحوس السياس  يف كل 
 .من ايران والعرات 

افحـــة االحتكــــارات الغربيــــة الـــي ت عمهــــا املــــرياا ففكـــرة واليــــة الفقيـــ  الــــي بلورهــــا النراقـــ  ، وفكــــرة مك
الشريااي وفكـرة اجلهـاد الـي اعلنهـا السـيد حممـد اجملاهـد ضـد الغـ و الروسـ  يف ايـران ومـرياا تقـ  الشـريااي 
ضـد االحـتالس الربيطـاين يف العـرات، وفكـرة الشـورى وقيــا  اجملـالس النيابيـة علـ  اصـوس اسـالمية الـي كتــ  

ين يف كتاب  املشهور )تنبي  االمة وتن ي  امللة   كل هذ  االفكار م تكن لتوجد لوال التحوس عنها املرياا النائي
الــــذي احدثــــ  الوحيــــد البهبهــــاين والــــذي رفــــ  مــــن من لــــة عــــام الــــدين اىل مكــــان الصــــدارة يف قيــــادة االمــــة 

  .لدينيةاالسالمية . فتصبع يقود ال ورات واالحتجاجات معتربان هذا العمل ج ءان من وظائف  ا
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 المستخلص

اهلـد   هـذا حتقيـ  والجل ا التنريم  التعلو يف التنريم  اهليكل اثر ديدحت اىل الدراسة هذ  كرست
 التعلو أبعاد   لت حن يف ، التنريم  للهيكل كتبعاد  التعقيدو  ، الت ص  ، الر ية ، املرك ية) تبين مت

 جـرت دوقـ . التنريميـة الـذاكرةو  ، املعلومـات تفسـري ، املعلومات نشر ، املعلومات اكتساب) بـ التنريم 
 يف العـــاملن مــن  86) مقــدارها عينـــة ومشلــت ، احللــة/  النســيجية للصـــناعات العامــة الشــركة يف الدراســة
 و. الدراســـة متغـــريي قيـــا  اجـــل مـــن الغـــرض هلـــذا اعـــدت اســـتبانة اســـتمارة واعتمـــدت ، املـــذكورة الشـــركة
 آليــات يــدعو ئــومال تنريمــ  هليكــل امتالكهــا التيــة املنرمــة ادراإ ضــعف يف البحــ  مشــكلة جتســدت
 .التوصيات من جمموعة لرم مت اليها التوصل مت الي االستنتاجات ضوء ويف ، التنريم  التعلو

Abstract 
This Study Intended to determine the Influence of the organizational 

structure on organizational learning, and  in order to achieve that was 

                                                        
 بابل جامعة/  واالقتصاد االدارة كلية - 2
 كربالء جامعة/  واالقتصاد االدارة كلية - 1
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adopted (Centralization, Formalization, specialization, complexity) as 

dimensions of the organizational structure, while (Information Acquisition, 

Information Dissemination, Information Interpretation, Organizational 

Memory) are adopted as dimensions of organizational learning. This study 

took place in the State Company of Textile Industries / Hilla, included a 

sample of (84) of the employees working in the company, has been relying 

on the questionnaire form prepared for this purpose in measuring the 

variables of the study. the research problem of the study epitomized in the 

weakness of the attention of mentioned organization in adopting an 

adequate organizational structure that supports organizational learning 

mechanisms, and in the light of the conclusions reached was introduced a 

set of recommendations .                                                                                                                                                               

 مقدمة

 هـذ  ابـرا ومـن ، املاض  القرن اواخر يف حدثت الي التغيري قوى من الك ري االعماس منرمات تواج 
 ، وغريهــا العامليــة االســوات ، االقتصــادية االامــات ، احلــادة املنافســة ، الســري  التكنولــوج  التقــد  القــوى
 بـامور القيـا  يتطلـ  هلـا لتصـديا الـي بـات ، املنرمـات مـن النـوع هـذا علـ  كبـرية حتـديات فرضت والي
 علــ  املنرمــة فقــدرة. التنريمــ  الــتعلو ومتطلبــات التنريميــة هياكلهــا بــن موائمــة ااــاد ، بينهــا مــن ك ــرية
علــ  حــد  والبعيــد القريــ  االمــد علــ  لنجاحهــا بالنســبة خاصــة اتيــة تشــكل الــي االمــور مــن تعــد الــتعلو
 اكتســاب خــالس مــن ، البيةيــة تغــرياتمــ  ال التكيــف علــ  اقــدرك مــن ي يــد التنريمــ  الــتعلو ان اذ. ســواء

 ان  عن فضال هذا ، ، التكنولوجية والتطبيقات التشغيلية العمليات وتطوير ، واخلربات للمهارات العاملن
 .للمنرمة االسرتاتيجية املرونة حيسن

 علــــ  العراقيــــة الســــوت انفتــــام بســــب  حــــادا تنافســــا اليــــو  تشــــهد العراقيــــة الصــــناعة منتجــــات ان ومبــــا
 وةاصــــة الصــــناع  القطــــاع يف العاملــــة العراقيــــة املنرمــــات مــــن يســــتل   يفــــا ، واألجنبيــــة العربيــــة املنتجــــات
 ، داخلها التنريم  التعلو عمليات تع ي  عل  قادرة تنريمية هياكل تبين او السع  النسيجية الصناعات

 الت ص  ، الر ية ، املرك ية) بـ املتم لة ميةالتنري هياكلها البعاد مستمرة مراجعة اجراء خالس من وذلك
 تــــدعوان  شــــتفا مــــن الـــي الالامــــة التعــــديالت اجــــراء ت ومـــن ، البيةيــــة املســــتجدات ضــــوء يف  التعقيـــد ،

 .واملنرمة العاملن مستوى عل  التنريم  التعلو عمليات
 يف ، البحـ  هجيـةمن االوس املبحـ  تنـاوس: مباحـ  اربعـة وقد اقتضت منهجيـة البحـ  تقسـيم  اىل

 املبحـ  وتضـمن ، امليـداين باجلانـ  ال الـ  املبحـ  واخـت  ، النرـري لاللار ال اين املبح  كر  حن
 . والتوصيات االستنتاجات الراب 
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 البحث منهجية: االول المبحث

  البحث مشكلة -اوال
 بيةـة إن إذ ، التنافسـ  داملشـه علـ  االثر بالل هلا كان املاضية القليلة العقود يف حدثت الي التغريات
 اتية برات  املنطل  هذا ومن. والعامل  احملل  املستوين عل  وتعقيدا دينامية اك ر اصبحت اليو  االعماس
 هـذ  مل ـل التصـدي تستطي  ال قد التنريم  التعلو وفعاليات بانشطة كتو ال الي املنرمات ان ،اذ التعلو

 قــدرة اادادت كلمــا انــ ب القــوس نســتطي  لــذا. التنافســ  املشــهد يف لــويال تســتمر او تبقــ  ولــن التغــريات
 او املنـت  وتقد  وحاجاكو ال بائن رغبات فهو عل  قدركا اادادت ، واستيعاها املعرفة توليد عل  املنرمة
 .رضاهو حتق  الي اخلدمة

 ، املعقـدة التغيـري حـاالت مواجهـة عل  االعماس منرمات يساعد الذي بالشكل التعلو حيصل ولك 
  تلــف توظيــف خالهلــا مــن ميكــن الــي بــااللر ت ويــدها علــ  القــادرة التنريميــة اهلياكــل تبــين االمــر يتطلــ 
 نشـرو  ، باكتسـاب املتم لـة التنريم  التعلو وفعاليات انشطة اسد الذي بالشكل والرقابة التنسي  آليات

 مشــكلة تنب ــ  املنطلــ  هــذ  ومــن. التنريميــة الــذاكرة يف منهــا املتولــدة املعرفــة ودمــ  وتفســريها املعلومــات
 مالئــو تنريمـ  هليكــل امتالكهـا التيــة الدراسـة موضــوع املنرمـة ادراإ ضــعف يف تتم ـل افــا اذ ، البحـ 
 لـرم خالس من الدراسة مشكلة بيان ميكن تقد  ما عل  وبناء. ها اخلاصة التنريم  التعلو آليات يدعو

 : اآلتية التسا الت
 اخلاصـة التنريمـ  الـتعلو عمليات تع ا تنريمية هياكل تبين اىل املبحوثة رمةاملن تسع  هل .2

 ؟ ها
 اســــتجابتها لتحســــن ك ليــــة التنريمــــ  الــــتعلو اتيــــة الدراســــة موضــــوع املنرمــــة تــــدرإ هــــل .1

 ؟ البيةية للتغريات
 التنريم ؟ والتعلو التنريم  اهليكل بن ارتباط عالقات توجد هل .7
 التنريم ؟ التعلو يف التنريم  اهليكل يلثر هل .6
  البحث اهمية -ثانيا
 :باآليت البح  اتية تتجسد
 الـــذي النســـيجية الصــناعات قطـــاع :هـــو مهــو لقطـــاع تناولــ  خـــالس مـــن البحــ  اتيـــة تــربا .2

 العقــدين خـالس العراقيـة البيةـة علـ  لـرأت الـي التغـريات بسـب  كبـرية حتـديات اليـو  يواجـ 
 جـودة مبسـتوى االرتقـاء ادارتـ  مسـلولية تتـوىل الـي ةاجلهـ عات  عل  يق  والذي ، املنصرمن
 يضــمن ومبــا ، اجملتمــ  حاجــة وتلبيــة،  االجنــا املنــت  منافســة اجــل مــن النســيجية املنتجــات
 التنمية عجلة رفد يف فاعل بشكل املساتة و ، العاملة االيدي من يفكن عدد اكرب تشغيل

 .االقتصادية
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 حد عل  ،وان  معا املتغريين تناولت الي والدراسات البحول قلة من اتيت  البح  يستمد .1
 وعليــ . البحــ  متغــريي بــن العالقــة تناولــت عربيــة او عراقيــة دراســة توجــد ال البــاح ن علــو
 يف خاصــة اتيــة مــن هلــا ملــا املــذكورين املتغــريين بــن العالقــة دراســة علــ  احلــا  البحــ  ركــ 
 .النسيجية للصناعات العامة كةبالشر  اخلاصة التنريم  التعلو عمليات تع ي 

 البحث اهداف -ثالثا
 تتل   اهو اهدا  البح  بالنقاط التالية:

 .التنريم  والتعلو التنريم  باهليكل املتم لة البح  ملتغريي االساسية املفاهيو استعراض .2
 .املبحوثة املنرمة يف التنريم  والتعلو التنريم  اهليكل من كل ابعاد مستوى حتديد .1
 التنريمـ  والـتعلو  املسـتقل املتغـري) التنريمـ  اهليكل بن والتاثري االرتباط عالقات دراسةو  تش ي  .7

  .التاب  املتغري)
 ، اليهــا التوصــل ســيتو الــي النتــائ  ضــوء يف املبحوثــة املنرمــة يف للمعنيــن التوصــيات مــن عــدد اقــرتام .6

 .التوصيات هذ  لتنفيذ الالامة اآلليات وصياغة
 بحث فرضيات ال -رابعا

 تضمن البح  الفرضيات اآلتية:
 الفرض   الرئ س  االولى 

ويتفرع عنهـا   Yوالتعلو التنريم   Xال توجد عالقة ارتباط  ذات داللة معنوية بن اهليكل التنريم  
 الفرضيات الفرعية اآلتية:

 ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بن املرك ية والتعلو التنريم . .2
 ة ارتباط ذات داللة معنوية بن الر ية والتعلو التنريم .ال توجد عالق .1
 ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بن الت ص  والتعلو التنريم . .7
 ال توجد عالقة ارتباط ذات داللة معنوية بن التعقيد والتعلو التنريم . .6

 الفرض   الرئ س  النا    
ويتفــرع عنهــا   Yيف الــتعلو التنريمــ   Xيكــل التنريمــ  ال توجــد عالقــة تــتثري ذات داللــة معنويــة لله

 الفرضيات الفرعية اآلتية:
 التوجد عالقة تتثري ذات داللة معنوية للمرك ية يف التعلو التنريم . .2
 التوجد عالقة تتثري ذات داللة معنوية للر ية يف التعلو التنريم . .1
 التنريم .التوجد عالقة تتثري ذات داللة معنوية للت ص  يف التعلو  .7
 التوجد عالقة تتثري ذات داللة معنوية للتعقيد يف التعلو التنريم . .6
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  الفرضي البحث مخطط -خامسا
مت تصـــميو  طـــ  البحـــ  الفرضـــ  باالســـتناد اىل االلـــر الفكريـــة ملتغـــريات الدراســـة املتم لـــة باهليكـــل 

، اذ اســد االمنــوذ  املــذكور  والــتعلو التنريمــ  يف ضــوء مشــكلة الدراســة واهــدافها وفرضــياكا، التنريمــ  
   يوضع  ط  البح  2)رقو  ططا للعالقات بن هذ  املتغريات واجتاهات التتثري فيها ، وشكل 

 1                                                                       

              2  

 

 
 

                                      الرئيسة البح  فرضيات االسهو عل  االرقا    ل
 الفرض  البح   ط   2)رقو  شكل
 الباح ان اعداد: املصدر
 البحث وعينة مجتمع -سادسا
 البحـ  عينـة و  لـت ، احلـا  للبحـ  كمجتمـ  احللـة/  جيةالنسـي للصناعات العامة الشركة اختريت
 العاملن وبعت والشع  االقسا  ر ساء و املدراء من فردا  86) عددهو بلل فيها العاملن من مبجموعة

 . املهمة الت صصات ذوي من
 االبحث عينة افراد خصائص -سابعا
 قســــو ضــــمن وردت الــــي اتبيانــــلل اســــتنادا البحــــ  عينــــة افــــراد خصــــائ   2) رقــــو جــــدوس يعــــرض
 : باآليت اخلصائ  اتسمت وقد االستبانة يف  العامة املعلومات
 البح  عينة افراد خصائ   2) رقو جدوس
 % التكرار الفةة اخلاصية ت

 82 48  ذكور اجلنس 2
 29 24  إنال

 200 86  اجملموع
 0 0 9-2 اخلدمة سنوات 1

 التعقيد الت ص  الر ية املرك ية

  التنريمية الذاكرة املعلومات تفسري  املعلومات نشر ملعلوماتا اكتساب

  Xال نظ مي اله كل

 Y ال نظ مي ال  لم
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20-29 77 79 
10-19 11 14 
 75 19 ك رفت 70

 200 86  اجملموع

 العمر 7

10-15 0 0 
14-72 0 0 
71-73 8 20 
 90 34 فتك ر  78

 200 86  اجملموع

 العلم  التحصيل 6

 25 27 إعدادية فتقل
 28 25 دبلو  فين
 43 54 بكالوريو 
 0 0 ماجستري
 0 0 دكتورا 

 200 86  اجملموع

 التدريبية الدورات 5

 17 29 وجدي ال
 15 12 واحدة دورة

 14 11 دورتان
 26 21 دورات ثالل
 21 20 فتك ر دورات ارب 

 200 86  اجملموع
 البح  استبانة يف الواردة العامة املعلومات عل  باالعتماد الباح ان اعداد: املصدر

  اجلنس-2
 الفــارت وعلــ  هــذا فــان  .%29) نســبت  مــا االنــال شــكلت حــن يف ، %82) الــذكور نســبة بلغــت

 مـن اكـرب نسـبة جلـذب اجلهـود مـن امل يـد بـذس اىل حتتا  املبحوثة املنرمة ان يلشر يفا ، النسبتن بن كبري
 .فيها العمل عل  والقادر امللهل النسوي العنصر
  اخلدمة سنوات-1

 ت ، %79) بلغـــت اذ االكــرب النســبة احتلـــت قــد  29-20) الفةــة ان  2) رقـــو جــدوس مــن يتضــع
 ان تقـد  يفـا يتبن . %14) بنسبة  19-10) الفةة جاءت و ،  %75) بنسبة  فاك ر70) الفةة تلتها



 

  الحل    النس ج   للصناعات  ال ام الشر    ي ال امل   م  عدد آل اء اس طالع   د اس  ال نظ مي ال  لم  ي ال نظ مي اله كل اثر 
 

17 

 كبـرية نسـبة ان يعـين وهذا ،  فتك ر 70-10) بن خدمتهو سنوات تراوحت ، العينة افراد من  42%)
 .املبحوثة املنرمة يف للعمل الالامة باخلربات  تعهو يفرتض العاملن من

 العمر-7
 و ،  فـــتك ر ســـنة 03) العمريـــة الفةـــة ضـــمن العينـــة افـــراد مـــن  %90) ان  2) رقـــو جـــدوس يرهـــر

 جــاءت الــي النتــائ  مــ  تتوافــ  النتــائ  هــذ  انبــ علمــا. ســنة  73-71) العمريــة الفةــة ضــمن  20%)
 .نسبيا كبرية خدمة سنوات لديهو العاملن من  %42) جند اذ ، اخلدمة سنوات فقرة ضمن
  لدراس ا التحصيل-6

 نسبت  مبا اي  البكالوريو ) شهادة حيملون العينة افراد من االكرب اجل ء ان  2) رقو جدوس من يتبن
 االخرية باملرتبة   فتقل االعدادية) حتصيل جاء ت ،  %28) بنسبة  الفين الدبلو )  محلة يلي  ،  43%)
 اال ، اجلامع  التعليو عل  حاصلن عينةال افراد من كبرية نسبة ان يعين هذا و . %25) نسبت  بلغت اذ
 الشــهادات محلـة باسـتقطاب االهتمـا  املبحوثــة املنرمـة ادارة  مـن يتطلـ  االمـر فــان ذلـك مـن بـالرغو انـ 

 ملــا آخــر، جانــ  مــن العليــا او االوليــة دراســتهو اكمــاس علــ  العــاملن وتشــجي  ، جانــ  مــن هــذا العليــا
 . واملنرمة العاملن مستوى عل  التنريم  التعلو اتوفعالي انشطة تع ي  يف اتية من لذلك
  التدريبية الدورات-5

 و ،  تــــدريبيتن بـــدورتن التحقــــوا البحـــ  عينـــة افــــراد مـــن  %14) ان  2) رقـــو جــــدوس مـــن يتضـــع
 بــارب  التحــ  مــن نســبة  وكانــت ، تدريبيــة دورات بــ الل  %26)و ، ، واحــدة تدريبــة بــدورة   15%)

 . تدريبية دورة بتية يلتحقوا م املبحوثن من  %17)  ان علما ،  %21) فتك ر دورات
  املعلومات البيانات جمع أساليب -ثامنا

 :منها واملعلومات البيانات مج  يف االسالي  من عددا ناالباح  است د 
 .الش صية املقابالت .2
 .املتنوعة العلمية والدوريات واجملالت الكت  عل  االلالع .1

 افا علما ، املت صصة االدبيات من عدد عل  باالعتماد االستبانة اعداد مت حي  االستبيان استمارة
 تضـمن حـن يف ، والوظيفيـة الش صـية بالسـمات متعلقـة عامـة بيانـات ضـو االوس ، قسمن من تكونت
  يتضــمن 1)رقــو وجــدوس  .التنريمــ  والــتعلو التنريمــ  اهليكــل وتــا البحــ  متغــريي ابعــاد ال ــاين القســو

 كونات االستبانة والي ميكن توضيع مالحمها بااليت: مل   مب
 مل   مكونات استمارة االستبانة  1) رقو جدوس

 املصدر  الفقرات عدد املكونات ت
  5 عامة معلومات 2

 التنريم  اهليكل 1
 Walton ,1981 29 املرك ية

Folami,1999 
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 الر ية
 الت ص 
 التعقيد

Barnes,2006 
Alam,2011 

Amirhossein & Rajaeepoure et al ,2012 
Delic & Ahmetovic ,2013 

7 

 التنريم  التعلو
 املعلومات اكتساب

 املعلومات نشر
 املعلومات تفسري
 التنريمية الذاكرة

29 

Huber,1991 
Slater & Navaer,1995 

Jones ,2006 
Martinez-Leon & Martinez-Garcia , 2011 

Santos-Vijande et al ,2012 
  الباح ان اعداد  :املصدر

 النظري االطار: الثاني المبحث

   Organizational Structure التنظيمي الهيكل -اوال

 ال نظ مي اله كل مفهوم -3
 العلو  حقل يف واملمارسن الباح ن من كل اهتمامات يف مهما موقعا التنريم  اهليكل موضوع حيتل
 مـن خـري وان. اهـدافها ولبيعـة انواعهـا اخـتال  علـ  مـاتاملنر عمل يف باراة مكان  من ل  ملا ، اإلدارية
 عر  عندما   Stinchcombe,1965:144)  االستاذ هو واملنرمة التنريم  اهليكل بن العالقة عن عرب

 يف القصـد توافر م  بتتين انشا ها يتو الي املستقرة االجتماعية العالقات من جمموعةد  :افا عل  االخرية
 وقـد التنريمـ ، باهليكـل يسـم  مـا ئينشـ العالقـات هـذ  تنرـيو واند.   حمـددة الهـدا  املسـتمر االجنـاا
 اـ  الـي والسـقو  والـدعامات الداخليـة اجلـدران مـن يتكـون بنـاء هيكل التنريم  اهليكل الباح  شب 
 ان  Ashkenas etal,2002:85) اشـار اخلصـوص وهـذا. داخل  ستمار  الي لالنشطة مناسبة تكون ان
 واملنرمـــات ، هرميـــة منرمـــات تشـــكيل اـــو النـــا  لـــدى فطـــري توجـــ  وجـــود عـــن يعـــرب التنريمـــ  يكـــلاهل

 وقـد. الوقـت عـرب والتطـور باالسـتمرار العلميـة هـذ  وتتسـو ، املتعـددة حلاجاكا وفقا نفسها تشكل بدورها
 ريمـ التن اهليكـل  Mintzberg,1979:2) عـر  فقـد ، عديـدة بتعـاريف التنريمـ  اهليكـل مفهـو  حرـ 
 اجنــــاا هــــد  التكامــــل وحتقيــــ  العمــــل لتقســــيو املنرمـــة تســــت دمها الــــي امل تلفــــة الوســــائلد  :انــــ  علـــ 

 الــنم د  :انــ  علــ  التنريمــ  اهليكــل  Bernardin,1996 121:) عــر  حــن يفد.  التنريميــة االهــدا 
 حتقيـــ  الجـــل عـــاتواجلما االفـــراد مهـــا  لـــرب  االدارة قبـــل مـــن املصـــمو والتنســـي  التفـــاعالت مـــن الر ـــ 
 : وه  التنريم  اهليكل تشكل عناصر اربعة هناإ ان (Zandra ,1999: 5) يرى ود.  املنرمة اهدا 
 .التنريمية والوحدات االفراد وظائف حتدد الي واملسلليات املها  اسناد-2
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 يف االداري اهلــــر  لتشــــكيل اكــــرب وحــــدات او اقســــا  يف والوحــــدات ، وحــــدات يف االفــــراد جتميــــ  -1
 .املنرمة
 م ــاس وخــري ،  اســفل اىل اعلــ  مــن) العمــودي التنســي  عمليــة تســهل الــي الالامــة االليــات تــوافر -7
 .السلطات تفويت درجة  :ذلك عل 
 فـرت امل ـاس، سـبيل علـ   الوحـدات عـرب) االفق  التنسي  عملية تسهل الي الالامة االليات توافر -6
 .االقسا  بن املتداخلة العمل

 االتصــاس قنـوات خالهلــا مـن حيـدد اداةد  :هــو التنريمـ  اهليكـل  فــان  Daft ,1998:211) وبالنسـبة
 Nahm et al) وينرـرد.    االشـرا  نطـات حتديـد جانـ  اىل هـذا ، لـالدارة اهلرميـة واملسـتويات الر يـة

 عمـلال واجـراءات والسـلطات املسـلوليات لتوايـ  وصـفد  :انـ  علـ  التنريمـ  اهليكـل اىل  283 :2003,
 جمموعـةد :انـ  علـ  التنريمـ  اهليكل اىل  Ashshmma,2009:45) ينرر حن يفد   املنرمة اعضاء بن
 رئيســة اقســا  يف وجتمــيعهو متمــاي ة مهـا  يف االفــراد تقســيو الجــل املنرمـة تســت دمها الــي االســالي  مـن

 الر يــة العالقــات وحتديــد االقســا  بــن واملســلوليات املهــا  توايــ  عــن فضــال هــذا ، بيــنهو فيمــا والتنســي 
د  مب ابـة :هـو التنريمـ  اهليكـل  فـان  Ubani ,2012: 1284) لــ وبالنسـبةد.  التنريميـة املسـتويات وعدد
 د. امل تلفة املنرمة انشطة عل  لالشرا  تبني  يتو لالدارة الار

 Mechanistic) آ  تنريمـــ  هيكـــل امـــا كونـــ  عـــن النـــر  التنريمـــ  اهليكـــل ان ، العمـــو  وعلـــ 
Structure  وجــود مــ  واالجــراءات القواعـد علــ  تركيــ   هـو بــ  مــايتمي  اهـو وان. املســتقرة البيــ ت يالئـو 

 تتســـو الـــي البيةـــات يالئـــو  Organic Structure) عضـــوي تنريمـــ  هيكـــل او. الســـلطة هلرميـــة هيمنـــة
 & Zhong.)تكيفيــة ك ــرا  تنريميــة ونرــو الالمرك يــة اعتمــاد مييــ   مــا اهــو وان ، التاكــد وعــد  بالتعقيــد

Dilt,2004: 189-201.  
 وجـدوس ابعاد عدة خالس من العضوي واهليكل اآل  اهليكل بن  Spencer ,1994:459) قارن وقد
 . ذلك يوضع  7) رقو 

  والعضوية اآللية اهلياكل خصائ   7) رقو جدوس
  العضوي اهليكل  اآل  اهليكل  االبعاد

  االداء متطلبات)  التنريم  البقاء االداء اهدا  / الكفاءة التنريمية االهدا 
  ال بون رضا للمعايري املطابقة  اجلودة تعريف
 خالس من واضحة غري رقابة توفري/ التنسي   واضحة رقابة توفري/  التنسي   االدارة دور

  ر ية/  نرا  انشاء
 لنرا ا داخل ذاتية رقابة/ تفاعل   االوامر اتباع/ سلا  العاملن دور

  وعمودية افقية اتصاالت) العملية تدف   عمودية اتصاالت) االمرة سلسلة  اهليكلية العقالنية
  التكيف لري  عن حيصل والتعلو التغري والـــــــــتعلو مهـــــــــو عنصـــــــــر االســـــــــتقرار  التغيري جتا  الفلسفة
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 الت من خالس من حيصل
Source: Spencer ,B. " Models of Organization and Total Quality Management: A 

Comparison & Critical Evaluation " , Academy of Management Review , , Vol.19 
,No.3, 1994.   

 ال نظ مي اله كل اهم   -1
 الـذي االنسـان جسو يف العرم  اهليكل دور كبري حد اىل يشب  املنرمة يف التنريم  اهليكل دور ان
 املنرمـة تسـاعد مهمـة اداريـة اداة يعـد التنريمـ  فاهليكـل لـذا. االخـرى اجلسـو اعضاء ودعو مبسك يتم ل
 التنريمـ  اهليكـل غيـاب عليـ  فـانو . املسـلوليات وحتديد العالقات تنريو لري  عن االهدا  حتقي  عل 
 معنويـات علـ  تـلثر سـلبية آثـار ذلـك عـن وينـت ،  فوضـ  يف سـتق  التنريميـة العمليـات ان :يعـين املالئو
 حدد وقد . 69- 1001:63، اللواي. )التنريمية والصراعات النفقات ايادة عن فضال هذا ، العاملن

(Pettinger,2000:210  منها والي التنريم  اهليكل اتية تشكل عناصر عدة: 
 .املرسومة لالهدا  وفقا النشالات وفاعلية كفاءة للمنرمة يضمن التنريم  اهليكل ان .2
 .ملسلولياتوا الصالحيات ختصي  يف يساعد .1
 .العمل عل  لالشرا  الالامة الوسائل حتديد .7

 خــالس مـن االعمـاس لتـدف  الكفـوء االنسـياب حتقيــ  يف الفاعلـة الوسـائل احـد يعـد التنريمـ  واهليكـل
 يف مهمة اداة يعد :فهو ، ذلك عل  وبناء. امل تلفة التنريمية النشالات وتنسي  وتوحيد ضمان يف دور 
  -Raggad ,2013: 524)  AL:االمور اآلتية حتقي  يف دور  خالس من ةالتنريمي االهدا  اجناا
 .فاعلية اك ر القرارات اختاذ عملية من جتعل بطريقة املعلومات و البيانات بتدف  السمام .2
 .التنريمية االنشطة  تلف بن والتداخل االادواجية مين  .1
 هلذ  التكيف وتسري  ، واخلارجية خليةالدا للتغريات الفاعلة االستجابة حتقي  عل  املنرمات يساعد .7

 .التغريات
 حتقيــ  علــ  والعمـل االنشــطة حتديــد لريـ  عــن، وذلــك  فاعليـة اك ــر اخلطــ  تنفيـذ عمليــة مــن اعـل .6

 .للموارد االم ل االست دا 
 .واملعايري ، االجراءات ، للتشريعات وفقا االفراد وواجبات ادوار حتديد عملية من يسهل .5
 .العمل اختناقات وجتن  االدارية الوحدات بن نسجا اال حتقي  يف يساهو .4

 :اآلتية النقاط يف تتبلور التنريم  اهليكل اتية ان القوس ميكن وآراء مفاهيو من تقد  ما اىل استنادا
 .القرار اختاذ ومواق  االتصاس لرت حيدد .2
 .التنريمية االهدا  حتقي  يضمن مبا واجلماعات االفراد مها  رب  .1
 .املنرمة داخل العمل واجراءات والسلطات ولياتاملسل  تواي  .7
 .اخرى جهة من التنريمية والوحدات جهة من العاملن بن التعاون عالقات يع ا .6
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  ال نظ مي اله كل اب اد -1
 للمنرمـة اخلاصـة السـمات تصـف وابعـاد  التنريمـ  اهليكـل بينهـا ومـن امل تلفة التنريمية اجلوان  ان
 ونرـرا. لش صـيت  االساسـية املراهر تعكس الراهرة و ات  سلوك  ان اذ ، س نف الفرد م  احلاس هو كما
 كـان االمـر هـذا فان ، املنرمة اهدا  حتقي  يف مهو تتثري من هلا ملا التنريم  اهليكل ابعاد حتديد التية
 وهــــذ ، وماهيتهــــا االبعــــاد هــــذ  عــــدد حــــوس ارا هــــو اختلفــــت الــــذين البــــاح ن مــــن العديــــد اهتمــــا  حمــــ 
 ، املرك يــة) يف تتم ــل التنريمــ  اهليكــل ابعــاد ان اىل  Walton,1981 ; Alam,2011) اشــار صــوصاخل

 Folami,1999;Barnes,2006;Amirhossein&Raan,2011  امــــــا . الت صــــــ  ، الر يــــــة
;Rajaeepour et al,2012)  املرك يـة ، الر يـة) يف تتجسـد التنريمـ  للهيكـل ابعـاد ثالثـة حـددو فقـد ، 

 ، الر ية ، املرك ية) وه  التنريم  للهيكل ابعاد مخسة  Al- Raggad ,2013) حدد حن يف .  التعقيد
 ابعـاد مخسـة ايضـا حـددا فقـد  Delic & Ahmetovic ,2013) امـا . املعياريـة ، الت صـ  ، االتصـاس
 النرـر وجهـات علـ  وبنـاء . الالمرك يـة ، اهلرميـة ، التعقيـد ، الر ية ، الت ص ) وه  التنريم  للهيكل
 التنريمـ  للهيكـل كابعـاد ، التعقيـد و ، والت صـ  ، الر يـة و ، املرك ية  اعتماد سيتو آنفا اليها املشار
 : وكاآليت احلالية الدراسة يف

  Centralization المر زي -أ
 قــ املو  مسـتوى ارتفـ  كلمـا اذ ، املنرمــة القـراريف صـن  موقـ تناسـبا لريـا مــ  مسـتوى  املرك يـة تتناسـ 

 لــــــــرأي ووفقــــــــا . Al-Raggad,2013:525) املرك يــــــــة درجــــــــة معـــــــ  ارتفعــــــــت القــــــــرار فيــــــــ  يت ــــــــذ الـــــــذي
(Barnes,2006:31   املنرمــــة اداء علــــ  مهــــو اثــــر توايعهــــا لعمليــــة وان ، الســــلطة بتوايــــ  املرك يــــة تــــرتب 

ــــ وبالنســـبة. فيهـــا العـــاملن وســـلوإ  الر يـــة ةالســـلط قيـــا  مـــدى اىل املرك يـــة تشـــري  Folami,1999:19) ل
 القرار صن  سلطة فيها ترتك  الي واملنرمات. التنريمية والوحدات باالفراد اخلاصة التصر  حرية بتحديد

 & Amirhossein) صحيع والعكس مرك ية منرمات عليها يطل  التنريم  اهلر  من العليا املستويات يف
Raana,2011:868 .  ويتف (Daft,2001:12   املستويات يف القرارات اختاذ ان يرى اذ ، الرأي هذا م 

 املسـتويات اىل القـرارات اختـاذ ختويل حالة ويف ، املرك ية تتبق املنرمة ان عل  يدس االداري اهلر  من العليا
  (Martinez-Leon & Martinez-Garcia,2011: 548) اال ان. الالمرك ية املنرمة تتبق فعندئذ الدنيا
 ملشــاركة مشــجعة غــري بيةــة خلــ  مــ  ،  القــرار صــن  لســلطة قليــل تفــويت  يــةاملرك يرافــ  مــا غالبــا انــ يــرى 

 عــن فضـال هــذا ، العـاملن وانـدما  االجتمــاع  والتفاعـل االتصــاس عمليـة تضـعف فافــا وعليـ  ، العـاملن
 .التنريم  التعلو لفعاليات دعمها ضعف

       Formalization الرسم  - 
 تشــري ، املنطلــ  هــذا ومــن ، تعقيــدا اك ــر تصــبع عنــدما الســلوإ معياريــة اســت دا  اىل املنرمــات  يــل
 تنســـي  عمليـــة وتعـــ ا ،الســـلوإ يف التبـــاين تقليـــل علـــ  تســـاعد اذ ، الوظـــائف معياريـــة درجـــة اىل الر يـــة
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 عـــن تعـــرب الر يـــة ان  Barnes,2006:30) ويـــرى .Folami,1999:17) التنريميـــة والفعاليـــات االنشـــطة
 ميكـــن الـــي االجـــراءات و الواجبـــات و املســـلوليات و الســـلطات وصـــف عـــرب دللقواعـــ املنرمـــة اســـت دا 
 مـ  املطابقـة لضـمان علـيهو االشـرا  يـتو الوظـائف شـاغل  ان مـن التاكـد ت ومـن ، وظيفـة لكـل اتباعهـا
 توثيــ  درجــة اىل الر يــة تشــري يلكــد علــ  ان  Al-Raggad ,2013:525) لـــ وبالنســبة. الوظيفــة وصــف
-Daft ,2003:319) رأي وحبســ . مكتوبــة بصــيغة الداخليــة والقــوانن واالجــراءات مــاتوالتعلي االوامــر

 اذ ، التنريمية اخلارلة تكمل وه  والتعليمات واالجراءات للسياسات توثي  مب ابة ه  الر ية انف  320
 & Martinez-Leon) ويعتقــد. القــرار اختــاذ وســلطة ، واملســلوليات ، للمهــا  بتوصــيف املنرمــة تــ ود

Martinez-Garcia,2011: 547  اجـــراءات كبــري بشــكل تســت د  العاليــة الر يـــة ذات املنرمــات ان 
 يفـرتض الـي والفعاليـات االنشـطة حـوس تـدور مـا غالبـا الـي النقاشـات عـن االبتعاد هد  مكتوبة وقواعد
 الوظائف سلوإ مي يت حن يف ، مجودا اك ر يصبع الن التنريم  باهليكل تلدي ما غالبا وه  ها، القيا 
 التعامـل عنـد اكـرب حبريـة فيهـا العـاملن و تـ  ، نسبيا مهيكل غري بان  املن فضة الر ية ذات املنرمات يف
 بـن االجتمـاع  التفاعـل يشـج  الوظـائف من النوع هذا ان عن فضال هذا ، بتنفيذها املكلفن املها  م 

 .تعلمهو وعمليات ابداعهو وحيف  العاملن

 Specialization    ال خصص-ج
 ويعتمد اصغر، انشطة اىل املنرمة وفعاليات مها  سويتق اعنده الي تبدأ الدرجة اىل الت ص  يشري
 كلمـا العمـل تقسيو درجة او مستوى ااداد كلما اذ ، العمل تقسيو درجة عل  مباشر بشكل الت ص 

 اتسـاعا اك ـر الت صـ  بعاصـ كلمـا العمـل تقسـيو درجـة اخنفضت وكلما ، ضيقا اك ر الت ص  اصبع
(Folami,1999:18 . ــــاح ون صــــنف وقــــد  وختصــــ ،  افقــــ  ختصــــ  اىل املنرمــــات يف الت صــــ  الب

 مـن تنجـ  الـي واالنشـطة الفعاليـات عـدد ايـادة اي. العمل اتساع :االفق  بالت ص  ويقصد ، عمودي
 داخـل اليـ  املوكـل مـلبالع الفـرد حتكـو او سـيطرة مـدى اىل العمـودي الت صـ  يشـري حـن يف. الفرد قبل

 ولتجن . العاملن لدى بالتع  شعورال او امللل من نوعا الدقي  العمودي الت ص  يولد قد و. املنرمة
 اغنـاء او ،الـوظيف  التـدوير سياسـة تبـين املنرمـة ادارة مـن يتطلـ  مـا غالبا االمر فان التاثري من النوع هذا

 املــن فت الت صــ  ان  مبعــق اي ،  العــاملن الهتمــا  اثــارة او حتــديا اك ــر الوظيفــة جعــل هــد  العمــل
 بعـدد العـاملن االفـراد اداء يقيـد العا  الت ص  فان ، العكس عل  .وخرباكو العاملن معار  من ي يد
 مـن بنـوع تتسـو نرـر وجهـات او ،تصـورات وضـ  الصع  عليهو من اعل ،ما املتشاهة املها  من حمدود

. التنريمـ  بـالتعلو الصلة ذات والفعاليات االنشطة دعو احتمالية خفت ىلا يلدي قد والذي الشمولية،
 قــدراكو ويعــ ا الــتعلو علــ  العــاملن يشــج  املــن فت الت صــ  ان القــوس ميكــن ، تقــد  مــا علــ  وبنــاءا
  Delic & Ahmetovic,2013:36. )االبداع عل 
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  Complexity ال  ق د-د
 & Delic) املنرمـــــة داخـــــل املوجـــــودة الفرعيـــــة مـــــةاالنر او االنشـــــطة عـــــدد اىل التعقيـــــد يشـــــري

Ahmetovic,2013:37 . وينرـــر(Folami,1999:15  اخـــتال  او  ـــاي  درجـــة :انـــ  علـــ  التعقيـــد اىل 
. اجلغـرايف واالنتشـار العمـودي والتمـاي  االفقـ  التمـاي  باسـت دا  قياس  ميكن والذي ، التنريمية االنشطة
 ولبيعـة ، االعضـاء توجـ  علـ  باالعتمـاد التنريميـة الوحـدات بـن اي التمـ درجـة :االفقـ  بالتمـاي  ويقصد
 الـدليل ان Arney,2007: 25) ويـرى. وتـدريبهو تعلـيمهو مسـتوى عـن فضـال هـذا ،  يلدوفـا الـي املهـا 
 اهلـــر  عمـــ  اىل العمـــودي التمـــاي  يشـــري حـــن يف ، االقســـا  وتعـــدد الت صـــ  :هـــو االفقـــ  التمـــاي  علـــ 

 مستوى يرتف  وبالتا  ، التنريمية املستويات عدد مع  ااداد العمودي التماي  ااداد لماك :اي ، التنريم 
 مواق  يف املها  او ، الوظائف نفس اجناا املنرمة تستطي  عندما اجلغرايف االنتشار يتحق  واخريا. التعقيد
 تعقيد مستوى ارتفاع نا يتضع بناء عل  ذلك. جغرافيا السلطة ومراك  املها  فصل اي ، متعددة جغرافية
 دعـو عمليـة يضـعف فان  وعلي  التنريمية، املستويات وعدد الت ص  مستوى من ي يد التنريم  اهليكل
 .التنريم  بالتعلو اخلاصة والفعاليات االنشطة

  Organizational Learning التنظيمي التعلم – ثانيا

  ال نظ مي ال  لم مفهوم-3
 حاالت ويف ، اخلبري الش   او املعلو من املعرفة املتعلو تلق  او تال اس :ان  عل  التعلو يفهو عادة
 Issler) ويـرى. سـلوك  وتغيـري االدراكيـة وقدرات  الفرد معرفة ل يادة مدرو  جهد :ان  عل  ل  ينرر اخرى

& Habermass,1994:30   والقـــيو  واالجتاهـــات واملهـــارات االدراكيـــة املعرفـــة اكتســـاب هـــو الـــتعلو ان 
 الـــتعلو فـــان ت ومـــن والطبيعـــة، ، االجتماعيـــة الـــنرو ومـــ  ، آخـــرين افـــراد مـــ  املـــتعلو تفاعـــل عـــن مجـــةالنا
 االســا  ان. واملنرمـ  واجلمـاع  الفــردي املسـتوى علـ  تــتو ان وميكـن بالتعقيـد تتســو انسـانية عمليـة:هـو

 cyert) لـــور ماعنـــد املنصـــر  القـــرن ســـتينيات اىل يعـــود ان ميكـــن التنريمـــ  الـــتعلو ملصـــطلع املفـــاهيم 
&march    سـرباناتية مناذ  التنريم ، السلوإ منرري من وتا ،2947 عا (Cybernetic Models  

 املكـون تشـكيل يف ملسـاتتها بـاراا دورا السـلوكية اخلصـائ  فيهـا تلعـ  امـاكن افـا علـ  املنرمـات وقـدما
 الــتعلو مصــطلع وناقشــوا بتكــرواا الــذين االوائــل مــن  Cangelosi & Dill) ويعــد. هــا اخلــاص التعليمــ 
 مــن الســبيعنيات عقــد يف كبــريا اهتمامــا املوضــوع او  فقــد ذلــك وبعــد. 2945 عــا  يف وذلــك التنريمــ 
 االجتا  احادي التعلو عن في  احتدث نفسيا منوذجا بتطوير  Argyris & Schon) قاما عندما املاض  القرن
(Single – loop learning  ، جتا اال ثنائ  والتعلو (Double – loop learning   . احلن ذلك ومنذ 

 االدارية العلو  ، امل اس سبيل عل  منها عديدة جماالت يف واس  نطات عل  اجملاس هذا يف االحبال تنامت
 مصـــطلحات توظيــف اىل ادى ،يفــا اخلـــاص منرــور  حبســ  كـــل وغريهــا الــنفس علـــو ، االجتمــاع علــو ،

 :Crossan & Guatto,1996) يـرى اخلصـوص وهـذا  Blankenhagen ,1994:58. ) تلفـة وتعـاريف
 يف العالقـة ذات االخـرى الفنية املصطلحات او  التنريم  التعلو مفهو  است دموا قد الباح ن ان  109
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 حـوس االمجـاع غيـاب عـن فضـال ، املـذكور املفهو  حوس موحد فهو  اليوجد فان  وبالتا ،  تلفة جماالت
 حــوس البــاح ن بعــت آراء ادنــا  يف نــدر  اخلصــوص وهــذا. وعملياتــ  ومناذجــ  نريمــ الت الــتعلو نرريــات
 :وكاآليت التنريم  التعلو مفهو 
 اعضـاء خالهلـا مـن يسـتطي  عمليـة هـو التنريمـ  الـتعلو ان  Argyris & Schon ,1978:116) يرى
 هيكلــة اعـادة لريــ  عـن تصـحيحها علــ  والعمـل الشــاذة والسـلوكيات االخطـاء واكتشــا  حتديـد املنرمـة

 التنريميـــة اخلـــرائ  يف هـــذ  التحقيـــ  نتـــائ  تضـــمن علـــ  والعمـــل الفعـــل او للســـلوإ التنريميـــة النرريـــات
 اىل ئــودي عمليــة انــ  علــ   التنريمــ  الــتعلو عــر  فقــد  :Duncan & Weiss ,1979) امــا. والذهنيــة
 علـ  التنريمـ  التعلو  Daft & Weick ,1984:285) عر  وقد. معينة مهارة او مبعرفة  تتجسد نتيجة
 ينرر حن يف.  وبيةتها املنرمة بن ربطت الي العالقات عمل نتائ  معرفة يتو خالهلا من الي العملية ان 
(Huber ,1991: 88  عـن املنرمـة اعضـاء قبـل من املعرفة اكتساب عملية ان  عل   التنريم  التعلو اىل 

ـــــد لريـــــ  ـــــذاكرة وتطـــــوير ، وتفســـــريها املعلومـــــات ونشـــــر ، املعرفـــــة تولي ـــــرى. التنريميـــــة ال : 524-523) وي
Crossan et al ,1999   معرفيـة قاعـدة خلـ  واعادة خل  عل  تساعد تفاعلية عملية التنريم  التعلوان 

ـــتعلو علـــ  ملسســـايت لـــاب  يفضـــ  مبـــا اخلـــربة وتشـــكل،  الســـلوإ توجـــ  مشـــرتكة  علـــ  حيـــدل وانـــ  ،  ال
 مـن الـي العمليـة انـ  علـ  التنريمـ  الـتعلو  Chen , 2005: 480) وعـر .  واجلمـاع  الفردي املستوين
 املعرفـة مصـادر مـن االسـتفادة لريـ  عـن نفسـها تغيـري او،  تعـديل مسـتمر بشكل املنرمة تستطي  خالهلا

 ،ســـواء حـــدا علـــ  واخلارجيـــة الداخليـــة البيةيـــة للتغـــريات التكيـــف كـــد  اىل حماولـــة يف واثرائهـــا التنريميـــة
 التنريمــ  الــتعلو فـان:  Lien et al ,2007 213) لــ وبالنســبة. املســتدامة التنافسـية امليــ ة علــ  للحفـا 
 Smith) وعـر . التنريميـة الـذاكرة اىل املعلومات وحتويل واستيعاب  م  االفراد قيا  كيفية حوس يدور

 حالـة تعـرب االخطـاءو  ، تصـحيحها علـ  والعمـل االخطـاء حتديدد  :ان  عل  التنريم  التعلو  5 :2012,
 د.االمر ذلك من فعال املتحق ما هو و   ما امر اجناا يف االفراد لموحات بن االختال 
 املوجـودات اهـو مـن واحـدة تعـد والـي ، املتحصـلة املعرفـة علـ  تركـ  افا السابقة التعريفات من يتضع
 يف وجتسـيدها خ فـا يـتو عرفـةامل هـذ  وان ، خارجهـا او املنرمـة داخـل من مكتسبة كانت سواء التنريمية

 جنــد لــذا ، والتعقيــد االتســاع هــو التنريمــ  الــتعلو موضــوع مييــ  مــا اهــو ان بالــذكر، واجلــدير. املنرمــة اداء
 اتفقــوا قـد هــلالء معرـو وان ، التنريمــ  الـتعلو يف حمــددة جوانـ  علــ  الرتكيـ  اــو اجتهـوا البــاح ن اغلـ 
 الباح ن من عدد اعماس يف جتسدت التنريم  التعلو اسجم يف اساسية نرر وجهات مخس هناإ ان عل 

  :Reese ,2006:18-25) وهو  الباراين
(Argyris & Schoan ,1978 ; Daft & Weick ,1984 ; Fiol & Lyles ,1985 ; Levitt & 

March ,1988 ; Crossan et al ,1999) 
 الـــتعلو موضـــوع بلـــورة يف ئــدارا دورا هلمـــا كـــان فقـــد  Argyris & Schoan,1978) بــــ يتعلـــ  فيمــا
 الــتعلو ان. االجتــا  ثنــائ  والــتعلو  االجتــا  احــادي الــتعلو ملفهــوم  لرحهمــا خــالس مــن وذلــك،  التنريمــ 
 بتحقيـــ  اساســـ  بشـــكل يهـــتو :وهـــو ، املنرمـــة لقـــرارات الســـائدة االلـــر ضـــمن يســـتمر االجتـــا  احـــادي
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 الــذي املــدى ضــمن املنرمــة اداء وابقــاء،  االهــدا  الجنــاا لريقــة افضــل اىل الوصــوس خــالس مــن الكفــاءة
 واالفرتاضـات للقـرارات السائدة االلر يدر  االجتا  ثنائ  التعلو فان وباملقابل. واالعرا  القواعد حددت 
 فقـ  يسـتس ال هـو اخـرى بعبـارة اي. جديـدة اسرتاتيجيات تطوير هد  االعرا  او،  والقواعد الضمنية

 واالسـالي  الطـرت يف نوعيـة نقلـة احدال كيفية عل  ايضا يرك  بل لافض بشكل العمل اجناا كيفية عن
 بن التعارض حالة يعاجل الباح ن يرا  كما وهو ها اخلاصة االسرتاتيجيات تنفيذ يف املنرمة تعتمدها الي

 .منها واحدة لكل وان واعطاء جديدة اسبقيات وض  خالس من التنريمية واالعرا  القواعد
 االحواس مدير الحظ: اآليت امل اس نورد االجتا  ثنائ  والتعلو االجتا  احادي التعلو نب الفرت ولتوضيع

 معيــــار ان حــــن يف ، ايـــا  ســــتة تتطلـــ  املــــوالنن لشـــكاوى االســــتجابة ان احملافرـــات احــــدى يف املدنيـــة
 مـــدخل ينتبـــ املـــذكورة املديريـــة ارادت اذا اخلصـــوص وهـــذا. ايـــا  ثالثـــة يتطلـــ  الشـــكاوى هلـــذ  االســـتجابة

 ايـا  ثالثـة مـن اقـل اىل االيـا  عـدد ختفيت ميكن كيف هو يطرم الذي السلاس فان االجتا  احادي التعلو
 حققـت قـد افـا يعـين هـذا فـان احملـدد املعيـار مـن اقـل بوقت املعضلة هذ  حل املديرية استطاعت فاذا ، ؟

 لتحســن كــتداة الســائدة القــرارات الــر يعتمــد االجتــا  احــادي الــتعلو ان يتضــع هــذا ومــن. ملموســا جناحـا
 يفـرتض فانـ  االجتا  ثنائ  التعلو مدخل تبين املذكورة املنرمة ارادت اذا ، آخر جان  من. املنرمة فعالية
 االرتقـاء خالس من وذلك ؟  اما الغائها او ؟ للشكاوى فورا االستجابة ميكن كيف: اآليت التسا س لرم

 عـن خرجـت افـا علـ  يدس هذا فان ، ذلك اجناا املديرية مبقدور كان اواذ. املذكورة املنرمة اداء مبستوى
 . املشاكل من النوع هذا م  التعامل يف السائدة االلر

 امنوذ  بناء او) املوسومة مقالتهما يف جتسدت مهمة مساتة  Daft & Weick ,1984)  لـ وكانت
 Academy of Management) دوريــة يف  1984 عــا  نشــرت والــي  تفســريية كــنرو للمنرمــات
Review . املنرمـة داخـل العـاملن االفراد عل  ورك ا ،تفسريية كنرو املنرمات اىل الباح ن نرر لقد  ،

 املسـتويات يف اخلصـوص وج  وعل  العاملن االفراد فان رأيهما وحبس . الدوارهو تفسريهو كيفية وعل 
 التفســــري وان. االســــرتاتيجيات وينفــــذون االهــــدا  ويضــــعون ، املشــــاكل وحيلــــون يتعلمــــون العليــــا االداريــــة
 جلماعـات تسـمع الـي واالفكار ، املعلومات يف واملشاركة بالتصورات، عالقة ل  ما كل يتضمن التنريم 
 لالحـــدال ترمجـــة مب ابـــة هـــو التنريمـــ  التفســـري ،ان عـــن فضـــال هـــذا ، كنرـــا  بالعمـــل املنرمـــة او العمـــل
 املشـــرتإ الفهـــو هـــذا وان ، للمنرمـــة العليـــا االدارة اعضـــاء وســـ  ادراكيـــة وخـــرائ  مشـــرتإ فهـــو وتطـــوير
 املنطلــ  هــذا ومــن. التنريمــ  الــتعلو احــدال اىل تفضــ  جديــدة واســرتاتيجيات افعــاس تطــوير يف يســت د 

 .التنريم  التعلو يسب  التنريم  التفسري فان
 االجتـا  احـادي تعلوالـ مبفهـوم  حـدما إىل شـبي  كانـت فقـد  Fiol & Lyles ,1985)  مسـاتة امـا
 التنريمــ  الــتعلو بــن البــاح ن ميــ  وقــد  ،Argyris & Schoan) هــا جــاء الــي االجتــا  ثنــائ  والــتعلو
 داخــل حتــدل الــي والســلوكية االدراكيــة التغــريات علــ  ركــ ا فقــد ، ذلــك اىل يضــا . التنريمــ  والتكيــف
 الــذي الـرأي مــ  الباح ـان يتفــ  ، تنريمـ ال الـتعلو تشــكيل كيفيـة حــوس التسـا س علــ  ول جابـة. املنرمـة
 امـرا يعـد املنرمـات داخـل الفـردي الـتعلو ان وهو ، التنريم  التعلو يف املهتمن وس  واس  بقبوس حير 
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 31 :ال دد

 

 ، ذلك اىل يضا . املنرمة يف العاملن االفراد تعلم  ما جمموع من اكرب هو التنريم  التعلو وان ، مهما
 مــن. التنريمــ  التكيــف تشــكل الــي هــ  املنرمــة داخــل الســلوكية غــرياتالت ان علــ  ايضــا البــاح ن اكــد
 االArgyris & Schoan))لــ االجتـا  احـادي الـتعلو ملفهو  مشاب  هو التنريم  التكيف ان ، اخرى ناحية
 ان البـاح ن يـرا اذ. االدراكـ  املنطـ  علـ  االعتمـاد يف لفشـل  وذلـك،  تكيـف جمـرد هو بل تعلو ليس ان 

 اعـل الـذي املوضـ  هـو وهذا. التغيري من وحالة ادراك  منط  هناإ يكون عندما حيدل لتنريم ا التعلو
 يتضـمن التنريمـ  التعلو وان. ل  االشارة سب  الذي االجتا  ثنائ  التعلو ملفهو  مشاب  الباح ن عمل من
 رأيهمــا وحبســ . ليــةاحلا االلــر حتــدي لريــ  عــن مكافــا تتخــذ الــي واملعرفيــة الســلوكية التغــريات مــن كــال
 ادراكيـــة خـــرائ  تطـــوير علـــ  يســـاعد مبـــا عميـــ  وفهـــو ،جديـــدة بصـــرية يتطلـــ  التنريمـــ  الـــتعلو ان ايضـــا
 .مستقبلية وفعاليات وارتبالات جديدة
 القواعــد يتضــمن روتــن :انــ  علــ  التنريمــ  الــتعلو وصــفا فقــد  Levitt & March ,1988) امــا

 تست د  الروتينات هذ  وان. املنرمة ها تعمل الي سرتاتيجياتواال والسياسات واالجراءات واملمارسات
 تــاري  مب ابــة :هــو التنريمــ  الــتعلو ان اىل البــاح ن اشــار وقــد. ال قافيــة االلــر او التنريميــة ال قافــة خللــ 
 القواعد خل  تتطل  املستهدفة االهدا  م  ، واملنرمة االفراد تاري  وان. املستهد  التوج  عل  يعتمد

 الــذي الــروتن خلــ  يــتو احلالــة هــذ  م ــل ويف.تتبــ  ان اــ  الــي والسياســات واالجــراءات واملمارســات ،
 الـــدالالت او املعـــاين حتويـــل لريـــ  عـــن تـــتعلو املنرمـــات ان البـــاح ن واضـــا . التنريمـــ  الـــتعلو يشـــكل
 تتعلو ، والسابقة احلالية خرباكو عرب االفراد تعلو وبقدر. السلوإ توج  روتينيات اىل تارنها من املكتسبة
 الــتعلو تولــد تنريميــة روتينــات اىل تتحــوس بــدورها الــي اجلديــدة واالجــراءات السياســات خلــ  عــرب املنرمــة
 الــتعلو)و ، Complacency Traps  الرضــا فــ ) بـــ اخلاصــة االفكــار البــاح ن ناقشــا كــذلك. التنريمــ 
 الــي الناجحــة املنرمــات يف حيصــل الرضــا فــ   إن رأيهمــا وحبســ . Superstitious Learning  الــوت 
 املرجعــــ  االلــــار ان ، اخــــرى بعبــــارة. املســــتقبل لتوجيــــ  املاضــــ  يف حتققــــت الــــي االجنــــااات علــــ  تعتمــــد

 الــذي الــروتن مــن جــ ء هــو املنرمــة بــ  تقــو  مــا ان اذ. املاضــ  يف املتحققــة بالنجاحــات يتقيــد للمنرمــة
 التعلو يرتب  حن يف. املستقبل يف للنجام اعائق يصبع قد ذلك نا اال جناحا تطبيق  عرب وحققت  ارس 
 نسـبة ارتفـاع سـب  ان مـا كليـة يف املعنيـون يفسـر قد ذلك م اس ، البيةية للعوامل اخلالئ بالتفسري الوت 

 الســب  ان حــن يف ، فيهــا يدرســون الــي الت صصــات يف رغبــتهو عــد  اىل يعــود الطلبــة وســ  الرســوب
 .العائلية الرقابة ضعف و الرتفي  وسائل ك رة ، امل اس سبيل عل  منها اخرى امور يف يكمن احلقيق 
 بانـ  التنريمـ  الـتعلو وصـفوا وقـد ، التنريم  للتعلو الار اااد  Crossan et al ,1999) حاوس وقد
  اعتمــدو  الــذي االلــار كــون خاصــة اتيــة هــذاحيتل وصــفهو وان ، االســرتاتيج  للتجديــد ديناميــة عمليــة
 عـــن فضـــال هــذا ، التنريمـــ  بــالتعلو الصـــلة ذات الســابقة االعمـــاس مــ  مشـــرتكة قواســو ااـــاد اىل يهــد 

 تغيري عملية هو التنريم  التعلو فان رأيهو وحبس . واالسرتاتيجية التنريم  التعلو بن للعالقة مناقشتهو
 قـدموا وقـد. املنرمـة ، ماعـةاجل ، االفـراد هـ  مسـتويات ثالثـة عـرب التجديـد عـن ويعـرب والسـلوإ الفكـر يف

 : وه  التنريم  للتعلو وصفو  الذي االلار اسا  تشكل رئيسة نقاط اربعة
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 بينمـا ، جديـد شـيئ تعلو :هو االستكشا  و،  واالستغالس االستكشا  يتضمن التنريم  التعلو .2
 .تعرف  ما است دا  هو االستغالس

 .واملنرم  ،  اجلماع و الفردي املستوى عل  حيدل التنريم  التعلو .1
ـــلثر والنفســـية االجتماعيـــة العمليـــات .7 ـــتعلو يف ت ــــ: العمليـــات هـــذ  وتتم ـــل ال  ، التفســـريو  ، باحلـــد  ب

 .4Isبـ اختصارا عليها يطل  اليوا ، امللسساتيةو  ، التكاملو 
 .االدراإ يف يلثر والسلوإ ، السلوإ يف يلثر االدراإ .6

 الـــتعلو ان البـــاح ن بـــن ، التنريمـــ  بـــالتعلو لةالصـــ ذات الفكريـــة املـــدار  لتوحيـــد مـــنهو حماولـــة ويف
 تطلبــ ي للجهــد الــذي نتيجــة االجهــاد مــن نوعــا ايضــا يولــد وامنــا ، واملســتويات الوقــت عــرب فقــ  الحيــدل
  الراجعـة التغذيـة) تعلمـ  مت مـا واسـت دا  ، جانـ  مـن  االماميـة التغذيـة) اجلديـد الـتعلو استيعاب عملية
 بـــ عليــ  أللقــوا التنريمــ  للــتعلو فكــري الــار اقرتحــوا البــاح ن ان ، ذلــك اىل يضــا . آخــر جانــ  مــن
(4IS  واجلمـــاع  الفــردي) بـــ املتم لــة ال الثـــة التنريميــة املســتويات عــرب والـــتعلو املعرفــة فيــ  تتــدف  والــذي 

 . واملنرم 
  ال نظ مي ال  لم مس ويات-1

 مباشــرة وغــري مباشــرة بصــورة يــرتب  التنريمــ  الــتعلو ان اىل  Crossan et al ,1995: 339) اشــار
 ، الفـرد مسـتوى علـ  الـتعلو بـن العالقـة علـ  اكـدوا افـو كمـا ، واجلمـاع  الفـردي املستوى عل  بالتعلو
 بالبعـد يتـاثر التنريمـ  للـتعلو فهمنا ان  Nonaka & Takeuchi ,1995:57) ويرى. ،واملنرمة اجلماعة

 مسـتوى مـن حتويلهـا يـتو املعرفـة ان تـرى نرـر وجهـة وهـ ،   Ontological Dimension) االنطولـوج 
 اسـا  يشـكل الفـردي التعلو فان الباح ن اغل  لرأي ووفقا. املنرمة مستوى اىل ، واجلماعات ، االفراد
 هــذا ان اذ ، املنرمــات يف الفــردي الــتعلو اتيــة علــ   Kim) اكــد امل ــاس ســبيل فعلــ  ، التنريمــ  الــتعلو
 فهـ  لـذا ، افرادهـا عـرب تـتعلو املنرمـات ان بـن وقـد ، الـتعلو يف تقـدما حيـدل الذي هو التعلو من النوع
 الـتعلو وان الفعـل، او املبـادرة بـروم ياخـذون مـن هـو العـاملن واالفـراد الفردي، بالتعلو كبري حد اىل تتاثر

 تعلـو ةكيفيـ فهـو فـان وعليـ  . Espejo et al ,1996: 154) الفـردي للـتعلو حمصـلة اال هـو مـا التنريمـ 
 :Hedberg ,1981) لـرم اخلصـوص وهـذا. املنرمـات تـتعلو ان ميكـن كيـف لنـا يفسـر ان ميكـن االفـراد

 املنرـــرين مـــن العديــد ان اىل اشـــار وقــد ، تـــتعلو الواقـــ  يف املنرمــات كانـــت اذا فيمــا مهمـــا تســا ال ، 55
 مشـيدة كيانـات مب ابـة هـ  املنرمـات ان افرتضـوا وقد ، حية كنرو املنرمات معاملة اليليدون التنريمن
 ان اي ، االفـراد مـن جمموعـة لـديها ان ماميي هـا اهو وان شيةا التفعل الفعلية الناحية من فه  لذا ، الغري
 .الفرد م  تبدأ اجلديدة املعرفة

 الـتعلو بـن العالقـة علـ  نرـرة القـاء املهـو مـن فانـ  ، التنريمـ  للـتعلو افضـل فهـو اىل الوصوس والجل
 يذكرنا السابقة املستويات بن العالقة عل  التاكيد ان. اجلماعة مستوى عل  والتعلو ، لفردا مستوى عل 

 ميكـن الي املنرمة ماه د  ومضمون :  Argryis & Schon,1996 89) لرح  الذي التقليدي بالتسا س
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 تنريميــة قـدرة عـن تعــرب االفـراد جمموعـات ان :هـو التســا س هـذا علـ  اجابتهمــا كانـت وقـدد  ؟ تـتعلو ان
 ، املنرمــة يف الفــرد بعضـوية املتعلقــة واالحكــا  القـرارات لصــن  الالامـة القواعــد وضــ  حـاس يف الفعــل علـ 

 فان  للمنرمة اجملموعات تلك عملت ما ومع. وال قافات والنرو واالجراءات السياسات وبناء والتفويت
 & Marsick. )ايضـا املنرمـة مسـتوى  علـ سـيكون الـتعلو فـان وبالتا  ، تتعلو افا عنها يقاس ان ميكن

Neaman ,1996: 99   
 ان اىل اشاروا اذ ، اجلماع  والتعلو الفردي التعلو بن  Espejo et al  156-155 :1996,) مي  وقد
 امــا. االخــرين مــ  هــا يتفــاعلون الــي االفــراد قبــل مــن املمتلكــة الش صــية اخلــربات اىل يشــري الفــردي الــتعلو
 الـتعلو حتقيـ  اىل تفضـ  الـي احلـاالت او العامـة االهتمامـات يف املشـاركة اىل يشري فان  ، اجلماع  التعلو

 الـي العوائـ  علـ  التغل  يف افرادها ينجع عندما تتعلو املنرمات ان عل  ايضا يلكدون وهو ، التنريم 
 الـذين  نالبـاح مـن بـ  البـت  عـدد الـرأي هـذا م  ويتف . وتصحيحها االخطاء اكتشا  فرص من تقلل
 هـو اجلماعـة مسـتوى علـ  الـتعلو ان عل  اكدوا اذ ،التنريم  والتعلو اجلماع  و الفردي التعلو بن مي وا
 حتويــل يــتو اجلمــاع  الــتعلو خــالس فمــن ، التنريمــ  والــتعلو الفــردي الــتعلو بــن يــرب  الــذي اجلســر مب ابــة

   an ,1996: 102Marsick & Neam. )تنريم  تعلو اىل ومعرفتهو االفراد تصورات
  ال نظ مي ال  لم عمل ات -1
 املعلومــات معاجلــة مبنرــور كبــري بشــكل تــاثر قــد التنريمــ  الــتعلو لفهــو الســائد االلــار او االمنــوذ  ان

(Cyert & March ,1992:16 ، املعلومـات معاجلـة علـ  القـدرة  تلـك ان اتيـة تـدرإ باتت واملنرمات 
 . Huber,1991:88-89) املنرمـة عـرب املعلومـات وخـ ن وتفسـري شـرون اكتسـاب بــ: مراحلها تتم ل الي
 مــن تتكــون املراحــل متعــددة عمليــة :هــو التنريمــ  الــتعلو ان البــاح ن اغلــ  اكــد فقــد ،اخلصــوص وهــذا

 املراحــل هــذ  وان . Boisot & Child ,1996: 600. )وخ فــا وتفســريها ونشــرها املعلومــات اكتسـاب
 التعلو ادبيات يف اساسيا مفاهيميا دورا وتلع  معرفة اىل املعلومات حتويل يف سةالرئي اخلطوات مب ابة :ه 

 العليـا الدراسـات اسـتاذ  Huber ,1991: 88-115) لـور وقـد . Pawlowsky ,2003: 68) التنريمـ 
 ORGANIZATIONAL) املوســـومة مقالتـــ  يف تكســـا /  اوســـأ جلامعـــة االعمـــاس ادارة كليـــة يف

LEARNING: THE CONTRIBUTING PROCESSES AND THE 
LITERATURES   تتم ــــــل  التنريمـــــ  الـــــتعلو يف عمليــــــات اربعـــــة اتيـــــة علــــــ  فيـــــ  شـــــدد امنوذجـــــا 

 مـن كـل اعتمـد ذلـك اىل يضـا . التنريميـة والـذاكرة ، وتفسـريها املعلومات تواي و  ، املعرفة اكتساب:يف
Slater & Narver,1995 ; Jones,2006 ; Martinez-Leon & Martinez-Garcia,2011; 

Santos-Vijande et al ,2012  .نشـــر ، املعلومـــات اكتســاب: وهـــ  التنريمــ  للـــتعلو ابعـــاد اربعــة 
 امنــــوذ  علــــ  وباالعتمــــاد،  ســــب  مــــا علــــ  وبنــــاءا. التنريميــــة والــــذاكرة ، املعلومــــات تفســــري ، املعلومــــات

(Huber)   يف التنريمـــ  للـــتعلو كابعـــاد تيـــةاآل العمليـــات ناالباح ـــ تبـــق اعـــال  يف اآلخـــرين والبـــاح ن 
 : ه و  احلالية الدراسة
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  Information Acquisition الم لومات ا  سا  -أ
 املالئمة املعلومات حتديد:ها ويقصد التنريم  التعلو عملية يف االوىل اخلطوة املعلومات اكتساب مي ل
 املنرمــات ان علمــا. واخلارجيــة ةالداخليــ املصــادر مــن عليهــا احلصــوس اجــل مــن والعمــل للمنرمــة واملفيــدة
 معلومــات  تلـك اخــرى الـرا  مــ  تفـاعلهو خــالس مـن فيهــا العـاملن االفــراد تعلمـ  مــا  تعلـو علــ  قـادرة
  Boisot & Child ,1996: 601.)والسلوكية االدراكية الطرت  تلف عرب املعلومات هذ  وتعلو ، مهمة
 منرمـة يف التسـويق  الكادر ، امل اس سبيل عل  منها متنوعة حاالت يف حيدل التفاعل من النوع هذا ان
 ، اجملهـ ين مـ  تعقـد الـي االجتماعـات خـالس مـن بالسـوت صـلة ذات مهمـة معلومـات عل  حيصل قد ما

 توظـف قـد ، ذلـك م ـاس فيهـا العاملن خربة من املعلومات عل  املنرمة حتصل كذلك. وغريهو واملواعن
. االخــرى عملهــا جمــاالت يف معرفــة ايــة او،  مهمــة تســويقية معرفــة لكــونميت الــذين العــاملن بعــت املنرمــة
 املنرمــة تكــون احلالــة هــذ  م ــل ويف للمعلومــات، مهمــا مصــدرا قــدتكون املنرمــة فــان ، ذلــك اىل يضــا 
 .من  املفيدة املعلومات است را  العاملون يستطي  معريف   ون مب ابة

  Information Dissemination الم لومات  شر- 
 او االجـــ اء لكـــل متاحـــة جعلهـــا اي ، املنرمـــة عـــرب نشـــرها يفـــرتض املعلومـــات علـــ  احلصـــوس مبجـــرد
 & Slater 65:. )هلــا احلاجــة بــامس تكــون الــي الوحــدات اخلصــوص وجــ  وعلــ  التنريميــة، الوحــدات

Narver,1995  نشــــر خالهلــــا مــــن ميكــــن متنوعــــة اســــالي  املنرمــــات تســــت د  ، بــــذلك يتعلــــ  وفيمــــا 
 فعــن. املل صــة الرسـائل واســلوب ، املوجهــ  الرسـائل اســلوب ، االسـالي  هــذ  اهــو بـن ومــن، لومـاتاملع

 مـن املنرمـة تسـع  حـن يف ، حمـددة تنريميـة وحدات اىل تنشر او املعلومات تواع املوجه  الرسائل لري 
 Daft.)تامة تمانةب املعق تشكيل واعادة املعلومات حجو تقليل اىل املل صة الرسائل اسلوب تبين خالس

&Huber ,1987: 4   
 الــتعلو ســرعة مــن ت يــد افــا -أ :بـــ تتم ــل التنريمــ  للــتعلو متضــمنات ثالثــة حيقــ  املعلومــات نشــر ان

 ت ومـن التنريميـة والوحـدات االفـراد تعلـو مـن تعـ ا -ب. وتل يصـها الرسـائل توجي  خالس من التنريم 
 احلاالت يف خاصة التنريمية املعرفة من ت يد - . لوماتللمع عديدة مصادر تتضمن الفا ككل املنرمة
 املعلومـــات اجـــ اء جتميـــ  يـــتو مـــا لغايـــة فعليـــا لـــديها املتاحـــة املعلومـــات مقـــدار املنرمـــة فيهـــا التعـــر  الـــي

  (Jones,2006: 55 .الرئيسة الذاكرة يف امل تلفة

  Information Interpretation الم لومات تفس ر-ج
 او املــدراء كــون التنريمــ  الــتعلو عمليــة يف مهمــا جــ ءا املعلومــات تفســري مرحلــة  نالبــاح غالبيــة يعــد
 ، آخـر جانـ  مـن. هلـا الصحيع التفسري اعطاء يف يفشلون افو اال املالئمة املعلومة ميتلكون قد العاملن

 واجلمـاع  الفردي ناملستوي عند القائو النرا  داخل استيعاها يتو املعلومات تفسري من املتولدة املعرفة ان
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(Pawlowsky et al ,2003:777 . املشاركة لتسهيل صرحية معرفة اىل الضمنية املعرفة حتويل يفرتض لذا 
  Boisot & Child ,1996: 604. )التنريمية واإلجراءات الروتن يف دجمها ت ومن فيها

 ان ضرورة عل   Slater & Navaer,1995 68:) اكد فقد للمعلومات املتنوعة التفسريات وةصوص
. التفســريات هــذ  بعــت او كــل علــ  معــا االثنــن او عــاملن او مــدراء كــانوا ســواء املعنيــن امجــاع يتحقــ 
 مــن امل يــد توليــد اجــل مــن التفســري يف املشــاركة بشــعور املنرمــة افــراد يتمتــ  ان اــ  ، ذلــك اىل يضــا 

 .اجلديدة للمعرفة الشاملة التفسريات

   Organizational Memory ال نظ م   ال ا ر -د
 هـــذ  وان ، املنرمـــة ذاكـــرة يف اجلديـــدة املعرفـــة ايـــداع تتضـــمن التنريمـــ  الـــتعلو يف االخـــرية املرحلـــة ان

 يف املنرمــة واجـراءات روتينــات تعـديل اعـادة عــن فضـال ، جديــد تنريمـ  فعـل اىل حتويلهــا يـتو املعلومـات
 الت ـ ين ، تـا جـ ئن تتضـمن التنريمية والذاكرة . Jones,2006: 45. )خ فا يتو الي املعرفة تلك ضوء

 تكـــون قـــد التنريميـــة الـــذاكرة يف امل  ونـــة املعلومـــات ان. املعلومـــات واســـرتجاع ، باملعلومـــات اواالحتفـــا 
 التنشـــةة عمليـــات عـــرب تبنيهـــا يـــتو الــي وال قافـــات املعتقـــدات و والتكنولوجيـــا االجـــراءات و القواعـــد حــوس

 ومعلومــات  صــلبة معلومــات اىل تصــنف عــادة وهــ  . Levitt & March ,1988:320. )االجتماعيــة
 اجـراءات  يف ،وتتجسـد وامللفـات الوثـائ  عل  تسجل الي املعلومات الصلبة باملعلومات ويقصد ، ناعمة
 افــراد عقــوس يف امل  نــة املعلومــات تتضــمن فهــ  ، الناعمــة املعلومــات امــا. ذلــك وغــري  والروتينــات العمــل
 ومســـتوى امل  ونــة املعلومــات تــوافر مــدى علــ  يعتمــد فانــ  املعلومــات باســرتجاع ،يتعلــ  وفيمــا. ةاملنرمــ

 علمـا. اسـت دامها تكـرار مـدى و املعلومـات ااـاد سـهولة علـ  يعتمـد املعلومات توافر وان ،  االسرتجاع
 & Walsh).املنرمــة مســتوى وعلــ  االفــراد مســتوى علــ  وتــا املعلومــات الســرتجاع مســتوين هنـاإ ان

Ungson ,1991:32 .  
   التنظيمي والتعلم التنظيمي الهيكل بني العالقة -ثالثا
 ، التنريميـة الرـرو  تغريت اذا الوقت عرب تغيري  ميكن لذا ، بالدينامية يتسو التنريم  اهليكل ان مبا
 كتســـابا  علـــ  املنرمـــات يف العـــاملن االفـــراد يســـاعد الـــذي بالشـــكل تعديلـــ  وميكـــن ، جانـــ  مـــن هـــذا

 يلثر التنريم  اهليكل ان  Fiol & Lyles ,1985)اشار وقد. آخر جان   من اجلديدة واملعار  اخلربات
-Martinez-Leon & Martinez:  )منهـــــا عديـــــدة الســـــباب الـــــتعلو علـــــ  املنرمـــــات قـــــدرة يف

Garcia,2011: 543  
 فان لذا ، غريها دون ةملنرم اخلصوصية بعت فيها يفارسات او، عمليات اسد التنريم  التعلو ان .2

 .املمارسات هذ  م ل تشكيل يف اساس  دور التنريم  للهيكل
 داخـل الـتعلو بعمليـات النهـوض عمليـة يف يسـاعد يفـا التفاعل آليات بتحديد يقو  التنريم  اهليكل .1

 .املنرمة
 .املنرمات داخل التعلو عملية اليها حتتا  الي املعلومات تدف  يف التنريم  اهليكل يلثر .7
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 التنســيقية الفعاليــات اجنــاا يف تســت د  الــي اآلليــات وان ، التنســي  اىل التعليميــة النشــالات حتتــا  .6
 .  التنريم  التعلو عمليات تشكيل يف مهما دورا تلع 
 خـالس مـن التنريمـ  الـتعلو علـ  كبـري تتثري ل  التنريم  اهليكل ان اعال  الوارد  االسباب من يتضع

 Morgan & Ramirez) اتف  وقد. ذلك وغري املعلومات وتدف  والتنسي  تفاعلال آليات حتديد يف دور 
 التنريمـ  الـتعلو عل  التنريم  للهيكل الكبري التتثري حوس  Fiol & Lyles) ب  جاء ما م   1984:13,

ـــتعلو عمليـــات تعـــ ا العضـــوية واهلياكـــل والالمرك يـــة املرونـــة ان اىل اشـــارا اذ ،  ايـــر  اذ ، املنرمـــات داخـــل ال
ـــتعلو عمليـــات مـــن تعـــ ا بطريقـــة تصـــمو ان ميكـــن املنرمـــات ان البـــاح ن  Hong) بـــن وقـــد. فيهـــا ال

 اال ، التنريمـ  والـتعلو اهليكـل بن العالقة موضوع نال  الذي القليل االهتما  من بالرغو ان   1999:89,
 حـــن يف. املنرمـــات يف الـــتعلو ثقافـــة يعـــ ا العضـــوية خصائصـــ  مـــ  التنريمـــ  اهليكـــل ان املتوقـــ  مـــن انـــ 
 الـتعلو وآليـات باملرك يـة تتسـو الـي اهلياكـل بـن سـلبية عالقة هناإ ان   Shipton et al ,2002: 58)يرى

 اك ــر هــ  العضــوية اهلياكــل ان اىل  Huang et al ,2011: 1106) اشــار آخــر جانــ  مــن. التنريمــ 
 اختاذ عمليات يف الالمرك ية تشج  لعضويةا اهلياكل ان ،  امل اس سبيل فعل  ، التعلو عمليات م  ارتبالا
. العمليــات هــذ  م ــل يف اكــرب مبشــاركة الضــمنية املعرفــة ميتلكــون يفــن لالفــراد تســمع فهــ  وبالتــا  القــرار

 & Davenport 150 :) اشــار فقــد التنريمــ  الــتعلو وعمليــات املنرمــة حجــو بــن العالقــة وةصـوص
Prusak ,1998 الصـغرية املنرمـات يف اسـهل تكون املعرفة او املعلومات لوحتوي ومشاركة خل  عملية ان 

. املنرمـة حلجـو كمقيـا  العمـل قـوى عنصـر باالعتبار آخذين ، الكبرية املنرمات م  باملقارنة واملتوسطة
 ايضـا يلعـ  التنريمـ  اهليكـل ان Martinez-Leon & Martinez-Garcia,2011: 543) لـرأي ووفقـا
 يف ودجمهــا ، اجلديــدة املعرفــة واكتســاب املطلوبــة املعرفــة مصــادر حتديــد علــ  ةاملنرمــ قــدرة يف اساســيا دورا

 .للمعرفة املنرمة معاجلة كيفية يف كبرية اتية التنريم  للهيكل فان ، املنطل  هذا ومن. التنريمية الذاكرة
 تنريمـ ال الـتعلو عمليـات دعو يف خاصة اتية التنريم  اهليكل لنم  ان ، اعال  يف تقد  يفا يتضع

 االنشــــطة صــــياغة  املــــدراء يســــتطي  خاللــــ  فمــــن. ككــــل  واملنرمــــة ، واجلماعــــة ، االفــــراد مســــتوى علــــ 
 ، التنريمــــ  الــــتعلو عمليــــات او مبراحــــل الصــــلة ذات االداريــــة والعمليــــات االجــــراءات وحتديــــد التنريميــــة
 .يةالبية للمستجدات االستجابة عل  املنرمة قدرة يعي  او يسهو قد فان  وبالتا 

 

 المبحث الثالث: الجان  الميداني

 أوال. مقياس البحث 
 -اخلماس  ،ومت إخضاع  لالختبارات االتية: (Likert)صمو مقيا  البح  باالعتماد عل  مقيا  
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 31 :ال دد

 

 .اتساق وثبات مق ا  البحث  3
وقد مت حسـاب معامـل ،قا  الباح ان بالتتكد من اتسات وثبات مقاييس البح  بطريقة إلفا كرونباخ 

وه  مقبولة إحصائيا  ، 0882ال بات للمقاييس باست دا  معامل إلفا كرونباخ وقد بلغت قيمة املعامل )
  ،وتدس عل  االتسات الداخل  للمقيا . 0835من )يف البحول اإلدارية والسلوكية الن قيمتها اكرب 

 . الصدق الظاهري لمق ا  البحث:1
 عرض  بصيغت  النهائية عل  عدد من امل تصن هد  التتكد من الصدت الراهري ملقيا  البح  مت

 ،وقــد اعتمــدت املالحرــات الــي أبــدوها ، وعــدلت فقــرات املقيــا  مبــا يــتالء  واملقرتحــات 2رقــو )ملحــ  
 املذكورة.

 ثانيا: اإلحصائيات الوصفية: 
   مصفوفة االرتباط واإلحصائيات الوصفية ملتغريات الدراسة:6)رقو يالحظ يف جدوس 

 (.Cent)زي  المر   -3
  7وهو اعل  من الوسـ  الفرضـ  البـالل ) ، 7848حق  بعد املرك ية وسطا حسابيا مواونا مقدار   )

وهـــذا يـــدس علـــ  ان املنرمـــة املبحوثـــة تعتمـــد علـــ  املرك يـــة يف تســـيري  ،  2804، بـــاارا  معيـــاري بلـــل )
اجابــات افــراد العينــة ةصــوص اعماهلــا ، ويــدعو ذلــك اخنفــاض قيمــة االاــرا  املعيــاري يفــا يلشــر اتســات 

 البعد املذكور.
 (.Form)الرسم    -1

  7وهــــو اعلــــ  مــــن الوســــ  الفرضــــ  البــــالل )،  7838بلــــل الوســــ  احلســــاي املــــواون لبعــــد الر يــــة )
وهـذا يـدس علـ  ان املنرمـة قيـد الدراسـة تعتمـد الر يـة اىل حـد كبـري عـرب ،  0893،باارا  معياري بلـل)
يمــات والتــ ا  العــاملن هــا. ويــدعو ذلــك اخنفــاض قيمــة االاــرا  املعيــاري مــا يلشــر توثيــ  االوامــر والتعل

 .اتسات اجابات افراد العينة ةصوص بعد الر ية

 (.Speال خصص ) -1
وهو اعل  مـن الوسـ  الفرضـ  البـالل ،   7899حق  بعد الت ص  وسطا حسابيا مواونا مقدار   )

عاليــة اىل حــد مــا يف املنرمــة قيــد الدراســة. ويــدعو ذلــك   ،وهــذا يــدس علــ  وجــود الت صــ  بدرجــة 7)
  ، يفـا يلشـر اتسـات اجابـات افـراد العينـة ةصـوص البعـد 2806اخنفاض قيمـة االاـرا  املعيـاري البالغـة )

 املذكور.
 (Compال  ق د). -4

،   7وهــو اعلــ  مــن الوســ  الفرضــ  البــالل )،   7841بلــل الوســ  احلســاي املــواون لبعــد التعقيــد  )
وهذا يدس عل  وجود درجـة عاليـة مـن التعقيـد يف املنرمـة املبحوثـة. ويـدعو ذلـك قيمـة االاـرا  املعيـاري 

   ، يفا يعين تقارب اجابات افراد العينة وقوة اتفاقها.2804البالغة )
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  N=  86)   مصفوفة االرتباط، واألوساط احلسابية واالارافات املعيارية ملتغريات البح 6)رقو جدوس 

 Cen. Form   Spe. Comp. Stru. Acq. Diss. Intr. Me. 
Org. 

L 
Cen. 2          

Form. 
0869*

* 
2         

Spe. 
0861*

* 
0851*

* 
2        

Comp. 
0876*

* 
0828 0814* 2       

Stru. 
0880*

* 
0835*

* 
0834*

* 
0859*

* 
2      

Acq. -0823 
-

0815* 
-0824   0805 -0829 2     

Diss 
0871*

* 
0879*

* 
0876*

* 
0827 

0862*
* 

-0823 2    

Intr. -0803 0803 0826 0828 0820 0817* 0817* 2 
 
 
 

 

Me. 
 

0825 0810 0805 0820 0823* 0805 
0887*

* 
0872*

* 
2  

Org. L 0809 0824 0825 0829 0810 
0864*

* 
0859*

* 
0837*

* 
0843*

* 
2 

وس  
 حساي

7848 7838 7899 7841 7832 185 782 1885 1895 
188
4 

اارا  
 معياري

2804 0893 2806 2804 2805 2871 0893 2875 2877 
287
4 

 املصدر:إعداد الباح ان
 .%5*معنوي عند مستوى 

 .%1** معنوي عند مستوى 
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 31 :ال دد

 

 (.Strucاله كل ال نظ مي) -5
 ، وهـــو اعلـــ  مـــن الوســـ  7832مواونـــا عامـــا بلـــل ) نـــاس متغـــري اهليكـــل التنريمـــ  وســـطاد حســـابياد

   ، ما يدس عل  ان من  اهليكل التنريم  السائد عل  مستوى املنرمة واملصان  التابعة 7الفرض  البالل )
هلا هو النم  اآل  الذي يعتمد عل  تبين املرك ية والر ية والت ص  والتعقيد اىل حد كبري. ويدعو ذلك 

ما يعين اتسات اجابات افراد العينة حـوس متغـري اهليكـل  ، 2805  املعياري البالغة )اخنفاض قيمة االارا
 التنريم .

 (.Acqأ  سا  الم لومات ) -6
  ، وهـو اعلـ  مـن الوسـ  الفرضـ  185حق  بعد اكتساب املعلومات وس  حساي مواون مقدار  )

عينــة البحــ  لضــعف تــوافر هــذا  مــا يــدس علــ  ادراإ ، 2871)   ، بــاارا  معيــاري عــا  بلــل7البــالل )
البعد يف املنرمة جمتم  الدراسة. يضا  اىل ذلك ، كانت قيمة االارا  املعياري مرتفعة اىل حد ما ، ما 

 يعين تشتت اجابات العينة حوس هذا البعد.
 (.Diss شر الم لومات) -7

  7س  الفرض  البالل )  ، وهو اعل  من الو 782بلل الوس  احلساي املواون لبعد نشر املعلومات  )
، مــا يــدس علــ  ان نشــر املعلومــات ينــاس اهتمــا  حمــدود اىل حــد مــا مــن قبــل املنرمــة موضــوع البحــ  ، 

  . ما يلشر ان البيانات متجانسة.0893ويدعو ذلك قيمة االارا  املعياري البالغة )
 (.Intrتفس ر الم لومات) -4

  7  وهو اقل من الوسـ  الفرضـ  البـالل )1885ات )بلل الوس  احلساي املواون لبعد تفسري املعلوم
، ما يعين ضعف توافر هذا البعد يف املنرمة موضوع الدراسة ، ويع ا ذلك ارتفاع قيمة االارا  املعياري 

  . ما يلشر تشتت اجابات افراد العينة وعد  اتفاقها حوس هذا البعد.2875اىل حد ما والبالغة )
 (.Memoال ا ر  ) -1

  ، وهــو اقــل مــن الوســ  الفرضــ  1895(الــذاكرة التنريميــة  وســطاد حســابياد مواونــا بلــل حقــ  بعــد
 ، ما يدس عل  ضعف توافر هذا البعد يف املنرمـة املـذكورة ، ويعـ ا ذلـك ارتفـاع قيمـة االاـرا  7البالل )

حوس هذا    ، وهذا يلشر ضعف جتانس اجابات العينة وعد  اتفاقها2877املعياري اىل حد ما والبالغة )
 البعد.

 (.Org.learال  لم ال نظ مي) -30
 ، وهو اولـت مـن الوسـ  الفرضـ  1884ناس متغري التعلو التنريم  وسطاد حسابيادعاما مواونا بلل )

  ، ما يعين ضعف توافر متغري التعلو التنريم  يف املنرمة موضوع البحـ  ، وعـ ا ذلـك ارتفـاع 7البالل )
 ، مــا يلشــر ضــعف اتفــات افــراد عينــة الدراســة حــوس 2874حــد مــا والبالغــة  )قيمــة االاــرا  املعيــاري اىل 

 هذا املتغري.
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  ثالثا: اختبار فرضيات البحث

 اخ با   رض ات اال تباط
ومـا انب ـ   ، اختبـار الفرضـية الرئيسـة االوىل   مـن اجـلPearsonاعتمد الباح ان عل  معامل ارتبـاط )
 :عنها من فرضيات فرعية وعل  النحو األيت

 اخ با  الفرض   الفرع   األولى:  -3
  ان قيمــة معامــل االرتبــاط بــن بعــد املرك يــة ومتغــري الــتعلو التنريمــ  بلغــت 6)رقــو يتبــن مــن جــدوس 

وهـــ  قيمـــة وان كانـــت موجبـــة اال افـــا ضـــعيفة جـــدا وغـــري دالـــة احصـــائيا ، مـــا يعـــين ان تقييـــد  ، 0809)
وحصـر عمليـة اختـاذ القـرارات يف املسـتويات العليـا مـن  ،ريميـةاملنرمة حلريـة تصـر  االفـراد والوحـدات التن

 شتن  يضعف االنشطة والفعاليات اخلاصة بالتعلو التنريم  داخل املنرمة املذكورة. 
 اخ با  الفرض   الفرع   النا   :  -1

ت   ان قيمــة معامــل االرتبــاط بــن بعــد الر يــة ومتغــري الــتعلو التنريمــ  بلغــ6) رقــو يتبــن مــن جــدوس
وهـــ  قيمـــة موجبـــة اال افـــا ضـــعيفة وغـــري دالـــة احصـــائيا ، وتفســـر هـــذ  العالقـــة ان التوســـ  يف  ، 0824)

اعتمــاد الر يــة مــن خــالس توثيــ  االوامــر والتعليمــات واالجــراءات والــ ا  العــاملن بضــرورة العمــل مبوجبهــا 
ذا من جان  ، وان هذا التوس  وعد  اخلرو  عنها قيد حرية هلالء يف التعامل م  املها  املكلفن ها ، ه

 قد اضعف اىل حد كبري انشطة وفعاليات التعلو التنريم  داخل املنرمة املذكورة من جان  آخر.
 اخ با  الفرض   الفرع   النالن :  -1

  ان قيمة معامل االرتباط بن بعد الت ص  ومتغري التعلو التنريمـ  بلغـت 6) رقو يتبن من جدوس
موجبة وضعيفة و غريدالة احصائيا، ما يعـين ان توسـ  املنرمـة موضـوع الدراسـة يف   ، وه  قيمة 0825)

اعتماد اسلوب الت ص  العا  يلدي اىل ضعف االنشطة والفعاليات ذات الصلة بـالتعلو علـ  مسـتوى 
 العاملن واملنرمة ككل.

 اخ با  الفرض   الفرع   الراب  :  -4
عامــل االرتبــاط بــن بعــد التعقيــد ومتغــري الــتعلو التنريمــ    اعــال  ان قيمــة م6) رقــويتبــن مــن جــدوس 

  وه  قيمة موجبة ولكنها غري دالة احصائيا. و تفسر هذ  العالقة ارتفاع مستوى التعقيد 0829بلغت )
يف املنرمة موضوع الدراسة واملتم ل بوجود درجـة عاليـة مـن التـداخل واالادواجيـة يف االنشـطة والفعاليـات 

االشــرافية ، مــا ادى اىل عــد  االهتمــا  بتنميــة قابليــات الــتعلو التنريمــ  داخــل املنرمــة  وتعــدد املســتويات
 املذكورة.

بعد اختبار الفرضيات الفرعية املنب قة عن الفرضية الرئيسة االوىل قا  الباح ان باختبار الفرضية الرئيسة 
اهليكـل التنريمـ  مـ  الـتعلو    اعـال  ان قيمـة معامـل ارتبـاط6) رقـواالوىل بشكل عا  ،وتبن مـن جـدوس 

وهـ  قيمـة موجبـة وغـري دالـة احصـائيا ،مـا يـدس علـ  ان اهليكـل  ، 0810التنريم  وبشـكل عـا  بلغـت )
التنريم  املعتمد من قبل املنرمة املبحوثة وبصيغتها احلالية ال ميكن ان تساهو يف حتسن التعلو التنريم  
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لبيةيــة، ومـــن ت عــد  قــدركا علـــ  منافســة املنتجـــات بالشــكل الــذي يســـاعدها علــ  التكيــف للمتغـــريات ا
 االجنبية يف االسوات احمللية والعاملية.

 -اخ با   رض ات االثر:
است د  الباح ان حتليل االادار البسي  من اجـل اختبـار الفرضـية الرئيسـة ال انيـة ومـا تفـرع عنهـا مـن 

 فرضيات فرعية وحس  اجلدوس االيت:
 ضية الرئيسة ال انية  اختبار الفر 5) رقوجدوس 
 تابع

 مستقل

Organizational Learning 
F 2R 

Α β 

Cent.  36.2 .6.. .6..0 .6... 

Form. 1862 .6.3 36.2 .6.30 

Spe. 1860 .6.. .6.. .6.32 

Comp. 1819 .6.. 26.0 .6.20 

Stru. 1808 .63. 26.3 .6.. 

  . 4836) %2  اجلدولية عند مستوى معنوية Fتبلل قيمة ) -
  . 7883) %5  اجلدولية عند مستوى معنوية Fتبلل قيمة ) -

 -  ما يتيت:5) رقو يتبن من جدوس
  وه  قيمة موجبة 0804إن قيمة معامل اادار بعد املرك ية عل  متغري التعلو التنريم  بلغت  ) -2

العمليـة ،ويـدس علـ  إن  اال افا ضعيفة وغري دالة احصائيا، ما يلشر ان هذا التاثري غري فعـاس مـن الناحيـة
  إذا ااداد اســت دا  املنرمــة للمرك يــة يف ادارة نشــالاكا،وما يــدعو 0804الــتعلو التنريمــ  يــ داد مبقــدار )

 ، وهــ  قيمــة غــري معنويــة ،وقــد بلغــت 08443  احملســوبة ألمنــوذ  االاــدار قــد بلغـت )Fذلـك إن قيمــة )
  مـن التغـريات الـي %088رك يـة يفسـر مـا نسـبت  ) ، وهـذا يعـين إن بعـد امل08008قيمة معامل التحديد)

إن النتــائ  أعــال  تــدعو صــحة الفرضــية الفرعيــة االوىل الــي تــن  علــ  عــد   تطــرأ علــ  الــتعلو التنريمــ .
 وجود عالقة أثر ذات داللة معنوية بن بعد املرك ية والتعلو التنريم . 

وهـــ  قيمـــة ،  0821التنريمـــ  بلغـــت  ) إن قيمـــة معامـــل ااـــدار بعـــد الر يـــة علـــ  متغـــري الـــتعلو -1
موجبة اال افا ضعيفة وغـري دالـة احصـائيا، مـا يلشـر ان هـذا التـاثري غـري فعـاس مـن الناحيـة العمليـة ،ويـدس 

ومـا . اد است دا  املنرمة للر يـة يف ادارة نشـالاكاد  إذا اا 0821عل  إن التعلو التنريم  ي داد مبقدار )
وهـ  قيمـة غـري معنويـة ،وقـد بلغـت  ، 1827وبة ألمنـوذ  االاـدار بلغـت )  احملسFيدعو ذلك إن قيمة )
  مـن التغـريات الـي %185 . وهـذا يعـين إن بعـد الر يـة يفسـر مـا نسـبت  )08015قيمة معامل التحديد)

إن النتــائ  أعــال  تــدعو صــحة الفرضــية الفرعيــة ال انيــة الــي تــن  علــ  عــد   تطــرأ علــ  الــتعلو التنريمــ .
 ة أثر ذات داللة معنوية بن بعد الر ية والتعلو التنريم . وجود عالق
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وهــ  قيمــة ،  0822حقــ  بعــد الت صــ  معامــل ااــدار علــ  متغــري الــتعلو التنريمــ  مقــدار   ) -7
موجبة وغري دالة احصـائيا. مـا يلشـر ان هـذا التـاثري غـري فعـاس مـن الناحيـة العمليـة ،ويـدس علـ  إن الـتعلو 

وما يدعو ذلك  .اد است دا  املنرمة للت ص  يف ادارة نشالاكاد  إذا اا 0822ر )التنريم  ي داد مبقدا
  وهـ  قيمـة غـري معنويـة ،وقـد بلغـت قيمـة معامـل 2898  احملسـوبة ألمنـوذ  االاـدار بلغـت )Fإن قيمة )
  من التغريات الي تطـرأ علـ  %187 ، وهذا يعين إن بعد الت ص  يفسر ما نسبت  )08017التحديد)

إن النتائ  أعال  تدعو صحة الفرضـية الفرعيـة ال ال ـة الـي تـن  علـ  عـد   وجـود عالقـة لو التنريم .التع
 أثر ذات داللة معنوية بن بعد الت ص  والتعلو التنريم . 

وهـ  قيمـة موجبـة ، 0824حق  بعد التعقيد معامل اادار عل  متغري التعلو التنريم  مقدار   ) -6
يلشر ان هذا التاثري غري فعاس من الناحية العملية ،ويدس عل  إن التعلو التنريم  وغري دالة احصائيا، ما 

  احملسـوبة Fاد التعقيد يف ادارة نشالات املنرمة، وما يدعو ذلك إن قيمـة )د  إذا اا 0824ي داد مبقدار )
 ، 08073  وهــ  قيمــة غــري معنويــة ،وقــد بلغــت قيمــة معامــل التحديــد)7823ألمنــوذ  االاــدار بلغــت )

إن   مــن التغــريات الــي تطــرأ علــ  الــتعلو التنريمــ .%783وهــذا يعــين إن بعــد التعقيــد يفســر مــا نســبت  )
النتائ  أعال  تدعو صحة الفرضية الفرعية الرابعة الي تن  عل  عد   وجود أثر عالقة ذات داللة معنوية 

 بن بعد الر ية والتعلو التنريم . 
  ، 0812اهليكــل التنريمــ  علــ  متغــري الــتعلو التنريمــ  بلغــت  ) ان قيمــة معامــل ااــدار متغــري -5

وه  قيمة موجبة وغري دالة احصائيا، ما يلشر ان هـذا التـاثري غـري فعـاس مـن الناحيـة العمليـة ،ويـدس علـ  
ومـا يـدعو ذلـك إن  .  إذا اااد اهتمـا  الشـركة باهليكـل التنريمـ 0812إن التعلو التنريم  ي داد مبقـدار )

 ، وهــ  قيمــة غــري معنويــة ،وقــد بلغــت قيمــة معامــل 7861  احملســوبة ألمنــوذ  االاــدار بلغــت )Fقيمــة )
  مـن التغــريات الـي تطــرأ %6 ، وهـذا يعــين إن متغـري اهليكــل التنريمـ  يفســر مـا نســبت  )0806التحديـد)

عد   وجود أثر إن النتائ  أعال  تدعو صحة الفرضية الرئيسة ال انية الي تن  عل  عل  التعلو التنريم .
 عالقة ذات داللة معنوية بن  اهليكل التنريم  والتعلو التنريم . 

 والتوصيات االستنتاجات: الرابع المبحث

   االستنتاجات: اوال
 :ه  االستنتاجات من عدد الدراسة اظهرت 
 اونمـو  حساي بوس  جاء املرك ية بعد ان ، العينة افراد الستجابات االحصائ  التحليل نتائ  دلت .2

 موضــوع املنرمــة ادارة ان يلشــر مــا ،  7) البــالل الفرضــ  الوســ  مــن اعلــ  وهــو ، 7848) مقــدار 
 وان ، املطلــوب بالشــكل وإســرتاتيجيتها املنرمــة ر يــة صــياغة يف العــاملن مشــاركة  تــدعو م البحــ 

 تطــرم الــي االفكــار اغلــ  وان ، هــا املكلفــن االعمــاس الجنــاا كافيــة غــري هلــو املمنوحــة الصــالحيات
 .العليا االدارة اىل وصوهلا قبل االداري التدر  من لويلة سلسلة عرب  ر قبلهو من
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 البالل الفرض  الوس  من اعل  وهو،   7838) قيمت  بلغت مواون حساي وس  الر ية بعد حق  .1
 وان ، التنريميـة واالجراءات والتعليمات االوامر توثي  من عالية درجة هناإ ان عل  يدس ما ،  7)

 الـي اجلهـات اىل املعلومـات وصـوس دون حتـوس االحيان من ك ري يف املعتمدة واالجراءات السياسات
 تنفيذ عند والتعليمات بالتوجيهات العاملون الت ا  عن فضال هذا ، املناس  بالوقت اليها حباجة ه 

 . اليهو املسندة والفعاليات االنشطة
 الفرضـ  الوسـ  مـن اعلـ  وهـو ،  7899) مقـدار  ونموا  حساي وس  بتعل  الت ص  بعد جاء .7

 العاملن ان جند اذ ، ما حد اىل عالية بدرجة يتوافر املبحوثة املنرمة يف الت ص  ان يعين ما ،  7)
 الصــــلة ذات املهــــا  بتتديــــة يقومــــون وهــــو ، ومــــلهالكو قــــدراكو مــــ  تتفــــ  الــــي باالعمــــاس يكلفــــون

 املكلفــن والفعاليــات االنشــطة عــدد لقلــة بامللــل يشــعرون يــ وعل ، غريهــا دون الوظيفيــة بت صصــاكو
 .ها

 الفرضـ  الوسـ  مـن اعلـ  وهـو ،  7841) مقـدار  مـواون حسـاي وسـ  التعقيد بعد حق  حن يف .6
 ان جنـــد اذ ، بعضـــها عـــن تتمـــاي  املنرمـــة يف الفرعيـــة واالنرمـــة االنشـــطة ان يلشـــر مـــا ،  7) البـــالل

 وتواجـ  ، االشـرافية املسـتويات مـن كبـري عـدد هنـاإ وان ، والتنـوع دبالتعد تتسو التنريمية االهدا 
 فضــال هــذا ، هــا تقــو  الــي والفعاليــات االنشــطة علــ  والســيطرة التنســي  يف صــعوبة املبحوثــة املنرمــة
 .بينها ما يف واالادواجية التداخل من عالية درجة وجود عن

 الوس  من اعل  وهو ، 7832) قيمت  لغتب مواون حساي بوس  التنريم  اهليكل متغري جاء وقد .5
 التابعة واملصان  املنرمة مستوى عل  السائدة التنريمية اهلياكل من  ان عل  يدس ما ،  7) الفرض 

 حـد اىل والتعقيـد ، والت صـ  ، والر يـة ، املرك ية يعتمد الذي اآل  النم  هو البح  موضوع هلا
 .كبري

 مـــواون حســـاي وســـ  اولـــت حقـــ  املعلومـــات اكتســـاب بعـــد ان االحصـــائ  التحليـــل نتـــائ  اظهـــرت .4
 الــتعلو عمليــة يف االوىل اخلطــوة ان يلشــر مــا ،  7) الفرضــ  الوســ  مــن اقــل وهــو ،  185) مقــدار 

 املعلومات حتديد عل  البح  موضوع املنرمة قدرة عد  يف يتم ل كبري ضعف من تعاين  التنريم 
 يفارســات مــن الــتعلو عمليــة تــو  م املــذكورة املنرمــة ان دجنــ اذ عليهــا، احلصــوس ينبغــ  الــي املناســبة

 جمـاس يف جديـد هـو مـا كـل عـن البحـ  علـ  العـاملن وتشـجي  ، املنافسـة املنرمـات واسرتاتيجيات
 عــن فضــال هــذا ، الــالا  االهتمــا  العاليــة واخلــربات املهــارات ذوي مــن االفــراد واســتقطاب ، عملهــو
 .املستقبل يف للعمل كتسا  لسابقةا واخلربات التجارب اعتماد عد 

 الفرض  الوس  من اعل  وهو ،  782) بلل مواون حساي بوس  املعلومات نشر بعد جاء حن يف .3
 التقــارير اســت دا  خــالس مــن ، املعلومــات بنشــر مــا حــد اىل كــتو املنرمــة ان يعــين مــا ،  7) البــالل
 اآلراء تبـــادس علـــ  العـــاملن وتشـــجي  ، التنريميـــة الوحـــدات عـــرب املعلومـــات لنقـــل كوســـيلة الر يـــة

 تكنولوجيـــا ادوات وتـــوفري ، ذلـــك لفعـــل واالســـتعداد الرغبـــة توليـــد لريـــ  عـــن بيـــنهو فيمـــا واالفكـــار
 .اخرى جهة من التنريمية والوحدات جهة من العاملن بن املعلومات لنقل الالامة املعلومات
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 مــن اقــل وهــو ،  1885) قيمتــ  غــتبل مــواون حســاي وســ  حقــ  فقــد املعلومــات تفســري بعــد امــا .8
 حتويـــل يف ضـــعف مـــن تعـــاين البحـــ  موضـــوع املنرمـــة ان يلشـــر مـــا ،  7) املـــواون احلســـاي الوســـ 
 عينـة املنرمـة ان جنـد اذ ، التنريمية واالجراءات الروتن يف دجمها و صرحية معرفة اىل الضمنية املعرفة
 امــتالإ وضــعف ، جديــدة مبعرفــة احالهلــا و القدميــة املعرفــة مــن الــت ل  يف صــعوبة تواجــ  الدراســة
 املعلومــات ك افــة ان عــن فضــال هــذا ، صــحيع بشــكل املعلومــات لتفســري الالامــة لل ــربات العــاملن
 .املعلومات تلك تفسري عل  قدركا تتجاوا املنرمة اىل املتدفقة

 الوســـ  مـــن اقـــل وهـــو ،  1895) بلــل مـــواون حســـاي بوســـ  التنريميــة الـــذاكرة بعـــد جـــاء حــن يف .9
 ذاكـــرة يف اجلديـــدة املعرفـــة ايـــداع عمليـــة يف واضـــع ضـــعف وجـــود يلشـــر مـــا ،  7) املـــواون احلســـاي
 خ ن تو  م الدراسة عينة املنرمة ان جند اذ ، جديد تنريم  فعل اىل املعرفة هذ  وحتويل ، املنرمة
 يسـهل بطريقة املعرفة وحفظ تصنيف يتو وم ، الكايف االهتما  االعماس تنفيذ بكيفية اخلاصة املعرفة

 اىل احلاجـــة حتديـــد يف املشـــاركة قاعـــدة بتوســـي  املنرمـــة اهتمـــا  ان عـــن فضـــال هـــذا ، اليهـــا الوصـــوس
 .املطلوب املستوى دون كان املعلومات

 الوسـ  مـن اقـل وهو ،  1884) قيمت  بلغت مواون حساي بوس  التنريم  التعلو متغري جاء وقد .20
 اسـتجابات حتليـل مـن تبن اذ ، املذكور باملتغري املنرمة اهتما  عد  يلشر ما ،  7) املواون احلساي
 الــــتعلو ابعــــاد مســــتوى علـــ  املواونــــة احلســــابية االوســـاط قــــيو يف تبــــاين وجـــود اعــــال  يف العينــــة افـــراد

 .الفرض  الوس  دون القيو هذ  اغل  كانت  اذ ، التنريم 
 وغري ضعيفة قيمة وه  ،  081) التنريم  علووالت التنريم  اهليكل بن االرتباط معامل قيمة بلغت .22

 ضـعيفة التنريمـ  الـتعلو وامجـا  التنريمـ  اهليكل ابعاد بن االرتباط عالقات وكانت. احصائيا دالة
 التعقيــد ، الت صــ  ، الر يــة ، املرك يــة ارتبــاط معــامالت قــيو بلغــت اذ ، احصــائيا دالــة وغــري ايضــا
 .التوا  عل     0829 ، 0825 ، 0824 ، 089)
 تتثري هلا كان التنريم  اهليكل ابعاد ان االحصائ  التحليل من اتضع ، التتثري بعالقات يتعل  وفيما .21

         التعقيـد ، الت صـ  ، الر يـة ، املرك يـة) لــ احملسـوبة  F قيمـة بلغـت اذ ، معنويـا داس وغـري ضـعيف
 يف التنريمـ  اهليكـل سـاتةم ضـعف يلشر ما ، التوا  عل   7823 ، 2898 ، 1827 ،08443)

 .اآللية اهلياكل  ات العتماد   الدراسة موضوع باملنرمة اخلاصة التعلو عمليات تع ي 
   التوصيات: ثانيا
 :اآلتية التوصياتيف ضوء ما خلصت الي  الدراسة احلالية من استنتاجات ميكن لرم     
 عاليـــــة بدرجـــــة املرك يـــــة  ـــــار  بحوثـــــةامل املنرمـــــة ادارة ان ، االحصـــــائ  التحليـــــل نتـــــائ  اظهـــــرت -2

 درجة من احلد بضرورة نوص  علي . التعلو عل  مشجعة بيةة اااد اما  عائقا منها جعل الذي وبالشكل
 التوج  يضمن مبا الصالحيات منع يف والتوس  ، هلا التابعة واملعامل املنرمة مستوى عل  املعتمدة املرك ية
 :يتاآل خالس من الالمرك ية تبين او
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 31 :ال دد

 

 العمــل ســري لتــدف  الالامــة القــرارات اختــاذ جمــاس يف واملعامــل االقســا  الدارة اكــرب اســتقاللية مــنع -أ
 الــتعلو بعمليــات الصــلة ذات والفعاليــات االنشــطة تــدعو الــي القــرارات،  اخلصــوص وجــ  وعلــ 

 .التنريم 
 .املنرمة يف نللعامل الصالحيات من امل يد بتفويت تسمع ال الي والتعليمات اللوائع تعديل -ب
ـــة لريـــ  عـــن هلـــو املمنوحـــة الصـــالحيات قبـــوس علـــ  العـــاملن تشـــجي  -ت  مـــن اخلـــو  هـــاجس ااال

 .املسلليات من امل يد حتمل او وتطلعاكو رغباكو وتنمية ،االخطاء ارتكاب
 ، هـا يعملـون الـي التنريميـة الوحـدات خط  حوس آرائهو عن التعبري يف للعاملن الفرصة اتاحة -ل

 جهـود تعـ ا شـتفا مـن الـي واالفكـار اآلراء لـرم علـ  مقـدراكو وتنميـة، مشـاركتهو ي تع   هد 
 .وتنفيذها املنرمة اسرتاتيجية صياغة جماس يف العليا الدارةا

ـــدنيا املســـتويات يف العـــاملن تشـــج  بيةـــة تـــوفري -   دون االداريـــة القـــرارات اختـــاذ يف املبـــادرة علـــ  ال
 .الروتينية القرارات اخلصوص وج  ل وع، املباشرين الر ساء اىل الرجوع

 لعمليــات ااابيــا دافعــا تشــكل م الدراســة موضــوع املنرمــة قبــل مــن املعتمــدة الر يــة درجــة ان مبــا-1
 :اآليت خالس من الر ية شدة ختفيف عل  العمل بضرورة نوص  لذا ، التنريم  التعلو
 والوحــدات العــاملن ســلوإ تقيــد لــيا املكتوبــة واإلجــراءات والتعليمــات االوامــر يف النرــر اعــادة -أ

 .املذكورة للجهات التصر  وحرية واالجتهاد ، املرونة من كايف قدر اتاحة اجل من التنريمية
 ان عل  ، االنس  ه  افا عل  يعتقدوفا الي الطريقة وف  االعماس اداء عل  العاملن تشجي  -ب

 .املنرمة عمل حتكو الي االساسية القواعد عن اخلرو  اىل ذلك اليلدي
 مبعـق اي ، املتشـاهة املهـا  مـن حمـدود عـدد يـلدون العـاملن ان ، احلالية الدراسة نتائ  من يتضع-7
 مســـتوى اخنفـــاض اســـباب احـــد كـــان والـــذي ، العـــا  الت صـــ  مـــنه  تعتمـــد املبحوثـــة املنرمـــة ادارة ان

 : باآليت نوص  لذا ، املذكورة املنرمة داخل التعلو وفعاليات نشالات
 واخلــــربات املهــــارات مــــن امل يــــد اكســــاهو هــــد  ، بتنفيــــذها العــــاملون يكلــــف الــــي املهــــا  تنويـــ  -أ

 العــاملن مســتوى علــ  الــتعلو حالــة يعــ ا امبــو  ، فيهــا هــو الــي والرتابــة امللــل حالــة عــن وإبعــادهو
 .واملنرمة

 او داخــل ملقامــةا التدريبيــة الــدورات يف العـاملن مــن يفكــن عــدد اكـرب بــ   املنرمــة اهتمــا  ضـرورة -ب
 الصــــناعة جمــــاس يف املســــتجدات آخــــر علــــ  الالعهــــو خالهلــــا مــــن ميكــــن والــــيالعــــرات ، خــــار 

 .النسيجية
 نــواح  جممــل علــ  ســلبية آثــار مــن هلــا ملــا اهليكلــ  التعقيــد ظــاهرة مســتوى ارتفــاع ظــاهرة مــن احلــد-6
 :باآليت نوص  اخلصوص وهذا ، التنريم  التعلو وةاصة االسرتاتيج  االداء
 التابعــة التنريميـة الوحـدات وفعاليــات انشـطة  تلـف بــن بالتنسـي  خاصـة عمــل سـياقات تطـوير -أ

 .للمنرمة
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 الوحــدات  تلــف هــا تقــو  الــي والفعاليــات نشــطة اال يف واالادواجيــة التــداخل ظــاهرة مــن احلــد -ب
 .التنريمية

 اســــتجابت  انضــــم هــــد  ، للمنرمــــة الر ــــ  التنريمــــ  اهليكــــل يف دوريــــة بصــــفة النرــــر اعــــادة -ت
 .املناس  بالوقت البيةية واملستجدات للتغريات

 مـن يسـتدع  مـا ، املعلومـات اكتسـاب عمليـة يف مـن الضـعف حالـة احلاليـة الدراسـة نتائ  اشرت-5
 التنريمـ  الـتعلو مراحـل يف االوىل اخلطـوة   ـل وافـا السيما، الالا  االهتما  العملية هذ  تو  ان املنرمة
  :اآليت خالس من
ـــــذين العـــــاملن اســـــتقطاب -أ  ، اجلنســـــن كـــــال مـــــن متميـــــ ة معرفيـــــة وقـــــدرات مبهـــــارات يتمتعـــــون ال

 .اخرى منرمات يف او املنرمة داخل كانوا سواء اآلخرين م  التفاعل عل  وتشجيعهو
 مجــ  مهمــة تتــوىل واملتابعــة، الت طــي  بقســو تــرتب  البيةــ  باملســع ختــت  تنريميــة وحــدة انشــاء -ب

 الولين املستوين عل  وتطورها النسيجية الصناعة بواق  الصلة ذات دراساتال واعداد املعلومات
 .والعامل 

 تعقــد نــدوات او مــل رات يف العمــل يف واالخفاقــات النجاحــات مناقشــة علــ  العــاملن تشــجي  -ت
 .املنرمة يف للتعلو كمنه  اآللية هذ  واعتماد ، الغرض هلذا

 مــن العــاملن وتفاعــل مشــاركة تع يــ  هــد  اكــرب تمــا اه املعلومــات نشــر املنرمــة تــو  ان ضــرورة-4
 :اآليت نقرتم اخلصوص وهذا. آخر جان  من بعضها م  التنريمية والوحدات ، جان 
 .الالامة والبشرية املادية املستل مات توفري خالس من ، الفرق  للعمل املناسبة البيةة كيةة -أ
 .املنرمة يف اآلخرين االفراد تعليو يف واالستعداد الرغبة لديهو الذين العاملن مكافتة -ب
 حاسـوب بـتجه ة رفـدها خـالس مـن املنرمـة يف املعلومـات بتكنولوجيـا اخلاصـة التحتية البق تع ي  -ت

 .اجملاس هذا يف للعمل امللهلة الكوادر توفري ، عن فضال متطورة تشغيل وانرمة
 اســباب خلفــ  يكمــن بحوثــةامل املنرمــة يف املعلومــات تفســري عمليــة يشــوب الــذي الضــعف ان مبــا-3
 التفسـري اىل الوصوس يف تساهو الي املعرفية املقدرات العاملن اغل  امتالإ عد  ابراها من ،والي عديدة

 معـار  اىل الضـمنية املعـار  حتويـل يف املنرمـة قـدرة وضـعف ، اجلديدة املعار  او للمعلومات الصحيع
 وجهـات فيها تطرم لقاءات عقد او حوارات باجراء ةاملنرم قيا  بضرورة نوص  اخلصوص وهذا ، صرحية
 والصـناعات املنرمـة مسـتوى علـ  املعـار  او باملعلومات الصلة ذات القضايا  تلف بشتن العاملن نرر

 .صحيع بشكل املعلومات تفسري كيفية عل  وتدريبهو ومناقشتها النسيجية
  باملعــــار  رفــــدها خــــالس مــــن مرمســــت بشــــكل البيانــــات قواعــــد بتحــــدي  املنرمــــة اهتمــــا  ضــــرورة-8

 يف العــاملن خــربات مــن واملتتتيــة احلدي ــة االفكــار وتطبيــ  ســلوكيات تعلــو وراء والســع  اجلديــدة واخلــربات
 املعـار  هـذ  حتويـل عـن فضـال هـذا ، املنافسـة املنرمـات وخربات يفارسات او ، الدراسة موضوع املنرمة
 .القائمة املمارسات تصحيع او تعديل يف است دامها،و  جديدة تنريمية يفارسات اىل
 



 
 

68 

 31 :ال دد

 

References: 

 .1001 ، عمان ، للنشر وائل دارد   العمل واجراءات التنريود  موس  ، اللواي-2
 

2-Alam ,H.M. " Impact of Organizational Structure and Time on Efficiency: 
Evidence from Pakistan " ", Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in 
Business , Vol.3 ,No.1, 2011. 

3-Al-Raggad ,M. " Effect of Organizational Structure Dimensions on fulfilling 
Managers Need in Jordanian Industrial Companies", Interdisciplinary Journal of 
Contemporary Research in Business , Vol.5 ,No.7, 2013. 

4-Amirhossein ,A. & Raana , N.A. " The Study of Relationship between 
Organizational Structure & the Competency of Experts in Iran National Gas 
Company " Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business , Vol.3 
,No.4, 2011. 

5-Argyris ,C. & Schon ,D.A. " Organizational Learning: A theory of Action 
Perspective " , 2nd ed ,Addison –Wesley Publishing Company  ,1978. 

6-Arney ,JOA. " Ethics & Organizational Structure: a study of organizational 
values " A thesis, University of Colorado ,2007. 

7-Ashkenas ,R. ; Ulrich ,D. ,Jick ,T. & Kerr,S. " The Boundaryless Organization 
" San Francisco: Jossey-Bass Publishers ,2002. 

8-Ashshmmaa , Khaleel , M.H. " Management Principles " , No.1., Almaseerah 
Publishing , Amman ,2009. 

9-Barnes ,K. " The Relationship Between Perceived Organization Structure & 
Perceived Technology and Individual Psychological and Group Empowerment ", 
Dissertation, University of Albany ,2006. 

10- Bernardin –Russell " Management " , Mc Graw-Hill , USA ,1996. 
11-Blankenhagen ,E.E. " Organizational Learning in the Development of 

Doctrine in the U.S Army ,1976-1986: A historically based study " ,George 
Washington University ,1994. 



 

  الحل    النس ج   للصناعات  ال ام الشر    ي ال امل   م  عدد آل اء اس طالع   د اس  ال نظ مي ال  لم  ي ال نظ مي اله كل اثر 
 

69 

12-Boisot ,M. & Child ,J." From Fiefs to Clans & Network Capitalism: 
Explaining Chinas Emerging Economic Order " , Administrative Science Quarterly 
, Vol.41 ,No.4, 1996 . 

13-Chen ,G. " An Organizational Learning model based on western & Chinese 
Management thoughts & Practices " , Management Decision , Vol.43 ,No.4,2005. 

14-Crossan ,M. ; Lane ,H. & White ,R. "An Organizational Learning 
Framework: From Intuition to Institution " , Academy of Management Review , 
Vol.24 ,1999. 

15-Crossan ,M.M. ; Lane , H.W. ; White ,R.E. & Djurfeldt , L. " 
Organizational Learning: Dimensions for a theory" , The International Journal of 
Organizational Analysis , Vol.3 ,No.4,1995. 

16- Cyert ,R.M. & March , J.G. " A behavioral theory of the firm " , 2ed  , 
Blackwell Publishers Inc ,1992. 

17-Daft ,R.L. & Weick ,K.E. "Toward a model of Organizations as 
Interpretation Systems ", Academy of Management Review, Vol.9 ,No.2,1984. 

18-Daft ,R.L. & Huber , G.P. " How Organizations Learn: a Communication 
Framework" , Research in the Sociology of Organizations , Vol. 5 ,1987. 

19- Daft ,Richard ,L., " Organization Theory & Design " Third Edition ,West 
Publishing Company ,1998. 

20- Daft , R. L." Organization Theory & Design " , 7th ed , South-
Western,Thomson Learning ,USA,2001. 

21-Daft , R. L. " Management" , 6th ed ,South-Western , Thomson Learning 
,2003. 

22-Davenport ,T.H. & Prusak ,L. " Working Knowledge: How Organizations 
Manage What They Know" , Harvard Business School Press ,Boston ,MA ,1998. 

23-Delic ,A. & Ahmetovic ,E. " Characteristics  of Organizational Structure of 
Bosnian and Herzegovinian Companies " , Economic Review Journal of Economics 
& Business , Vol.XI ,No.2, 2013.  

24-Duncan ,R.B. & Weiss ,A. " Organizational Learning Implications for 
Organizational Design ". In Straw ,B (Ed). , Research in Organizational Behavior, 
JAI Press ,Greenwich , CT ,1979. 



 
 

50 

 31 :ال دد

 

25-Espejo ,R. ; Schuhmann ,W. ; Schwaninger & Bilello ,U. " Organizational 
Transformation & Learning: A cybernetic approach to management " , New York: 
John Wiley & Sons ,1996. 

26-Fiol ,C. M. & Lyles ,M. A. " Organizational Learning " Academy of 
Management Review, Vol.10 ,No.4 , 1985. 

27-Folami ,L.B. "An Investigation Into Perceptions of Accounting Firm 
Organizational Structure " , Dissertation ,Georgia State University ,1999. 

28-Hedberg ,R. " How Organizations Learn & Unlearn " In  N.C  Nystrom & 
W.H. Starbuck (Eds.) , Handbook of Organizational design , Oxford: Oxford 
University Press ,1981. 

29-Hong ,J. " Structuring for Organizational Learning " , The Learning 
Organization , Vol.6 ,No.4 , 1999. 

30-Huang ,X. ; Rode ,J.C. & Schroede , R.G. " Organizational Structure & 
Continuous Improvement & Learning: Moderating Effects of Cultural Endorsement 
of Participative Leadership ", Journal of International Business Studies , Vol.42, 
2011. 

31-Huber , G. P. " Organizational Learning: The Contributing Processes & 
Literatures " ,Organizational Science , Vol.2 ,No.1 ,1991. 

32-Issler ,K. & Habermass ,R. " Foundations & Practice of Christian Educational 
Ministry:Teaching for Reconciliation " , Grand Rapids ,MI: Baker Books. 1994. 

33-Jones ,W.D " The Impacts of Entrepreneurial Strategies & Organizational 
Learning on Firm Performance in Transitional Environments: An Empirical Study 
in China and Vietnam " , Dissertation, University of Hawai'i ,2006. 

34-Levitt ,B. & March ,J. " Organizational Learning " , Annual Review of 
Sociology No.14,1988. 

35- Lien ,B.Y. ; Hang ,R.Y. & Mclean ,G.N. " Organization Learning as an 
Organizational Development in six high technology firms in Taiwan: An 
Exploratory case study " , Human Resource Development Quarterly , Vol.18 ,No.2 
, 2007.         

36-Marsick , V.J & Neaman , P.G. " Individuals who learn create organizations 
that learn" ,New Directions for Adult & Continuing Education , Vol.72 ,1996. 



 

  الحل    النس ج   للصناعات  ال ام الشر    ي ال امل   م  عدد آل اء اس طالع   د اس  ال نظ مي ال  لم  ي ال نظ مي اله كل اثر 
 

52 

37-Martinez –Leon , I.M & Martinez –Garcia ,J.A " The Influence of 
Organizational Structure on Organizational Learning " , International Journal of 
Manpower , Vol.32 ,No.5/6 , 2011. 

38- Mintzberg ,H. " The Structuring of Organizations: A synthesis of the 
research" , Prentice –Hall, Englewood Cliffs ,NJ.(ISBN: 0138552703) ,1979. 

39- Morgan ,G. & Ramirez ,R. " Action Learning: a holographic metaphor for 
guiding social change " , Human Relations , Vol.37 ,No.1 , 1984. 

40-Nahm ,A. ; Vonderembse ,M. & Koufteros ,X. " The Impact of 
Organizational Structure on Time – Based manufacturing and Plant Performance " 
,Journal of Operations Management , Vol.21 ,No.3 ,2003. 

41-Nonaka ,I. & Takeuchi ,H. " The Knowledge –Creating Company: How 
Japanes Companies Create the Dynamics of Innovation " , Oxford: Oxford 
University Press ,1995. 

42-Pawlowsky ,P. " The Treatment of Organizational Learning in Management 
Science " , In M. Dierkes , A. Berthoin Antal ,J. Child & I. Nonaka (Eds.) , 
Handbook of Organizational Learning & Knowledge ,New York ,NY: Oxford 
University Press , 2003 . 

43-Pawlowsky ,P. ; Forslin ,J. & Reinhardt ,R. " Practices & Tools of 
Organizational Learning " , In M. Dierkes ,A. Berthoin Antal , J. Child & I. Nonaka 
(Eds.), Handbook of Organizational Learning & Knowledge , New York, NY: 
Oxford University Press ,2003. 

44-Pettinger ,R. " Mastering Organizational Behavior " , 1ed ,Macmillan Press 
Ltd ,Great Britain London ,2000.  

45-Rajaeepour ,S. ; Azizollah , A. ; Mahmoud ,Z. & Solmaz ,S. " Relation 
Between Organizational Structure & Organizational Alienation " Interdisciplinary 
Journal of Contemporary Research in Business , Vol.3 ,No.12, 2012. 

46-Reese ,C.L. " Organizational Learning among Strategic Leaders in an 
International Transportation Organization ", Dissertation, University of the 
Incarnate word ,2006. 



 
 

51 

 31 :ال دد

 

47-Santos-Vijande ,M.L. ;Lopez-Sanchez ,J.A. & Trespalacios ,J.A. " How 
Organizational Learning affects firm's flexibility ,Competitive Strategy & 
Performance " , Journal of Business Research , Vol. 65 ,2012. 

48-Slater ,S.F. & Narver , J.C. " Market Orientation & The Learning 
Organization" , Journal of Marketing , Vol.59 ,1995. 

49-Shipton ,H. ; Dawson ,J. ; West ,M. & Patterson ,M. " Learning in 
Manufacturing Organizations: What Factors Predict Effectiveness ? " , Human 
Resource Development International , Vol.5 ,No.1 , 2002. 

50-Stinchcombe ,A.L. " Social Structure & Organizations ",In J.F March (Ed) , 
Handbook of organizations:vol.4 ,Chicago,IL: Rand McNally,1965. 

51-Spencer ,B. " Models of Organization and Total Quality Management: A 
Comparison & Critical Evaluation " , Academy of Management Review , , Vol.19 
,No.3, 1994.  

52- Walsh , J.P. & Ungson ,G.R. " Organizational Memory " , Academy of 
Management Review , Vol.16 ,1991. 

53-Walton,E.J " The Comparison of Measures of Organization Structure " , The 
Academy of Management Review , Vol.6 ,No.1, 1981. 

54-Zandra ,R.B. " The Importance of Organizational Structure: A case study of 
the San Diego Symphony Orchestra " , Master of Art , American University ,1999.  

55-Zhong ,Y. & Dilt , D. " System Dynamics of Supply Chain Network 
Organization Structure " , Information Systems & E-business Management, Vol.2 
,No.2,2004. 

 (8)رقم  ملحق

 احملكمن
 العمل مكان  العلم  اللق  االسو ت
 بابل جامعة أستاذ جواد حسن عبا . د 2
 كربالء جامعة أستاذ لال  فرحان عالء.د 1
 كربالء جامعة أستاذ الياسري حمسن اكر . د 7
 اجلامعة/ املستقبل كلية أستاذ اجلبوري حممد حسن. د 6
 كربالء جامعة أستاذ العطار فلاد 5
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 بابل جامعة  مساعد أستاذ  مرجان رفي  جمبل. د 4
 بابل جامعة مساعد أستاذ اجلناي هادي ثامر. د 3
 بابل جامعة مساعد أستاذ الوليف  شكري كامل 8
 بابل جامعة مساعد أستاذ عاص  عبد نايف 9
 بابل جامعة مدر   عل  حممد عبد امل. د 20
 (1)رقم  ملحق

  استبيان استمارة
  احملرت ... املستجي  السيد
  وبركات  ا( ورمحة عليكو السال 

 
: التنريمـــ  الـــتعلو يف التنريمـــ  اهليكـــل اثـــر) املوســـو  للبحـــ  االســـتبيان اســـتمارة أيـــديكو بـــن نضـــ 
 القيمـــة ان . احللـــة/  النســـيجية للصـــناعات العامـــة الشـــركة يف العـــاملن مـــن عـــدد آلراء اســـتطالعية دراســـة
 مـــن ســـتقدمو  مـــا وان ، االســـتبانة فقـــرات مجيـــ  عـــن االجابـــة علـــ  تعتمـــد البحـــ  هـــذا اتلبيانـــ الفعليـــة
 ستســت د  االجابــات ان علمــا. البحــ  هــذا ا ــا  يف املفيــد االثــر لــ  ســيكون ودقيقــة موضــوعية اجابــات
  √)  صـع عالمة وض  منكو راجن ، االستمارة عل  التوقي  او االسو لذكر حاجة فال علمية الغراض

 . االستبانة يف املدرجة الفقرات من فقرة كل اما  دةواح
  العلم  البح  التية وتقديركو تعاونكو حسن شاكرين                    

  الباح ان                                              
 عامة معلومات: األوس القسو

 أن  . ب                                ذكر. أ اجلنس 2
   اخلدمة سنوات عدد 1
  العمر 7
  الدراس  التحصيل 6
   التدريبية الدورات عدد 5

 البح  متغريات: ال اين القسو
  التنريم  اهليكل: املستقل املتغري
  االمناط عن ويعرب ، التنريمية واملستويات الر ية االتصاس قنوات خالل  من حيدد ر   الار مب ابة هو
 احلالية الدراسة اعتمدت التنريم  اهليكل بابعاد يتعل  وفيما. التنريمية الوحدات نب للعالقات الداخلية
   :  اآلتية االبعاد
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 والوحــــدات العــــاملن تصــــر  حريــــة بتحديــــد املنرمــــة يف الر يــــة الســــلطة قيــــا  مــــدى: املرك يــــة -اوال
 .التنريمية

 .مكتوبة بصيغة التنريمية واالجراءات والتعليمات راالوام توثي  درجة اىل تشري: الر ية -ثانيا

 
 العبارة ت

 موافــــــــ 
 جدا

 غـــــــــــــــــــــري حمايد مواف 
 مواف 

 غــــــــــــــــري
 موافــــــ 
 جدا

 ر يـــــــــــة صـــــــــــياغة مهمـــــــــــة العليـــــــــــا االدارة تتـــــــــــوىل 2
 . املنرمة وإسرتاتيجية

     

 كافيـــــــة غـــــــري للعـــــــاملن املمنوحـــــــة الصــــــالحيات 1
 .ها املكلفن االعماس الجناا

     

 العاملن قبل من تطرم الي اجلديدة االفكار  ر 7
 قبــــــل االداري التــــــدر  سلســــــلة عــــــرب املنرمــــــة يف

 . العليا االدارة اىل وصوهلا

     

 اختــاذ مهمــة املنرمــة يف املوجــودة االقســا  تتــوىل 6
 اىل الرجـوع دون شـلوفا بتيسري اخلاصة القرارات
 .العليا االدارة

     

 القـرارات علـ  حمكمـة رقابة العليا االدارة تفرض 5
 .الدنيا االدارية املستويات يف تت ذ الي

     

 
 العبارة ت

 موافــــــــ 
 جدا

 غــــــــــــــــــري حمايد مواف 
 مواف 

 غــــــــــــــــــري
 موافــــــــ 
 جدا

 العنـــاوين جلميـــ  واضـــع وظيفـــ  توصـــيف يوجـــد 2
 .املنرمة يف الوظيفية

     

 املعتمــــــــدة التنريميــــــــة واالجــــــــراءات السياســــــــات 1
ــــــا املنرمــــــة داخــــــل  وصــــــوس دون حتــــــوس مــــــا غالب
 .املناس  بالوقت املعنية اجلهات اىل اتاملعلوم

     

 ومعلنــة وحمــددة واضــحة املنرمــة واهــدا  رسـالة 7
 .للعاملن

     

ــــة العمــــل حــــوس والتوجيهــــات التعليمــــات 6       مكتوب
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 ااد وكلمـــا ، اصــغر انشــطة اىل املنرمــة وفعاليــات مهــا  تقســيو مســتوى اىل يشــري: الت صــ  -ثال ــا
 العمـل تقسـيو درجة اخنفضت وكلما ، ضيقا اك ر الت ص  اصبع كلما العمل تقسيو درجة او مستوى
 . اتساعا اك ر الت ص  اصبع كلما

 

 . املنرمة داخل املوجودة الفرعية واالنرمة االنشطة اختال  او  اي  درجة ب  يقصد: التعقيد - رابعا

 .للجمي  وحمددة وواضحة
 بالتعليمـــــــــــــات املنرمـــــــــــــة يف العـــــــــــــاملون يلتـــــــــــــ   5

 والفعاليـــــات االنشـــــطة تنفيـــــذ عنـــــد واالجـــــراءات
 .ها ناملكلف

     

 
 العبارة ت

 موافــــــــــ 
 جدا

 غـــــــــــــــــــري حمايد مواف 
 ف موا

 غــــــــــــــــري
 موافــــــ 
 جدا

 قدراكو م  تتف  الي باالعماس العاملون يكلف 2
 .وملهالكو

     

ـــــــــة العـــــــــاملون يقـــــــــو  1  الصـــــــــلة ذات املهـــــــــا  بتتدي
 .غريها دون الوظيفية بت صصاكو

     

 االنشـــــــطة عــــــدد لقلـــــــة بامللــــــل العـــــــاملون يشــــــعر 7
 .ها املكلفن والفعاليات

     

 خـالس مـن العـاملن قـدرات بتطـوير املنرمة كتو 6
ــــــــــة بالــــــــــدورات اشــــــــــراكهو  الصــــــــــلة ذات التدريبي
 . فيها نتصون الي باجملاالت

     

 
 العبارة ت

 موافــــــــ 
 جدا

 غــــــــــــــــــري حمايد مواف 
 مواف 

 غــــــــــــــــــري
 موافــــــــ 
 جدا

 تبعــا والتنــوع بالتعــدد التنريميــة االهــدا  تتســو 2
 .االقسا  لتنوع

     

 املســـــتويات مـــــن كبـــــري عـــــدد املنرمـــــة يف يوجـــــد 1
 .االشرافية

 

     

      علــــ  والســــيطرة التنســــي  صــــعوبة االدارة تواجــــ  7
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  التنريم  التعلو: التاب  املتغري
 اخلــربة، وتْقــو  الســلوإ توجــ  كةمشــرت  معرفيــة قاعــدة تشــكيل واعــادة خلــ  علــ  تســاعد تفاعليــة عمليــة

. التنريمية الذاكرة اىل املعلومات وحتويل واستيعاب  م  االفراد قيا  كيفية حوس التنريم  ويتمحورالتعلو
 :  اآلتية االبعاد احلالية الدراسة اعتمدت التنريم  التعلو بإبعاد يتعل  وفيما

 ، التنريمــــ  الــــتعلو عمليــــة يف االوىل وةاخلطــــ املعلومــــات اكتســــاب مي ــــل: املعلومــــات اكتســــاب -اوال
 الداخليـة املصـادر مـن عليهـا احلصـوس علـ  والعمـل للمنرمـة واملفيـدة املالئمـة املعلومات حتديد ب  ويقصد
 .واخلارجية

 
 العبارة ت

 موافــــــــــ 
 جدا

 غــــــــــــــــــــري حمايد مواف 
 مواف 

 غــــــــــــــــــــري
 موافــــــــــ 
 جدا

ــــــتعلو اىل املنرمــــــة تســــــع  2  يفارســــــات مــــــن ال
 .املنافسة ماتاملنر واسرتاتيجيات

     

 عـــن البحـــ  علـــ  العـــاملن املنرمـــة تشـــج  1
 .عملهو جماس يف جديد ماهو كل

     

 الكـــــــــوادر اســـــــــتقطاب اىل املنرمـــــــــة تســـــــــع  7
 .العالية واخلربات املهارات ذوي من البشرية

     

 واخلــــــربات التجــــــارب علــــــ  املنرمــــــة تعتمــــــد 6
  املستقبل يف للعمل كتسا  السابقة

     

 املعتمـــدة الـــتعلو آليـــات مـــن الراجعـــة ذيـــةالتغ 5
 . املنرمة داخل

     

 بـن املنرمـة عليهـا حتصـل الـي املعلومـات نشـر او تواي  خالهلا من يتو عملية: املعلومات نشر -ثانيا
 .التنريمية والوحدات العاملن االفراد

 .املنرمة اقسا  وفعاليات انشطة
 تلديهــــــا الـــــي االعمـــــاس لبيعــــــة يف تبـــــاين هنـــــاإ 6

  تق  الي  والشع  ا االقس) التنريمية الوحدات
 التنريمـــــــ  اهليكـــــــل مـــــــن  تلفـــــــة مســـــــتويات يف

 .للمنرمة

     

 واالادواجيــة التــداخل مــن عاليــة درجــة هنـاإ 5
 . املنرمة ها تقو  الي والفعاليات االنشطة يف
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 الــــروتن يف ودجمهــــا صــــرحية معرفــــة اىل نيةالضــــم املعرفــــة حتويــــل هــــا يقصــــد: املعلومــــات تفســــري -ثال ــــا
  .التنريمية واالجراءات

 
 العبارة ت

ــــــــ   مواف
 جدا

 غــــــــــــــــــري حمايد مواف 
 مواف 

 غــــــــــــــــــري
 موافــــــــ 
 جدا

 لنقل كوسيلة الر ية التقارير ملنرمةا تست د  2
 .التنريمية الوحدات عرب املعلومات

     

 واالفكـــار اآلراء تبـــادس عمليـــة املنرمـــة تشـــج  1
 .االبداعية قدراكو رف  هد  العاملن بن

     

 للــتعلو واالســتعداد الرغبــة العــاملن لــدى تتـوفر 7
 .اآلخر بعضهو من

     

 تكنولوجيــــــــــــا دواتا بتــــــــــــوفري املنرمــــــــــــة كــــــــــــتو 6
 االفــراد بـن املعلومـات لنقـل الالامـة املعلومـات
 مــن التنريميـة والوحـدات ، جهـة مـن العـاملن
 .اخرى جهة

     

 لنقــل ك ليــة الفرقــ  العمــل مبــدأ املنرمــة تتبــق 5
 .العاملن تعلو عملية وتع ي  املعلومات

     

 
 العبارة ت

 موافــــــــ 
 جدا

 غــــــــــــــــــري حمايد مواف 
 مواف 

 غــــــــــــــــــري
 موافــــــــ 
 جدا

 املعرفيـــــــة باملفـــــــاهيو املعلومـــــــات تفســـــــري يتـــــــتثر 2
 . املنرمة يف العاملون ميتلكها الي والذهنية

     

 القدمية املعرفة من الت ل  عل  املنرمة تعمل 1
 تع يــــــ  يف تســــــاهو جديــــــدة بــــــتخرى واحالهلــــــا
 .التنريم  التعلو عملية

     

 الالامــــة اخلــــربات املنرمــــة يف العــــاملون ميتلــــك 7
 .الصحيع بالشكل املعلومات لتفسري

     

 املنرمـة قدرة املتدفقة املعلومات ك افة تتجاوا 6
 .تفسريها عل 
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 31 :ال دد

 

 املعرفـة هـذ  حتويـل ت ومـن ، املنرمـة ذاكرة يف اجلديدة رفةاملع ايداع تتضمن: التنريمية الذاكرة -رابعا
 .املذكورة املعرفة ضوء يف املنرمة واجراءات روتينات تعديل اعادة عن فضال ، جديد تنريم  فعل اىل

 
 

 
 العبارة ت

 موافــــــــ 
 جدا

 غــــــــــــــــــري حمايد مواف 
 مواف 

 غــــــــــــــــــري
 موافــــــــ 
 جدا

 بكيفيـة اخلاصـة املعرفة خ ن اىل املنرمة تسع  2
 وروتينات اجراءات شكل عل  االعماس تنفيذ
 .حمددة

     

 يســـهل بطريقـــة وحفرهـــا املعرفـــة تصـــنيف يـــتو 1
 .اليها الوصوس

     

 بشـكل البيانـات قواعـد بتحـدي  املنرمة كتو 7
 واخلــربات باملعــار  رفــدها خــالس مــن مســتمر
 .اجلديدة

     

 مـــن واالداريـــة الفنيـــة بـــالكوادر املنرمـــة حتـــتفظ 6
 .العالية واخلربات اتاملهار  ذوي

     

 حتديـد يف املشـاركة قاعـدة بتوسي  املنرمة كتو 5
 قــدر اكـرب خـ ن لضـمان املعلومـات اىل احلاجـة
 .املعرفة من
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 النس  نفي في وحجيتها الوراثية البصمة مشرويية مدى

 االسعمي( الفقه مع مقارنة قانونية )دراسة 

The legitimacy of genetic embolism and its authenticity in the 

denial of parentage  

(A legal comparative study with Islamic Jursprudence) 
  Asst.Prof. Haider Hossein(.) الشددمري كدداظم حسددين حيدددر. د.م.ا

Kadhim Al-Shimri                                                                                     

 مقدمة

ــــاء، فنـــاء بعـــد واآلِخـــر،اإلنشــــاء قبـــل األوس ( احلمـــد ــــا علـــ  والســـال  والصـــالة األشي  خـــري حممـــد   نبين
 األوليـاء. من فكان أتبعهو من وعل ، النجبـاء وأصحاب ، األصفيـاء بيتـ  أهل وعل  األنبياء،
 الـــدنا او الوراثيـــة بالبصـــمة يعـــر  مـــا رظهـــو  النســـ  جمـــاس يف التكنلـــوج  التطـــور تـــداعيات مـــن كـــان

(DNA  هـذا نسـبة يف بالشك باجملاس يسمع ال ما ل نسان الوراثية اخلريطة حتديد يف الدقة من هلا والي 
 %99و99 حـوا  اىل يصـل انـ  االثبـات يف التقنيـة هـذ  دقـة بشـتن قيـل حـع،الشـ   ذلـك من املولود
 هـو كمـا النسـ  نفـ  جمـاس يف التقنيـة هـذ  علـ  عتمـاداال مـدى يف اشـكاليات مـن ذلـك علـ  ترت  وما
 .اثبات  يف احلاس
 البصــمة اىل اللجــوء جــواا مــدى يف يكمــن اتهــا لعــل جوانــ  عــدة يف تتمحــور البحــ  اشــكالية ان
 النفــ  وســائل اىل الركــون عــن بعيــدا منهــا املست لصــة النتــائ  دقــة علــ  باالعتمــاد النســ  نفــ  يف الوراثيــة
 املقارنـة الوضـعية التشـريعات صـعيد علـ  او اإلسـالمية الشـريعة صـعيد علـ  سـواء اللعان ةوخاص التقليدية
 ؟العراق  التشري  ومنها

                                                        
 كربالء. جامعة / القانون كلية  - 2
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 31 :ال دد

 

 االدلــة مــ  الوراثيــة البصــمة اختبــارات مــن املتحصــلة النتــائ  بــن التعــارض حكــو مــا اخــر جانــ  ومــن
 الشــرع  الصــعيدين علــ  راالخــ علــ  يقــد  وايهمــا والشــهادة والفــراش كــاإلقرار النســ  ألثبــات االخــرى
 ؟ والقانوين
 اذ اللعـان مـ  الوراثيـة البصـمة اختبارات من املتحصلة النتائ  بن التعارض حكو ما اخر جان  ومن

 ؟عن  املولود نفي  يف باللعان ال و  و سك النس  صحة االوس اثبت لو
 الوراثية؟ بالبصمة لاملتحص النف  قيمة وما؟من قبل ومن من وعل  النس  نف  دعوى تقا  كيف ت
 .املقارنة الدراسة أسلوب عل  املبين التحليل  املنه  هو هذا حب   يف اعتمدت  الذي املنه  ان
 قـدر بالقضـاء اسـتعنت وان والتشـري  الفقـ  بـن املقارنـة اسـلوب اعتمـدت املقارنـة الدراسـة حيـ  فمن
 .االشكاليات بعت لتغطية املتوفرة واملصادر احلاجة

 مســالة ان اعتبــار علــ  املعاصــر الفقــ  بــالطب  وهــو االســالم  الفقــ ،االوس:جــانبن مــن ولنــا تنا فالفقــ 
 االبتالئيــة املســائل مــن الفتــوى اهــل بلغــة تعــر  مــا او املســائل مســتحدثات مــن الوراثيــة بالبصــمة التحليــل
 الـيهو الرجـوع نغفـال يعـين ال هذا لكن االوائل الشريعة فقهاء اذهان عن غائبة كانت بالتتكيد ه  والي
 مللفـــات يف اليهـــا الركـــون ينبغـــ  الـــي املســـلمات مـــن هـــ  نفيـــة او النســـ  اثبـــات اساســـيات ان اذ بـــاملرة

 يسـمع مـا اجملـاس مـن تعطـ  الكليـة القواعـد ان ذلـك اىل اضـف اتاهلـا ميكـن وال االوائل املسلمن الفقهاء
 .نرى كما،البح  مسائل من العديد يف االوائل الفقهاء ب راء االستعانة بإمكانية للقوس
 .املقارنة حمل للتشريعات السيما القانوين الفق  فهو ال اين اجلان  اما
 لتحاليـــل اللجـــوء مســـالة نرمـــت تشـــريعات االوىل: منهـــا بنمطـــن االســـتعانة فحاولنـــا التشـــريعات امـــا
 وال انيـــة، واجل ائـــر وتـــونس فرنســـا: وهـــ  ضـــمين ا  صـــريع بشـــكل ســـواء،النســـ  نفـــ  يف الوراثيـــة البصـــمة
  ومصر العرات:وه  التنريو هذا م ل ايراد عن سكتت تشريعات
 بـل الغـري القضـاء علـ  املعروضـة القضـايا اهـو اسـتعرض املعرفـة يف وايـادة الضـرورة بـاب مـن راينا وقد
 . املقارنة حمل التشريعات لقضاء راجعة ه  بالضرورة تكن م وان املسالة هذ  من العري وحع
 وإمنــا،فقــ  اآلراء اســتعراض علــ  يقتصــر م فهــو املقارنــة الدراســة يف اتبعنــا  الــذي التحليلــ  املــنه  امــا
 وذلك،املرجوم من والراجع، الضعيف من القوي الرأي معرفة إىل وصوالن ، وحتليلها اآلراء مناقشة إىل تعدا 
 يوضـع وان،،للرتجـ  دليـل   عنـدي فـت و سـبيالن  ذلـك إىل وجـدت كلمـا بعت دون اآلراء بعت برتجيع
 .أرجع وم توقفت لدي الدليل ذلك

 وقواميسـها اللغة معاجو إىل بالرجوع وذلك اللغوي للجان  الركون عل  متوقفان  املعلومة اكتماس وكان
 .أخرى ناحية   من وملفردات  ل  وترصن   ناحية، من ومادت  للبح  تتِصال  

 النســ  نفــ  مشــروعية فيــ  نتنــاوس وساال:فصــلن علــ  البحــ  هــذا تقســيو ارتتينــا املقدمــة هــذ  وبعــد
 وبعـــد. الوراثيــة بالبصـــمة النســ  نفـــ  يف الوراثيــة البصـــمة حجيــة اىل فيـــ  نتطــرت وال ـــاين،الوراثيــة بالبصــمة
 ألهـو وعرضـان ، البحـ  مـن املست لصـة النتـائ  ألهـو تـدوينان    ل، ةا ة ختمت  فقد، البح  من االنتهاء

 .إليها توصلت الي املقرتحات
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 النس  نف  مشروعية مدى في  نتناوس االوس: اساسن فصلن عل  الدراسة هذ  سنقسو فاننا  وعلي
 تتضـمن خا ـة وسنضـ ،النسـ  نفـ  يف الوراثيـة البصـمة حجيـة مـدى فيـ  نتنـاوس وال اين، الوراثية بالبصمة

 .الدراسة هذ  يف منها سن رخ الي والتوصيات النتائ  اهو
 الوراثية بالبصمة النس  فين مشرويية االول: مدى الفصل

 التشـريعية و الفقهيـة الـر ى يف االخـتال  وراء دافعـا كانـت الوراثيـة بالبصـمة التحليـل تقنية حداثة ان
 بالنسـبة اخلـال  امتـد بـل خصوصـا والنسـ  عمومـا واملـدين اجلنـائ  االثبات يف ها العمل مشروعية حوس
 .ب  نفيها ا  وراثيةال بالبصمة النس  اثبات مشروعية مدى بن لألخري
 بالبصـمة النسـ  نفـ  مسـالة مـن الشـرعية الـر ى اخـتال  م  العري للفق  بالنسبة تعقيدا االمر واااد
 بعـت وردت وان االوائـل املسـلمن الفقهـاء مللفـات يف اليهـا االشـارة وعـد  حـداثها مـ  خصوصـا الوراثية

 عليها القيا  اىل املعاصرين الفقهاء بعت دع  ما كالقيافة مللفاكو يف التقنية هذ  من القريبة االشارات
 النسـ  نفـ  مسـالة من االسالم  الفق  مذاه  ملوقف تبعا ها النس  نف  حكو واعطاء ااابان  او سلبا

 .بالقيافة
 عــن منهــا الغربيــة للتشــريعات بالنســبة االمــر اخــتال  وان املقارنــة للتشــريعات بالنســبة كــذلك واالمــر

 .التشريع  للموقف تبعان  القضائ  املوقف يف اختال   تبع ما وهو،العربية
 مـن والقـانوين الشـرع  الفقهـ  املوقـف فيـ  نتنـاوس االوس:مبح ـن علـ  الفصـل هـذا سنقسو فتننا علي 

 بالبصـمة النسـ  نفـ  مـن والقضائ  التشريع  املوقف اىل في  نتطرت وال اين،الوراثية بالبصمة النس  نف 
 .الوراثية

 الوراثية بالبصمة النسب نفي من والقانوني الشرعي الفقهي : املوقفاالول املبحث
 نفي  اوا ال  الشهادة االقرار،،الفراش) املعتربة الشرعية الطرت بإحدى ال ابت النس  ان البعت يرى

 جهــة مــن لألنســاب الشــارع الحتيــاط وذلــك عليــ  تــدس قــرائن او امــارات هنالــك كانــت مهمــا ابطالــ  او
 الــدليل وجــود مــ  اال بــ  احلكــو وعــد  النســ  نفــ  يف التشــدد يعــين مــا ســب  بــتدى الثبــاتا يف واكتفائــ 
 . 1)القوي

 هـذ  االسـتعانة اـو االنرـار تسـارعت االثبـات يف التحليليـة نتائجهـا ودقـة الوراثيـة البصمة ظهور وم 
 ســــــيما، ال،االخــــــرى النفــــــ  لــــــرت ســــــائر عــــــن هــــــا واالســــــتغناء شــــــرعان  ال ابــــــت النســــــ  نفــــــ  يف التقنيــــــة
 .والغتصاب بال نا االكا  مسائل يف خصوصا،اللعان

                                                        
ــــــة البصــــــمة، الســــــبيل حممــــــد بــــــن عمــــــر - 1 – الفضــــــيلة دار ،2ط،واجلنايــــــة النســــــ  يف اســــــت دامها مشــــــروعية دىومــــــ الوراثي
 .62-60ص ،1001الرياض،
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 31 :ال دد

 

 التقنيـة هـذ  اكتشـا  لعـد ،االوائـل املسـلمن للفقهـاء بالنسـبة نقـاش حمـل لـ  يكـن م وان االمـر وهذا
 وهـو،بينهمـا العلـة جلـام  فكـرهو عـن تغـرب م ، 7)لعـان بـال النسـ  نف  اي الفكرة، ذات ان اال، وقتهو
 . بيولوجيا ألبي  ولودامل انتساب عد  تيقن

 جواا مسالة يف اختلفوا القانون ا  االسالم  الفق  صعيد عل  سواء،املعاصرين الفقهاء فان ذلك وم 
 .ومفصل ومان  جمي  بن الوراثية بالبصمة النس  نف 

 النســ  لنفــ  مطلقــان  اجمليــ ون فيــ  نتنــاوس،االوس:مطالــ  ثالثــة علــ  املبحــ  هــذا سنقســو فتننــا عليــ 
 خنصصــ  وال الــ  الوراثيــة، بالبصــمة النســ  لنفــ  مطلقــان  املــانعن اىل فيــ  نتطــرت وال ــاين الوراثيــة، صــمةبالب

 .الوراثية بالبصمة النس  لنف  للمفصلن
 الو اث   بالبصم  النسب لنفي مطلقا   االو : المج زون المطلب

 مـن املولـود نسـ  نفـ  يف اثيـةالور  بالبصـمة االسـتعانة جـواا املعاصـرين املسلمن الفقهاء من عدة يرى
 ان يقينــ  احلليــل اجــراء عــن املم ضــة النتــائ  كانــت مــا مــع النســ  نفــ  يف اللعــان عــن واالســتغناء ابيــ 

 بالبصـمة الـ و  مـن فينتفـ ،الـ و  مـن لـيس الولد أن أثبتت إذا يقينية نتائجها ألن ال و ، من ليس احلمل
 يقينيّــة الوراثيــة البصــمة نتــائ  أن كمــا ، 6) القاعـدة لــيس و اءاالســت ن هــو اللعــان ألن. اللعــان دون الوراثيـة

                                                        
 الولـد هـذا مـ ال يقـوس كـتن بال نـا اوجتـ  يـتهو ان دون عنـ  الولـد نسـ  الـ و  نفـ  حكـو ىف املسـلمون الفقهـاء اختلف لقد - 7
  لل  بتن  يدع  او فتجنبت  ال نا عل  اكرهت افا او مق وليس الساب  اوجها من الولد هذا يقوس او، بشب  وطء من هو وامنا مق ليس
 األوس،:مـذاه  ثـالل علـ ، مـق ولـيس الـ و  ذلـك مـن ولـدها وأن، فاسـدان  اواجان  ت وجت ان بعد الي  اعادها ت، رجعيان  لالقا اوجت 
 ،دار1،ط7 ،الصــنائ  بــدائ : الــدين ءعــال، الكاســاين احلنفيــة بــ  قــاس مــا وهــذا بغــري  او بلعــان ال مطلقــا الــ و  مــن النســ  ينتفــ  ال

 والشـافعية املالكيـة بـ  قـاس مـا وهـذا، باللعـان اال النسـ  ينتفـ  ال بتنـ  فريى ال اى. 166- 179 ،ص2981بريوت، -العري الكتاب
 ةسن ،بدون2ط،لبنان،بريوت– الفكر دار اال ،الشافع .277-214،ص6 ،نشر سنة بريوت،بدون– صادر دار:اخلرش . و احلنابلة

 الـــــــــرتال إحيــــــــاء ،دار7 ،املنهــــــــا  ألفــــــــا  معرفـــــــــة إىل احملتــــــــا  مغــــــــين:امحــــــــد بـــــــــن حممــــــــد،اخلطيــــــــ  الشــــــــربيين. 184نشــــــــر، ،ص
 فريجـ  ال الـ . 78-77ص، هــ 2605،بـريوت -الفكـر ،دار2ط ،8املغـين، :حممد بن ا( عبد،قدام  ابن. 737،ص2958،العري
 القـوس ميكـن هـذا وعلـ ، احلنابلـة بـ  قـاس مـا وهـذا، التحـ  بـ  احلقتـ  وان نتفـ ا الـ و  عـن النسـ  نفـت فـإذا القافة اىل الصورة هذ  ىف

 .77 ص ساب ، مرج ، املغين:قدام  ابن االوىل بالطريقة القيافة عل  قياسا وذلك الصورة هذ  ىف الوراثية البصمة اىل اللجوء  واا
 الوراثيـة، بالبصـمة النسـ  اثبـات،املوسـو  حب ـ  يف  ،السـاب مصـر مفـي السالم ، امل تار حممد.د: االجتا  هذا اصحاب من - 6
. د.605ص،هـــ2627،الطبيــة للعلــو  االســالمية املنرمــة اعمــاس ضــمن عشــر احلاديــة الفقهيــة للنــدوة املقدمــة البحــول ضــمن املنشــور
 دورد حب ـــ  يف،ســـودانال - اإلســالم  الفقـــ  جممــ  وعضـــو الســودان -العليـــا احملكمــة قاضـــ ، ع مــان امحـــد ابــراهيو. د ،.حممـــد عبــدا(
 املنعقـد الشـرع  والطـ  اجلنائيـة االدلـة لعلـو  االوس العـري املـل ر اىل املقـد د، اجلنائيـة واجلـرائو النسـ  اثبـات قضايا يف الوراثية البصمة

 اإلســالم ، العــام لرابطـة التــاب  اإلسـالم  الفقهــ  اجملمـ  املوقــف هــذا أَيَـّدَ  وقــد. 17،ص1003/ 26/22-21 مـن للفــرتة الريـاض يف
 البشريةا األخطاء واجتنبت الكاملة، الشروط استوفت إذا الوراثية البصمةدأن توصيات  يف جاء حي  الكاملةا شرولها استيفاء شريطة
 الـدكتور وكـذلكد. %9989 إىل نتائجفهـا وتصل عنهما، نـَْفِيَها أو الوالدين، إىل األوالد نسبة إثبات يف قطعية تكون تكاد نتائجها فإن
 األمومـة علـ  دلـيال تصـلع لشـرولها املستكملة الوراثية البصمة أن فيها الوراثية،يقرر البصمة يف فتوى موقع  عل  الكردي احلج  أمحد

ــــــــــك مــــــــــن مــــــــــان  يوجــــــــــد م إذا مطلقــــــــــا، ــــــــــوة لنفــــــــــ  وتصــــــــــلع، ذل ــــــــــد إلثباكــــــــــا ال األب ــــــــــة انعــــــــــدا  عن ــــــــــراب .املعارضــــــــــة األدل  ينررال
 االماميــة وعلمــاء مراجــ  بعــت راي وهــو http://www.islamic -fatwa.com /index.j...lang =ar&type=1:االلكــرتوين
 شـرعيا دلـيال  DNA) أي أن دي فحـ  يعتـرب هـل) مفاد  الي  قد  استفتاء ةصوص السيستاين احلسيين عل  السيد الديين كاملرج 
 نعـو -) بالقوس عن  ؟ فاجاب واألبوة النس  نف  عل  دليال املالءمة عد  تعترب وهل ؟ باملةة مةة مالئما كان إذا للطفل األبوة ل بوت
ــــــ  مــــــ  املــــــذكور الفحــــــ  يعتــــــرب ــــــة لريقــــــة كون ــــــ  عــــــن ،نقــــــال الش صــــــية االجتهــــــادات تت للهــــــا ال بينــــــة علمي الســــــيد   احــــــة موق

http://www.sistani.org/arabic/archive/24549/. 
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 فكيـف ينفي ، أن أراد و ال و  من الطفل أن ثبت و الوراثية، البصمة حتليل أجرينا فإذا احلس، عل  مبنية
 . 5) العقل م  الشرع يتعارض أن ميكن وال العقل، خنالف و احلس نكّذب و النس  نقط 

 مــا النســ  نفــ  يف عليهــا االعتمــاد اــوا الوراثيــة البصــمة أن االجتــا  اهــذ اصــحاب مــن الــبعت ويــرى
 حلوت القطعية الوراثية البصمة نتائ  أثبتت إذا النس  نف  يف ال و  دعوى يرد كما قطعية نتيجتها دامت
 أن للقضــاة وينبغــ ، للعــان تقــدميان  ذلــك ولــيس والعقــل للحــس  ــالف حينةــذ الــ و  قــوس ألن، بــ  الطفــل
، الشـهود وجـود بعـد  مشـروط اللعـان إيقـاع ألن الوراثية البصمة لفحوص اللعان إجراء قبل ال وجن حييلوا
 . اللعان إلجراء وج  فال ل  تشهد بينة ال وجن ألحد كان فإذا

 مـن الضـمائر ضـعفاء ويصـد الضـياع مـن األنسـاب حفـظ يف الشـرع مقصود حيق  التقنية هذ  واألخذ
 .  4)كاذبن با( احللف عل  التجاسر
 معلــو  رجــل عــن الولــد نفــ  يقينــا تلكــد أن ميكنهــا الوراثيــة البصــمة إن يــرى مــن القــانون فقهــاء ومــن
 ذلك ويتو  اما، اخلال  ينتف  وهذا املعلو  الرجل هذا من الولد هذا أن يقينا نلكد أن ها ميكن وكذلك
 من كل بصمة م  للطفل الوراثية البصمة نةمقار  و واأل ، واملولود للرجل الوراثية البصمة حتديد لري  عن

 املوجـودة الوراثيـة الصـفات أن ووجـد واملـرأة الرجل من لكل الوراثية البصمة مطابقة  ت فلو واملرأة، الرجل
 يقبل ال دليل فهذا النس ، مدع  أو علي ، املدع  الرجل من اآلخر والنصف األ  من نصفها الطفل يف

 نصفها الطفل يف املوجودة الوراثية الصفات أن وجد إذاد أما الرجل، لكذ من الطفل هذا أن عل  الشك
 علـ  أكيـد دليـل فهـذا النسـ ا مـدع  أو عليـ  املـدع  الرجل هو ملا مطاب  غري اآلخر والنصف األ  من
 . 3)الرجل هذا من ليس الطفل هذا أن

 :ي نقل واخرى عقلية ادلة  ملة الوراثية البصمة باعتبار القائلون واستدس
ــــوْ  يـَْرمفــــونَ  الَّــــِذينَ د تعــــاىل قولــــ  -2 ــــن وَمَْ  أَْاَواَجهف ــــَهَداء هلَّفــــوْ  َيكف ــــهفوْ  ِإالَّ  شف  أَْربَــــ ف  َأَحــــِدِهوْ  َفَشــــَهاَدةف  أَنففسف

 َويَـْدَرأف  ﴾3﴿ِبنَ اْلَكـاذِ  ِمـنَ  َكـانَ  ِإن َعَلْيـ ِ  اللَّـ ِ  َلْعنَـتَ  َأنَّ  َواخْلَاِمَسـةف  ﴾4﴿الصَّـاِدِقنَ  َلِمنَ  ِإنَّ ف  بِاللَّ ِ  َشَهاَدات  
َها َهـا اللَّـ ِ  َغَضـ َ  َأنَّ  َواخْلَاِمَسـةَ  ﴾8﴿اْلَكـاِذِبنَ  َلِمـنَ  ِإنَـّ ف  بِاللَّـ ِ  َشـَهاَدات   أَْربَـ َ  َتْشَهدَ  َأنْ  اْلَعَذابَ  َعنـْ  ِإن َعَليـْ
ـــاِدِقنَ  ِمـــنَ  َكـــانَ  ـــوَّاب    َ اللَّـــ َوَأنَّ  َوَرمْحَتفـــ ف  َعَلـــْيكفوْ  اللَّـــ ِ  َفْضـــلف  َولَـــْواَل  ﴾9﴿الصَّ  ووجـــ  ، 8)د  ﴾20﴿َحِكـــيو   تـَ
 حينةــذ فقـ  الــ و  إال شـاهد مثــة لـيس و الشـهود انعــدا  مـ  اال يكــون ال اللعـان أن اآليــة هـذ  يف الداللـة
 للعـان موجـ  هنـاإ فلـيس تنفيـ  أو لقولـ  تشـهد الوراثيـة كالبصمة بينة ال و  م  كان فان اللعان، يكون
 صدت عل  تدس الي الشهود مب ابة تكون الوراثية البصمة ان اي اعال ، يةاآل يف الوارد القيد النتفاء أصال

                                                        
 الفقهــ  للمجمــ  عشــر السادســة الــدورة وحبــول أعمــاس، هــامن االســتفادة جمــاالت و الوراثيــة البصــمة: واصــل فريــد نصــر. د - 5

 .70 ص، 7 اجمللد، املكرمة مكة يف اإلسالم 
 ، 17) العـدد السـعودية، العـدس واارة – العـدس جملـة النسـ ، وإثبـات الوراثيـة البصـمة: قاسـو بـن أمـن حممد الرشيد عبد.د - 4
-http://islamtoday.net/bohooth/artlistn-86: اللكـــرتوينا املوقـــ  علـــ  منشـــور السادســـة،وكذلك الســـنَّة هــــ، 2615 رجـــ 

930-1.htm. 
 علـ  منشور مقاس،األنساب إلثبات كوسيلة قوكا ومدى الوراثية البصمة حوس املغاربة القضاة أراء تباين، كفيل حممد:ينرر - 3
 www.badilpress.com: االلكرتوين املوق 
 .20-4 النور - 8
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 نتــائ  خـالس مـن فراشـ  علــ  واملولـود الـ و  بـن النســ  نفـ  ي بـت عنـدما اوجتــ  علـ  يدعيـ  فيمـا الـ و 
 ال ،وحقيقة النس  نف )  عبارة تذكر وم  العذاب درء) عبارة اعال  اآلية ذكرت كما. 9) الوراثية البصمة
 أن من ذلك مين  ال و العذاب نفس  عن يدرأ و الرجل يالعن أن فيمكن النس ، ونف  اللعان بن تالا 
 . 20) الوراثية بالبصمة ذلك ثبت إذا إلي  املولود ينس 
 َكـاِذِبنَ ال ِمـنَ  َوهفـوَ  َفَصـَدَقتْ  قـفبفـل   ِمـن قـفدَّ  َقِميصفـ ف  َكـانَ  ِإن أَْهِلَهـا مِّنْ  َشاِهد   َوَشِهدَ د ﴿تعاىل قول  -1
 َكْيدِكفنَّ  ِمن ِإنَّ ف  قَاسَ  دفبفر   ِمن قفدَّ  َقِميَص ف  َرَءا فـََلمَّا الصَّاِدِقنَ  ِمنَ  َوهفوَ  َفَكَذَبتْ  دفبفر   ِمن قفدَّ  َقِميصف ف  َكانَ  َوِإن
 مـــن نوعـــا اعتـــرب معينـــة جهـــة مـــن القمـــي  شـــ  أن اعـــال  اآليـــة داللـــة ووجـــ .  22)﴾د َعِرـــيو   َكْيـــدَكفنَّ  ِإنَّ 
 . 21) الوراثية بالبصمة النس  نف   واا القوس ت ومن الشهادة، مقا  تقو  الوراثية البصمة و لشهادةا

 املقاصد من النس  احلات بان الداللة ،ووج  27) ا( عند اقس  هو إلبائهو ادعوهو) تعاىل قول  -7
 ان العـدس مقتضـ  فـان االبناء من التمل  االمور من ألمر االباء اراد ما فاذا االسالم  للتشري  العريمة

 .  26) الضياع من عليهو حفاظا اللعان من االب  كن دون بابي  املولود احلات يتو
 اوس وكان  حاء بن بشريك امرات  قذ  امية بن هالس ان من انس بن ومسلو الب اري روا  ما -6
 جـاءت وان ل وجها وفه سبطان  ابيت ب  جاءت فان ابصروها)الرسوس فقاس،االسال  يف العن رجل
 وهلــــا   لكــــان ميــــان اال لــــوال) فقــــاس،املكــــرو  النعــــت علــــ  بــــ  فجــــاءت بــــ  رماهــــا للــــذي فهــــو اكحــــل بــــ 

 علــ  دلــيال للــ و  الولــد مشــاهة عــد  جعــل  الرســوس ان احلــدي  هــذا يف الداللــة ووجــ  ، 25) شــان
 . 24) الوراثية البصمة ب  تقو  ما عن وهو عن  النس  ونف  الي  انتساب  عد 
 للبصــمة حتليــل أجــري فلــو احلـس، علــ  مبنيــة كوفــا قطعيــة يقينيـة للبصــمة عنهــا املســلو نتـائ  إن -5
 وخنـالف الواقـ  و احلـس ونكـذب النسـ  نقطـ  فكيـف ينفي ، أن وأراد ال و  من املولود أن وثبت الوراثية
 وهــ  املعــق املعقولــة ئلاملســا هــذ  م ــل يف الســليو العقــل مــ  احلكــيو الشــرع يتعــارض أن ميكــن فــال،العقــل
 ي بـت أن يتنـ   الشـرع و املكـابرة مـن يعـد النتيجـة ظهـور بعـد اللعان وللب  ال و  إنكار وان،تعبدية ليست
 البصـمة  الفة و الولد حل  رعاية النس  إثبات إىل يتشو  الشرع أن كما. 23) املكابرة عل  بين حكما

                                                        
 الشـــريعة بـــن الوراثيـــة اهلندســـة مـــل ر، اإلثبـــات يف وحجيتـــ  البشـــرية للجينـــات البيولـــوج  التحليـــل  ،الســـالم امل تـــار حممـــد - 9
 .605،ص2 اجمللد، 1001 مايو 3-5املواف  هـ2617 صفر 16 -11يف املتحدة، العربية اإلمارات جامعة والقانون
ـــة البصـــمة:هـــال  مســـعد الـــدين ســـعد.د:ينرـــر - 20 :  االلكـــرتوين املوقـــ  علـــ  منشـــور مقـــاس، الشـــرع  النســـ  وقضـــايا الوراثي

www.sudaneseonline. com/cgi-bin/sdb/2b 
 .18 -14/يوسف - 22
ــــــــــد حممــــــــــود حســــــــــين.د - 21 ــــــــــة البصــــــــــمة:الــــــــــدا  عب ــــــــــات يف حجيتهــــــــــا ومــــــــــدى الوراثي  – اجلــــــــــامع  الفكــــــــــر ،دار1ط،االثب

 .808،ص1004،االسكندرية
 .االح اب/5 اآلية من ج ء - 27
 .8ساب ،ص مرج ،سوقا بن الرشيد عبد. د - 26
 2600 األوىل، الطبعـة مصـر، القـاهرة، السـلفية، ،املطبعـة1  الب ـاري، صـحيع، إ اعيـل بن حممد ا( عبد أبو،الب اري - 25

 .  2277ص، هـ
 الروحة،مقارن  فقهية دراسة،الوضع  والقانون االسالم  الفق  يف واحكامها الوراثية البصمة:  الرفاع  امحد الرمحن عبد.د - 24
 .0533،ص1005،االاهر جامعة – والقانون الشريعة كلية اىل مقدمة دكتورا 
 .809ساب ،ص مرج ،الدا  عبد حممود حسين. د - 23
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 لقـوس البصـمة  الفـة مـ  اللعـان ونفـاذ األنساب، حفظ يف الشريعة أصوس م  يتناىف النف  يف ال و  لقوس
 . 28) الطفل نس  نف  عد  يوج  لل وجة كيد باع  يعد ال و 
 بال وجــة الكيــد باعــ  وبواعــ  احــواس وتعــدد ال مــان هــذا يف النــا  بعــت عنــد الــذمو خــراب ان -4
 الشـارع ألن ذلـك،تمـ اجمل يف الصـحيحة األوضاع الستقرار باع ا و إحقاقا الطفل نس  نف  عد  يوج 
 أصـل مـ  يتنـاىف النفـ  يف الـ و  لقوس البصمة  الفة وان الصغري حلقوت رعاية النس  إثبات إىل يتشو 

 .األنساب حفظ يف الشريعة أصوس من
 :االتية باملناقشات املانعن قبل من اعال  االدلة ونوقشت

 اعال  اآليات يف اللعان اىل عن  عدس الذي االصل ان يف علي  فريد االوس الدليل ن  ففيما -2
 مـــن تكـــون الوراثيــة البصـــمة بــان القـــوس امكانيــة لعـــد  االســـتدالس يضــعف مـــا وهــو  الشـــهداء) بلفــظ ورد

 عد  االمر فاستوج  بذلك القوس المكن  بينات) عبارة تورد اعال  اآلية كانت اذا فيما خالفا الشهداء
 اى علـــ  البينـــة واقامـــة النســـ  اثبـــات بـــن تـــالا  ال انـــ  ذلـــك اىل اضـــف. 29) الوراثيـــة بالبصـــمة االعتـــداد
 ال بــالفراش ال ابــت النســ  بــان القــوس اىل الفقهــاء غالبيــة دعــ  مــا  تلفــن ألمــرين بينتــان الفمــا ال وجــة
 .  10) ال و  مل ل يولد دا  ما باللعان اال ينتف 
 .االوس الدليل يف مارد مب ل علي  فرد ال اين الدليل ن  فيما -1
 الن سـليو غـري قـوس ل مانـ  معاصـرة وسـيلة كـان اللعان بان فالقوس ال ال  الدليل ن  فيما  -7
 قــوس وهــو اللعــان آليــة نســ  معنــا  بالبصــمة النســ  بنفــ  والقــوس ومكــان امــان لكــل هــو اللعــان تشــري 
 .  12) وتفصيالن  مجلة مرفوض
 علــ  التعويــل اىل يشــري مــا دي احلــ هــذا يف يوجــد ال انــ  عليــ  فــريد الرابــ  الــدليل نــ  فيمــا -6

 باللعـان نفـا  وامنـا احلكو يف مبشب  الولد الرسوس احلات عد  بدليل النس  نف  يف الوراثية الصفات
 . 11) الوراثية البصمة من اقوى وه 

 الو اث   بالبصم  النسب لنفي مطلقا النا ي: الما  ون المطلب
 الوراثية بالبصمة النس  نف  جواا عد  يرى اخر اجتا  لكهنا فان باجلواا القائل االوس االجتا  بقبالة

 اخلصـوص هـذا انقسـموا بـدورهو االجتـا  هـذا اصـحاب كـان وان،اللعـان علـ  مطلقـان  تقـدميها اـوا ال وانـ 
 .املفصل وبن مطلقان  املان  بن

 اىل فيـ  نتطـرت وال ـاين مطلقـان، املـانعون فيـ  نتنـاوس:االوس: فـرعن علـ  املطل  هذا سنقسو فاننا علي 
 .املفصلن

                                                        
 .70 ص ساب ، مرج ، واصل فريد نصر. د - 28
 – والشــريعة القــانون جملــة – والنســ  الشــرع  الطــ  جمــاس يف اســت دامها وحكــو الوراثيــة البصــمة: امليمــان عبــد ناصــر.د - 29
 .428 ص 1001 يناير 28 العدد – املتحدة العربية االمارات جامعة – العلم  النشر جملس

 .808ساب ،ص مرج ،الدا  عبد حممود حسين. د - 10
 .827ساب ،ص مرج ،الدا  عبد حممود حسين. د: عن نقال،اجملتم  فتاوى،مقاس يف صربي سعود - 12
 .565،ص1 ،االثبات يف اودوره الوراثية البصمة، ال حيل  وهب . د - 11
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 مطلقا   االو : الما  ون الفرع
ـــالفراش ال ابـــت الشـــرع  النســـ  انتفـــاء بعـــد  القـــوس اىل والقـــانون الشـــريعة فقهـــاء غالبيـــة ذهـــ   إال ب
 جممـ  اجتـا  وهـو، 17) مطلقـا بـ  النسـ  نفـ  او الّلعان عل  الوراثية البصمة تقد  اوا ال و فق  بالّلعان
 بغـري ثبوتـ  بعـد النسـ  نف  اوا ال كان وإذا منهو البعت ذه  بل.  16) املكرمة كةمب االسالم  الفق 

 ألن صـــاحب ا عـــن ونفيـــ  النســـ  انتفـــاء علـــ  تـــدس قـــد وســـيلة أي اســـت دا  أيضـــا اـــوا ال فإنـــ  اللعـــانا
 . 15) الغاية حفْكوَ  للوسيلة فإن حمّرمة، لغاية وسيلة كان فما الغايات، حفْكوَ  للوسائل
  :يايت مبا فق  باللعان إال ينف  ال النس  بتن القائلون تدساس: أوال 
 أربـ  أحـدهو فشـهادة أنفسـهو إال شـهداء هلـو يكـن م و أاواجهـو يرمـون والـذيند تعـاىل قول  -2

 عنهـــا يـــدرأ و*  الكـــاذبن مـــن كـــان إن عليـــ  ا( لعنـــة أن اخلامســـة و*  الصـــادقن ملـــن إنـــ  بـــا( شــهادات
 مــن كــان إن عليهــا ا( غضــ  أن اخلامســة و*  الكــاذبن ملــن إنــ  بــا( هاداتشــ أربــ  تشــهد أن العــذاب
 حينةــذ فيلجـت نفســ  سـوى الشــهادة ميلـك م إذا الـ و  أن ذكــرت اآليـة أن الداللــة ووجـ .  14)د الصـادقن
 منـ  لـيس مـا هـذا أمرنـا يف أحـدل ومـند،  ا( كتاب عل  ت يد اعال  اآلية بعد البصمة وإحدال للعان،
 . 13)د  رد فهو

 فتقبض  مين امعة وليدة ابن أن سعد أخي  إىل عهد عتبة كان قالت افا عائشة عن روي ما  -1
 وابـن أخـ  فقـاس امعـة بـن عبـد فقـا  فيـ  إىل عهد أخ  ابن فقاس سعد أخذ  الفتع عا  كان فلما إليك،
 كــان قــد أخـ  ابــن (ا رســوس يـا: ســعد فقــاس النـا إىل  تــدافعا)فتســاوقا فراشـ  علــ  ولــد أي وليـدة
 عبـد يـا لك هو النا فقاس فراش ، عل  ولد أي وليدة وابن أخ  امعة بن عبد فقاس في ، إلي  عهد
 رآهـا فمـا بعتبة شبه  من رأى ملا من  احتجا امعة بنت لسودة ت احلجر للعاهر و للفراش الولد امعة بن
 الصــفات علــ  يعتمــد الــذي وهــو البــن الشــب  أهــدر  الرســوس أن الداللــة ووجــ ، 18)ا( لقــ  حــع
 . 70) - 19) فحس  باللعان إال النس  ينف  فالد للفراش الولدد  وهو األصل  احلكو أبق  و الوراثية

                                                        
 وهبــ .د، امليمــان ناصــر. د، الســبيل حممــد بــن عمــر.د ســعيد، ا( فــتع الســتار عبــد. د،هــداغ  القــر  حمــ  علــ .د: مــنهو -17
 دراسـة)الشـرع  غـري الولـد نسـ  إثبـات يف الوراثيـة البصـمة أثـر: مَحَـادفو نـذير الـدكتور. املنيـ  ا( عبـد الشـي ،العنـ ي سـعيد. د.ال حيل 
 .http://www.sudaneseonline. com/cgi-bin/sdb/2b قسنطينة -القادر عبد األمري جامعة،أخالقية اجتماعية، ية،فقه

،  1001/ 2/ 20-5 يوافـ  الـذي هـــ14/20/2611-12 مـن املـدة يف املكرمـة مبكـة املنعقدة عشرة السادسة دورت  يف - 16
 علــ  تقــدميها اــوا وال النســ  نفــ  يف الوراثيــة البصــمة علــ  االعتمــاد شــرعا اــوا ال: ثال ــاد فيهمــا جــاء الــي منــ  ورابعــا ثال ــا فقــرة يف

 منعــ  امل تصــة اجلهــات علــ  واــ  شــرعا ال ابتــة االنســاب صــحة مــن التتكــد بقصــد الوراثيــة البصــمة اســت دا  اــوا ال: رابعــا.اللعــان
 .نساهو ال وصونا النا  ألعراض محاية املن  ذلك يف الن، ال اجرة العقوبات وفرض

 . 31 ص الساب ، مرج ، السبيل حممد بن عمر. د -15
 .18-14/ يوسف - 14
 . 399ساب ،ص مرج ،الدا  عبد حممود حسين. د - 13
 باب  20) الرضاع كتاب  23) مسلو و 4369 رقو للفراش، الولد باب  28) الفرائت كتاب  85) الب اري أخرج  - 18

 د. بعتبة بينا شبها فرأىد  لفظ في  و 2653 رقو الشبهات تويف و للفراش الولد
 عبــد.41ص،ســاب  مرجــ  واجلنايــة النســ  يف اســت دامها مشــروعية ومــدى الوراثيــة البصــمة الســبيل، حممــد بــن عمــر. د - 19
 من الش صية، وحتديد اجلرائو و النس  جوان  يف منها االستفادة جماالت و اإلسال  ضوء يف الوراثية البصمة سعيد، ا( فتع الستار
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 قـذ  امي  بن هالس اند وفيها املالعنة قصة يف مالك بن انس عن ومسلو الب اري روا  ما  -7
 العينــن أكحــل بــ  جــاءت فــإن أبصــروهاد  الرســوس فقــاس فالعنهــا، قــاس، حــاء بــن بشــريك امراتــ 
 لـوالد  الرسـوس فقاس كذلك ب  فجاءت....سحماء بن لشريك فهو الساقن جل خد اإلليتن سابل
 ولـد اوجتـ  من ولدا ال و  نف  إذاد  ان  البعت وقاس.  72)د شتن هلا و   لكان ا( كتاب من قض  ما

 و مقـررا شـرعيا حكمـا يعـارض ذلـك ألن الوراثيـة البصـمة حتليـل وال القافة قوس إىل يلتفت فال فراش  عل 
 املالعــن الولــد و الــ اين بــن  الشــب  دليــل)  ا( رســوس ألغــ  ولــذلك الــ وجن، بــن اللعــان إجــراء هــو
 علــ  يقــوا م ذلــك ومــ  الوراثيــة بالبصــمة أشــب  فهــو الوراثيــة الصــفات علــ  يعتمــد الــدليل وهــذا.... عليــ 

 . 71)د اللعان إجراء يف القرآن ب  ن س الذي األصل معارضة
 فيمـا اوجها بصدت أقرت ال وجة أن لو و النس  لنف  الوحيد الشرع  الطري  هو اللعان إن -6
 والد  احلجـر للعـاهر و للفـراش الولـددالرسـوس لقولـ  الـ و  يلحـ  النس  فإن الفاحشة من ب  رماها
 املشـرع فـإن. 77) مرنونـة لبية نرريات عل  بناء شرع  حكو إلغاء اوا كيف ت باللعان، إال عن  ينتف 
 بالكتـــاب ثابـــت عن ،وهــذا ولـــدها نســ  نفـــ  أو بال نــا، اوجتـــ  قـــذ  إذا للــ و  ســـبيال اللعــان جعـــل قــد

 بالـلا وهـذا اللعـان حلكـو إبطـاس فيـ  العلمية، باحلقائ  ال و  عن النس  نف  فإثبات واإلمجاع، والسنة،
 . 76) النس  نف  يف احلقائ  بتلك العمل فيبطل
 فكيف البينة، من البد بل ال وجة، عل  ال نا حد ونقيو فق  البصمة عل  الركون نستطي  ال -5
 . 75) احلد عل  نقدمها وال اللعان عل  البصمة تقد 

 :االتية باملناقشات اجملي ين قبل من اعال  االدلة ونوقشت
 النس  نف  يف الوراثية البصمة بنتائ  رضيت لو املرأة بان علي  فريد االوس الدليل ن  ففيما -2
 . 74) اللعان فيمتن  القاض  وقبلها
ـــدليل نـــ  فيمـــا -1 ـــاين ال ـــد امـــر هـــو باحلـــدي ن االســـتدالس فـــان وال الـــ  ال   حجـــة هـــو بـــل بعي
 عن  واحتجا) بقول  الي  يلتفت وم  الوراثية البصمة) الشب  من باالحتجاب امر  الرسوس الن،علي 
 . 73)  سود  يا

                                                                                                                                            
 ص، 1007 - هـــ 2616لعــا  ،7 اجمللــد،املكرمــة مكــة يف اإلســالم  الفقهــ  للمجمــ  عشــر السادســة الــدورة وحبــول أعمــاس ضــمن
268. 

 ان أســا  علــ ن  الوراثيــة اخلريطــة اختبــارات بطريــ  النســ  بنفــ  يتعلــ  مــا االجتــا  هــذا العــراقين البــاح ن بعــت ســاير وقــد - 70
 واجلـــن القـــانون خـــالر، محـــد صـــربي. د:ينرـــر .للفـــراش الولـــد) الشـــرعية للقاعـــدة انتهاكـــان  يشـــكل اثيـــةالور  بالبصـــمة بالـــدليل االســـتعانة
 .39ص ،1007، بغداد، احلكمة بيت، ال ال  العدد، قانونية دراسات جملة البشري،
 .2070 رقو.2224،ص7السال ،  سبل م  املرا  بلوا.2277،ص1 ،مسلو صحيع - 72
 . 28ص ساب ، مرج ،ا( فتع الستار عبد. د - 71
 . 70ساب ، مرج ،السبيل حممد بن عمر. د - 77
: االلكـــــرتوين املوقـــــ  عـــــن نقـــــالن  السادســـــة، الفقـــــرة املناقشـــــات مل ـــــ  البصـــــمة، اســـــت دا  حجيـــــة مـــــدى نـــــدوة: ينرـــــر - 76

http://islamset.com/arabic/abioethics/basma/index.html. 
 .8ص ب ،سا مرج ،قاسو بن امن حممد الرشيد عبد. د - 75
 .768ص،لب  سنة بدون بريوت، -الغرب دار،القران ويف اللغة يف القسو:السالم   تار حممد. د - 74
 .20ساب ،ص مرج  قاسو، بن امن حممد الرشيد عبد. د - 73
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 31 :ال دد

 

 صـاح  للـ و  ينس  املولود فان ال وجن بن املالعنة  ا  م  فان  ال ال  الدليل ن  فيما -7
 بــــ  اخــــذ الــــذي الرــــاهري التشــــاب  جمــــرد مــــن بك ــــري اقــــوى اليــــ  الــــن  نســــبة الن عنــــ  ينفــــ  وال الفــــراش
 . 78) النس  اثبات يف الرسوس
 احلد إقامة بن و نفي  أو النس  ثباتإ بن فرقا هناإ فان اخلامس و الراب  الدليل ن  فيما -6
 كما الشبهة وجود م  ي بت فهو النس  ةال  بالشبهات تدرأ فاحلدود االحتياط يف املبالغة عل  القائو
 هـا انـا و منومـة مـادة بـ  شـرابا سـقيت أفـا أو مكرهـة كانت أفا املرآة ادعت فلو امعة، بن عبد قصة يف
 بنــك)يف منيــ  أودع أنـ  ادعــ  لـو الرجــل وكـذا عنهــا، احلــد إسـقاط يف كافيــا ذلـك كــان منـ  فحملــت أخـر
 تلكـد الوراثيـة البصـمة جاءت و بطفل ومحلت استدخلت  و بتخرى أو بطريقة مني  أخذت املرأة وأن  املين

 . 79) حجة ليست البصمة ألن ال شبهة، لوجود حيد م الرجل بذلك وراثيا الطفل حلقوت
 النا ي: المفصلون الفرع
 ينحـوا م فهـو،واللعـان الوراثيـة البصـمة بـن وسـ  مبنحـ  السـري اىل املعاصـرين الفقهـاء مـن  مجـ ذه 

 بعد  والقوس ال اين االجتا  يسايروا وم الوراثية بالبصمة مطلقا النس  نف   واا والقوس االوس االجتا  منحا
 احواس يف الوراثية البصمة اىل لجوءال اجااوا فهو، الوراثية بالبصمة ال باللعان اال مطلقا النس  نف  جواا
 النفـ  ايـ ون ال فـافو االحـواس تلـك عـدا ومـا لـ  مكملـة تكـون ولكـن اللعـان علـ  تقـد  ال افا اال معينة

 .الوراثية بالبصمة
 انقسموا قد عليها، االلالع امكن الي اآلراء جململ استقرائنا خالس ومن،االجتا  هذا اصحاب ان اال
 :فرت ثالثة عل  اخلصوص هذا

 نســب  صــحة تلكــد الوراثيــة البصــمة حتاليــل جــاءت مــع باللعــان ينفــ  ال املولــود نســ  ان يــرى: االوس
 تعتــرب و باللعـان النسـ  ينتفـ  فهنـا الـ و  لقـوس ملكـدة الوراثيـة البصـمة جـاءت لـو لكـن،العـن ولـو للـ و 
 الطفل نس  وأثبتت الوراثية البصمة تجاء إذاد  فريد نصر الدكتور فيقوس.تكميليان  دليالن  الوراثية البصمة

 وإن. النســ  إثبـات إىل يتشـوت الشــارع ألن، الـ و  العـن لــو حـع للـ و  نســ  ينفـ  ال فإنـ ، الـ و  إىل
 . 60) ل وجت  الكبري ال و  باع  يكون فقد ويقينية دقيقة الوراثية البصمة نتائ 

 النسـ  فينتفـ  الـ و  عنـد مـن لـيس املولـود او احلمـل مـن الوراثيـة بالبصـمة التـيقن مـ  انـ  يـرى: ال اين
 محلهــا يكــون ان الحتمــاس عنهــا للحــد درا اللعــان للــ  يف ال وجــة احقيــة مــ  اللعــان ألجــراء حاجــة دون
 عـــن احلــد يــدف  إمنـــا اللعــان إن) هــال  الــدين ســـعد. د فــريى. شــبه  وطء عــن كـــان النســ  عنــ  املنفــ 
 كـــان إذا للـــ و  بالنســـبة اللعــان دور وينحصـــر. بهةشـــ أو وطء بســـب  محلهــا يكـــون أن الحتمـــاس ال وجــة
 وجــ  الـ و  ضــد كـان وإن  الوراثيــة بالبصـمة الولــد ينفـ ) أي للعـان وجــ  فـال الــ و  معـ  كــان فـتن،معـ 

                                                        
 .807ص،ساب  مرج ،الدا  عبد حممود حسين. د - 78
 .22-20ساب ،ص املرج  قاسو، بن امن حممد الرشيد عبد. د - 79
 .70ص ساب ، مرج :واصل فريد نصر. د - 60
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 بواارة الفتوى جلنة اجتا  ،وهو 62) ال ى حد نفسها عن ال وجة لتدرا إال اللعان يكون وال القذ  حد علي 
 .2995 -9-16 املواف  هـ 2624 االخر ربي  19 يف 95 هـ 20 املرقمة اهافتو  يف الكويتية االوقا 
 ال انيـة احلالـة يف النسـ  نفـ  جـواا يـرى حي ،عدم  من شرع  بطري  ال ابت النس  بن ميي : ثال ا
 الوراثيـة والبصـمة الوراثيـة اهلندسـة اسـت دا  شـرعا مقبوال يكون لن ان د االشقر حممد. د فريى.االوىل دون
 بالبصـمة العمـل جمـاس لكـن و، بيافـا تقـد  الـي الطرت من صحيع شرع  بطري  ت بت الي االبوة طاسألب

 .  61)د  صحيع شرع  بطري  ت بت م ابوة نف  او اثبات يف سيكون الوراثية
 اللعــان عــن االســتغناء دون النســ  نفــ  يف الوراثيــة بالبصــمة االخــذ ضــرورة اىل يــذه  الــبعت ان بــل
 العمـــل وان جهــة مـــن الشــرعية النصــوص يف ال ابتـــة االحكــا  مـــن وانــ  لألعــراض احتيـــاط يــ ف االخــري الن

 كشــف علــ  تقــو  الــي الوراثيــة للبصــمة خالفــان  اخــرى جهــة مــن تعبديــ  صــفة فيــ  النســ  لنفــ  باللعــان
 .  67) فحس  اجملردة احلقيقة ومعرفة

 حتـل أن هلـا اـوا وال الولـد، نسـ  نفـ  يف اللعـان دون مرتبـة هلـا الوراثية البصمة بتن يرى من وهنالك
 تعتــرب حبيــ  لــذلك، الــ و  ألمــتن إذا اللعــان حــاالت مــن للتقليــل تســت د  أن ميكــن وإمنــا اللعــان، حمــل

 أن حن يف واإلمجاع والسنة الكتاب يف ثابت شرع  حكو اللعان ألن للعان مكمالن  دليالن  الوراثية البصمة
 . 66)القطع  الدليل ملرتبة ترتق  فال ت ومن لبية قرينة الوراثية البصمة

 حـــاس يف إال النســـ ، نفـــ  يف النـــووي احلمـــت حتاليـــل علـــ  االعتمـــاد اـــوا ال أنـــ  يـــرى مـــن وهنالـــك
 الـذي الطا بالتحليل نفسها تربئة فترادت ال وجة، من املالعنة أقيمت إذا أو النس ، جمهو  األش اص

 . 65)النس  ينف  أو ي بت أن إما
 الذي القاض  وبتمر جدان  النادرة احلاالت يف إال الوراثية البصمة حتاليل إىل اللجوء عتالب يفضل و ال

 فمــن تنجــ ، اوجتــ  بــتن وفــوجئ عقيمــان  الــ و  يكــون كــتن النســ ، يف التشــكيك قضــية يف الفصــل يريــد
 احلكو ميكن خالهلا من الي الوسائل اختاذ القاض  عل  وهنا. النس  لنف  قضائية دعوى إقامة هنا حق 
 . 64)الدقيقة التحاليل إىل باللجوء وذلك القضية، يف

 هـا اسـتدس الـي واالدلـة احلج  بذات استندوا الفريقن كال من االجتا  هذا اصحاب ان مالحرة م 
 .لتكرارها داع  وال الي  ايل  والي املطل  باجلواا القائل االجتا  اصحاب

                                                        
ص  ،1002 ،2ط الكويـت، الولنية الكويت مكتبة –الشرعية عالئقها و الوراثية البصمة -اهلال  مسعد الدين سعد. د - 62

17.   
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 الوراثية البصمة اىل الركون ميكن ال ان  ذلك واالدت وباالص هو االجتا  هذا ان للباح  يبدو والذي
 خطــا تصــور ميكــن وال قطعيــة نتائجهــا ان ذلــك،مطلقــان  عنهــا االســتغناء ميكــن وال مطلقــا النســ  نفــ  يف

 مــن فـالن مــن هـو املولـود ان ي بــت فقـد ال وجيــة فـراش قاعـدة جتاهــل الميكـن الوقــت ذات يف لكـن النتـائ 
 بعــد احلمــل مــدة اقصــ  جتــاوا لــالت مــن ولــد او انــا مــن يكــون قــد انــ  اال ثيــةالورا البصــمة حتليــل خــالس
 نتيجتهــــا دامــــت مــــا النســــ  نفــــ  يف الوراثيــــة البصــــمة علــــ  االعتمــــاد جــــواا الباحــــ  يــــرى وعليــــ ،الفرقــــة
 نتــائ  أثبتــت إذا النســ  نفــ  يف الــ و  دعــوى يــرد كمــا، الشــرع  الفــراش شــروط تــوافر ضــرورة مــ ،قطعيــة
 تقدميا ذلك ليس و والعقل للحس  الف حينةذ ال و  قوس ألن ب ، الطفل حلوت القطعية يةالوراث البصمة
 اللعــان إيقــاع ألن الوراثيــة البصــمة لفحــوص اللعــان إجــراء قبــل الــ وجن حييلــوا أن للقضــاة وينبغــ  للعــان،
 كمـا.  63) اللعـان إلجـراء وجـ  فـال لـ  تشـهد بينـة الـ وجن ألحـد كـان فـإذا الشهود، وجود بعد  مشروط

 عل  بناءا احلياة مدى نسب  من ابن حير  أن ينبغ  ال لذلك اليقن، عل  وليس الرن عل  مبين اللعان أن
 علي  يعوس يعد م اللعان إن ت احلقيقة، عل  املبين النس  إثبات إىل متشو  الشارع أن و خاصة الرن،
 اإلثبــات و العلــو تــوفر أخــرى وســيلة هنــاإ تكــن م امــن يف الــديين والــوااع الضــمري إىل حيــتكو ألنــ  كليــة

 مــن الك ــري لــدى الــديين الــوااع وتراجــ  للــذمو كبــري فســاد مــن يعرفــ  ومــا احلــا ، عصــرنا يف أمــا. اليقينــن
 األقـل علـ  فهـ  الطبيـة اخلـربة تطبيـ  ت ومـن باليقن، ي وس الشك قاعدة تطبي  هو املفروض فإن النا ،
 هـو اجملتمـ  عل  الوافد الطفل هلذا تقدمي  ميكن ما أقل ان  ذلك املعرة، عن  يدف  نسبا الطفل هلذا تضمن
 .والقضاء والقانون الشرع يف يتق  حع نسب  ضمان
 حتمـل كقرينـة الوراثيـة بالبصـمة االسـتعانة املستحسـن مـن انـ  راوا مطلقـان  باملن  قالوا يفن بعضا ان حع
 ابن  هو فراش  عل  املولود ان الوراثية البصمة نتائ  سخال من ثبت اذا فيما اللعان عن العدوس عل  ال و 
 بـــن التمييـــ  او ال وجـــة للبتـــ  لـــو النســـ  اثبـــات يف هـــا االخـــذ ضـــرورة يـــرون كمـــا،مائـــ  مـــن ختلـــ  الـــذي

 االباحـة االشـياء يف االصـل وان نـ  مـن يتعـارض وال مصـلحة حيقـ  ذلـك الن االخـتال  عنـد املولودين
 .  68) التحر  عل  الدليل يدس حع

 ويضـيف،واقعيـة حقيقـة وإمنا فق  قانونية حقيقة يكون أن ا  ال النس  ان الفق  من البعت ويرى
 صــل  مــن قانونــان  يكــون أن اــ  الولــد الن البيولــوج  املعيــار هــو للنســ  املوجــ  أو الرئيســ  املعيــار ان

 بعــت املشــرع وضـ  يفســر مــا وهـو قــ ،ف اجتماعيــان  أو قانونيـان  ارتبالــان  ال حقيقيــان  ارتبالـان  بــ  ويــرتب  الرجـل
 الـ و  بـن حقيقية أو بيولوجية صلة وجود من التتكد منها الغرض الن للمولود أبان  ال و  العتبار الشروط
 القانون، حددها الي الشروط توفر من بالرغو النس  إنكار قانونان  ال و  أحقية أيضان  يفسر ما وهو والولد
 يعـين ال ال وجيـة أثنـاء حـدل قـد احلمـل وكـون الـ و  صـل  مـن الولـد أن بالضـرورة تلكد ال الشروط فهذ 

                                                        
 . ساب  مرج : قاسو بن أمن حممد الرشيد عبد. د:راي نفس وهو - 63
 .825-826ص،ب سا مرج ،الدا  عبد حممود حسين. د - 68
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 يف اوجتــ  بــ  جــاءت الــذي الولــد نســ  إنكــار لــ  القــانون أجــاا ولــذلك الــ و  نطفــة مــن الولــد أن ضــمنان 
 . 69)د  بينهما احلقيقية الرابطة انعدا  حالة

 اثيةالور بالبصمة النسب نفي والقضائي التشريعي الثاني: املوقف املبحث
 علــ  ليســت النســ  نفــ  يف الوراثيــة البصــمة بتقنيــة االســتعانة جــواا مســالة مــن التشــريع  املوقــف ان
 جــواا فــوترية، 50) املقارنــة الدراســة حمــل الــدوس تشــريعات مل تلــف القانونيــة االنرمــة كــل يف واحــدة وتــرية
 التشـريعات بـن و اتيـة اي راشالفـ ملسـالة تعـري ال والـي الغربيـة الدوس لتشريعات بالنسبة اشدها يف تكون
 فتتشدد النس  ومنها الش صية االحواس مسائل تنريو يف االسالمية الشريعة بتحكا  تستعن الي العربية
 .اللعان ومنها االحكا  هذ  م  يتعارض ال مبا النف  الار يف النف  يف

 بــن تغــريت قــد ئيةالقضــا االجتهــادات ان مالحرــة مــ  القضــائ  املوقــف علــ  تلشــر النتيجــة ونفــس
 عــن الــولين املشــرع ســكوت مــ  حــع النفــ   ــواا التســليو اــو،العربيــة للــدوس بالنســبة حــع،واالخــر احلــن
 .املسالة هذ  تنريو

 النســ  نفــ  مــن التشــريع  املوقــف فيــ  نتنــاوس،االوس: مطلبــن علــ  املبحــ  هــذا سنقســو فتننــا عليــ 
 .الوراثية بالبصمة النس  نف  من القضائ  وقفامل اىل في  نتطرت وال اين،الوراثية بالبصمة

 الو اث   بالبصم  النسب  في م  ال شري ي االو : الموقف المطلب
 ان عليــ .ســكتت واخــرى بــالتنريو الوراثيــة البصــمة تناولــت تشــريعات بــن  تلفــة التشــريعية الــر ى ان
 التشــــريعات موقـــف،الوسا: فـــرعن علـــ  املطلـــ  هـــذا تقســـيو منـــا يتطلـــ  التشـــريع  املوقـــف يف البحـــ 
 .العربية التشريعات موقف، وال اين،الغربية

 الغرب   ال شري ات االو : موقف الفرع
 الــذي 2935 لســنة  5) املــرقو تشــري  اصــدر قــد االيطــا  املشــرع فــتن االيطــا  القــانون إىل بالنســبة

 او اثبات يف الوراثية اخلريطة تاختبارا عل  االعتماد في  اجاا إذ االيطا  املدين القانون احكا  في  عدس
 الـدليل يقـد  ان للـ و د  انـ  علـ  املعدلـة  75) املـادة نصـت حي  االمومة او البنوة او االبوة وقائ  نف 
 ول  الي  نسب  اثبات يراد الذي الطفل وبن بين  الد  فصيلة او البيولوجية اخلصائ  يف تطاب  ال ان عل 
 اجـــاا قـــد االيطـــا  املشـــرع ان ذلـــك ومعـــق ،داالبـــوة رابطـــة تنفـــ  اخـــرى وســـيلة بـــتي ذلـــك اثبـــات ايضـــان 

                                                        
 .261ص ،1002، العربية النهضة دار، األوىل الطبعة، البشري للجن القانونية احلماية، اجمليد عبد احلليو عبد رضا. د - 69
، األ  وحـ  اجملتمـ ، حـ  أو وجـل عـ  ا( ح  فهناإ، ألرا  عدة بن مشرتكة حقوت ها تتعل  النس  إثبات مستلة أن - 50
 يف الطفـــل حـــ  أن والواقـــ . مناســـبة مـــن أك ـــر يف القضـــاء وأيـــدها، القـــانون و الشـــرع أقرهـــا حقـــوت مجيعهـــاو ، الولـــد وحـــ ، األب وحـــ 

 أقـرت وقـد، احلـ  هـذا االهتمـا  او املعاصر القانوين الفكر يتج  هنا ومن احلقوت أهو من هما يعر  وأ  أب ل  يكون وبتن النس ،
 أبويـ  معرفـة يف احل  للطفل أن عل د فرنسا أقركا والي، 2989 نوفمرب 10 بتاري  ملوقعةا الطفل، حبقوت املتعلقة املتحدة األمو اتفاقية
 رســالة احلدي ــة، القـرارات ضــوء يف اجلســد معصـومية: اجلمــاس ســلطان:ينرـرد. احلقيقــ  بتبيــ  احلاقـ  وضــمان نســب  ومحايـة االمكــان قـدر

 .236 ص،1000، القاهرة احلقوت لكلية مقدمة ماجستري
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 مــن تفســتمد الــي الشــكلية احلقيقــة علــ  مقدمــة احلجيــة حيــ  مــن وجعلهــا الوراثيــة البصــمة علــ  االعتمــاد
 . 52) ال وجية الرابطة قيا  جمرد

 التشــــري  يف مقبـــوال الوراثيـــة البصـــمة لريـــ  عـــن للنســـ  النفـــ  او االثبـــات دليـــل يكـــن م فرنســـا ويف
 حيرــر قانونـا 2955/ ـوا/11يف  الفرنســ  املشـرع أصـدر بعــدما االمـر وتتكـد،2996 عــا  حـع الفرنسـ 

 بــن قرابــة صـلة وجــود عــد  او وجـود مســالة فيهـا ت ــار الــي األحـواس كــل يف الوراثيــة البصـمة اســت دا  فيـ 
 اللجــوء مــن ومــان  جميــ  بــن وقضــائ  فقهــ  خــال  مــن اثــري مــا وامــا . 51)الــدعوى يف املتنااعــة األلــرا 
 يف 96 رقـو التشري  اصدر حن اخلال  هذا دابر الفرنس  املشرع قط  النس  قضايا يف الوراثية للبصمة
 مـــن االوس الكتــاب مـــن االوس للبــاب جديــد فصـــل منــة  5)   يف اضــا  الـــذي 2996 ســنة يوليــو 19

 الفحــــ  بطريــــ  ش صــــيت  حتديــــد و للشــــ   اجلينيــــة اخلصــــائ  دراســــة) عنــــوان حتــــت املــــدين القــــانون
 24ـ20   وه  الفرنس ، املدين القانون إىل مواد ثالل الفرنس ، املشرع أضا  حي   الوراثية باجلينات

 أو لبيــة، ألســباب إال يفارســت  ميكــن ال، الشــ   خلصــائ  احملــدد اجليــين البحــ  أن علــ  نصــت، الــي
 والـي 24ــ22  ، عليـ  اجلينيـة التحلـيالت اءأجـر  قبـل املعـين الشـ   موافقـة عل  احلصوس وا  علمية،
 إجـراءات إلـار يف إال يـتو، أن ميكـن ال اجلينيـة، بصـمت  لريـ  عن الش  ، هوية حتديد أن عل  نصت

 هـــذا نفإ املدنيـــة، املـــواد يف علميـــة أو لبيـــة، أهـــدا  خدمـــة أو قضـــائية، دعـــوى تفرضـــها الـــي التحقيـــ ،
 بالنســ ، تتعلــ  دعــوى يف القاضــ  بــ  يــتمر حبــ ، جــراءبإ ألمــرل تنفيــذا إال يــتو، أن ميكــن ال التحديــد،
 أن ميكن ال اجلينية، التحليالت أند  عل  ونصت  24ـ 21)  و. باألمر للمعين املسبقة املوافقة وشريطة

 .اخلرباء  دوس ومسجلن مقبولن أش اص جان  من إال تتو
 بقـرار ذلـك يـتو ان شـريطة الوراثيـة صمةالب لري  عن النس  نف  اجاا الفرنس  املشرع ان يعين وهذا

 يتمتعـون خـرباء قبـل مـن تـتو وان العالقـة صـاح  الش   وبرضا امام  منرورة دعوى واما  القاض  من
 التحليـل بـإجراء اإلذن يصـدر أن صـراحة الفرنسـ  املشـرّع أوجـ  كمـا. اخلـرباء  ـدوس ومسـجلن بالقبوس
 التحليـل إجـراء للـ  قبـوس يف احلريّة املتعّهدة للمحكمة وأ للقاض  خّوس كما قضائّية، سلطة عن اجليين
 .رفض  أو اجليين
 يتعـند أن  اىل املدنية االجراءات قانون من  461) الفصل يف اشار قد كان وان االسباين املشرع اما
 يالــذ االسـتنتا  صـحة عـن يســتلون ال ولكـنهو اخلـرباء يقـدمها الـي التقــارير تقـو  احملـاكو و القضـاء علـ 

                                                        
 الصـحية امللسسـات افتقـار: اتهـا مـن لعل عديدة م ال  إيطاليا يف الوراثية اخلريطة اختبارات استعماس ةصوص لويسج - 52
 يفتقـرون الـذين القضـاة أن مـن وبـالرغو، ريبـة موضـ  عنهـا املتحصـلة النتـائ  اعل ما احلكومية الرقابة إىل االختبارات هذ  عل  القائمة
 اعتمــاد ضـرورة الكتــاب بعـت دعــ  مـا مطلــ  بشـكل عليهـا ويعتمــدون النتـائ  هــذ  يسـلمون افــو اال اساجملـ هــذا يف العلميـة اخلـربة إىل

 تفصـيل يف أنرـر. النتـائ  صـحة مـن للتحقـ  صـح  مركـ  مـن اك ـر يف اختبـار مـن أك ـر إىل واللجـوء مرموقة صحية مراك  عل  القضاة
  .Alberto Grangi, Op.cit. p.153-156: ذلك

51 - Jacqueline devichi,identification by genetic testing,(legal aspects, vol. four, 
fundacion,BBV,spain,1997,p88. 
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 بــ  يســتدس مــا صــحة تقريــر يف مطلقــة تقديريــة ســلطة القضــاء اعطــاء يعــين مــاد  اخلــرباء أولةــك إليــ  توصــل
 النسـ  دعـاوى ومنهـا امل تلفـة الـدعاوى يشـمل عـا  الـن  هـذا ان وواضـع تقـاريرهو يف نتائ  من اخلرباء
 .الوراثية البصمة اختبارات بينها من والي اخلربة مسائل بكافة مطل  ان  كما
 تقلي  وعدها الوراثية البصمة اختبارات هذ  ها تتمت  الي املطلقة احلجية من منهو البعت ختو  و
 يعطيـ  الـذي الفـين الـرأي تقـو  يف للقاضـ  االسـباين االجـراءات قـانون منحها الي التقديرية للسلطة كبري

 نتـائ  علـ  االعتمـاد عـد  ةحالـ يف الـرفت سـب  بـذكر ملـ من يكونوا القضاة فتن ذلك وةال  اخلرباء،
 هـذا يف الكافيـة العلميـة لل ـربة الفتقـارهو األحيـان مـن ك ري يف عليهو يصع  أمر وهذا االختبارات هذ 
 . 57)اجملاس

 التحقيقات نطات يفد ان  عل  ن  جند  االسباين املدين التقنن من  213)الفصل اىل بالرجوع لكن
 البيولوجيـــة االختبــارات انــواع مجيـــ  اســت دا  اــوا االمومـــة، او وةالبنــ او االبــوة وقـــائ  ألثبــات جتــرى الــي
 الـن  بينمـا خـاص نـ  فهـو الوراثية البصمة لري  عن النس  نف  اجاا االسباين املشرع ان يعين وهذاد

 براينـا،،االمـر ان اال اجلـواا سـبيل علـ  وامنـا للقاضـ  مل ما ليس االخري الن  ان مالحرة م  عا  الساب 
 يف القاض  قرار كان واال الدعوى يف املقدمة املعطيات وف  القاض  قناعات عل  يعتمد بل يام اج ليس

 ســنرى كمــا العليــا احملكمــة مــن للــنقت عرضــة عدمــ  مــن النســ  نفــ  ت ومــن التحليــل لطلــ  االســتجابة
 .الحقا ذلك

 اضـافة يشـكل املـدين نالقـانو  مـأ يف الوراثيـة البصـمة تقنيـات ادخـاس ان االسباين القانوين الفق  ويرى
 . 56) ها االشادة تستح  االسباين القانوين للنرا  حقيقية

 ال رب   ال شري ات النا ي: موقف الفرع
 مسـائل يف خاصـة الغربيـة الـدوس يف عنهـا ختتلـف العربيـة الـدوس يف التشـري  اسـس ان سـب  فيمـا ذكرنا
 الـــي ال انيـــة ةـــال  االســـالمية عةالشـــري مـــن احكامهـــا جـــل تســـتمد االوىل ان حيـــ  الش صـــية االحـــواس
 .والواق  العر  من تستمدها
 حداثـة ان حيـ ،النسـ  بنفـ  يتعلـ  مـا ومنهـا عديـدة نتـائ  االسـس يف االختال  هذا عل  وترت 

 الباحـ  يـرى الـي االسـباب اهـو بـن مـن كـان املقارنـة حمـل العربيـة التشـريعات وقـد  الوراثية البصمة تقنية
 بالن  الصقور هذا تاليف منها البعت حاوس وان التقنيات هلذ  املباشر القانوين تنريوال دون حائال كوفا
 .سنرى كما،اخلصوص ال العمو  باب من لكن ها االستعانة جواا عل 

 التونسـية الش صـية األحـواس جملـة مـن بعـد  ومـا  48)الفصـل أحكا  يف املتمّعن فإنّ  لتونس فبالنسبة
ـــة احلقيقـــة) مـــن اعـــل م التونســـ  املشـــرّع أنّ  إىل نلـــ   55)  أحكـــا  مـــن االكيـــدة الغايـــة هـــ   البيولوجّي

                                                        
57- Luis de Leon, the Human Genome and Identification by Genetic Testing, H.G (legal Aspects) 

Vol. Four, Fundacion BBv, Spain, 1997, P95 and See Vicent Soriano, op. cit p383  
.Enrique Collado, The Human Genome and European Community, H.G . 
(Legal Aspects) Vol. four, Fundacion BBV, Spain, 1997,, P121 . 

56 - Vicente Soriano, Op.Cit, 382. Sonia la Bris, Op. Cit, P.1 
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 31 :ال دد

 

 رابطـة علـ  وإمّنـا فحسـ  وأبيـ  املولود بن بيولوجّية رابطة عل  يتتّسس ال النس  أنّ  اعتبار عل ،النس 
 واألســرة املولــود مصــلحة نــد  مبــا الرــاهرة أو الشـكلّية احلقيقــة قولبــة حــاوس فاملشــرّع أيضــا، شــرعية)قانونيّـة

 قرينــة يعــدّ  ال وجيّــة عالقـة ظــلّ  يف ال وجــة مـن الطفــل والدة أنّ  قانونــا يفــرتض حبيـ  الفــراش قرينــة باعتمـاد 
 والقائمـة الفـراش قرينـة يف اجملّسـمة الشـكلّية احلقيقـة هـذ  أنّ  غـري،للـ و  شرعيا ابنا هو الطفل هذا أنّ  عل 
 اجلـ   اجليـين التحليـل بواسـطة ميكنها الي البيولوجّية يقةاحلق جماهة عن عاج ة ترلّ  القانوين االفرتاض عل 
 .بنفيها أو البنوة ب بوت قطعا

 إلثبـات قانونيـة كوسـيلة الوراثية البصمة تقنية إىل يتعّرض م التونس  املشرّع أنّ  الواضع من كان واذا
 تتويــل يف التونســ  اءالقضــ توســ  أنّ  اال لنفيــ  وال التونســية الش صــية األحــواس جملــة يف الّشــرع  النســ 
 اعتمادهــا اجلــائ  الوســائل ضــمن البيولوجّيــة الوســائل إدرا  بقبــوس يســمع مــا  54) اجمللــة مــن 35) الفصــل
 .الحقان  سنذكر  ما او عل  الّنس  لنف 

 اســــتنادا الشـــرع  الّنســــ  لنفـــ  كوســــيلة اعتمـــاد  املمكـــن مــــن اجليـــين التحليــــل ان  53)الـــبعت فـــريى
 الوســـائل احلصـــر ســـبيل علـــ  يعـــّدد م الفصـــل هـــذا يف املشـــرع أنّ  لاملـــا لـــةاجمل مـــن  35)الفصـــل ألحكـــا 
 الفصـــل يف اشــار بينمـــا مطلقــة و عاّمـــة عبارتــ  وكانـــت النســ  لنفـــ  اعتمادهــا املمكـــن مــن الـــي الشــرعّية

 يعين ماد  ال قة أهل من شاهدين شهادة أو األب إقرار أو بالفراش ي بت النس د  أنّ  اىل اجمللة من 48)
 يف فــتك ر شــاهدين شــهادة و والفــراش األب إقــرار يف الّنســ  إثبــات صــور حصــر قــد التونســ  املشــرّع أنّ 
 ال األســا  هــذا وعلــ  الت صــي  يفيــد الــذيد البــاءد حــر  مســتعمال عــّددها أنّــ  بــدليل الفصــل، هــذا
 اجليـين واالختبـار عاّمـة البيولوجيّـة كالتحاليـل أخـرى وسـائل إضافة وال الّفصل هذا تتويل يف التوّس  ميكن
 الوقـائ  بقيّـة عـن أفردهـا املشـرّع ان اال قانونيّـة واقعـة كانت وان النس  عالقة ألنّ  النس  إلثبات خاّصة
 احلصر وج  عل  حمّددة النس  إثبات وسائل وجعل اإلثبات حريّة ملبدأ خضوعها بعد  األخرى القانونّية
 مـــــن  35و 48) الفصـــــلن أحكـــــا  بـــــن رنـــــةاملقا إجـــــراء خـــــالس مـــــن يتبـــــّن  حســـــبما نفيـــــ  خـــــال  علـــــ 
 رابطـــة وأنّ  خصوصـــا يـــربّر  مـــا لـــ  اجمللـــة مـــن 48 الفصـــل ألحكـــا  الضـــّي  التتويـــل هـــذا أنّ  ويضـــيف،اجمللـــة
 يقتصـر بينمـا الشـرعّية البنـوة رابطـة وحد  علي  تتتّسس الذي الفراش بقرينة أساسا مرتبطة اجمللة يف النس 
 بـن شـرع  نس  رابطة إلقامة وحدها تكف  ال والي فحس  الدمويّة ةالرابط إثبات عل  اجليين التحليل
 إلثبـات مسـتقّلة كوسـيلة اجليين التحليل أورد قد التونس  املشرّع وإنّ ،مفقودا الفراش كان إذا وأبي  الطفل
 يف ال والتسـا س لالجتهـاد القضاء وفق  للفق  مفتوحا الباب وأبق  النس  وجمهو  املهملن األلفاس بنوة

                                                                                                                                            
 . النافذة و املعدلة 2954 أوت 27 يف الصادرة - 55
 هاتـ  يف وتقبـل احلـاكو حبكو إال عن  ينتف  فال ل  الالا  الولد أو اوجت  محل ال و  نف  إذاد  أنّ  عل  صراحة اشار الذي - 54
 .دالشرعية اإلثبات وسائل مجي  الصورة

 يف للقضـــاء األعلـــ  املعهـــد مـــن ختـــرّ  حبـــ . 2998 لســـنة 35عـــدد والقـــانون ش أ   بـــن الّنســـ  إثبـــات: ســـكمة أنـــيس - 53
 .ونست
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 هـــذا يطرحهـــا الـــي اإلجرائيـــة اإلشـــكالّيات خصـــوص يف وإمّنـــا فحســـ  إجرائـــ  ونطـــات ميدانـــ  خصـــوص
 . 58) جوانب  مجي  من تنّرم  قانونّية نصوص غياب يف االختبار
 يف األسـرة لقـانون سـن  عنـد االسـالمية بالشـريعة تتثر اجل ائري املشرع فان اجل ائري للقانون بالنسبة اما
 القـانون هـذا مـن  60/2)   يف الـواردة النسـ  إلثبـات الشـرعية الطـرت علـ  سوى تمديع م إذ ،2986
 .لذلك كوسيلة العلمية الطرت استعماس رافضا

ـــــــري املشـــــــرع لكـــــــن ـــــــدارإ اجل ائ ـــــــ  القصـــــــور هـــــــذا ت ـــــــانون بتعديل ـــــــاألمر األســـــــرة ق  يف املـــــــلرخ 05/1 ب
 النســ  إلثبــات كوســيلة ةالعلميــ الطــرت اىل اللجــوء اجــاا التعــديل هــذا مبوجــ  حيــ ،03/01/1005

 ألثبـــات العلميـــة الطـــرت إىل اللجـــوء للقاضـــ  اـــواد  أنـــ  علـــ  نصـــت الـــي و منـــ   60/1)   يف وذلـــك
 فـاألمر نفيـ  أو النسـ  إلثبات العلمية الطرت إىل اللجوء اجل ائري للقاض  اوا ان  يعين وهذا ،د النس 
 .احلالتن كلتا يف يصلع

 التطـورات مـ   اشـيا اجملـاس هـذا يف اجل ائري املشرع ها قا  هامة قف ة ،البعت بنرر االمر، هذا ويعترب
 متماشيا جاء القانوين، الفق  من البعت بنرر،التعديل فهذا.البيولوج  باجملاس املتعلقة تلك خاصة العلمية
 سـرة،األ قـانون أن أسـا  عل  إليها اللجوء يرفت القضاء كان بعدما اإلثبات لوسائل العلم  التطور م 
 وهـــذا القفـــ ة هـــذ  فـــان ذلـــك ومـــ . 59) النســـ  إلثبـــات كوســـيلة العلميـــة الطـــرت يعتـــرب م التعـــديل، قبـــل

 الوســ  يف عــدة جــداالت اثــارت الــي والتعقيــدات الســلبيات و العيــوب مــن نلــو ال أتيتــ  ورغــو اإلدمــا 
 . القانوين الفقه 
 ولـيس القالعـة العلميـة الطـرت ه  نس ال إلثبات العلمية بالطرت املقصود أن هنا توضيح  ا  وما
 اعتبـار ميكن هكذا القالعة العلمية الطرت من املقدمة يف تقف الوراثية البصمة وان الرنية، العلمية الطرت
   .40)النس  ومنها اجملاالت من ك ري يف أكيدة بطريقة إثبات أو نف  دليل الفح  هذا

 يوجـد فال املقارنة التشريعات من ذكرنا  ما عن  اما ف تل فاألمر العراق  التشري  ملوقف بالنسبة اما
 او اجلنــائ  االلــار يف ســواء،خاصــة الوراثيــة البصــمة و عامــة االنســان  ســو خاصــة تشــريعات العــرات يف

 العقوبــات وقــانون املرافعــات وقــانون املــدين القــانون فنصــوص نفيــ  او النســ  اثبــات مســائل ومنهــا،املــدين
 بوجـود القـوس حـد يصـل ال تشريعيا قصوران  نعتقد  ما وهو الدراسة مبوضوع االخرى ه  تسعفنا ال النافذة
 امــا  اعرضــت مــا اذا الوراثيــة بالبصــمة النســ  نفــ  بــدعوى البــت عــن عــاج ين امامــ  نكــون تشــريع  فـراا

 .العراق  القضاء
 اىل يشــــر م وان جنــــد  2959 لســــنة  288) رقــــو النافـــذ الش صــــية االحــــواس قــــانون اىل رجعنــــا فلـــو
 االثبــات هــذا علــ  دلــل وامنــا النســ  اثبــات لــرت كإحــدى العلميــة الطــرت مــن أيــا اىل او الوراثيــة البصــمة

                                                        
 .ساب  املرج :،سكمة أنيس - 58
 بــن يوســف بــن اجل ائــر جامعــة احلقــوت، كليــة اىل مقدمــة ماجســتري رســالة،االســرة قــانون يف الطفــل محايــة دليلــة، ســالم  - 59
 .16،ص1008 -1003خدة،

 .83،ص 3) العدد، القضائ  االجتهاد جملة يف منشور حب ،النس  اثبات يف البصمة دور: بوقر  اخلري ا  -40
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 مــن اليـ  يشـر م مـا كـل احــاس القـانون هـذا فـان ذلـك ومـ  وشــهادة، واقـرار فـراش مـن التقليديـة بالوسـائل
 اـو علـ  الـر ى يف اخـتال  فيها وجدنا والي  42) االسالمية الدوس وقضاء االسالم  الفق  عل  مسائل

 .مسبقان  فصلنا  ما
 ال ذلك فان  البينة،االقرار،الفراش) ال الثة النس  اثبات لرت اىل اشار وان العراق  املشرع فان وعلي 

 الطـرت بقيـة احـاس انـ  نـرا  الـذي ان بـل لغريهـا الركـون ميكـن وال احلصـر سـبيل علـ  اوردها ان  براينا،،يعين
 االسـالم  الفقـ  علـ  اللعـان مسـالة احـاس م لمـا معن مبذه  التقييد دون السالم ا الفق  عل  االخرى

 .ب  االعتداد وعد  للعان الغاء   ذلك عد ميكن فال اليها يشر وم
 يف العــا  االلــار مي ــل ،الــذي2939 لســنة  203) رقــو العراقــ  اإلثبــات قــانون إىل رجعنــا لــو وكــذلك

 نــ  يوجــد م مــا الش صــية بــاألحواس املتعلقــة املســائل أو التجاريــة أو املدنيــة الناحيــة مــن اإلثبــات جمــاس
 لالسـتعانة القاضـ  أمـا  واسـعان  اجملـاس فـتع قـد العراقـ  املشرع إن خالل  من ،جند 41) ذلك ةال  يقض 
 أو مادية وقائ  أكانت سواء امل تلفة القانونية الوقائ  إثبات يف العلمية والوسائل احلدي ة اإلثبات بوسائل
 للفصــل  هيــدان  الــدعوى توجيــ  يف املــدين للقاضــ  اإلاــاي الــدور ابــراا اىل يهــد  أنــ  إذ قانونيــة تصــرفات

 للوهلــة القــوس يعــين فهــذا الش صــية االحــواس مســائل علــ  يســري القــانون هــذا نطــات ان وحيــ   47)فيهــا
 يف العراق  املشرع أن ماك،خصوصا ونفي  عموما النس  قضايا يف الوراثية بالبصمة االستعانة جواا االوىل
 إثبـات يف إليهـا يـركن أن القاضـ  يسـتطي  الي اإلثبات لرت بن من اخلربة جعل قد النافذ اإلثبات قانون
 حالـــة يف االثبـــات لـــرت مـــن جديـــدا لريقـــا اوجـــ  قـــد املـــدين القاضـــ  يعتـــرب ال تَّ  ومـــن القانونيـــة الوقـــائ 
 األمـــور يف بـــاخلربة االســتعانة للقاضـــ  أجـــاا اإلثبــات انونقـــ الن الوراثيـــة اخلريطــة اختبـــارات علـــ  اعتمــاد 
 . 46) الفنية و العلمية

 الـــدور مـــ  ينســـجو الوراثيـــة البصـــمة اختبـــارات مـــن املست لصـــة باألدلـــة االســـتعانة أن الـــبعت ويـــرى
 القيمـــة أن علمنـــا مــا إذا خاصـــة الـــدعوى يف الفصــل ملمارســـة خاصـــان  اهتمامــان  املشـــرع أوال  الـــذي اإلاــاي

 األخـرى اإلثبـات أدلـة بلوغهـا عـن تعج  نسبة وه  ،%99 نسبة تبلل اخلريطة بطري  ل ثبات وضوعيةامل
(45 . 

 الشــ   هويـة حتديـد يف الوراثيــة البصـمة باختبـارات االســتعانة براينـا، اجلـائ ، مــن يكـون لـذلك وتبعـان 
 بينــ  القرابــة صــلة انتفــاء أو وجــود لتحديــد األشــ اص مــن لغــري  الوراثيــة باملعلومــات ومقارنتهــا البيولوجيــة

                                                        
 الـي املسـائل مجيـ  علـ  القـانون هـذا يف التشـريعية النصـوص تسـرى - 2د  ان علـ  القـانون هـذا مـن  2)   نصـت حي  - 42
 الشــــريعة مبــــاد  مبقتضــــ  فــــيحكو تطبيقــــ  ميكــــن تشــــريع  نــــ  يوجــــد م إذا - 1. فحواهــــا يف أو لفرهــــا يف النصــــوص هــــذ  تتناوهلــــا

 يف اإلسـالم  والفقـ  القضـاء أقرهـا الـي باألحكـا  ذلـك كـل يف احملـاكو تسرتشـد - 7. القانون هذا لنصوص مالئمة األك ر اإلسالمية
 .العراقية القوانن من قوانينها تتقارب الي األخرى اإلسالمية البالد ويف العرات

 .اإلثبات قانون من  22)  : ينرر - 41
 .اإلثبات قانون من  2،1)  : ينرر -47
 .تاإلثبا قانون من  271)  : ينرر - 46
 .212 ص ساب ، مرج ،اهلال  جبارة حبي  ظافر - 45
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 يف ذلــك ســنرى كمــا، الشــرعية واالحكــا  ينســجو مبــا وامنــا مطلقــا يكــون ال االســتنتا  هــذا لكــن وبيــنهو
 .العراق  القضائ  املوقف

 الو اث   بالبصم  النسب  في م  القضائي النا ي: الموقف المطلب
 دولـــة مـــن والقبـــوس الـــرفت بـــن دان مـــرتد كـــان الوراثيـــة بالبصـــمة النســـ  نفـــ  مـــن القضـــائ  املوقـــف ان
 .اخرى جهة من ألخرى فرتة من البلد ذات ويف جهة من ألخرى
 نفــ  دعــوى يف البيولــوج  الــدليل علــ  االعتمــاد رفضــت قــد الــدنيا احملــاكو أحــدى كانــت اســبانيا يف
 املنطقـ  يـرالترب  تقـد  م احملكمـة ان أسـا  علـ  القـرار هذا نقضت اإلسبانية العليا احملكمة ان اال النس 
 تقـدمها الـي املطلقـة للحجيـة القاضـ  إدراإ عـد  املقبـوس وغـري املنطق  غري مند بان  وقضت الرفت هلذا

 . 44)د  االبوة واقعة بنف  يتعل  فيما  يا وال البيولوجية االختبارات
 اجليين لتحليلا بإجراء باإلذن مل مة غري احملاكو أنّ  عل  الفرنس  القضاء فق  استقر فقد فرنسا يف اما
 يف حريتهـا علـ  املتعّهـدة القضـائّية السـلطة فتبقـ  البنـّوة دعـاوى بقّية يف أّما البنوة بنف  األمر تعّل  إذا إالّ 

 بـاريس اسـتةنا  حمكمـة نرركـا الـي الـدعوى يف واضـحا ذلـك وبدى. ذلك عد  من االختبار هذا اإلذن
 ان وبعد اوجها من نسب  احلقت مولودا اجنبت قد تكان فرنسية مرأة بان خالصتها والي 2935 عا  يف

 مـن املولـود نسـ  نفـ  بـاريس اسـتةنا  حمكمـة احـدى اما  دعوى اقامت اخر من وت وجت من  تطلقت
 الشــرع  الطــ  علــ  الــدعوى احالــة 2935-9-22 يف احملكمــة فقــررت ال ــاين ب وجهــا واحلاقــ  مطلقهــا
 تقريـــر  اخلبــري اودع 2934-7-7 ويف لأللـــرا  لوراثيــةا الفحوصــات اجـــراء همــة بالقيـــا  خبــري وتكليــف
 قرارها احملكمة فتصدرت ل  ال اين ال و  ابوة واثبت و للمولود  املطل ) االوس ال و  ابوة في  استبعد الذي
 ال ــاين بــال و  واحلاقــ  فراشــ  علــ  ولــد الــذي االوس الــ و  مــن املولــود نســ  بنفــ  2934-21-24 يف
(43  . 

 امكانيــــة صــــراحة فيــــ  اجــــاات والــــذي 2934 عــــا  الســــنوي تقريرهــــا الــــنقت ةحمكمــــ اصــــدرت كمــــا
 يف تــرتد اال احملــاكو علــ د  فيــ  جــاء والــذي واالمومــة األبــوة وقــائ  اثبــات يف البيولــوج  الــدليل اســت دا 
 يـةبإل ام القـوس يعـين ال التقريـر ان اال.  48)د النس  قضايا يف الوقائ  اثبات يف احلدي ة التقنيات است دا 
 احكامهـا احـدى يف الفرنسـية الـنقت حمكمـة اليـ  ذهبـت مـا ذلـك ويليـد الوراثيـة بالبصمة باألخذ القضاء
 التحليـل املسماة خاصة نفي ، او النس  ألثبات الطبية الفح  وسائل أند 2996/ 21/2 يف الصادرة
 املوضـوع، يف دفـاع وسـيلة فقـ  ولكنهـا الـدعوى قبـوس بعـد  للـدف  وسـائل بـذاكا ليسـت الوراثية للجينات
 ان ومقبولــة جديــة اســباب علــ  بنــاء تقــدر ان حملكمــة حيــ  انــ  حبيــ  للمحكمــة مل مــة ليســت افــا وكمــا

                                                        
 .Vicente Seranio, Op. Cit, P: يف اليـ  مشـار 2988/ح يـران/12 يف الصـادر اسـبانيا يف العليـا احملكمـة قرار انرر - 44

389 . 
 

43 - Spitaiaria,G-DNA typing and Martinity – Gene, V:11,USA,2007.P.25-29. 
48 -.Stephan Chapman, statutes on the law of Tort butter worth, London, 1962, P4 . 
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 تشـكك ان ميكـن ال ألفـا الطاعن، ادعاءات ت بت او تدعو شافا من ليست اجلديدة الطبية اخلربة اجراء
 . 49)د  أجرا ها مت الي للفحوصات العملية النتائ  صحة يف

 بعـد خصوصـا النسـ  نفـ  دعـاوى يف للقضـاء مل مـان  الوراثيـة للبصـمة اللجـوء وبـات تغري االمر ان اال
 ضد دعوى  املغربية و الفرنسية) اجلنسيتن حتمل اوج  رفعت فقد. 2996 لسنة 96 رقو القانون صدور
 وال امــ  جهــة نمــ عنــ  التفريــ  فيهــا تطلــ  الفرنســية احملــاكو احــدى امــا  اجلنســيتن بــذات املتمتــ  اوجهــا
 وللبـ  بنوكـا الـ و  إلنكـار بالنفقـة حتكـو م لكنهـا بـالتفري  احملكمة فحكمت ثانيا منها بنت  عل  بالنفقة
 بنفــ  احلكــو احملكمــة دعــ  مــا والــ و  البنــت بــن الصــلة انعــدا  اثبــت الــذي عليهــا اجليــين الفحــ  اجــراء
 اثبات دعوى برف  قامت بل احلكو هذا تقتن  م ال وجة هذ  ان اال. علي  املدع  ال و  من البنت نس 
 اخلـربة بنتائ  مدليا النس  بنف  ال و  ودف ،املغربية االبتدائية احملاكو احدى اما  اوجها من البنت نس 
 حكمهــا مســببة النســ  بتثبــات حكمــت احملكمــة ان اال البنــت هلــذ  ابــا يكــون ان يســتحيل وانــ  الطبيــة
 االسـتةنا  حمكمـي ايـدت وقـد احلمـل، مـدة خاصـة وشـرول  الفـراش مـن للنسـ  الشـرعية الوسائل بتوافر
 . 30) املغاربة القانونن من شديد انتقاد موض  كان االخري القرار ان علما،السب  لنفس االعل  واجمللس
 لنفــ  الــد  حتليــل إىل بــالّلجوء فعليــان  للقبــوس ســباّقة بسوســة االســتةنا  حمكمــة كانــت فقــد تــونس ويف
 بـن الدمويّـة الفصـائل اخـتال  إثبـات خـالس مـن تـونس يف التشـريع  املوقف من الي  اشرنا ما ورغ األبّوة
 الطبّية التحاليل عل  االعتمادد  أنّ  2936 جانف  23 يف امللرّخ قرارها يف جاء فقد امل عو  واألب االبن
 القطـ  اليـو  استطاعت  يف احلدي  الط  مادا  شرعّية إثبات وسائل عل  اعتمادا إلثبات  ال الّنس  لنف 
 د. جدس أو شك دون نتيجتها إىل تلّدي خاّصة حتاليل حس  آلخر ش   أبّوة بنف 

 املناسـبات مـن العديـد يف املوقـف هـذا علـ  جهتهـا مـن التونسّية النقت)التعقي  حمكمة أّكدت كما
 نفـــ  بطلـــ  قيـــا ال إمكانّيـــة اقتضـــت ش أ   مـــن 34 و 35 الفصـــلن أحكـــا  أنّ د  قراراكـــا بتحـــد وجـــاء
 االســتناد ميكــن قالعـة حجــة هــ  الـي الــد  حتليــل وسـيلة ومنهــا اإلثبــات وسـائل كافّــة إىل اســتنادا النسـ 
 د.  النس  نف  لل  يف إليها

 رفعــت نســ  نفــ  دعــوى مبناســبة سوســ ، اســتةنا  حمكمــة قــرار ايضــا التعقيــ  حمكمــة وايــدت كمــا
 بالفصــل عليهــا املنصــوص الوســائل بــن مــن شــرعية وســيل  يعتــرب للــد  الطــا التحليــل بــان والقاضــ  اليهــا
 االســتةنا  حمكمــة هــا اخــذت الــي االثبــات وســيلة بــان ذلــك معللــة الش صــية االحــواس جملــة مــن  35)

 االخرى ثبات اال وسائل عل  يعتمد كما ويعتمدها ها يتخذ و الشارع يقررها شرعية وسيلة ه  بسوس 
 . 32) مطلقان  الق الت بعد  اليقن كحصوس امل بتة

                                                        
 . 226 ،227 ص الساب ، املرج  اجمليد، عبد احلليو عبد رضا. د: إلي  اشار - 49
 العــدد يف املنشــور و ،554/1/2/1007 عــدد الشــرع  امللــف يف 70/21/1006 يف االعلــ  اجمللــس عــن القــرار صــدر - 30
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 لنفــ  كوســيلة البيولوجيــة االختبــارات اعتمــاد علــ  التونسـية التعقيــ  حمكمــة قضــاء اســتقر فقــد وعليـ 
 ومنهــا والقانونيــة الشـرعية االثبــات وســائل مـن الــ و  يقدمــ  مـا علــ  يعتمــد ال النفـ  بــان واكــدت النسـ 
 او ســلا تــتثري هلــا يكــون والــي لطبيــةا واالختبــارات االحبــال علــ  االعتمــاد اــ  بــل تعتمــد ال الشــهادة
 مــن مينـ  شــئ ال وانـ  نســب  بنفـ  املطالـ  واملولــود وال وجـة الــ و  مـن لكـل الــد  حتليـل وســيلة ومـن ااـاي
 مـا وهـو قالعـة علميـة لريقـة تعـد والـي صـحتها من الشرع  الط  علماء حتق  الي الوسيلة تلك اعتماد
 . 31) احملكمة هذ  قضاء فق  علي  در 

 مكتفيـا الـذكر مـارة األسـرة قـانون مـن  60/2)   حرفية يطب  القضائ  االجتهاد فكان اجل ائر يف اما
 احلـريف الن  لبقوا العليا احملكمة قضاة أن كما،اجتهاد أو تتويل أي يقبل ال الذي القانوين الن   مود
 خــربة ألي القاضــ  جلــوء تعتــرب وكانــت تعــديلها قبــل النســ  إثبــات لــرت حتــدد الــي اعــال   60) للمــادة
 تعتـرب كانـت ألفـا للسـلطة جتـاواا العلميـة الطـرت مـن لريقـة بـتي النسـ  نفـ  أو إثبـات تسـتهد  علمية
 . ذات  حد يف تشريعا ذلك

 أن  ســابقا األعلــ  اجمللــس) املغربيــة الــنقت حمكمــة قــرارات قــراءة خــالس مــن املالحــظ فــان املغــرب ويف
 قراراكــا احــدى يف جــاء كمــا النســ  نفــ  يف شــرعا املقــررة الوســائل مــن اخلــربة تعتــرب تكــن م األخــرية هــذ 

 اورات مـن هلـا ثبـت مـا اىل اسـتنادا البنـت نسـ  بلحـوت احملكمـة قضـت ملـاد  فيـ  جـاء والـذي  37) القدمية
 غـري من البنت بكون ال وجة اقرار واعتربت، الطالت بعد احلمل أمد داخل الفراش من ااديادها من امللف
 فيـ  مبا معلال قرارها يكون البنت نس  من للتتكد الطا الفح  اجراء لل  وردت ل ، تتثري ال لليقها
 .اسا  عل  ويبق الكفاية
 بعــد يقبــل ال النســ  نفــ د ان مضــمون   36) هلــا قــرار يف جــاء كمــا ذلــك عــن نســبيا تراجعــت افــا اال
 فقهـا بـ  معمـوس هـو كمـا عـذر بـدون  وسـكوت األك ـر يف أيـا  ثالثـة أو يـومن أو بيـو  باحلمـل ال و  علو

 أثنـاء الولـد وااداد الـ وجن بـن االتصـاس وأمكن ال وا  عقد فرتة أثناء وق  قد ال وجة محل ومادا ، وقضاء
 النــ اع حــل ألن لــا حتليــل أي أو حبــ  أي إجــراء إىل حاجــة يف تكــن م احملكمــة فــإن شــرعا املعتــربة املــدة
 .د.وقانونا فقها حمسو 
 بالبصـمة والنفـ  االثبـات اجاات الحقة قرارات يف احملكمة هذ  قضاء فق  قبل من تغيري مراال ان اال
 نـ  يوجـد الد  االتيـة القاعدة اقر الذي  35) 1005 مار  9 بتاري  الصادر  250)القرار منها الوراثية
 علـ  قالعـة ينـةقر  الشـرع  الفـراش كـان لـةند  انـ  القـرار هـذا يف وجـاء. بـاخلربة النسـ  إثبـات مينـ  قطع 
 ال بشــكل شــرعا املعتــرب األمــد وداخــل التــاري  ثابتــة الــوالدة تكــون بــان مشــروط ذلــك فــان، النســ  اثبــات
 مـن أك ـر مـرور بعـد إال بوجـود  العلـو عد  بسب  الولد نس  بنف  املطل   سك و. في  جداس وال مراء
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 يوجـ ، العقـو ادعـاء عـن فضال،  اادياد تاري  بشتن ال وجن واختال ، ودالت  تاري  عن سنوات عشر
 صــريع قــانوين نــ  يوجــد ال الــي اخلــربة ومنهــا شــرعا املعتمــدة اإلثبــات بوســائل تبحــ  أن احملكمــة علــ 
 . 34)د  ها واالستعانة مينعها
 النســـ  نفـــ  يف الوراثيـــة البصـــمة بنتـــائ  االخـــذ اىل قراراكـــا بعـــت يف احملـــاكو ذهبـــت قـــد العـــرات، ويف
 يف الش صــية األحــواس حمكمــة اليــ  ذهبــت مــا منهــا، بــذلك يقضــ  مباشــر نــ  وجــود عــد  مــن بــالرغو
 ابنتهمـا إفـا علـ  املدنيـة األحواس دائرة يف سجلت قد كانت وامرأة رجل من لفلة نسبة نف  من الكرادة
 . 33) الرجل عقو ثبوت الطبية بالتقارير للمحكمة تبن إن بعد

 اخلــاص التعليمــ  الكرامــة مستشــف  تقريــر مــن ل ابــتا كــان إذاد انــ  إىل التمييــ  حمكمــة ذهبــت كمــا
 صـــلة بـــتي  ـــت ال  ا) للطفـــل الوراثيـــة الصـــفات أن الـــدعوى أللـــرا  األنســـجة تطـــاب  فحـــ  بنتيجـــة

 واوجتــ   ن) للــ و  العائــدة الوراثيــة الصــفات وان  إ) عليهــا املــدع  واوجتــ    ) للــ و  الوراثيــة للصــفات
 فيتعــــن  إ  ،) للـــ وجن أبنـــا األحـــواس مـــن حــــاس بـــتي يكـــون أن ميكـــن ال  ا) الطفـــل وان  ) املدعيـــة
 يف عليهمـــا املـــدع  معارضــ  ومنـــ  إليهمــا وتســـليم   ن) واوجهــا   ) للمدعيـــة ابنــا  ا) باعتبـــار القضــاء
 . 38)دذلك

 إذاد البيولوجيـــة بالفحوصـــات االســـتعانة ضـــرورة إىل أحكامهـــا أحـــد يف التمييـــ  حمكمـــة اكـــدت كمـــا
 عل  فينبغ  أمها ليست اوجت  وأن أبيها وليس خاهلا هو علي  املدع  وأن املتوىف أبنة بتفا املدعية ادعت
 لل اليـــا امل تربيـــة الفحـــوص إلجـــراء امل تصـــة اجلهـــة علـــ  الطـــرفن حتيـــل وأن باإلثبـــات تكليفهـــا احملكمـــة
 . 39)د  العادس احلكو إىل وصوالن  الوراثة وعوامل النسيجية

 العراقـــ  القضــاء ينررهـــا م النســ  نفـــ  دعــوى ان قضـــائية قــرارات مـــن اليــ  اشـــرنا مــا علـــ  ويالحــظ
 . معان  واثبات  النس  نف  دعوى سبة منا يف تكون بل لوحدها

                                                        
 الفراش يعترب. ال وجية ب  ت بت مبا الفراش ي بتد يل  ما عل  منها257 املادة نصت عندما األسرة، مدونة توج  هو وهذا - 34
ـــ  الطعـــن ميكـــن ال النســـ ، ثبـــوت علـــ  قالعـــة حجـــة بشـــرول   القطـــ ، تفيـــد خـــربة بواســـطة أو اللعـــان، لريـــ  عـــن  الـــ و  مـــن إال في
 . د.اخلربة هذ  قضائ  أمر صدور -1ا ادعائ  عل  قوية بدالئل املعين ال و  إدالء -2:بشرلن
 سـجلت وأن سـب  بتنـ  الكـرادة يف الش صـية األحـواس حمكمـة لـدى املدعيان أدع د يل  ما احلكو هذا حي يات يف وجاء - 33
 املــذكورة املتوفيــة والــدكا مــن أبويــة رحــو صــلة بــتي  ــت ال الطفلــة وأن      ت) املتوفــاة واوجتــ   ر   ع) فقــودامل باســو  د) الطفلــة
 بنفــ د فيــ  قضــت حضــوريان  حكمـان  املــذكورة احملكمــة فتصــدرتد. عليهــا املـدع  رحــو صــلة مــن وإمنــا عقـيو، أنــ  وحيــ  املفقــود واوجهـا
 القرار رقو .   )اوجت  فراش من ر   ص)احلقيقين بوالديها وإحلاقها      ت) املتوفاة واوجت   ر   ع) املدعو من  د) البنت نس 
 .147ص ،1000 واخلمسون، السادسة السنة والراب ، ال ال  العددان القضاء، جملة ،2999/ 27/5 القرار تاري .99/ش/29

ـــة املبـــاد  املشـــاهدي، اهيوإبـــر  األســـتاذ: يف إليـــ  مشـــار ،70/5/2989يف الصـــادر 84/83/أوىل موســـعة/95 - 38  يف القانوني
 .740ص ،2989 بغداد اسعد، مطبعة الش صية، األحواس قسو التميي ، حمكمة قضاء

 الشـريعة يف النسـ  أحكـا  النجـار، حممـود شـاكر: يف إليـ  مشـار. 70/5/2988 يف الصـادر 83/88/أوىل موسـعة/ 47 - 39
 .10ص ،1006 األوىل، الطبعة بغداد، التميي ، حمكمة قرارات م  والقانون
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 النس  نفي في الوراثية البصمة حجية الثاني: مدى الفصل

 هـــذا م ـــل فـــان وتشـــريع  فقهـــ  خـــال  حمـــل الوراثيـــة بالبصـــمة النســـ  نفـــ  مشـــروعية كانـــت مـــا اذا
 يف مطلقـــة حجيـــة لـــ  هـــا النفـــ  ان فهـــل،الوراثيـــة بالبصـــمة النســـ  نفـــ  حجيـــة يف ايضـــان  نيكمـــ اخلـــال 
 ؟ تعارض ا  اللعان م  تواف  وسواء،اختال  ا  االخرى الشرعية االدلة م  تواف  سواء،االثبات

 النس  نف  دعوى الرا  منها اخلصوص هذا ت ار الي االشكاليات بعت عل  االمر هذا وانعكس
 باخلضـــــوع الشــــ   الـــــ ا  امكانيــــة ومــــدى الوراثيـــــة بالبصــــمة النســـــ  نفــــ  ثبــــوت علـــــ  املرتتبــــة واالثــــار

 ؟الوراثية البصمة حتليل اجراء عن اخلصو امتناع وحكو؟ الوراثية البصمة لالختبارات
 النس  لنف  والقانونية الشرعية القيمة في  نتناوس مبح ن: االوس عل  الفصل هذا سنقسو فتننا علي 
 . الوراثية بالبصمة النس  نف  دعوى اشكاليات اىل في  نتطرت وال اين،الوراثية بالبصمة

 الوراثية بالبصمة النسب لنفي والقانونية الشرعية االول: القيمة املبحث
 ومـ  انـ  اال،الوراثيـة بالبصـمة النسـ  نفـ  جـواا ةصوص فقه  اختال  وجود اىل مض  فيما اشرنا
 لنفـــ  القانونيـــة و الشـــرعية القيمـــة ةصـــوص خـــال  مثـــة فـــان،ذلـــك يقـــوس مـــن راي علـــ ،بـــاجلواا التســـليو
 ؟بينهما وس  مرحلة ا ؟ ظني  ا ؟ قطعية النف  قرينة فهل الوراثية، البصمة لري  عن النس 

 :ثالثة مطال  يف نتناوهلا اخلصوص هذا اجتاهات ثالثة هنالك ان نقوس ل جابة
 .الوراثية بالبصمة نس ال لنف  املطلقة باحلجية القائلون: االوس
 .الوراثية بالبصمة النس  لنف  الرنية باحلجية القائلون: ال اين
 .االثبات ادلة من الوراثية البصمة باعتبار القائلون: ال ال 

 الو اث   بالبصم  النسب لنفي المطلق  بالحج   االو : القائلون المطلب
 قطعيـ  قرينـ  وافـا الوراثيـة بالبصـمة االثبـات  علـ املطلقـة احلجيـة اسـباا اىل  80) الفقـ  مـن مج  ذه 

 بقيــة علــ  الوراثيــة البصــمة تقــد  ويــرون،%99،99 إىل فيهــا وصــلت فيهــا النجــام نســبة ان اســا  علــ 
 البصـمة بـن تعارض ت كان ما واذا، عنها واياد  االدلة تلك حتقق  ما حتق  ألفا االخرى الشرعية االدلة
 إىل تصــل التحاليــل هــذ  يف الــدليل قــوة إن ويضــيفون. عليهــا الوراثيــة البصــمة قــدمت االدلــة وتلــك الوراثيــة

                                                        
 القــادر عبــد ع مــان، رأفــت حممــد األشــقر، حممــد داغــ ، القــرة الــدين حمــ  علــ : مــنهو:املعاصــرين الفقهــاء عامــة قــوس وهــو –80
 النس  إثبات قضايا يف الوراثية البصمة دور: ع مان إبراهيو.212ساب ،ص مرج ،واصل فريد نصر: كذلك،املنعو عبد وفلاد خياط،
 يف الوراثية اهلندسة تقنيات.مشا  خياط ،) الراب  اجمللد اإلسالمية، بالشريعة وعالقتها الوراثية البصمة تقنيات: 29ص ساب ، واجلرائو،
، 1001 مـايو 3 مـل ر اإلثبـات، يف الوراثيـة البصـمة دور: غنـا ، 2527ص،الرابـ  اجمللـد اإلسـالمية، بالشـريعة وعالقتهـا النس  قضايا
 فريد. 23 ص ساب ، اإلمارات،مرج  جامعة والقانون، الشريعة بن الوراثية اهلندسة: السويلو.121 ص،ساب  ،مرج 635 ص،اجمللد
  ، 1007/ هــ 2615 ،25 السـنة، العـدد اإلسـالم ، الفقهـ  اجملمـ  جملـة منها، االستفادة وجماالت الوراثية البصمة: البصمة: واصل
ـــدين ســـعد ،45ص  الفقهـــ  جملمـــ  عشـــر السادســـة الـــدورة وحبـــول أعمـــاس مـــن،منهـــا ســـتفادةاال وجمـــاالت الوراثيـــة البصـــمة: هـــال  ال

ـــدين حميـــ  علـــ  ،45،ص7اجمللـــد  ، 1001/هــــ 2611 املكرمـــة، مبكـــة اإلســـالم  ـــة البصـــمة:داغـــ  القـــر  ال  الفقـــ  منرـــور مـــن الوراثي
 البصـمة:قاسو أمن حممد الرشيد عبد.55 ،ص 1007- هـ 2616 ،26 ،السنة24 العدد،اإلسالم  الفقه  اجملم  جملة، اإلسالم 
 للعلـو  اإلسـالمية املنرمـة إليـ  ذهبـت ما وهو. 42هـ،ص2615 رج  ،17 عدد السعودية العدس واارة العدس، جملة،وحجيتها الوراثية
 املوقــــ  علـــ  منشـــور حبـــ ،احلدي ـــة بـــالطرت النســـ  إثبـــات وســــائل: شـــوكت عـــامر رقيـــة:كـــذلك.دوركـــا يف الكويـــت دولـــة يف الطبيـــة

 . http://main.islammessage.com/Default.aspx :االلكرتوين
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 جمــــاس يف احلدي ــــة الفنيــــة التطــــورات مــــن هــــذ  وإن والنســــ ، للبنــــوة اإلثبــــات أو النفــــ  يف قطعيــــة نســــ 
 ونســـبة مســـتحيالن، أصـــبع فيهـــا واخلطـــت احلـــاالت، مـــن ك ـــري يف بـــاليقن الشـــك تقطـــ  امل تربيـــة الفحـــوص
 . 82) %200 يقارب ما فيها النجام

 الـي الشـهادة مـن حـع بل القرائن بقية من بك ري أقوى الوراثية البصمة أن االجتا  هذا اصحاب ويرى
 لـرت قبوس من مانعان  تكون أن تصلع الوراثية البصمة أن كما اإلقرار من وحع بل والكذب الصدت   ل

 الـذي التسـجيل علـ  ويقـو  احلـس، و العلو ديعتم مادي دليل ألفا ذلك،العكس دون التقليدية اإلثبات
 و العــود تقبــل ال فهــ  الــذمو علــ  تعتمــد الــي االخــرى االدلــة مــن غريهــا ةــال  واإلنكــار العــود يقبــل ال

 . 81)اإلنكار
 هفويــــة إلثبــــات يقينيــــةا قطعيــــة علميــــة داللــــة ذات هــــ  الوراثيــــة البصــــمة بــــتن مــــنهو الــــبعت رأى وان
 العلميــة التجــارب أثبتــت فقــدد آخــر ذهــ  بينمــا.  87)دالنســ  نــ اع حلســو ياناشــرع ســببان  وتـفَعــد   اإلنســان،
 دليــل والتكــرار والضــب  الدقــة مالحرــة مــ  عّيناكــا وأك ــرف  شــرولفها تــوّفرت إذا الوراثيــة البصــمة أن املتكــررة
 . 86)% 200 نتائجها وأك ر قطع 
 الوراثيـة باهلندسـة املتعلقـة عشـرة ديـةاحلا نـدوكا خـالس مـن الطبية للعلو  اإلسالمية املنرمة ذهبت وقد
 2629 ال انية مجادى 15-17 بن املمتدة الفرتة يف الكويت يف املقامة اجليين، والعال  البشري واجلينو 

طئ تكاد ال وسيلة العلمية، الناحية من الوراثية البصمةد  أن إىل   2998 أكتوبر 25-27 املواف / هـ  ختف
 ترقـ  وهـ  الشـرع ، الطـ  جماس يف والسيما الش صية، من والتحق  ولوجية،البي الوالدية من التحق  يف
 هـذا أَيَـّدَ  وقـد  85)دالشـرعية احلـدود قضايا غري يف الفقهاء مجهور ها أخذ الي القالعة القرائن مستوى إىل

 حيـ  االكاملـة شـرولها اسـتيفاء شـريطة اإلسـالم ، العـام لرابطـة التاب  اإلسالم  الفقه  اجملم  املوقف
 فـــإن البشـــريةا األخطـــاء واجتنبـــت الكاملـــة، الشـــروط اســـتوفت إذا الوراثيـــة البصـــمةد  أن توصـــيات  يف جـــاء

 إىل نتائجفهـــا وتصــل عنهمــا، نـَْفِيَهــا أو الوالــدين، إىل األوالد نســبة إثبــات يف قطعيــة تكــون تكــاد نتائجهــا
 . 84)د 9989%

                                                        
ـــــــــاط مشـــــــــا - 82 ـــــــــات: خي ـــــــــة البصـــــــــمة تقني  مرجـــــــــ    2697 ص) الرابـــــــــ  اجمللـــــــــد اإلســـــــــالمية، بالشـــــــــريعة وعالقتهـــــــــا الوراثي
 . Vicente Soriano, Op. Cit, P. 389. Robert; T. Stephan, Op. Cit, P2/7:كذلك.ساب 

 .23 ص،ساب  مرج ،ع مان امحد ابراهيو. د - 81
 العـــدد اإلســـالم ، الفقهـــ  اجملمـــ  جملـــة يف منشـــور حبـــ  منهـــا، االســـتفادة وجمـــاالت الوراثيـــة البصـــمة:واصـــل فريـــد: انرـــر - 87

 .45 ص  ، 1007/ هـ 25،2615 ،السنة23
  الفقهـــ اجملمـــ  جملـــة يف منشـــور حبـــ ،اإلســـالم  الفقـــ  منرـــور مـــن الوراثيـــة البصـــمة،داغـــ  القـــر  الـــدين حميـــ  علـــ : انرـــر - 86
 .55 ،ص 1007/ هـ 2616 ،26 السنة ،24 العدد اإلسالم ،
ـــــة اهلندســـــة حـــــوس النقاشـــــية احللقـــــة: انرـــــر - 85 ـــــو  الوراثي ـــــين، والعـــــال  البشـــــري واجلين ـــــ  اجلي ـــــو  اإلســـــالمية املنرمـــــة موق  للعل
 . www islamset. Com:الطبية

/ هــــ 2616 ،26 الســـنة ،24 العـــدد اإلســـالم ، هـــ الفق اجملمـــ  جملـــة الوراثيـــة، البصـــمة عـــن العلميـــة اللجنـــة تقريـــر: انرــر - 84
ــــة البصــــمة الكعــــا علــــ  خليفــــة.191 ص  ، 1007 ــــة األحكــــا  علــــ  وآثارهــــا الوراثي ــــة دراســــة – الوراثي ، ماجســــتري رســــالة - مقارن

 .197 ص ،1007، اإلسكندرية



 

 (االسالمي الفقه ما مقا    قا و    النسب )د اس   في  ي وحج  ها الو اث   البصم  مشروع   مدى 
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 البشـــرية اليـــد عامـــل أن إال والقطعيـــة، اليقـــن الوراثيـــة البصـــمة يف األصـــل إن قـــوس اىل الـــبعت ونلـــ 
 أفـا مبعـق القطـ ، مـن قريبـة نتائجها وجعلت مصداقيتها، من قللت التحليل يتطلبها الي املعقدة واملراحل
 . 83) العملية الناحية من ظنية وقرينة العلمية، الناحية من قطعية قرينة

 البصمةد الطبية للعلو  اإلسالمية املنرمة عن املنب قة الوراثية اهلندسة و الوراثة ندوة توصية يف جاء قد
ــــة الناحيــــة مــــن الوراثيــــة ــــة مــــن التحقــــ  يف ختطــــئ تكــــاد ال وســــيلة العملي  مــــن والتحقــــ  البيولوجيــــة الوالدي

 أك ــر هــا يتخــذ الــي القويــة القــرائن مسـتوى إىل ترقــ  وهــ  الشــرع ، الطــ  جمــاس يف والســيما الش صـية،
 مجهور إليها يذه  الي القيافة جماس يف عريما عصريا تطورا و  ل الشرعية، حلدودا قضايا غري يف الفقهاء
 مـن بالقيافـة فيـ  يلخـذ مـا كـل يف هـا يلخـذ أن النـدوة تـرى ولذلك في ، املتنااع النس  إثبات يف الفقهاء
 د.أوىل باب

 ادعـوهود  تعـاىل قولـ  وكـذلك الـذكر مـارة يوسـف سـورة مـن اآليتـن اىل االجتا  هذا اصحاب واستدس
 احلقيقــ  األب علــ  التعــر  ميكــن الوراثيــة البصــمة خــالس مــن ألنــ   88)د  اللَّــ  عنــد أقســ ف  هــو آِلبــائِِهو
 . 89) ها العمل وج  احلقيق  ألبي  الولد نس  الوراثية البصمة كشفت فمع ب  ا( أمر ما وتنفيذ
 التكييف هذا ينطب  فهل الوراثية بصمةبال النس  اثبات عل  ينطب  امنا تكييف من تقد  ما كان اذا
 ؟النس  نف  عل 

 الوراثيـــة للبصـــمة املطلقـــة احلجيـــة يـــرون الوراثيـــة بالبصـــمة النســـ  لنفـــ  مطلقـــان  اجمليـــ ين ان يف الشـــك
 إليــ  ذهــ  مــا هــو الــراجع الــرأي أن للباحــ  يبــدو والــذي، االخــرى والقــرائن االدلــة ســائر علــ  وتقــدميها
 وضـواب  بشـروط ولكـن، أدلتهـا لقـوة وذلـك قطعية قرينة الوراثية البصمة عتبارا من، االجتا  هذا أصحاب
 علــ  والوقــو ،املوضــوعية اختبــار قبــل بنتائجهــا املطلــ  التســليو عــد  مبعــق،املتطــورة التكنلوجيــا مــن احلــذر
 مبعـق يةاملوضـوع واختيـار تشـغيلها يف الفنيـن ودرايـة األجهـ ة سـالمة مـن التتكـد ومعنا  التقنية عدة لبيعة
 العامـل يكـون وأن النتيجة لسالمة االلمةنان و املقارنة إلمكان  تلفتن عينتن من حتليلن إجراء وجوب
 يكـون وأن خـربة وذا متمرسـان  يكـون بل التجري  مرحلة يف يكون ال و واخلربة االختصاص أهل من عليها

 املصـاش تتـدخل ال وأن امناء ثقة عدوس الوراثية بالبصمة اخلاصة والتحاليل الفحوص إجراء عل  القائمون
 الطــر  ضــد نتيجتهــا تقبــل فــال عــداوة هنــاإ كانــت إذا وكــذلك الفحوصــات هــذ  يف واألهــواء الش صـية

 لقواعـد األمـر نضـ  أن واـ  ذلـك او أو أبي  او أم  لصاش بالبصمة خبري مراعاة ينبغ  وكذلك اآلخر
 إثبــات يف النجــام نســبة ان أثبتــت قــد العلميــة التجــارب إن حيــ  للتتكــد أفضــل وهــو أعــر  فــإفو املهنــة
 شتفا من والقانونية الضواب  من مبجموعة حتاط أن يفكن التقنية هذ  أن ت الوراثية البصمة بواسطة األبوة
 .نتائجها مصداقية يف الشك ترف  أن

                                                        
 . ساب  مرج ،مَحَادفو نذير. د - 83
 .5/االح اب - 88
 .2524 ص ساب ، اإلسالمية،مرج  بالشريعة وعالقتها راثيةالو  البصمة تقنيات: خياط مشا  - 89
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 الو اث   بالبصم  النسب لنفي الظن   بالحج   النا ي: القائلون المطلب
 ال ظنيـة، قرينـة بـل القطعيـة القـرائن مسـتوى إىل ترقـ  ال الوراثيـة البصـمة أن االجتـا  هذا اباصح يرى
 إثبــات يف شــرعان  املعتــربة البينــات مــن ليســت فهــ ، لل طــت عرضــة ألفــا القطعيــة القــرائن مســتوى إىل ترقــ 

 . 90) احملكمة لتقدير ختض  قرينة ه  بل النس ،
 داللتهـا، مـن يضـعف فهـذا القـرائن مـن قرينـة الوراثيـة البصـمة اعتـربت إذا الراي هلذا استنادا يعين وهذا
 اإلقـرار أو كـالفراش عليهـا، يقـد  دليـل عارضـها وإذا األدلـة انتفاء عند إال القرائن إىل يلجت ال ألن  وذلك
 . 92)النس  إثبات لدعاوى مصاحبة تكون ما غالبان  األدلة وهذ  الشهادة، أو

 ترتقـ  ال بسيطة، واقعية قرينة الوراثية بالبصمة اإلثبات إن اىل رايهو يف االجتا  هذا اصحاب واستدس
 رفضـها أو اعتمادهـا يف القاضـ  حريـة يعـين مـا اإلثبـات وسائل سائر ها تتمت  الي ال بوتية القوة ذات اىل

 إىل تفتقــر بتفــا ذلــك قيمتهــاا مــن أهــدرت الرــرو  أن غــري القطــ  الوراثيــة البصــمة يف األصــل أن ذلــك
ـــتو التحليـــل إجـــراء أن كـــون القاضـــ ، نفســـية يف التـــتثري  نوعيـــة علـــ  القاضـــ  وقـــو  وعـــد  غيابـــ ، يف ي

 مــن أهــدرت التحليــل عنــد املعقــدة واإلجــراءات احمليطــة الرــرو  أن إىل باإلضــافة امل تــرب، علــ  القــائمن
 حـع شرعان  ب   معرت  غري كون  من ينطل  النس  قضايا يف النووي احلمت حتاليل رفت إن كما قيمتها
 احلدي ـة العلميـة النرريـات إن اىل اضـافة اليقـن، درجـة إىل فيهـا يصـلوا م ذاكـا التحاليـل عل  القائمن أن
 شــك حمــل ترــل أفــا إال امل تصــن، نرــر يف،بالصــحة والقطــ  الدقــة مــن بلغــت مهمــا غريهــا أو لبيــة مــن
 . 91) ونرر

 الشروط بتوافر ذلك و الوراثية البصمة عل  اإلقرار تقد  عل  جممعون االجتا  هذا اصحاب كان واذا
 أن باعتبــار املقــر، لــ  املقــر كــّذب إذا الوراثيــة البصــمة إىل االحتكــا  ايــ  مــن هنــاإ أنــ  إال شــرعان  املعتــربة
 غيـاب ظـل يف الوراثيـة البصـمة حملـ  حتـل الـذي و دليل بتي ي بت  أن األب عل  فينبغ  للولد ح  النس 
 . 97) الوراثية البصمة بإجراء بالنس  ل  املقر رض  طبشر  آخر دليل أي

 التكييف هذا ينطب  فهل الوراثية بالبصمة النس  اثبات عل  ينطب  امنا تكييف من تقد  ما كان اذا
 ؟النس  نف  عل 

                                                        
 والقـــانون، الشـــريعة بـــن الوراثيـــة اهلندســـة مـــل ر اإلثبـــات، يف وأثرهـــا الوراثيـــة البصـــمة: العـــاكو : االجتـــا  هـــذا اصـــحاب مـــن - 90
 فرحون ابن اشار فقد،الفكر  هذ  يتبق من االوائل املسلمن الفقهاء من ان جند بل.561ال اين،ص اجمللد، 1001 اإلمارات، جامعة،

: البينـات حتضـر  ال فيمـا والعالمـات باألمارات احلكو جواا فريىد  اهلها من شاهد شِهَدا ود تعاىل بقول  حيت  من العلماء من ان اىل
 الشـرفية لعـامرةا املطبعـة:مصـر،6 ،األحكـا ،ومنـاه  األقضـية أصـوس يف احلكـا  تبصـرة،فرحـون بـن الـدين مشـس اإلما  بن إبراهيو:ينرر
 .243ص،الكت  دار، بريوت تصوير –2ط- هـ 2702 عا 

ـــــو ضـــــوء يف النســـــ  املقادمـــــة،اثبات أمحـــــد إبـــــراهيو عائشـــــة - 92  اإلســـــالمية اجلامعـــــة اىل مقدمـــــة ماجســـــتري الوراثة،رســـــالة عل
 .54،ص1021بغ ة،

 مرجــ ،عائشــ .19ص  ،ســاب مرجــ ،الســبيل.105ســاب ،ص مرجــ ،الكعــا علــ  خليفــة.561ســاب ،ص مرجــ  العــاكو ، - 91
 . ساب  مرج  الوراثية، البصمة: قاسو بن أمن حممد الرشيد عبد.د:ايضا ينرر. 53ص،ساب 

 .25 ص ساب ، مرج ،االثبات يف ودورها الوراثية البصمة – ال حيل  وهبة. د - 97
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 وال الشـرعية القواعـد علـ  يفقـدَّ  أال اـ  الوراثيـة بالبصـمة نفيـ  أو النسـ  إثبـات أن يـرى من هنالك
 حـاالت أو النسـ ، جمهـو  علـ  التنـااع حـاالت يف اسـت دام  اـوا ولكـن منـ ، األقـوى إلثباتا وسائل
 ملولــود وال النســ  ملعــرو  نســ  إثبــات يصــع وال واخــتاللهو، األلفــاس ضــياع أو املواليــد، بــن االشــتبا 

 .  96)ال نا
 يف الوراثيـة للبصـمة عيةوالشـر  القانونيـة القيمـة ويتناسـ  سـليو غـري االجتـا  هـذا ان للباحـ  يبـدو الذي

 الضـــواب  روعيـــت مـــا اذا النســـ  نفـــ  يف االشـــكاليات بعـــت تـــالىف ميكـــن وانـــ  خصوصـــان  النســـ  نفـــ 
 املتقدمة. والقانونية الشرعية

 االثبات ادل  م  الو اث   البصم  باع با  النالث: القائلون المطلب
 نفيـان  احلكـو هـا ي بـت مباشـر، دليـل وأ مسـتقلة بينـة تعد الوراثية البصمة أن االجتا  هذا اصحاب يرى

ـــان، أو  إلثبـــات مســـتقال شـــرعيا دلـــيال   تعـــد الوراثيـــة البصـــمة أن اي ، 95) الالامـــة الشـــروط تـــوفرت إذا إثبات
 وبتيهـا منهـا واحـدة تعترب بل الشرعية، األدلة تلغ  ال وأفا الالامة، والضواب  الشروط توافرت إذا النس 
 النسـ ، يف التنـااع حصـوس عنـد إليهـا يلجـت بـل ابتـداء، إليهـا يلجـت ال ولكـن، ب  األخذ وج  احل  ظهر
 إذا ذلك فعند الالامة العملية و الشرعية والضواب  للشروط وفقان  القاض ، من بتمر ذلك يكون أن وا 
 العمـل اـ  بـل، ذلـك إلنكـار جمـاس فـال عنـ  نفيـ  أو آلخر ش   نس  القالعة الفح  نتائ  أثبتت

 . 94) واليقن القطعية من فيها ملا وذلك األدلة، من غريها م  تعارضت لو حع مبقتضاها،
 التكييف هذا ينطب  فهل الوراثية بالبصمة النس  اثبات عل  ينطب  امنا تكييف من تقد  ما كان اذا
 ؟النس  نف  عل 

 الفحوصات اءوإجر  املتطورة احلدي ة التقنية هذ  من االستفادة الشرع  باحلاكو ادر أن  البعت ويرى
 دعـوى صـحة مـن التحقـ  علـ  هـا يسـتعان الـي القرائن من كقرينة ها لالستعانة الوراثية للبصمة امل ربية
، ومنعــ  ذلــك درء علــ  الشــارع حلــت املســتطاع قــدر اللعــان وقــوع دون احليلولــة بغــرض، عــدمها أو الــ و 
 . 93) ال وجية احلياة وبقاء األنساب التصاس وتشوف 

 ذلــك يكـون أن واـ  النســ ، يف التنـااع حصـوس عنــد الوراثيـة للبصـمة اللجــوء يـتو ان الـبعت ويـرى
 القالعة الفح  نتائ  أثبتت ما فإذا الالامة والعملية الشرعية والضواب  للشروط وفقان  القاض ، من بتمر

                                                        
96 - http://www.aliftaa.jo/Default.aspx . 
 البصــمة دور:ع مـان إبـراهيو، البـاا وعبـا  قاسـو، الرشـيد عبـد. ع مــان، هيوإبـرا مـنهو املعاصـرين العلمـاء بعـت قـوس وهـو - 95
 والقضـاء، اإلثبـات يف وحجيتهـا األصـاب  غـري بصـمات: البـاا سـاب ، مرجـ  ،25ص، اجلنائيـة واجلـرائو النس  إثبات قضايا يف الوراثية
 والقـــانون، الشــريعة بــن - النســ  إثبــات: املراوقــ ،385ص،ال ــاين اجمللـــد،1001 مــايو3 الوراثيــة الشــريعة بــن الوراثيــة اهلندســة مــل ر
 مرجــــ ،املقادمــــة أمحــــد إبـــراهيو عائشــــة.ســــاب  مرجـــ  ،21النســــ ،ص وإثبــــات الوراثيــــة البصـــمة: قاســــو، 183ص اإلمــــارات، جامعـــة
 .36 ص،ساب 

 .36 ص ساب ، مرج ،املقادمة أمحد إبراهيو عائشة - 94
 قـاريونس جامعـة -اآلداب كلية جملة -قاريونس  امعة االداب كلية– الميةاإلس الدراسات قسو:الصالي حممد أسامة.د - 93
 .27 ص،  1022-75 العدد ليبيا، -بنغااي
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 م  تعارضت لو حع مبقتضاها، العمل ا  بل، ذلك إلنكار جماس فال عن  نفي  أو آلخر ش   نس 
 . 98) واليقن القطعية من فيها ملا وذلك األدلة، من غريها

 ال وسـيلة العلميـة الناحيـة مـن الوراثيـة البصـمةد  نصـ  ما الوراثية واهلندسة الوراثة ندوة توصية يف وجاء
 وع  الشرع ، الط  جماس يف سيما وال الش صية من والتحق  البيولوجية الوالدية من للتحق  ختطت تكاد
 الـي القيافـة جمـاس يف عريمان  عصريا تطورا و  ل، الفقهاء اك ر ها يتخذ الي القوية قرائن مستوى إىل ترق 

 مــا كـل يف هـا يلخـذ ان النـدوة تـرى ولـذلك، عليــ  املتنـااع النسـ  اثبـات يف الفقهـاء مجهـور اليهـا يـذه 
 . 99) اوىل باب من بالقيافة في  يلخذ

 ذوي عند نتائجها أن اعتبار عل  اللعان عن الوراثية بالبصمة ءاالكتفا، البعت بنرر،اوا ال أن  كما
 إال بـ  العمل وترإ إبطال  اوا ال الشرع  احلكو ألن وذلك القطعية، من قريبة أو قطعية ها االختصاص

 وإجـراء املتطـورة احلدي ـة التقنيـة هـذ  مـن يسـتفيد أن بـ  اـدر احلـاكو أن غري يفكن، غري وهو نص  بدليل
 مـن التحقـ  علـ  هـا يسـتعان الـي القـرائن مـن كقرينـة هـا لالسـتعانة الوراثيـة للبصـمة امل ربية تالفحوصا
 درء علـ  الشـارع حلفـت املسـتطاع قـدر اللعـان وقـوع دون احليلولـة بغـرض، عـدمها أو ال و  دعوى صحة
 . 200) ال وجية احلياة وبقاء األنساب التصاس وتشوف ، ومنع  ذلك

 ومتقــدما يعتـرب املغـري املشـرع موقـف كـون مـن بــالرغو أنـ  منـ  يالحـظ يع التشـر  موقـف ةصـوص امـا
 املتعلقــة العربيــة التشــريعات ببــاق  مقارنـة األســرة مدونــة مــن مــواد عـدة يف صــراحة الطبيــة اخلــربة علــ  بنصـ 

 وشـــروط أحكـــا  يفصـــل م املغـــري املشـــرع ألن براينـــا، منتقـــدا، يعتـــرب ذلـــك مـــ  فانـــ  الش صـــية بـــاألحواس
 الوراثيــة البصــمة مكانــة يبــن م أنــ  كمــا النســ  ونفــ  إثبــال جمــاس يف الوراثيــة بالبصــمة العمــل اب وضــو 

 اإلثبــات قــانون أن جنــد كمــا. شــرعان  املقــررة النفــ  أو اإلثبــات وســائل مــ  تعارضــها عنــد خاصــة وحجيتهــا
 القـــرائن ســـتنباطا يف العلمـــ  التقـــد  وســـائل مـــن باالســـتفادة منـــ   206)   يف للقاضـــ   ـــع قـــد العراقـــ 

 نف  يف قضائية قرائن الستنباط الوراثية البصمة اختبارات من يستفيد أن للقاض  ان يعين وهذا القضائية،
 للـدليل َعـّد  يف اإلثبـات قانون يف العراق  للمشرع املسلك هذا البعت وانتقد. الدعوى موضوع إثبات أو

 وال البيولوج  الدليل لبيعة م  ينسجو ال وهذا،قضائية قرينة جمرد الوراثية البصمة من املستمدة البيولوج 
 واقعــة إىل جمهولـة واقعـة مــن اإلثبـات لعـ ء نقـل فيــ  لـيس الن يقـدمها الـي املطلقــة املوضـوعية احلجيـة مـ 

 أو البنــوة أو األبــوة) ذاكــا النــ اع حمــل للواقعــة إثبــات هــو بــل القضــائية القــرائن يف احلــاس هــو كمــا معلومــة
 . 202) معلومة بواقعة جمهولة واقعة عل  استدالس جمرد سولي  األمومة

 اذ،املوضـوع قاضـ  لتقـدير ختضـ  الوراثيـة البصمة اختبارات قيمة فان العراق  اإلثبات لقانون واستنادا
 تقريـر يف جاء ما ببعت تتخذ أن أو حلكمها سببان  اخلبري تقرير من تت ذ أن للمحكمة القانون هذا أجاا

                                                        
 .36 ص ساب ، مرج ،املقادمة أمحد إبراهيو عائشة - 98
 .64 ص، النس  اثبات يف الوراثية البصمة حجية خوس النقاشية احللقة اعماس مل   - 99
  http://laaroussi.bl.ee/index_fichiers/Page792.htm: رتوينااللك املوق  عن نقالن  - 200
 . 217ساب ،ص مرج ،اهلال  جبارة حبي  ظافر - 202

http://laaroussi.bl.ee/index_fichiers/Page792.htm
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 ت ومن،اخلربة أثبتت  الذي الرأي ةال  لتحكو وتفصيالن  مجلة ب  تتخذ ال أن أو من  ق ب ما وتطرم اخلبري
 الــبعت ويــرى. 201) عدمــ  مــن اخلبــري بــرأي األخــذ عــد  عنــد حكمهــا تســب  بــتن مل مــة احملكمــة تكــون
 املادية ئ الوقا إثبات يف املوضوعية حجيت  يف يضارع الوراثية اخلريطة اختبار من املستمد البيولوج  الدليل
 علـ  مطلقـة حجيـة إضـفاء إىل العراقـ  املشـرع ويـدعو القانونيـة التصرفات إثبات يف الكتاي الدليل حجية
 تنـاقت أو القضـية يف الوحيـد الـدليل هـو كانـت لو حع إلي  والركون االختبارات هذ  من املستمد الدليل
 .  207) القضية يف أخرى أدلة م 

 الوراثية بالبصمة النسب نفي دعوى الثاني: اشكاليات املبحث
 ت ــــار اشــــكاليات مثــــة فــــان اقامتهــــا يف الشــــروع النيــــة يف كــــان او النســــ  نفــــ  دعــــوى اقيمــــت مــــا اذا

 النســـ  بنفـــ  االدعـــاء ثبـــوت علـــ  املرتتبـــة االثــار او بتش اصـــها يتعلـــ  مـــا منهـــا الـــدعوى هـــذ  ةصــوص
 اخلصــو امتنـاع او الوراثيــة البصـمة بــاراتلالخت باخلضـوع الشــ   الـ ا  امكانيــة مـدى او الوراثيــة بالبصـمة

 .كل  ذلك حكو فما الوراثية البصمة حتليل اجراء عن
 االثار، وال اين،النس  نف  دعوى الرا  االوس،: مطال  اربعة عل  املبح  هذا سنقسو فتننا علي 
ــــــة ــــــ  النســــــ ، نفــــــ  علــــــ  املرتتب  البصــــــمة لالختبــــــارات باخلضــــــوع اخلصــــــو الــــــ ا  امكانيــــــة مــــــدى وال ال
 .الوراثية البصمة حتليل اجراء عن اخلصو امتناع حكو، والراب ،الوراثية

 النسب  في دعوى االو : ا راف المطلب
 :ومنها،الش وص باختال  ختتلف النس  نف  دعوى يف املتصورة الفرضيات ان يف الشك 
 نفـــ  داملـــرا) امل عـــو  االب  اصـــمان  الـــدعوى يقـــيو وهنـــا  206) املولـــود هـــو املـــدع  يكـــون قـــد -2
 ادخلتهــا واال اال  ايضــا سي اصــو انــ  شــك وال .اليــ  النســ  اثبــات املــراد) احلقيقــ  واالب  عنــ  النســ 
 .لل صومة اكماالن  الدعوى يف ثال ان  ش صان  احملكمة
 وكـذلك احلقيقـ  واالب  منـ  نسب  نف  املراد) املولود ضد امل عو  االب هو املدع  يكون قد -1
 .اال 

 وكـذلك امل عـو  واالب  منـ  نسب  نف  املراد) املولود ضد احلقيق  االب هو املدع  يكون قد -7
 .اال 

 .امل عو  واالب املولود و احلقيق  االب ختاصو اال  املدعية تكون وقد -6
 حيـ  مـن ال سـترهر اشكالية فال احلياة قيد عل  مجيعهو اعال  الفرضيات يف االلرا  كان ما واذا
 .اجليين االختبار اجراء نيةامكا حي  من وال اخلصومة

                                                        
 .اإلثبات قانون من  260)  : ينرر - 201
 .216-217 ص ساب ، مرج ،اهلال  جبارة حبي  ظافر - 207
 حسـ  عليـ  القـيو او وصـي  او ولي  فسيكون قاصرا كان لو اما الدعوى القامة القانوين السن بلوغ  املولود يف سنفرتض - 206
 .الدعوى هذ  يف الدخوس العا  االدعاء  واا القوس م  عن  بالنيابة القانوين اخلصو هو االحواس
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 31 :ال دد

 

 االشـكالية هـذ  اكانت سواء،اعال  االلرا  من اك ر او واحد وفاة حالة يف سترهر االشكالية لكن
 .اجليين االختبار اجراء امكانية حي  من او اخلصومة حي  من

 من ءسوا،للرتكة اضافة ورثت  عل  ترف  الدعوى فان امل عو  االب وفاة حالة فف  اخلصومة حي  فمن
 ورثتــ  علــ  ترفــ  الــدعوى فــان احلقيقــ  االب لوفــاة بالنســبة االمــر وكــذلك.احلقيقــ  االب او املولــود قبــل

ـــود قبـــل مـــن ســـواء،للرتكـــة اضـــافة  االشـــكالية لكـــن.اال  وفـــاة حالـــة يف االمـــر ونفـــس.امل عـــو  االب او املول
 العالقـة ذوي او ورثتـ  قبـل من ل  وا علي  الدعوى اقامة اجلائ  من فهل املولود وفاة حالة يف اك ر ستتعقد
 علــ  ســيجري التحليــل ان ذلــك االشــكاليات مــن يعتــرب فــال اال  وفــاة امــا. ذلــك يف مصــلحة توجــد وهــل
  . احلقيق  واالب، امل عو  االب، املولود) وهو العالقة ذوي

 النف  ل لا) املدع  كان اذا ما بن الوراثية بالبصمة النس  نف  لل  مسالة يف يفرت من وهنالك
 اال لـ  لـيس اذ للـ و  بالنسـبة الوراثيـة بالبصـمة النفـ  للـ  جـواا عـد  ويـرى  205) ال وجـة ا  ال و  هو  

 او تلقائيــان  القاضــ  قبــل مــن يكــون ان امــا النفــ  للــ  ان اىل ونلــ  لل وجــة بالنســبة ذلــك واــوا اللعــان
 . 204) فق  ال وجة من لل  عل  بناءا

 النس  من التحق  يتو فكيف تعقيدان  اك ر يكون فاألمر اجليين ختباراال اجراء امكانية حي  من اما
 يف يتحقـ  االمـر وهـذا االختبار من التحق  حمل هو والذي متوىف االلرا  احد كان ما اذا اثباتان  او نفيان 

 :التاليتن الفرضيتن
 من اك ر لدعوىا هذ  اما  عائقا سيشكل املولود وفاة فان الدعوى احلقيق  االب اقا  لو ما -2
 .امل عو  االب وفاة
 هـذ  امـا  عائقـا سيشـكل احلقيق  االب او املولود وفاة فان الدعوى امل عو  االب اقا  لو اما -1
 .الدعوى
 بــورهو وفــتع املباشــرة اــوا وهــل؟ هلــو الوراثيــة البصــمة حتليــل اجــراء يــتو فكيــف اعــال  الفرضــيتن ففــ 
 او مين من حمفوظة عينات وجود حكو ما ت؟ بدون  ا  الورثة برضاء سواء،للتحليل املطلوبة العينات واخذ
 اعـال  االلـرا  احـد تـوىف لـو احلكـو مـا ت؟ التحليل ألجراء عليها االستعانة اوا فهل جينات او اعضاء
 ؟التحليل ألجراء  هيدا العينات اخذ وقبل الدعوى اثناء

 .ةالقادم الفروع يف اعال  االسةلة عن االجابة سنحاوس

                                                        
 ألنـ  لـ ، يسـتج  م الوراثيـة البصـمة إىل االحتكـا  للـ  ذاإ الـ و  أن علـ  االسـالمية الشـريعة علمـاء غالبيـة ذه  وقد- 205

 ومصـــلحة مصـــلحتها مـــن فيــ  ملـــا للشـــارع مقصــود الســـرت وهـــذا ولـــدها، وعلــ  عليهـــا الســـرت مــن اللعـــان هلـــا يـــوفر  مــا املـــرأة علـــ  يفــوت
 هـو أك ـر ذهـ  حيـ  ال؟ أو للبهـا إىل بجتا هل الوراثية، البصمة إىل االحتكا  املقذوفة املرأة للبت إذا فيما اختلفوا افو اال.ولدها
 نتعـدا ، وال عليـ ، ويقتصـر،عنـد  فيوقـف احلالـة، هـذ  م ـل لعـال  ا( شـرع  الـذي هـو ألن  باللعان، و يكتف  للبها، ااب ال ان  اىل

 اللجـوء وتطلـ  ا،براءكـ من مستيقن  كانت إذا إال ذلك تفعل ال أفا أسا  عل  الطل ، هذا يف للمرأة يستجاب أن يرى من ومنهو
 بـن مـن، الوراثيـة البصـمة: ينرـر.آخـر إنسـان حـ  علـ  تعتدي وال حقها، وحتفظ عنها، ها التهمة تدف  ها، مقطوع علمية وسيلة إىل

 . 26 ص،1003،االوس الفقهية،العدد للدراسات احلل  إدريس ابن مرك  عن صدرت الي الدورية التقارير
 .89-88ساب ،ص بوقر ،مرج  اخلري ا  - 204
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 النسب  في على الم رتب  النا ي: االثا  المطلب
 واحلاقـ  امل عـو  االب جهـة من املولود نس  بانتفاء احلكو االنساب بنف  االدعاء صدت عل  يرتت 
 مـ  قرابـ  درجـة او مصـاهر  حبرمة تتعل  واثار نتائ  من ذلك عل  يرتت  ما كل م   203)احلقيق  باألب
 . 208) العدالة تضليل بتهمة القضاء عل  جهة من الغ  ثبت من حالةا القضاء يف الدار  ان مالحرة
 ؟الوراثية البصمة اثار حتق  النس  انتفاء حتق  عل  ترتت  هل هنا ي ار الذي التسا س لكن

 بواسطة املولود نس  من التيقن بعد ال وجن بن اللعان إجراء إىل حاجة ال أن  اىل ذه  من هنالك
 ذلـك اسـتحاس إذا أمـا الـ و ، مـن نفيـ  املـراد الولـد يكـون أن إمكـان اللعـان راءإجـ شرط من ألن البصمةا
 يف وملـا لعـان، إىل احلاجـة ودون النفـ  بـنفس ينتفـ  الـذي النسـ  نـوع مـن وهـو لعان، غري من عن  انتف 
 . 209)كاذبان  احللف عل  ال وجن أحد إجلاء من أيضان  اللعان إمضاء
 املــتهو يـدع وم الوراثيـة بالبصـمة ذلـك ثبـت إذا احلـد بإقامـة يقـوس مـن  220) املعاصـرين الفقهـاء مـن إن
د  ان مــن القــيو ابــن قــاس كمــا املتقــدمن الفقهــاء بعــت بــ  أخــذ مبــا وأخــذان  البينــة هــذ  علــ  اعتمــادان  شــبهة
 الصــحابة اعتمــد وقــد، كلهــو املســلمن بــن بــل، الفقهــاء بــن عليــ  متفــ  األحكــا  يف القــرائن إىل الرجــوع
 اعتماد وهو بالسكر املقر باستنكا  النا وأمر والرائحة بالق ء اخلمر يف وجلدوا باحلبل فرمجوا رائنالق عل 
 قــا  إذا انــ  يــرى مــن ومــنهو. 222)د والعــر  والعقــل الشــرع يف ضــروري بــالقرائن فالعمــل…  الرائحــة علــ 
 فحينةــذ قــذفهاا هــةج علــ  النســ  بنفــ  قــا  أو اوجتــ ، بقــذ  العلميــة احلقــائ  علــ  إلالعــ  بعــد الــ و 
 يف للحـد م بتـا اعرتافهـا فيكـون بال نـا اعرتفـت فـإن ال وجـة وأمـا. القـذ  حـد حيـد أو يالعن ان علي  ا 

 احلــد، عنهــا فيســق  للحــدا مســقطة الشــبهة وطء أو ذلــك، عــن الغفلــة فادعــت أنكــرت إن وأمــا حقهــا،
 . 221) اجلهل ادعاء إسقال  يف ويكف 

                                                        
 مــن  الفتــاة) املدعيــة نســ  بنفــ  127 املرقمــة الــدعوى ىف 1001 بتــاري  بــاألردن عمــان ىف االبتدائيــة احملكمــة قضــت - 203
 وبنـاء هلـا احلقيقيـان االبـوان افمـا اسـا  علـ د عد  واوجتـ د رد  ال ـاين عليـ  املـدع  مـن واثباتـ د اد واوجتـ د صد االوس عليـ  املدع 
 لسـنة 235 رقـو القضـية يف،السـاب  االبتدائيـة احملكمـة حكو بعمان االستةنا  حمكمة أيدت  ما وهو، الوراثية مةالبص حتليل نتائ  عل 

 بنرـرد.  البنـت والـد يكـون ان ميكـن الد صد االوس عليـ  املـدع  ان حاسـو بشـكل ثبـت وحي د  حكمها حي يات ىف وجاء 1001
 .86-87ص، ساب  مرج  الكعا عل  خليفة:ذلك ىف

 باحـدى أو والغرامـة بـاحلبس يعاقـ د املعـدس 2949 لسـنة222 رقـو النافـذ العراقـ  العقوبـات قـانون من  168)  ن ت – 208
 معلومـات قـد  أو اجلرميـة ادلـة اخفـ  أو االشـياء أو االمـاكن أو االشـ اص، حالـة القضـاء تضـليل بقصـد غـري مـن كل العقوبتن هاتن
 د. صحتها عد  يعلو وهو ها تتعل  كاذبة

 الولـد نسـ  انتفـاء و اللعـان، بإجرائـ  الـ و  عـن القـذ  حـد سـقوط: اتهـا، بـال و ، تتعلـ  أحكـا  اللعان عل  ويرتت  - 209
 وبـن بينهـا امللبـدة احلرمـة ووقـوع ال وجـة عـن ال نـا حد سقوط:اتها:بال وجة تتعل  وأحكا . الولد نس  لنف  اللعان كان إذا ال و  من

 العالقـة وانتهـاء الفـراش واواس الـ وجن، عـن  ال نـا حـد،القـذ  حـد) والعقـاب احلد سقوط:اتها وجنال   بن مشرتكة واحكا . اوجها
 واارة الطبعـة، ذكـر دون األيـا ، وواقعـات األحكـا  موجبـات أملعيـين، سـعود حممـود. د: ينرر.ال وجن بن امللبدة احلرمة ووقوع ال وجية،
 القــرآن يف الــ وا  العلــو ، حبــر الــدين عــ .80ص الطبــ ، ســنة ذكــر دون العــرات، - دادبغــ اإلرشــاد، مطبعــة الدينيــة، والشــلون األوقــا 
 .170ص الطب ، سنة ذكر دون لبنان، - بريوت والتواي ، والنشر للطباعة ال هراء دار مطبعة الطبعة، ذكر دون والسنة،

 . 80-39ساب ،ص مرج ،السبيل حممد بن عمر - 220
 .26 ص ،2942 القاهرة، – املدين الشرعية،مطبعة السياسة يف مي احلك الطرت:اجلواية القيو ابن - 222
 .11 -12ص،ساب  شويدم،مرج  أمحد. د و هنية ماان. د - 221
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 31 :ال دد

 

 ذلــك م ــل ان ذلــك ال وجيــة الفرقــة حصــوس النســ  نفــ  حتقــ  علــ  يرتتــ  ال انــ  نــرا  الــذي ولكــن
 اجل ائيــة الشــكوى حتريــك او شــرعان  ال وجــة علــ  احلــد اقامــة وكــذلك الــ وجن بــن اللعــان قيــا  علــ  يرتتــ 
 علـ  بنـاءا ثابـت العقـاب سـيكون فهنـا باخليانـة او بال نـا ال وجـة اقـرت اذا اال قانونـان  ال وجية لل يانة حبقها
 .حب نا نطات خار  وهو الوراثية البصمة ال االقرار

 النسـ  نفـ  علـ  اللعـان اثـار ترتـ  حكـو بيـان مـن خلوهـا املقارنـة التشـريعات موقـف علـ  ويالحظ
 هـــذ  يهـــتو ال انـــ  فنجـــد واالســـباين وااليطـــا  الفرنســ  للقـــانون رجعنـــا فلـــو احلقيقـــة ويف،الوراثيـــة بالبصــمة
 عمومـا العربيـة التشـريعات عـن جـذور  يف نتلف قانون نرا  من تستمد احكامها ان اسا  عل  املسائل
  للتفري  لري  تعتمد ال والي االسالمية الشريعة من احكامها االخرية تستمد حي  خصوصا املقارنة وحمل
 وقوع عد  براينا،،يعين وهذا  تلقائي  فرق ،خل ،تفري ،لالت) املعتربة الفرقة لرت احدى اىل االستناد دون
 ان نـرى كمـا الـ وجن بـن اللعـان اجـراء ومنهـا السـابقة االحـواس اىل االستناد دون بالبصمة ال وجية الفرقة
 الـ و  لطلـ  سـببا يكـون مـا ال نـا او ال وجيـة اخليانـة علـ  للـ و  دليل يعط  الوراثية بالبصمة النس  نف 

 .املقارنة حمل التشريعات يف الشقات او للضرر اوجت  من التفري 
 الو اث   البصم  الخ با ات بالخضوع الشخص الزام امكا    لنالث: مدىا المطلب

 للتحقـ  للتعـر  الوراثيـة البصمة لالختبارات باخلضوع الش   ال ا  امكانية مدى عن التسا س ي ار
 لالختبـارات اخلضـوع علـ  الشـ   اجبـار ميكـن هـل دقـة اك ـر وبعبـارة؟ نفيـ  ا  النسـ  واقعة صحة من

 مـــن بـــذلك امـــر   علـــ  بنـــاء او الـــدعوى يف اآلخـــر الطـــر  مـــن أجراءهـــا للـــ  علـــ  بنـــاء الوراثيـــة البصـــمة
 احملكمة؟
 : فقهن اجتاهن اخلصوص هذا برا

 مي ـل ذلـك ان إذ، الوراثيـة البصـمة الختبـارات باخلضـوع لغري  الش   أل ا  امكانية عد  يرى: االوس
 دليــل بتقــد  الشـ   إلــ ا  امكانيـة عــد  ساالو : اإلثبـات قــانون مبــاد  مـن مهمــن مبـدأين علــ  خروجـان 
 البصـــمة الختبـــارات عليــ  املـــدع  إخضـــاع املــدع  للـــ  وأن املــدع ، علـــ  البنيـــة أن وال ــاين نفســـ  ضــد

 أن املــدع  علــ  ان حيــ  ي بتهــا، مــا تقــد  عليــ  اــ  كــان الــي الواقعــة اثبــات مــن لنفســ  اعفــاء الوراثيــة
 الواقعــة هــذ  أثبــات مــن نفســ  اعفــاء جمــرد يكفــ  وال االمومــة او وةاالبــ او البنــوة واقعــة علــ  الــدليل يقــيو
 . 227)اآلخر الطر  عل  إثباكا ع ء وإلقاء

 ألجــراء جســم  مــن عينــ  ألخــذ اخلضــوع علــ  الشــ   اجبــار جــواا الفرنســن الفقهــاء بعــت ويــرى
 اسـتقطاع أن يقررونو ، اجلسد سالمة يف واحل  الش صية احلرية م  لتعارض ،عليها الوراثية البصمة حتاليل

                                                        
227 - Sonia La Bris, Op.Cit, P5.Robert; T. Stephan, Op. Cit, P220- 221. Aida de Carlucci, Op. 

Cit, P.167. Jarsin, M – DNA Typing (low and Ethics ) – S – publisher, USA, 2006, p. 130. 
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 لصــاحب  بالنسـبة أملــان  شـك بــال ي ـري، األظفــار أحـد مــن جـ ء قطــ  أو، الـرأ  فــروة مـن أو البــدن مـن شـعر 
 . 226) جسد  حبرمة مساسان  ويشكل، من  املستقط 
 رفــت اعتبــار يف يكــون ال النســ ، كشــف يف احلقيقــة إىل للوصــوس احلــل أن البــاح ن بعــت ويعتقــد
 الشـ   هـذا إجبـار يف يكون احلل وإمنا ملموسا، دليال و ضد  قرينة اجليين، للتحليل اخلضوع الش  

 أن علـ  يتفقـون، سالم إلوا الوضع ، القانون الفق  يف الغال  بان راي  معلال اجليين التحليل إجراء عل 
 فيهـا اتمـ  الـي، احلقـوت من هو سالمية،إلا الشريعة فف  خالصا، حقا ليس جسد ، عل  نسانإلا ح 
 أن مــن بـالرغو، نـ فإ، الوضـع  القـانون فقـ  يف أمـا، غالـ  فيهـا ا( وحـ  العبـد، وحـ  ــ اجملتمـ  ــ ا( حـ 
 كمـا،اجلسد ذات عل  ارتفات، ح  للمجتم ، أن الإ فردي ح  هو اجلسدية، السالمة يف نسانإلا ح 
 عــد  اىل لــ ون،باجلســد ضــارا مساســا، الواقــ  يف يقتضــ  ال الــوراث ، احملتــوى فحــ  علــ  جبــارإلا ان

 . 225) ا( حل  أسقاط في  ألن الرفت هذا جواا
 أخـذ إمكانيـة مـن بـالقوس  224) الفرنس  الفق  من جان  الي  ذه  ما وهو حي  اجلواا يرى: ال اين

 حبجة، نفي  أو النس  ألثبات عليها الوراثية البصمة اختبارات ألجراء عن  كرهان  لش   جسد من عينة
 وجـوب أند  فقـررت، االنسـان حلقـوت االوربيـة اللجنـة أيضـان  جنحـت هذا وإىل .اجلسد حرمة  س ال أفا

 لضــعف ومناســبان  ضــروريان  يعتــرب، النســ  بتثبــات خاصــة دعــوى الــار يف الدمويــة العينــات ألخــذ اخلضــوع
 الشــ   اجبــار ايــ وا م يفــن الــبعت ان كمــا.  223)   دالــد  مــن عينــة أخــذ مي لهــا الــي بالن اهــة مساســ 
 هــذ  أن أســا  علــ ،ذاتــ  حــد يف الــرفت ومعاقبــة جتــر  اىل دعــوا الوراثيــة، البصــمة لتحليــل عاخلضــو  علــ 

 . 228) القضائية السلطات م  التعاون لارإ يف الختبار، وامل وس التعاون عل  الش   حت  قد العقوبة،
 اجلسـد حبرمـة املسـا  نـ  فيمـا مشـكلة ايـة الوراثية البصمة حتليل ةصوص ي ار ال إن  البعت ويرى

 بتناال  سواء، الش   عن انفصل قد حتليل  املطلوب البيولوج  العنصر كان اذا، بنيان  تكامل انتهاإ أو
 بوجاهـة التسـليو السـهولة غـري من يصبع احلاالت هذ  فف ، مشروعة بعملية عن  انفصل أو عن  املفرتض
 هــا أمــر اذا الوراثيــة البصــمات حتليــل اجــراء فــيمكن بنيانــ ، انتهــاإ او اإلنســاين اجلســد حرمــة مببــدأ احلجــة
 اعتـداء أو جسـد  حرمـة علـ  اعتـداءات أي يوجد ال حي  ذلك يف اخلصو ملعارضة اعتبار دون القاض 
 ةصــوص بــاريس حمكمــة حكــو يف جــاء مــا باعتقادنــا الــراي هــذا دفــ  الــذي ولعــل. االساســية حريتــ  علــ 

                                                        
226 - Jarsin, M lbid. pp 200-220 
 املوقــ  علــ  منشــور اخلاصــة،حب  واحليــاة اجلســدية الســالمة يف احلــ  بــن الوراثيــة بالبصــمة النســ  ثبــاتإ: مغــات كرميــة - 225
 ./http://www.marocdroit.com: االلكرتوين

 
224 - John, M DNA Typing, How to USA, Mc – Graw Hill. London, 2007, p. 10 -100 
223 - Jarsin, M – DNA Typing (low and Ethics ) – S – publisher, USA, 2006, p. 130. 
 الــــرادار، أجهــــ ة: احلدي ـــة والتكنولوجيــــا اجلنــــائ  ثبـــاتإلا أدلــــة: الصــــغري البـــاق  عبــــد مجيــــل: الصـــغري البــــاق  عبــــد مجيـــل - 228
 .87 – 34 ص،1001،القاهرة العربية، النهضة. اثيةالور  البصمة لية،آلا احلاسبات



 
 

91 

 31 :ال دد

 

 القاضـ  جلـوء مـ  يتعارض االنساين، اجلسو مةحر  وهو، األساس  املبدأ نإد…  229)عليها  عرض ن اع،
 علــ  الشــ   حلمــل ماليــة، لبيعــة ذا جــراءإلا هــذا كــان لــو و حــع جبــار،إلوا الضــغ  أجــراء إىل املــدين

 د.  بسي  املسا  هذا كان ولو وحع  سم ، للمسا  اخلضوع،
 اخلضـوع يف الشـ   ألـ ا  أمكانية يعارض فال االجتاهن، هذين بن وسطان  موقفان  البعت يقف بينما

 يف احلـــ  الســـتعماس اســـاءة وتشـــكل النيـــة حســـن مبـــدأ مـــ  انســـجامها لعـــد  الوراثيـــة اخلريطـــة الختبـــارات
 ان إذ عليـ  جـربا االلتـ ا  هـذا تنفيـذ درجـة إىل الوصـوس ميكـن ال الوقت ذات يف ولكن اجلينية، اخلصوصية

 العيـين التنفيذ يف العا  للمبدأ وانتهاكا الش صية حلريت  خرقا يشكل ذلك الن القهر او االجبار هذا م ل
 املـدين مـن ش صـيا تـدخال تنفيـذ  اقتضـ  إذا مسـتحيال تنفيـذ  يصـبع مـا بعمـل بالقيـا  فـااللت ا  اجلربي،
 . 210)قهر  يف القانونية اإلكرا  وسائل تفلع وم تنفيذ  عن االمتناع عل  املدين واصر

 بتحليـل وقبولـ  الشـ   موافقـة فيسـتوج   سـ الن كنفـ ) مـدين هـو مـا بـن الفقـ  مـن بعت يفرت
 اجملاس يف ذلك يف ويستشهد ، 212)ذلك يستوج  ال قد جنائ  هو وما من ، يست ق وما، الوراثية البصمة
 وجـــوب مـــن2996 ســـنة يف املعدلـــ  الفرنســـ  املـــدين القـــانون  مـــن22-24/20)   بـــ  تقضـــ  مبـــا املـــدين

 أكــان ســواء، الوراثيــة البصــمة لتحليــل إخضــاع  قبــل يناملعــ الشــ   مــن الواضــحة املوافقــة علــ  احلصــوس
 البحـــ  ألغــراض كــان أو، اإلعفــاء أو النفقــة علــ  احلصــوس أو، نفيــ  أو النســ  إلثبــات التحليــل ذلــك
 .والعال  العلم 
 الصــادر البشــرى اجلينــو  حلقــوت العــامل  اليونســكو اعــالن اشــرتط فقــد،التشــريع  للموقــف بالنســبة امــا
 حمـــل للشـــ   و املســـتنري احلـــر والرضـــا املســـبقة املوافقـــة وجـــود ضـــرورة علـــ  منـــ   5)   يف 2993 ســـنة

 جـــواا عـــد  اىل الفرنســ  املـــدين القــانون مـــن  24/20)  يف الفرنســـ  املشــرع ذهـــ  فقــد.اجليـــين التــدخل
 موافقـة علـ  احلصـوس شـريطة علميـة أو لبية ألسباب إال الش   خلصائ  احملدد اجليين البح  يفارسة

 وجـــوب إىل املـــادة ذات مـــن  22)   يف واشـــار. عليـــ  اجلينيـــة التحلـــيالت أجـــراء قبـــل عـــينامل الشـــ  
 املوافقــة، تكــون أن واــ  كمــا الوراثيــة بصــمت  لفحــ  اخلاضــ  للشــ   مســبقة موافقــة علــ  احلصــوس
 مـــن تــرا  مـــا تســت ل  أن . وللمحكمـــة 211) ومكتوبــة صـــرحية تكــون وأن وواعيـــة حــرة إرادة عـــن صــادرة
 اخلصـــو  أن كمـــا. اجلســـد، حرمـــة مببـــدأ و ســـكا،ألوامرهـــا مت ـــاسإلا عليـــ  املـــدع  رفـــت حالـــة يف، نتـــائ 

 قـــانون مــن  22)   تضــع  التــ ا  وهـــو،احلقيقــة عــن للكشــف أيــديهو حتـــت مــا وتقــد  بالتعــاون مكلفــون

                                                        
 األب خضــوع احملكمـة، مـن للبـت وقـد، اوجهـا مـن ولـدها بنـوة أثبـات بشـتن دعـوى رفعـت امـرأة ان الـدعوى وتـتل   - 229
 ذاهلـــ اخلضــوع ورفــت رأيــ  وغــري عــاد أنـــ  الإ بدايــة، عليــ  املــدع  األب يعــارض وم نســب ، مـــن للتحقــ  الــد ، لفحــ  عليــ ، املــدع 
 هـذ  املكلف اخلبري لل  تلبية عن فيها ميتن  مرة، كل يف فرنك 100 قدرها كديدية غرامة لفرض احملكمة دف  الذي األمر الفح ،
 . أمام  للحضور املهمة

 جامعــــة – القــــانون كليــــة إىل مقدمــــة دكتــــورا  الروحــــة،الوراثيــــةِ  للهندســــةِ  القــــانوين النِّرــــا :اهلــــال  جبــــارة حبيــــ  ظــــافر - 210
 .ص ،،1004داد،بغ

212 - Aaspollu, Evalution DNA of typing – willy – 2008, London, p. 1 13. 
211 - Aaspollu, Evalution DNA of typing – willy – 2008, London, p. 1- 1 13  
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 يف مسـاعدكو يقدموا أن األلرا  بال ا  تقض  حي ، التطبي  موض  اجلديد الفرنس  املدنية اإلجراءات
 الطــر  للــ  علــ  بنــاء للقاضــ  جــاا إثبــات، دليــل األلــرا  أحــد حبــواة كــان وإذا التحقيــ ، إجــراءات
 أن متغـري بـالتنكري  إثبـات دليل) عبارة است د  املشرع ان الن  هذا من ويرهر بتقدمي  يل م  أن اآلخر،
 عل  خصم  إجبار اخلصو  ألحد اوا الي األدلة نطات أن ذلك يعق فهل، معينان  دليالن  يستبعد أو حيدد

 سوائل من بعت سح  أو؟ خاليا  من ج ء ألخذ اخلضوع ذلك يف مبا األدلة مجي  ليشمل ميتد تقدميها
 .  217) الط  التحاليل إلجراء املتجددة جسد 
 إرغامـ  ميكـن وهـل النسـ  مـن للتحق  اجليين للفح  باخلضوع املعين الش   إل ا  ميكن هل لكن
 ؟العراق  القانون إلحكا  قان وف هلا باخلضوع قسران 

 بتقـد  اخلصـو  مـن أيـان  يـتمر أن للقاضـ  أجـاا قـد املشـرع فـتن العراقـ  اإلثبـات قـانون أحكا  مبوج 
 منحهــا الــي الرخصــة هــذ  أن اال ،حقــ  اســتعماس يف متعســفان  عفــدّ  وإال ، 216)حبواتــ  الــذي اإلثبــات دليــل
ـــ ا  إمكانيـــة يف للقاضـــ  املشـــرع ـــبع بـــراي،اخلصـــو إل  يف قســـرا إرغامـــ  إمكانيـــة إىل تصـــل أن ميكـــن ال تال
 بالقيـا  فـااللت ا  ،االلتـ ا  تنفيذ يف العامة القواعد عل  خروجان  ذلك يف الن االختبارات هذ  مل ل اخلضوع
 وم االمتنــاع علــ  املــدين وأصــر املــدين مــن ش صــيان  تــدخالن  اقتضــ  إذا مســتحيالن  تنفيــذ  يصــبع مــا بعمــل
 . 215)قهر   يف القانوين اإلكرا  وسائل تفلع

 أحـد للـ  علـ  بنـاء أو نفسـ  تلقـاء مـن القاض ، يتمر أن جواا العراقين الباح ن من البعت ويرى
 املعـين الشـ   أمتنـ  فـتن اإلثبـات يف دلـيالن  ليست دمها الوراثية اخلريطة اختبارات بإجراء الدعوى، لريف
 اخلصــو إصــرار يَعــدّ  مــن هنالــك ان كمــا.  214) عليــ حجــة امتناعــ  اعتبــار جــاا اإلجــراء هلــذا اخلضــوع عــن
 ولـيس  امـان  إليـ  املنسـوب الوقائ  بصحة ضمنيان  إقراران  الوراثية البصمة اختبارات إلجراء اخلضوع عد  عل 
 املواانـة مـن نـوع إقامـة املشـرع علـ  يتعـن انـ  ويـرى الوقـائ ، هـذ  صـحة علـ  قانونية أو قضائية قرينة جمرد
 إذ االختبارات إلجراء اخلضوع عن االمتناع حالة يف سلبية وقيمة إاابية قيمة من راثيةالو  لل ريطة ما بن
 . 213) الواقعة بصحة ضمنيان  إقراران  الرفت أو االمتناع هذا يعد

 الو اث   البصم  تحل ل اجراء ع  الخصم ام ناع الرابا: حكم المطلب
 مسالة تواجهها قد صعوبات مثة فان نفيها او وةالبن إثبات يف الوراثية البصمة تلعب  الذي للدور ونررا
 االفالت وحياوس اخلصو ها حيت  الي تلك العقبات هذ  ومن، عرقلتها اىل وتلدي الوراثية بالبصمة العمل

                                                        
 ،بـــــدون2 ط،14ص، بــــريوت العـــــري الــــرتال احيــــاء دار اإلســـــالم  الفقــــ  اصـــــوس: ايــــد ابــــو حممـــــد. د ذلــــك ىف انرــــر - 217

 - منتـوري جامعـة اىل مقدمـة ماجسـتري رسـالة،النس  ونف  اثبات يف مشروعيتها ومدى الوراثية البصمة: فلاد بوصب . 172ص،تاري 
 .83،ص1021 – 1022-السياسية، العلو  و احلقوت كلية -قسنطينة

 .النافذ اإلثبات قانون من  9)  - 216
 الطبعـة، الفقهـاء وآراء القضـاء وأحكـا  التحضـريية باألعمـاس نصوصـ  علـ  معلقـان  املـدين القـانون إبـراهيو، حممد أمحد. د - 215
 .  294-295ص ،2940 القاهرة، األوىل،

 .212 ص ساب ، مرج ،اهلال  جبارة حبي  ظافر - 214
 .211 ص،ساب  مرج ،اهلال  جبارة حبي  ظافر - 213
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 يف كدليل الوراثية البصمة بفح  األخذ بتن اخلصو يتمسك ان الوراثية، البصمة لتحليل اخلضوع من ها
 يتمســك قـد وكـذلك ، 218) اإلسـالمية الشــريعة مـ  يتنـاىف أن يـ عو أو اللعـان مــ  يتعـارض أمـر البنـوة نفـ 

 بـل نفسـ ، ضـد دليـل تقـد  علـ  إجبار  جواا عد  قاعدة م  يتعارض االختبار هلذا اخلضوع بتن اخلصو
 قانونية اشكالية اما  نكون قد فتننا علي . احلقيقة عن الكشف من كربا اجلسد معصومية مببدأ حيتم  قد
 هلـــذ  اخلضـــوع لـــرفت القانونيـــة القيمـــة هـــ  فمـــا الوراثيـــة البصـــمة حتليـــل اجـــراء عـــن اخلصـــو امتنـــاع فادهـــام

 رفـت مـا إذا يت ـذ  أن املوضـوع قاضـ  عل  ا  الذي القانوين املوقف هو ما ادت وبعبارة االختبارات؟
 قاضـ  لـدى الـرفت هلـذا القانونيـة القيمـة هـ  ومـا؟ الوراثيـة البصـمة اختبـار عليـ  اري أن املعين الش  
 ؟املوضوع
 عـدا مـا املسـالة هـذ  تـنرو الـي املقارنة للتشريعات القانونية النصوص انعدا  اىل االشارة من البد بدء

 يف متباين ان  جند القضائ  الفقه  املوقف استقراء خالس من ولكن،منها البعت موقف من سنوضح  ما
 البصمة الختبارات اخلضوع رفت بتن القوس إىل الفق  من  جان ذه  فقد ،الرفت هلذا القانونية القيمة
 هنـاإ ليس ان  أسا  عل  الرأي هذا برر وقد اثباكا، املراد الواقعة صحة عل  قانونية قرينة يشكل الوراثية
 يف الش صـية االحواس مبسائل يتعل  فيما سيما وال االختبارات هذ  لرفت الش   يدعو معقوس سب 
 . 219)واالمومة بوةواال البنوة قضايا

 اكــرب قيمــة الوراثيــة البصــمة لالختبــارات اخلضــوع لــرفت تكــون ان اــ  انــ  الفقهــاء بعــت رأى كمــا
 علـ  تعلـو العامـة املصـلحة فـان النسـ  اثبـات دعـاوى نطـات يف وانـ  الدعوى يف الواقعية العناصر إلثبات
 .  270)د  لألفراد اخلاصة املصاش

 قـانون ومنهـا و اجل ائيـة القـوانن حتميـ  مطلقـا حقـا اجلسدية السالمة يف احل  ان للباح  يبدو والذي
 مـن عتـاد أخـذ علـ  الشـ   إكـرا  ينبغـ  كـان إذا مـا يقرر الذي وحد  هو اجل ائ  القضاء و العقوبات
 الســـالمة حـــدود هـــ  و هـــا املســا  اـــوا ال الـــي احلميمـــة املواضـــي  و احلــدود يـــذكر الـــذي وهـــو جســم ،
 .القانوين اجلواا ظل ويف حمدودا املدين القاض  دور ويبق  اخلاصة احلياة حرمة و اجلسمية
  20)   يف قضـ  حيـ  وجريةـا صـرحيان  موقفـا اختـذوا الـذين املشـرعن اوائـل مـن الفرنسـ  املشـرع ويعد

 هــد  العدالـة إىل مسـاعدت  يقــد  بـتن فـرد كـل بــال ا  2931 يوليـو 5 بقـانون املعدلــة املـدين القـانون مـن
 يعـين ،وهـذا 272) مدنيـة غرامـة أو كديديـة غرامـة فرض لري  عن التنفيذ عل  إجبار  واوا احلقيقة رإظها
 علــ  تســاعد أدلــة مــن يــد  حتــت مــا بتقــد  خصــم  اــرب أن يف احلــ  لل صــو يعطــ  الفرنســ  املشــرع أن

                                                        
 .االخرى املعوقات عل  سينص  هنا البح  وان لتكراها داع  فال املسالة هذ  يف   نا وان سب  وحي  - 218
219- Kimmel Man; j., The Promise and Permits of Criminal DNA Data Banking, Nature 

Biotechnology, Vol. 18, 2000, P. 695 . 
270 - Aida Decarlucci, Op. Cit., P.169 . 
 القـانون مـن  20)  بـ  قضـت مـا مـ   22-24/20)   يف الفرنسـ  املشرع موقف بن تعارضا هنالك أن البعت ويرى - 272

 كليــة جملــة، النســ  اثبــات يف البيولــوج  التقيــيو دور: أبوايــد حممــد حممــد: ينرــر.   2931 لســنة 414 رقــو بالقــانون املعدلــ  املــدين
 . 2994، العشرون السنة الكويت جامعة، احلقوت
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 املسـا  ليشمل ميتد تقدميها عل  خصم  إجبار لل صو اوا الي األدلة نطات فتن وعلي ،احلقيقة إظهار
 دراســـة إىل أدى الـــذي هـــذا،لفحصـــها الـــد  مـــن عينـــة علـــ  احلصـــوس يف الشـــتن هـــو كمـــا اإلنســـان  ســـو
 فيهـــا يكـــون الـــي باحلـــاالت إال يتعلقـــان ال الـــن  هـــذا أن غـــري. اجلســـد معصـــومية مبـــدأ يف أخـــرية صـــعوبة
 املبــاد  وخــرت  الفــة إىل اراإلجبــ و الضــغ  فيهــا يــلدي الــي احلــاالت إىل ميتــد فــال جــائ ا بالغرامــة احلكــو

 رفـت حالـة يف،جتيـ  الفرنسـ  املدنية اإلجراءات قانون من  22)   أن اال. اجلسد حرية كمبدأ األساسية
 األب موقـــف مـــن تســـت ل  أن للمحكمـــة اجلســـد، حريـــة مببـــدأ  ســـكا ألوامرهـــا االمت ـــاس عليـــ  املـــدع 
 الفرنسـ  القضاء ان جند ذلك وع. احلقيق  باأل أن  عل  دليال دم  لتحليل اخلضوع برفت علي  املدع 
 البيولوجيـة االختبـارات او الوراثيـة البصـمة الختبـارات اخلضـوع رفـت اعتبـار إىل قراراتـ  بعت يف ذه  قد

 اســتةنا  حملكمــة حكــو يف واضــحا ذلــك وبــدى . 271)اثباكــا  املــراد الواقعــة بصــحة ضــمين إقــرار االخــرى
 نفيـان  يعـد أمنـا الـد  فصـيلة الختبـار اخلضـوع لطلـ  وولدها املرأة من املتكرر الرفت أند  في  عدت باريس
 ليـون اسـتةنا  حمكمـة حكـو حي يـات يف جـاء مـا وكـذلك. 277) ولفلهـا املـرأة تلـك او  بـن االبوة لصلة

 حمكمـــة أند  مـــن جنفيـــف والســـيدة بـــريي جـــن الســـيد جتـــري قضـــية يف 2991/ اكتـــوبر/19 يف الصـــادر
 الـد  فحـ  ألجـراء اخلضوع ومطلقت  ال و  رفت من تست ل  أن يف فائية فةوبص احل  هلا االستةنا 

 االقــرب البنــوة ان احلكــو، يف املســجلة والقــرائن االخــرى الــدالئل عــن فضــالن  للطفــل احلقيقــ  االب ملعرفــة
.د اوجهــا وبــن بينهــا االنفصــاس إعــالن بعــد حــرة عالقــة يف املطلقــة معــ  عاشــت الــي للرجــل هــ  للمعقــوس

 غـري يف دلـيالن  الوراثيـة البصـمة لتحليـل الشـ   رفت اعتبار إىل الفرنس  الفق  من جان  يذه .  276)
 حلقيقــة الوصــوس مــن واخلشــية الت ــو  علــ  دلــيال الــرفت مــن يســتنت  ان يف احلــ  للقاضــ  وأن، صــاحل 
 . 275) اخفاءها الرافت حياوس

 يف هلـا حكـو يف اعتـربت فقـد املسـالة هـذ  مـن موقفهـا يف مسـتقرة غـري اإلسبانية العليا احملكمة وكانت
 يف الفصـل عـن احملكمـة يعيـ  عائقان  يعد الد  الوراثية البصمة الختبارات اخلضوع رفت 2988  وا/ 26

 واعتـربت، 274)د للحـ  االجتماعيـة للوظيفـة وأسـاء  القـانون يف غشـان  كـذلك يكون بل فحس ، الدعوى
 م وان الوراثيــة، اخلريطــة اختبــارات إىل اخلضــوع الــ و  رفــت أن 2991/ شــباط/1 بتــاري  اخــر حكــو يف

 لـريف بـن االبوة صلة وجود عل  عالية قيمة ذات امارة يعد فتن  االبوة، واقعة بصحة ضمنيان  اقراران  يشكل
 رفــت عــدت حــن ذلــك مــن ابعــد إىل 2991/ شــباط/1 بتــاري  آخــر حكــو يف وذهبــت، 273)د الــدعوى
 .  278). اثباكا املراد الواقعة صحة عل  دليالن  ثيةالورا اخلريطة الختبارات اخلضوع الش  

                                                        
271 -Aaspollu, Evalution DNA of typing – willy – 2008, London.Vicente Soriano, Op, cit, P.385 . 

P.385 . 
277 Aida de Carlucci, Op. Cit, P. 93. --  
 . Sonia La Bris, Op. Cit, P.6: كذلك.201 – 202ص،ساب  مرج  اجمليد، عبد احلميد عبد رضا. د - 276
275 - Jarsin, M – DNA Typing (low and Ethics ) – S – publisher, USA, 2006, pp 200-220.. 
274 Aida de Carlucci, Op. P.169. - 
273 - Vicente Soranio, Op. Cit,P385.  
278 - Ibid, P. 385 . 
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 البصـــمة حتليــل جــراءإل اخلضــوع، رفـــت اعتبــار ىلإ الركــون املغــري، القضـــائ  العمــل يف املالحــظ، أمــا
 حمكمـة اليـ  ذهبـت مـا منهـا القضـائية القـرارات من العديد يف جاء كما باألمر، املعين ضد قرينة، الوراثية،

ـــدار ســـتةنا إلا  األجـــل انصـــرا  و عليـــ  املـــدع  مـــن اخلـــربة أتعـــاب أداء عـــد  اعتبـــار مـــن  279)ءالبيضـــا ال
 وعلـ  صـلب ، مـن ااداد وبكونـ  ليـ ،إ بـنإلا نسـ  ب بـوت لرفـ ، مـن ضـمين قـرارإ مب ابة يعد ل ، املضروب
 للتحقـ  الالامـة اجلينيـة اخلـربة اجـور دفـ  عـن املسـتتنفة امتنـاع اعتـربت احملكمـة لـذات اخـر قـرار ويف.فراش 
 عليــ ، املســتتنف جانــ  تعضــد فوريــة قرينــة بــذاإ، أشــعارها رغــو عليــ ، املســتتنف ىلإ الولــد انتســاب مــن

 الشـتن هـذا امل ـارة دفوعهـا رد يقتضـ  يفـا عليـ ، للمسـتتنف الولـد انتساب يف منااعتها جدية عد  وجتسد
(260 . 

 املعــين ضــد قرينــة  ،النســ يف اجليــين التحليــل جــراءإل اخلضــوع رفــت اعتــرب، املصــري القضــاء ان كمــا
 مـن بـ  املـتذون، اجليـين للتحليـل اخلضـوع علي  املدع  رفت أن التونس  القضاء اعترب وكذلك  262)باألمر
 . 261) ألي  الطفل نس  ثبوت عل ،املطلوب من إقرار احملكمة قبل

 الخاتمة

 :االتية والتوصيات النتائ  اىل التوصل امكن اعال  حب نا استعراض خالس من
  نتائجال: اوال
 اثبــــات لـــرت اىل اشــــار قـــد كــــا وان النافـــذ الش صــــية االحـــواس قــــانون يف العراقـــ  املشـــرع ان -2
 الركـون ميكـن وال احلصـر سـبيل علـ  اوردهـا انـ  لـدينا الـراجع ان اال  البينـة،االقرار،الفراش) ال الثة النس 
 احــاس م لمــا معــن مبــذه  التقييــد دون االســالم  الفقــ  علــ  االخــرى الطــرت بقيــة احــاس انــ  بــل لغريهــا
 .ب  االعتداد وعد  للعان الغاء   ذلك عد ميكن فال اليها يشر وم االسالم  الفق  عل  اللعان مسالة
 البيولوجيــة الشـ   هويـة حتديـد يف الوراثيــة البصـمة باختبـارات االسـتعانة اجلــائ  مـن انـ  نـرى -1

 لكـن وبيـنهو بينـ  القرابـة صـلة انتفـاء أو وجـود دلتحديـ األشـ اص مـن لغـري  الوراثيـة باملعلومات ومقارنتها
 .والقانونية الشرعية الضواب  و واالحكا  ينسجو مبا وامنا مطلقا يكون ال االستنتا  هذا

 البصــمة اعتبــار اىل يــذه  الــذي االجتــا  أصــحاب إليــ  ذهــ  مــا هــو الــراجع الــرأي أن نــرى -7
 عـد  مبعـق،املتطـورة التكنلوجيـا مـن احلـذر وضـواب  طبشـرو  ولكـن، أدلتهـا لقـوة وذلك قطعية قرينة الوراثية

                                                        
ــــو البيضــــاء الــــدار ســــتةنا إلا حمكمــــة قــــرار - 279  غــــري قــــرار 809/06 رقــــو امللــــف يف ،19/05/1004 بتــــاري  ،2286 رق

 علـ  منشـور حبـ  اخلاصـة، واحليـاة سديةاجل السالمة يف احل  بن الوراثية بالبصمة النس  ثباتإ: مغات كرمية الي  ت اشار ، منشور
 ./http://www.marocdroit.com:االلكرتوين املوق 

: مغـات كرميـة -23 اليـ  ت اشـار منشـور، غـري 2345/04 رقـو امللـف ،19/22/1004 يف ،1425 املـرقو قرارها يف - 260
 . ساب  مرج 

 .1008 يناير 10 املواف  ە،2619 حمر  األحد ،1449عدد: الولن جريدة يف الي  املشار القرار ينرر - 262
 .ساب  مرج : بالبصمة النس  ثباتإ: مغات كرمية - 261
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 سالمة من التتكد ومعنا  التقنية عدة لبيعة عل  والوقو ،املوضوعية اختبار قبل بنتائجها املطل  التسليو
  تلفتــن عينتــن مــن حتليلــن إجــراء وجــوب مبعــق املوضــوعية واختيــار تشــغيلها يف الفنيــن ودرايــة األجهــ ة
 ال و واخلـربة االختصـاص أهـل مـن عليهـا العامـل يكـون وأن النتيجـة لسـالمة االلمةنـان و ةاملقارن إلمكان
 والتحاليل الفحوص إجراء عل  القائمون يكون وأن خربة وذا متمرسان  يكون بل التجري  مرحلة يف يكون
 الفحوصـات هـذ  يف واألهـواء الش صـية املصـاش تتـدخل ال وأن امناء ثقة عدوس الوراثية بالبصمة اخلاصة
 بالبصـمة خبـري مراعـاة ينبغ  وكذلك اآلخر الطر  ضد نتيجتها تقبل فال عداوة هناإ كانت إذا وكذلك
 حي  للتتكد أفضل وهو أعر  فإفو املهنة لقواعد األمر نض  أن وا  ذلك او أو أبي  او أم  لصاش
 التقنية هذ  أن ت الوراثية البصمة ةبواسط األبوة إثبات يف النجام نسبة ان أثبتت قد العلمية التجارب إن

 .نتائجها مصداقية يف الشك ترف  أن شتفا من والقانونية الضواب  من مبجموعة حتاط أن يفكن
 قاضـ  لتقـدير ختضـ  الوراثيـة البصـمة اختبارات قيمة ان العراق  اإلثبات لقانون واستنادا نرى -6
 مـا بـبعت تتخـذ أن أو حلكمهـا سـببان  اخلبـري تقريـر مـن تت ـذ أن للمحكمـة القـانون هذا أجاا اذ،املوضوع
 أثبتت  الذي الرأي ةال  لتحكو وتفصيالن  مجلة ب  تتخذ ال أن أو من  بق  ما وتطرم اخلبري تقرير يف جاء
 .عدم  من اخلبري برأي األخذ عد  عند حكمها تسب  بتن مل مة احملكمة تكون ت ومن،اخلربة
 قـد فـتن النافـذ اإلثبـات قـانون أحكـا  ومبوجـ  العراقـ  املشـرع ان البحـ  خـالس مـن لنا تبن -5
 اسـتعماس يف متعسـفان  عفـدّ  وإال حبواتـ ، الـذي اإلثبـات دليـل بتقـد  اخلصـو  مـن أيـان  يتمر أن للقاض  أجاا
 إىل تصـــل أن ميكـــن ال، اخلصــو إلـــ ا  إمكانيــة يف للقاضـــ  املشـــرع منحهــا الـــي الرخصــة هـــذ  أن اال،حقــ 

 تنفيـذ يف العامـة القواعـد علـ  خروجـان  ذلـك يف الن االختبارات هذ  مل ل اخلضوع يف قسرا  إرغام إمكانية
 وأصــر املــدين مــن ش صــيان  تــدخالن  اقتضــ  إذا مســتحيالن  تنفيــذ  يصــبع مــا بعمــل بالقيــا  فــااللت ا ،االلتــ ا 
 .قهر  يف القانوين اإلكرا  وسائل تفلع وم االمتناع عل  املدين
 مــا النســ  اثبــات جمــاس يف االتيــة مــن عــاس قــدر علــ  اصــبحت الوراثيــة بصــمةال ان لنــا تبــن -4
 .النس  نف  جماس يف بذلك القوس ينبغ 

   التوصيات: ثانيا
و  اكفــــاء ألبــــاء قبــــل مـــن وتــــدار مباشــــرة بصـــورة الدولــــة عليهــــا تشـــر  خاصــــة مراكــــ  أنشـــاء -2

 اــــوا وال بالســـرية تتمتـــ  االفـــراد لكــــل وراثيـــة معلومـــات قاعـــدة ألنشــــاء البـــايولوج  علـــو يف أختصاصـــن
 وبـتمر املدنيـة القضـايا يف االثبـات مسـائل او اجل ائيـة التحقيقـات حالـة يف اال عليها الغري وألالع كشفها

 .امل تصة احملكمة من
 تتم  ملا الوراثية البصمة اختبارات عل  اجل ائية و املدنية املسائل يف العراق  القضاء اعتماد ضرورة -1
 احلقيقـة لتقريـ  وسـيلة تكون و  البنوة و االمومة و االبوة) النس  وقائ  اثبات يف عالية داقيةمص من ب 

 العلميــة للحقــائ  والقانونيــة القضــائية اجلهــات اعتمــاد وكــذلك. القضــائية احلقيقــة مــن البايولوجيــة العلميــة
 .النس  نف  يف املعاصرة
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 31 :ال دد

 

 يف وامل صــــتن وااللبــــاء االداريـــن مــــن تـــالفت العــــرات يف الوراثيـــة بالبصــــمة خاصـــة جلنــــة تكـــوين -7
 مســالة يــنرو خــاص قــانو اعــداد مهمتهــا تكــون الشــريعة وفقهــاء والقــانونين الوراثيــة البصــمة تقنيــة جوانــ 
 الصحة بواارة وترتب  الوراثية بالبصمة االثبات مسالة وكذلك الوراثية البصمة لتحاليل خاصة مراك  انشاء
 .بغداد مقرها ويكون
 معــن شــ   نســ  نفــ  أو اثبــات يف بالغــة أتيــة مــن الوراثيــة البصــمة حتليــل مي لــ  ملــا انرــر  -6
 : منها نذكر الضواب  و الشروط من جمموعة توافرت اذا إال اليها اللجوء بعد  نوص 
 انتفــت اذا إال النســ  ونفــ  الثبــات الشــرعية الوســائل عــن بــديل الوراثيــة البصــمة اســت دا  عــد  -أ
 .الشرعية نفي  أو اثبات  وسائل
 .ثابت نس  من التاكد يف الوراثية البصمة است دا  عد  - ب
 امل تصة. الر ية اجهات من اشرا  أو باذن إال حتاليل اجراء عد  - 
 مراعـات مـ  يقينـة و دقيقـة النتـائ  تكون حع امل تصة امل ربية و املصرفية الضمانات مجي  توافر -د
 .التامة سريتها
 واحملامـــاة القضـــاء يف وامل تصـــن للعـــاملن املعاصـــرة والفقهيـــة العلميـــة الـــدورات بعقـــد نوصـــ   -5

 .القانونية واجملاالت
 الضــــواب  لوضــــ  اإلســــالمية الشــــريعة وعلمــــاء اخلــــرباء تضــــو مت صصــــة جلــــان بتشــــكيل نوصــــ  -4

 .اإلسالمية الدوس يف العتمادها  البيولوجيا األحياء علو  حبول جماس يف األخالقية
 البحث مصادر

 الكريم القران بعد

  القانونية واملؤلفات الكتب: اوال
 وأحكـــا  التحضـــريية باألعمـــاس نصوصـــ  علـــ  معلقـــان  املـــدين القـــانون إبـــراهيو، حممـــد أمحـــد. د -2
 . 2940 القاهرة، األوىل، الطبعة، الفقهاء وآراء القضاء
 احلاسـبات الـرادار، أجهـ ة: دي ـةاحل والتكنولوجيـا اجلنـائ  ثبـاتإلا أدلـة: الصـغري البـاق  عبد مجيل -1

 10018،القاهرة العربية، النهضة. الوراثية البصمة لية،آلا
 الفكـــر ،دار1ط،االثبـــات يف حجيتهـــا ومـــدى الوراثيـــة البصـــمة:الـــدا  عبـــد حممـــود حســـين.د  -7
 10048،االسكندرية – اجلامع 
 اجمللـد اإلسـالمية، الشـريعةب وعالقتها النس  قضايا يف الوراثية اهلندسة تقنيات ومشا  خياط  -6
 .الراب 
 دار،  األوىل الطبعــــة،  البشــــري للجــــن القانونيــــة احلمايــــة،  اجمليــــد عبــــد احللــــيو عبــــد رضــــا. د -5
 10028،  العربية النهضة
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 الولنيــــة الكويــــت مكتبــــة–الشــــرعية عالئقهــــا و الوراثيــــة البصــــمة – اهلــــال  الــــدين ســــعد. د -4
 10028 ،2ط الكويت،
 بغـداد، التمييـ ، حمكمـة قـرارات مـ  والقانون الشريعة يف النس  أحكا  النجار، حممود شاكر -3
 10068 األوىل، الطبعة
 والقـــــانون االســـــالم  الفقـــــ  يف واحكامهـــــا الوراثيـــــة البصـــــمة: الرفـــــاع  امحـــــد الـــــرمحن عبـــــد.د  -8
 10058،االاهر ةجامع – والقانون الشريعة كلية اىل مقدمة دكتورا  الروحة،مقارن  فقهية دراسة،الوضع 
 واارة – العــدس جملــة النســ ، وإثبــات الوراثيــة البصــمة،قاســو بــن امــن حممــد الرشــيد عبــد. د -9
 .السادسة السنَّة هـ، 2615 رج  ،  17)  العدد السعودية، العدس
 10208القاهرة،،اجلنائ  االثبات يف وحجيتها الوراثية البصمة:الكحالوي عبل .د  -20
 للطباعـة ال هـراء دار مطبعـة الطبعـة، ذكـر دون والسنة، القرآن يف ال وا  علو ،ال حبر الدين ع  -22
 .الطب  سنة ذكر دون لبنان، - بريوت والتواي ، والنشر
 ،2واجلناية،ط النس  يف است دامها مشروعية ومدى الوراثية البصمة، السبيل حممد بن عمر -21

 10018الرياض،– الفضيلة دار
 – الوراثيـة بالبصـمة النسـ  واثبـات الطـا الفقـ  يف االجتهاديـة احليـاة،قراألشـ سليمان حممد  -27
 10018اإلمارات،، الوراثية اهلندسة و الوراثة لندوة مقد  حب 

 .بريوت -الغرب دار،القران ويف اللغة يف القسو:السالم   تار حممد. د  -26
 األوقـا  واارة الطبعة، ذكر وند األيا ، وواقعات األحكا  موجبات أملعيين، سعود حممود. د -25
 .الطب  سنة ذكر دون العرات، - بغداد اإلرشاد، مطبعة الدينية، والشلون
 .اإلمارات، جامعة والقانون، الشريعة بن - النس  إثبات: املراوق  -24
و  الشــــرع  الطـــ  جمــــاس يف اســـت دامها وحكــــو الوراثيـــة البصــــمة – امليمـــان عبــــد ناصـــر. د  -23
 28 العدد – املتحدة العربية االمارات جامعة – العلم  النشر جملس – والشريعة القانون جملة – النس 
 1001 يناير

 .2996 دمش ، البيان دار، 1  االثبات، يف ودورها الوراثية البصمة، ال حيل  وهبة .د -28
 االسالمي الفقه ومؤلفات كتب:ثانيا
 مصـر، القـاهرة، السلفية، املطبعة لب اري،ا صحيع، إ اعيل بن حممد ا( عبد أبو،الب اري  -2
 .هـ 2600 األوىل، الطبعة
 األحكـا ، ومناه  األقضية أصوس يف احلكا  تبصرة،فرحون بن الدين مشس اإلما  بن إبراهيو -1
 .الكت  دار، بريوت تصوير –2اط - هـ 2702 عا  الشرفية العامرة املطبعة: مصر
 29428 القاهرة، – املدين الشرعية،مطبعة السياسة يف احلكمي  الطرت:قيو ابن اجلواية، -7
 الفكـر دار اال ،الشافع .277-214،ص6نشر،  سنة بريوت،بدون– صادر دار:اخلرش   -6
 .نشر سنة ،بدون2بريوت،لبنان،ط–
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 املعرفــة، دار، املنهــا  معرفــة إىل احملتــا  مغــين، اخلطيــ  أمحــد بــن حممــد الــدين مشــس الشــربيين. -5
 .  2993 ه 2628 األوىل، لطبعةا لبنان، بريوت،
 - ه 2600 ط، املــرا  بلــوا شــرم الســال  ســبل، اليمــين األمــري ا اعيــل بــن حممــد،الصــنعاين -4
 .بريوت – اجلليل دار،   2980
، الكتـــ  ،دار7 ،الشـــرائ  ترتيـــ  يف الصـــنائ  بـــدائ  - مســـعود بـــن الـــدين عـــالء،الكاســـاين  -3
 .  2984 - هـ 2604 ،ال انية الطبعة لبنان، بريوت، العلمية،
 .تاري  بدون،2 ط، بريوت العري الرتال احياء دار اإلسالم  الفق  اصوس ايد، ابو حممد. د -8
 األوىل،، الطبعــة بــريوت، الفكــر، دار املغــين،،قدامــة بــن أمحــد بــن ا( عبــد حممــد أبــو،املقدســ  -9
 .  2985 - هـ 2605
 بـدون،الريـاض ليبـة، دار، مسـلو صـحيع،رييالقشـ مسـلو بـن احلجا  بن مسلو النيسابوري، -20
 .لب  سنة

   الجامعية والرسائل االطاريح: ثالثا
 ماجســتري رســالة،النســ  ونفــ  اثبــات يف مشــروعيتها ومــدى الوراثيــة البصــمة: فــلاد صــب  بــو -2
 838، ص1021 – 1022-السياسية، العلو  و احلقوت كلية -قسنطينة - منتوري جامعة اىل مقدمة
 اجلديــدة اجلامعــة دار، منشــورة ماجســتري رســالة وأثرهــا الوراثيــة البصــمة: الكعــا،  علــ خليفــة -1
 . 105ص  ، 1006-مصر اإلسكندرية، للنشر،
 احلقــوت، كليــة اىل مقدمــة ماجســتري رســالة،االســرة قــانون يف الطفــل محايــة دليلــة، ســالم -  -7
 168،ص1008-1003خدة، بن يوسف بن اجل ائر جامعة
 الروحة- مقارنة قانونية دراسة - الوراثية للهندسةِ  القانوين النِّرا : اهلال  ارةجب حبي  ظافر -6
 1004 بغداد، جامعة – القانون كلية جملس إىل مقدمة دكتورا 
 اىل مقدمـة ماجسـتري الوراثة،رسـالة علـو ضـوء يف النسـ  املقادمـة،اثبات أمحد إبراهيو عائشة  -5
 10218بغ ة، اإلسالمية اجلامعة
 مقدمـ  ماجسـتري رسـالة،نسب  يف املشتب  الولد أحكا : العقراوي القادر عبد رمضان صطف م -4
 . 1020،احلقـوت كليـة - املوصل جامعة اىل

   البحوث: رابعا
د،  اجلنائيــة واجلــرائو النســ  اثبــات قضــايا يف الوراثيــة البصــمة دورد  ع مــان امحــد ابــراهيو. د -2
 مـــن للفـــرتة الريــاض يف املنعقـــد الشــرع  والطـــ  اجلنائيــة االدلـــة لعلــو  ساالو  العـــري املــل ر اىل مقـــد  حبــ 
21-26/22/10038 

 جملــة -قــاريونس  امعــة االداب كليــة– اإلســالمية الدراســات قســو:الصــالي حممــد أســامة.د -1
  1022-75 العدد ليبيا، -بنغااي قاريونس جامعة -اآلداب كلية
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 العـدد،القضـائ  االجتهاد جملة يف منشور حب ،النس  تاثبا يف البصمة دور: بوقر  اخلري ا   -7
(3.  

 مــن ختــرّ  حبــ . 2998 لســنة 35عــدد والقــانون ش أ   بــن الّنســ  إثبــات: ســكمة أنــيس  -6
 .تونس يف للقضاء األعل  املعهد
 بـــن الوراثيـــة اهلندســـة مـــل ر والقضـــاء، اإلثبـــات يف وحجيتهـــا األصـــاب  غـــري بصـــمات: البـــاا  -5
 . ال اين اجمللد، 1001 مايو3 راثيةالو  الشريعة
 القضــــاء لنـــدوة مقــــد  حبـــ  النســــ ، يف الوراثيـــة بالبصــــمة القضـــاء الســــويلو، فهـــد بــــن بنـــدر -4
 . هـ 2613 -1004،واملتموس الواق  احلاضر العصر يف الشرع 
ـــدورة وحبـــول أعمـــاس مـــن،منهـــا االســـتفادة وجمـــاالت الوراثيـــة البصـــمة: اهلـــال  الـــدين ســـعد -3  ال
 78اجمللد  ، 1001/هـ 2611 املكرمة، مبكة اإلسالم  الفقه  جملم  عشر دسةالسا
 بيـت،  ال الـ  العـدد،  قانونيـة دراسـات جملـة البشـري، واجلن القانون خالر، محد صربي. د -8
 10078،  بغداد،  احلكمة
 والقــانون، يعةالشــر  بــن الوراثيــة اهلندســة مــل ر اإلثبــات، يف وأثرهــا الوراثيــة البصــمة: العــاكو   -9
 .ال اين اجمللد، 1001 اإلمارات جامعة،
 يف منهــا االســتفادة جمــاالت و اإلســال  ضــوء يف الوراثيــة البصــمة ســعيد، ا( فــتع الســتار عبــد -20
ـــدورة وحبـــول أعمـــاس. الش صـــية وحتديـــد واجلـــرائو النســـ  جوانـــ   الفقهـــ  للمجمـــ  عشـــر السادســـة ال
 10078 -ه 2616عا ل ،7 اجمللد،املكرمة مكة يف اإلسالم 
 الفقهـ  اجملمـ  جملـة،اإلسـالم  الفقـ  منرور من الوراثية البصمة داغ ، القر  الدين حمي  عل  -22
 .  1007/ هـ 2616 ،26 ،السنة24 العدد،اإلسالم 
 .ال اين اجمللد، 1001 مايو 3 مل ر اإلثبات، يف الوراثية البصمة دور: غنا  -21
 واحليـــــاة اجلســـــدية الســـــالمة يف احلـــــ  بـــــن الوراثيـــــة بالبصـــــمة النســـــ  ثبـــــاتإ: مغـــــات كرميـــــة  -27

 http://www.marocdroit.com: االلكرتوين املوق  عل  منشور اخلاصة،حب 
 .   1007/ هـ 2616 ،26 السنة ،24 العدد اإلسالم ، الفقه  اجملم  جملة -26
 جامعـــة، احلقـــوت كليــة جملـــة، النســـ  اثبــات يف البيولـــوج  التقيـــيو دور: أبوايــد حممـــد حممــد  -25
 29948، العشرون السنة الكويت
 حب  املنشور الوراثية، بالبصمة النس  اثبات الساب ، مصر مفي السالم ، امل تار حممد. د -24
 للعلــو  االســالمية املنرمــة اعمــاس ضــمن عشــر احلاديــة الفقهيــة للنــدوة املقدمــة البحــول ضــمن مــن منشــور
 .هـ2627،الطبية
 حبـــ ، اإلثبـــات يف وحجيتـــ  البشـــرية للجينـــات البيولـــوج  التحليـــل الســـالم ، ارامل تـــ حممــد  -23
 16 -11يف املتحـدة، العربيـة اإلمـارات جامعـة والقـانون الشـريعة بـن الوراثيـة اهلندسـة مـل ر اعمـاس ضمن
 28 اجمللد، 1001 مايو 3-5املواف  هـ2617 صفر
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 ،1003،االوس الفقهية،العدد للدراسات احلل  إدريس ابن مرك   -28
 .النس  اثبات يف الوراثية البصمة حجية خوس النقاشية احللقة اعماس مل    -29
 ودور اإلســــالم  الفقــــ  يف النســــ  نفـــ  شــــويدم ذيــــاب أمحـــد. د و هنيــــة إ اعيــــل مـــاان. د -10
 اجمللداإلسـالمية، الدراسـات سلسلة اإلسالمية، اجلامعة جملة يف منشور في ، حب  املعاصرة العلمية احلقائ 
 128ص1008 يوني ، 15 ال اين، العدد عشر، الساد 
 الــــدورة وحبــــول أعمـــاس، منهــــا االســــتفادة جمـــاالت و الوراثيــــة البصــــمة:واصـــل فريــــد نصـــر. د  -12
 78 اجمللد، املكرمة مكة يف اإلسالم  الفقه  للمجم  عشر السادسة
 اليــو  فقهيـة، دراسـة/شـرع  غـريال الولـد نســ  إثبـات يف وأثرهـا الوراثيـة البصـمة محـادو، نـذير  -11
 الوراثيــة البصــمةد حــوس  ، 1008 أبريــل 20 يف ومنرمــة ســوليف قضــاء جملــس قبــل مــن املــنرو الدراســ 
DNA اجل ائر -القادر عبد األمري جامعة ،داإلثبات يف. 

  الكرتونية املواقع:خامسا
  http://www.palmoon.net/2/topic-2122-89.html االلكرتوين املوق  -2
  =http://www.islamic -fatwa.com /index.j...lang =ar&typeاملوق  االلكرتوين -1
7- http://main.islammessage.com/Default.aspx . 
 . www islamset. Com:الطبية للعلو  اإلسالمية املنرمة موق  -6

   القضائية القرارات: سادسا
 ،206عدد املغربية احملاكو جملة  -2
 408-59عدد: األعل  اجمللس ءقضا جملة  -1
 1478ص ،1000 واخلمسون، السادسة السنة والراب ، ال ال  العددان القضاء، جملة -7
 10088 يناير 10 املواف  ە،2619 حمر  األحد ،1449عدد: الولن جريدة  -6
 الش صـــية، األحـــواس قســـو التمييـــ ، حمكمـــة قضـــاء يف القانونيـــة املبـــاد  املشـــاهدي، إبـــراهيو  -5
 .740ص ،2989 بغداد اسعد، بعةمط

   املقارنة القوانني:سابعا
 .املعدس 2806 لسنة الفرنس  املدين القانون -2
 .2959 لسنة 288 رقو الش صية االحواس قانون -1
 .2949 لسنة 87 رقو املدنية املرافعات قانون -7
 .2949 لسنة 222 رقو العقوبات قانون -6
 .2939 سنةل 203 رقو النافذ اإلثبات قانون -5
 .والنافذة املعدلة 2954 لسنة 27 رقو التونسية الش صية االحواس جملة  -4



 

 (االسالمي الفقه ما مقا    قا و    النسب )د اس   في  ي وحج  ها الو اث   البصم  مشروع   مدى 

207 

 فربايـر 13 يف  01-05)بالقـانون املعـدس 2986 لسـنة 86-22 رقـو اجل ائري االسرة قانون -3
10058 
 بالقـانون املعـدس الش صية االحواس احكا  ببعت اخلاص 19 لسنة 15 رقو املصري املرسو  -8
 2985 لسنة 200 رقو
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 ملخصال

مج  ك ري من املفكرين كل األحبال الفلسفية ذات الصلة بالدين وراحوا يدرسوفا عل  اعتبارها فلسفة 
، والكشـف عـن لبيعـة الـدين دين، وف  منه  التفسري العقالين النقدي للدين عـرب الفحـ  احلـر لألديـان

مــــن حيــــ  هــــو ديــــن، أي عــــن الــــدين بشــــكل عــــا  مــــن حيــــ  هــــو منرومــــة متماســــكة مــــن املعتقــــدات 
واملمارســـات املتعلقـــة بـــتمور مقدســـة، ومـــن حيـــ  هـــو منـــ  للتفكـــري يف قضـــايا الوجـــود، وامتحـــان العقائـــد 

للقـــيو والـــنرو واملمارســـات والتصـــورات الدينيـــة ل لوهيـــة والكـــون واإلنســـان، والبحـــ  يف الطبيعـــة الكليـــة 
الدينية، ومن  تطور الفكر الديين يف التاري ، وحتديـد العالقـة بـن التفكـري الـديين وأمنـاط التفكـري األخـرىا 
بغرض الوصوس لتفسري كل  للـدين، والـي تكشـف عـن بعـت منابعـ  يف العقـل والـنفس والطبيعـة، وأسسـ  

تنــاه  والالمتنــاه ، واملنطــ  الــذي حيكــو نشــتت  وتطــور  الــي يقــو  عليهــا، ولبيعــة تصــور  للعالقــة بــن امل
 واضمحالل .

أحد املفكرين املعاصرين ذو االجتا  العلماين فيما َكتبـ  ولرحـ  ىف السـاحة  أركونو يفعد  الدكتور حممد 
ال قافيــة، قــد  مشــروعان نقــديان تفكيكيــا كبــريان يف عــدة موضــوعات ومســائل أتهــا مــا نــ  الــدين والتفكــري 

ديين، وإنقاذ الن عة اإلنسانية يف الدين وأحيائها، والذي يهد  من خالل  إىل بيـان تكـوين وبنيـة الـن  ال
الديين عرب الفح  احلر لألديان، والكشف عن تارنية الن  الديين، والطـرت املوصـلة اىل كيفيـة إحـدال 

                                                        
 قسو الفلسفة.-كلية اآلداب  -جامعة الكوفة - 2
 الدراسات القرآنية. قسو – علو  اإلسالميةال كلية -كربالء  جامعة - 1
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الفلسـفة ومناهجهـا وعلـو  التغريات يف لبيعـة  الفكـر الـديين، ولكـ  حيقـ  أركـون غايتـ  حـاوس أن يوظـف 
والتفكــري الــدين مفهــو  اإلنســان واجملتمــ  وجهااهــا أملفهــوم  مــن اجــل كتابــة وتــتليف نســ  فلســف  حــوس 

 .الديين
Abstract 
Can be classified as research in the Department of philosophical inquiry 

about religion reason with humanitarian actor influential in understanding 

the religion the starting point of the belief that the Koran is empowered to 

draw the borders of religion and the areas of intervention in human life and 

enjoyed by the religion of the prestige and influence on the course of 

human life, the fact that religion instinctive trait in human nature and its 

long history since the emergence of humans and offspring. The place 

occupied by religion in Islamic societies have made a thinker and a 

philosopher Frenchman of Algerian origindramatize of this stature he says 

to the place occupied by religion in the Islamic and Arab societies is a 

contemporary of horror and magnitude to the degree that we can be seen 

as the first issue and the core should be educated to take care  of them. 

Find Arkoun, Mohamed and sees the role of the humanities in relation 

to the framework provided by the formation and deepen the understanding 

of religion and how to employ the results of cognitive convergence towards 

religious determine the function of religion  the function of religions fall 

under one Religions of philosophical inquiry about religion. 

 مقدمة

احلمد ( رب العاملن والصـالة والسـال  علـ  املبعـول رمحـة للعـاملن نبينـا حممـد اهلـادي األمـن، وعلـ  
 ال  الطيبن الطاهرين أمجعن، وبعد  

كمــا حيــاوس أن يكتشـــف   ،إىل فهـــو غــوامت الوجــود والواقــ الَفلـــَْسَفةف حقــل للبحــ  والتفكــري يســع  
ماهيــة احلقيقــة واملعرفــة، وأن يــدرإ مالــ  قيمــة أساســية وأتيــة عفرمــ  يف احليــاة، كــذلك تنرــر الفلســفة يف 
العالقــــات القائمــــة بــــن اإلنســــان والطبيعــــة، وبــــن الفــــرد واجملتمــــ ، والفلســــفة نابعــــة مــــن التعّجــــ  وحــــ  

ملعرفــة والفهــو، بــل هــ  عمليــة تشــمل التحليــل والنقــد والتفســري والتتمــل، لــذا قــد االســتطالع والرغبــة يف ا
ختتلف آراء الفالسفة حوس لبيعتها ومناهجها وجماهلا، أما كلمة فلسفة يف حـد ذاكـا فتصـلها مـن الكلمـة 
اي اليونانيــة د فيالســوفيا د الــي تعــين حــ  احلكمــة، بنــاءن علــ  ذلــك فاحلكمــة تتم ــل يف االســت دا  اإلاــ

 للذكاء، وليست شيةنا سلبينا قد ميتلك  اإلنسان. 
عاش رواد الفلسفة األوائل، يف اليونان القدمية يف مطل  السنوات اخلمسمائة األوىل ت. . وقـد حـاوس 
هــلالء الفالســفة األوائــل أن يكتشــفوا الرتكيــ  األســا  لألشــياء، وكــذا لبيعــة العــام والواقــ ، بينمــا كــان 
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و عن م ل هذ  املسائل، يعتمدون إىل حد كبري عل  السحر واخلرافات، لكن فالسفة النا  يف استفساره
اليونان اعتربوا هذ  املصادر من املعرفة غـري موثوقـة، وعوضنـا عـن ذلـك التمسـوا األجوبـة عـن تلـك املسـائل 

ان كانـت الفكر الفلسف  قد دخل كل ج ء وفرع من العلو  بعـد ، اال ان بالتفكري العقل  ودراسة الطبيعة
 تنطوي حتتها قبل استقالهلا، لذا ميكن القوس إفا ج ء ال يتج أ من حياة اإلنسان.

لقيــت رواجــان واســعان يف الدراســات املعاصــرة والــي وقـد إحــدى فــروع الفلســفة، هــ  اذن فلسـفة الــدين و 
والواق  مبقتضيات ، تنبين عل  غري قواعد الدين وعلو الكال ، بل مبنرار معريف حياك  اإلنسان يف إنسانّيت  

ان لكل مـن الـدين والفلسـفة حركـة  لذلك لدور الدين يف حياة اإلنسان فكريا وسلوكيا، وتتكيدا فهوف قد و 
اإلنسان عل  فهو  ساعد فالدينفكرية حتاوس، كالن عل  حد وعل  لريقتها اخلاصة، الوصوس إىل احلقيقة،

أمــا الفلســفة فتقــو  عــادة بفــتع الطريــ  أمــا   معضــالت احليــاة وتعقيــداكا وبعــت مــا يكتنفهــا مــن أســرار،
اإلنسان الواع  لبدء رحلة البحـ  عـن احلقيقـة مسـت دما إمكانياتـ  العقليـة ومـا توصـل إليـ  اإلنسـان مـن 
أدوات حتليــل علميــة علــ  مــدى العصــور، ويتميــ  الفالســفة عــن غــريهو بالتتمــل العقلــ  والتفكــري الكلــ  

اهرة يف ضوء ارتبالهـا ببقيـة الرـواهر األخـرى يف الوجـود كلـ  حيـ  الشامل لرواهر الوجود فهو يفسر الر
يرج  الراهرة إىل عللها البعيدة وأسباها غري املباشرة ولكل فيلسو  نسـ  عقلـ  خـاص بـ  يسـت دم  يف 
 تفسري الوجود، لذا عفَد ما تطمع فلسفة الدين إىل حتقيق  يتحدد يف جوهر  بالتطلعات العميقة للفلسفة.

الفلسفة علو عقل  انساين، فه  ال ترك  سوى عل  بـديهات العقـل وأولياتـ  األمـر املشـرتإ مـا فحي  ان 
بــن البشــر كافــة، امــا الــدين فالتصــديقات فيــ  أمــر مّســَلو، ومنهــا املفــاهيو الدينيــة املوجــودة يف النصــوص 

ب  النمو املطرد، األمر الدينية املقدسة الي تنطوي عليها التجربة الدينية لدى كل إنسان والي اتسمت بطا
الذي جعلها ختل  لنفسـها عـرب الـ من مرـاهر تبـدي فيهـا ذاكـا مـن خـالس تكامـل البعـد العقـالين وتكامـل 
الـــدين الـــذي يكمـــن يف غنـــا  املفهـــوم ، ومرـــاهر القداســـة فيهـــا علـــ  اـــو أمت وأكمـــل، بـــل حـــع أضـــح  

عنصـر التعـا  يف احليـاة الدينيـة، ومنهـا جـاء  االهتما  مبراهر القداسة يف الطبيعة انطالقا من الرتكيـ  علـ 
دافــ  هــذا البحــ  حــوس القداســة والتقــديس يف فكــر حممــد أركــون كباحــ  يف الفكــر احلــداثوي حــاوس ان 
يقيو مسافة نقدية بن العقائد كوفا   ل جتارب دينية بنرر  أك ر رسـوخا وجتـذرا، وبـن العقائـد املسـتبطنة 

يف  تلــف ال قافــات البشــرية، كاالهتمــا  بالبعــد الــديين للوجــود التــارن   يعمــ  مــن قبــل الــذات اإلنســانية
للبشر يف كل العصور أو الفةات االجتماعية بالبح  والتحليل. وم ل هذا االهتما  بالبعد الـديين متمـ ال 

بالقداسة والتقديس عند أركون هو مدار حب نا.
 تمهيد

ن، وحدي ـة حيـ  ال االـت تسـتحوذ علـ  مسـاحة قدمية وجدت م  اإلنسـا التقديسالقداسة و ظاهرة 
واسعة من  يلة ومشاعر البشر علـ  اخـتال  ألـوافو وثقـافتهو، كمـا أفـا تـ داد شـدة وضـعفا تبعـا لل مـان 

تتضـمن  فلسـفة الـدينوحي  ان واملكان ومستوى ثقافة األمو واجملتمعات الي تتتصل فيها هذ  الراهرة، 
املفــــاهيو ونقــــد األدلــــة والرباهــــن الــــي تتبناهــــا العقائــــد والتجــــارب  البحــــ  الفلســــف  حــــوس الــــدين بتبيــــن
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دراسة اثر هذا املوضوع الذي يعد ج ءا من وع  اإلنسان وتقدم  احلضـاري،  هاإحدى مباح وان ،الدينية
مـن خـالس اتسـاع مسـاحة مشـكلة مـن املشـاكل الفلسـفية شـيةا واضـحا يتضـع شـكل ت هذ  الراهرة كونو 

نسان تارةن وإلغائهـا تـارةن أخـرى، ومـا يرتتـ  علـ  ذلـك مـن آثـار سـلبية او إاابيـة علـ  املقد  يف حياة اإل
ستبطن اإلعتقاد بكماس ذاإ املقـد  او  ييـ   علـ  ت ااملستوى الفلسف  والفكري واملعريف والسلوك ، كوف

ملبالغــة يف مــن ســوا  مــن دون االســتناد اىل دليــل عقلــ ، ومــن ت كيــل املــدائع وخلــ  الصــفات واأللقــاب وا
، مــن األشــياء والغيبيــاتاليــ  والــي تضــف  نوعــا مــن القداســة علــ  هــذا او ذاإ  ةبعــت القصــ  املنســوب

لل يـاس دور كبـري يف صـن  تلـك  ان وغالبا ما تكون هذ  القص  والتبجيـل لـيس هلـا واقـ  موضـوع ، بـل
لــدين عــن لبيعتــ  وســلوك  القدســية والتبجيليــة، لــذا فــتن مــن مباحــ  )فلســفة الــدين مبــا حتويــ  مــن ســلاس ا

وتقاليد ، امنا تعيد هيبة اإلنسان الذي ضاع يف املي و ، أسالري قدمية وعصـرانية ال حـد جلريـان انسـكاها 
يف الواقـ  املعــاش، يف كـل هــذا يـراد ان نســتعيد معــق كينونتنـا بالســلاس. السـلاس الــذي يعـين إمكانيتنــا علــ  

الرـاهرة  هـذ  لفهـوو ،  7)، بتدوات املرغوب واملبـام واملـدنس ما هو مقد  ..التفكر يف قباس ما هو يفنوع
املستمدة من  تلف التجارب يف شع ال قافات اإلنسانية، وكوفا ظاهرة كونيـة الشـيوع، حيـ  تـتو معرفـة 

لنــا مــن اجللــ  انــ  ال يتيســر و فــاهيو وأســالري ورمــوا، مب عنــ  عــربوياملقــد  عــرب اإلنســان الــذي يعــرب عنــ ، 
بة اإلنسان الدينية إال عرب ما يتجل  بواسطة منرومات تعبري نررية، سواء كانت مفاهيمية، او اإلملا  بتجر 

لقوســـية، او رم يـــة فكريـــة باعتبارهـــا  رهـــرات للغـــات اإلنســـان، الـــي عـــرب عنهـــا بواســـطتها عـــن عالقاتـــ  
كواقعة موضوعية باملقد ، والساع  لرب  فعل  ها، بل ان فهو وحتليل املقد  من لر  اإلنسان وإدراك   

متعاليــة، عــرب جتربــة عقالنيــة، او عالفيــة، شــعرية، رم يــة، مــن خــالس جممــوع العالقــات احلميمــة الــي تصــل 
اإلنسان مبا يتبدى لدي  من واق  متعـاس عـرب تترنـ ، كـذلك متابعـة أسـباب تلـك العالقـات وملثراكـا علـ  

بعــد اخت الــ  يف الشــعائر والطقــو  الــي هــ   . ومــن ت )بإمكاننــا فهــو ماهيــة املقــد  6)الســلوإ اإلنســاين 
درجـــة عاليـــة مـــن التقـــدير واالحـــرتا ا قـــد يكـــون فكريـــا او هـــذا املقـــد  يتضـــمن  قـــد، و  5)ذكـــرى املقـــد  

اعتقاديــــا او تن يهيــــا مــــ ال دالتســــبيع د هكــــذا يالحــــظ الباحــــ  دون التوســــ  يف ضــــرب األم لــــة يف الر يــــة 
مبعـق: )التقـديس التطهــري يـتيت د قـد د الصـفهاين ان مصـطلع اجنـد يف مفـردات الراغـ  واننـا اإلسـالمية 

دون التطهــري الــذي هــو إاالــة النجاســة احملسوســة، وقولــ :   4)اإلهلــ  املــذكور يف قولــ  كويطهــركو تطهــريا 
أي نطهــــر األشــــياء ارتســــاما لــــك وقيــــل نقدســــك أي نصــــفك   3)كواــــن نســــبع حبمــــدإ ونقــــد  لــــك 
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يعـق بـ  جربيـل مـن حيـ  إنـ  ينـ س بالقـد  مـن ا( أي مبـا   8)قـد  بالتقديس. وقول : كقل ن ل  روم ال
 مـن هـو املطهـر مـن النجاسـة أي دالبيت املقد ديطهر ب  نفوسنا من القرآن  واحلكمة والفيت اإلهل ، و

،   9)الشــرإ، وكــذلك األرض املقدســة، قــاس تعاىل:كيــا قــو  ادخلــوا األرض املقدســة الــي كتــ  ا( لكــو 
الشريعة وكالتا صحيع فالشريعة حررية منها يستفاد القد  أي ه  اجلنة وقيل  ه  قيلوحررية القد  

فكـــــل هـــــذ   ، 22)و)مفقَدســـــ  بـــــوان حممـــــدي، وكـــــان ســـــيبوي  يقوسادقَـــــدو  د ودَســـــبومد  ، 20)الطهـــــارة 
ا املصطلحات الي يتناوهلا القرآن الكر  تستدع  الدراسة الدينية والفلسفية لنرى موقـف حممـد أركـون منهـ

 وقبل ذلك البد اعطاء فكرة عن حيات  وفلسفت  هلا.
 محمد أركون  نبذة م  حياة  الدكتور: المالل  األول

ك ــريا مــا جنــد ان الســرية الذاتيــة حملمــد أركــون تتــداخل مــ  الســرية العلميــة، أو بــاألحرى فإنــ  يعمــد اىل 
 رجـة انـ  يصـع  الفصـل بينهمـا،اىل د مللفاتـ  وحماوراتـ ،والكشـف عـن السـرية الذاتيـة مـن خـالس  اإلحالة
يف نصوص  نادرا مـا يتحـدل عـن السـرية الذاتيـة، حيـ  توجـد مقالـة وحيـدة يتحـدل فيهـا  أركونكما ان 

األدب والراهرة الشفهية يف املغرب د امرة يف كتاب مجاع  بعنوان أوسعن السرية الش صية، وقد ظهرت 
حممــد يـفـذكر فيهــا   الركــون يف فــرتة الشــباب،يد ومعمــري ش صــية معاصــرة الكبــري حتيــة اىل مولــود معمــر 

، وه  قرية معلقة عل  سفع جبـل جرجـرة يف منطقـة دتوريرت ميمون د بقرية  2918ولد سنة ان   أركون
انــ  ظــل ال  أركــونويــذكر  القريــة، أســفلبســيطة  تقطــن يف  أســرةوهــو مــن  ، اجل ائــردولــة ب القبائــل الكــربى

بعــد خروجــ  مــن منطقــة القبائــل والتحاقــ   إالماايغيــة، وم يــتعلو العربيــة اللغــة الفرنســية واللغــة اال إاليعــر  
 د ارديـون  والموسـيريدحيـ  انتقـل بـن ثـانويتن وتـا مـن جهـة غـرب اجل ائر، دوهراندباملدرسة ال انوية يف 

علـ   2951حيـ  حصـل سـنة  ، امعة اجل ائـر حممد أركونالتح   ت ، 21)دراست  ال انوية أمض وفيهما 
كمــــا حصــــل علــــ  دبلــــو  الدراســــات العليــــا حــــوس د اجلانــــ    ،العــــري واألدبدة ليســــانس يف اللغــــة شــــها

لقـد ، بـاجل ائرد احلراش د كما اشتغل يف تلك الفرتة بالتدريس ب انوية  عماس ل  حسند،أاإلصالح  يف 
ــــ بتكوينهــــا لعشــــرات الســــنن يف أركــــون دهنــــري بــــرييسأثــــرت ش صــــية د ة ر يــــة خاصــــة للدراســــات العربي

اىل بــــاريس   بعــــد ذهابــــ إال وم تتغــــري هــــذ  الر يــــةواإلســــالمية ومنــــ  مــــن الســــلطة األكادمييــــة لالستشــــرات 
االســــتعمار ضـــمن منـــاخ مــــن القهـــر والكبــــت  أيـــا  أركـــونفلقـــد عــــاش  د مدرســــة احلوليـــاتدواكتشـــاف  لــــ 
 شــ ء، التصــريع بــتيعلــ   م يكــن يقــدرحيــ  ذلــك الوضــ  الــذي عاشــ  يف جامعــة اجل ائــر،  ،والصــمت

                                                        
 .201سورة النحل، اآلية:  - 8
 .12سورة املائدة، اآلية:  - 9
 ذوي مكتبــة النــور لليعــة،  ااد  ســليمان، داوودي عــدنان صــفوانحتقيــ  ، القــرآن  ألفــا  مفــردات، الراغــ ، األصــفهاين - 20
، العــري الكتــاب دار ، وينرــر أيضــا، الــرااي، حممــد بــن اي بكــر،  تــار الصــحام،450ص  ،هـــ2613 ،2ط ،قــو - إيــران - القــرى
 .516كلمة د قد  د، ص   ، 2982، ط  بال، لبنان بريوت

 .515الرااي، حممد بن اي بكر،  تار الصحام، مصدر ساب ،، ص  - 22
مجــاس  ترمجـةأركـون حممــد عنـد اجلهــود الفلسـفية  ا يف املغـربالعقـل اإلســالم  أمـا  تـرال عصــر األنـوار ، رون، هـاليربينرر، - 21
 .243ص ،  1002عا  ، 2اطا، سوري -دمش  ، األها  للطباعة والنشر والتواي  ،شحيد
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كان هذا االستعمار موجودا بقوة داخـل اجلامعـة، وكنـا مخسـة أو سـتة لـالب فقـ  )ويصف الوض  قائالن 
الفرنسـيون الـذين يدرسـون يف بقيـة الكليـات  وأمـاالعربية،  واآلدابج ائري يدرسون اللغة العربية  أصلمن 

ربيــة وحيــاولون منعهــا والتضــيي  يــتنفون مــن دراســة اللغـة الع ابـالطب  كــانو  بــاأللو ،فكــان عــددهو  األخـرى
 . 27) كرب حد يفكنأعليها اىل 

كان هلما أثر يف ش صيت  ويقارن نفس  هما غري ش صية   ش صيتناىل يف تلك الفرتة  ويشري أركون
 دهنري برييس دوتا:

د ابـن خلــدون د  أَ عـري وعنـدما بــدوســ  الــذي ولـد يف   26) د2604 -  2771ابـن خلـدوند  -2
 أبــــانفقــــد نشــــتت يف اجل ائــــر واصــــفا حالــــ  ) أركــــونيقــــوس ، مكتبــــة عربيــــة غنيــــة جــــدا امــــ أمالــــتعلو وجــــد 
لقــد  ك يقصــد مــا وجــد  ابــن خلــدون يف اســرت   ، مب ــل تلــك املكتبــةاحــظ وم ، واخلمســينات األربعينــات

يـة اجلمهورية الفرنسـية ال ال ـة وكنـت بعيـدا عـن كـل مكتبـة عربحكو  أثناء ةعلمانيدرست يف ثانوية فرنسية 
 بـنا كتابـات يفوجـد اما عن جهة التتثر فيذكر بتن   . 25) وحدي أقاتلكان عل  ان   األمر،لقد اختلف 

 حيــاة حتــرإ الــي والقــوى، االجتماعيــة التغــريات أســباب تفســريو  ،اجملتمــ  دراســة يف مهمــة عناصــر خلــدون
 كــل يــرد الــذي العلــو االسوســيولوجيةومــا يــدر  اآلن يف علــو  ،والسياســة والقــانون الدولــة وأصــل النــا 
 . 24)اإلنسان حياة يف التحوالت واستكشا ، اجملتم  إىل ش ء
 أركونويذكر د، توريرت ميموندينتم  اىل عائلة هلا مكانة مرموقة يف و دمولود معمريد ابن قريت    -1

 امل قـف  - 2951  2965ان شباب القرية كانوا معجبن بش صية مولود معمري، الذي كان مـا بـن )
وكــان لــ  احلــظ انــ  در  يف بــاريس وحصــل علــ  شــهادة ليســانس يف  واحملبــوب يف القريــة، واألنيــ مــ  الال

القرية ومي ل الذاكرة اجلماعية للقرية وحير  مبكانـة كبـرية يف دوار  أمنهو  أبو الكالسيكية، وكان  اآلداب
 . 23)بين يين 

لدراســة املمارســة الدينيــة يف  دانيا دســجل حب ــا ميــ    2935)يف ســنةو  وبعــد انتقــاس اركــون اىل فرنســا
عســكرية مبنطقــة جرجــرة نســفت هــذا املشــروع  فنصــح  العمليــات المنطقــة القبائــلدولكن انــدالع ال ــورة و 

                                                        
 .146  ، ص4،1021ش،  دار الساق ، طهاشو صاوتعلي  ترمجة   نقد واجتهاد، اإلسالم الفكر  ، حممد، أركون - 27
هــ ا مـن عائلـة اشـبيلية هـاجرت اىل تـونس  در  اللغـة والفقـ  والقـرآن 808 -هــ 371 بـن خلـدوناعبد الرمحن ابن حممد  - 26

علـ  والـد ،عاش حيــاة صـاخبة وتقلــ  مـ  العهــود وأوليـاء العهــد منتصـران ومنقلبــان علـ  الضــعيف حـع حــ  بـ  الرحــاس أخـريان يف القــاهرة 
ضـــمنها دمقدمتــــ د، وديـــوان املبــــدأ واخلــــرب يف أيـــا  العــــرب والعجــــو  حيـــ  تــــوىل التـــدريس يف األاهــــر،من مللفاتــــ  ا كتـــاب العــــربة ومــــن

والرببر،وتّعـــد مقدمتـــ  دائـــرة معـــار  عقليـــة وفنيـــ  وتارنيـــة ولغويـــة وفلســـفية )ينرـــر، الفـــا، روين ايلـــ ، موســـوعة أعـــال  الفلســـفة العـــرب 
-29 ، ص 2991- هـــ2621، بنــانل– بــريوت، 2ط، العلميــة الكتــ  دار، خنــل جــور .د مراجعــة حلــو، شــارس  تقــد واألجانــ ، 

10.  
 .248مصدر ساب ، صالعقل اإلسالم  أما  ترال عصر األنوار يف املغرب،، رون، هاليرب - 25
، والتوايـ  والنشـر للطباعـة التنـوير دار، املقلـد علـ  ترمجـة، والغـد األمـس بـن اإلسـال ، غارديـ  لوي، حممد.د، أركون ،ينرر - 24

 .290 ص،  1004 ،لبنان– بريوت، الفاراي دار
 1020، كـانون ال ـاين )ينــاير  2أركـون، حممـد، األنسـنة واإلســال  مـدخل تـارن  نقــدي، دار الطليعـة للطباعـة والنشــر، ط - 23

 .185، ص 8ص
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يف   نســـنبتســـجيل مشـــروع حبـــ  حـــوس دن عـــة األيف الســـوربون د  28)راـــيس بالشـــرياملستشـــرت الفرنســـ  د
ويـذكر أركـون ان اسـتماع  اىل درو  هـذا   29) ورا الفكـر العـريد وهـو البحـ  الـذي نـاس بـ  شـهادة الـدكت

املستشرت كان السب  الذي جعل  يصمو عل  تركي  أحباث  عل  ما كـان قـد دعـا  )بــ د احلـدل القـرآين د 
 يي ا ل  عن د احلدل اإلسالم  د، وقـد نـت  مـن ذلـك أوس كتـاب   بعـد ألـروحي عـن االنسـية العربيـة، 

 . 10)   2981رآن د وكان بعنوان د قراءات يف الق
الفكـر ري  تكتسـتاذ لتـوه  جامعة السوربون يف باريس   اىل اجلامعة الفرنسية أركون وبعد ذلك انتس 
ت   ،2948خصوصان منذ حصول  علـ  درجـة الـدكتورا  مـن اجلامعـة ذاكـا سـنة   عموما والفكر اإلسالم

 -2984عمل باح ا مرافقا يف برلن سنة فة،أستاذ اائر يف العديد من اجلامعات األوربية واألمريكية امل تل
،  12)  شغل منص  عضو جملس إدارة معاهد الدراسات اإلسالمية يف لندن 2997 ، ومنذ عا  2988

  ودفــن يف الـــدار البيضــاء يف دمقــربة  الشـــهداءد وعلــ  مســـافة قريبــة مـــن 1020ت تقاعــد وتــويف يف ســـنة 
مـ دو  ال قافـات متعـددة اللغـات، وانـ  كـان يرصـد كـل  م وى املفكر د حممد عابد اجلابريد. ان  ش صـية

الفلســفية والفكريــة وأجنــ  ك ــري مــن األعمــاس جديــد يف جمــاس الفكــر الفلســف  والتــارن  والــديين يف الغــرب، 
 مـن مجلـة تضـو كتبـ  أن هـو  مللفاتـ حـوس نالحرـ  مـا والعربيـة، و باللغـات الفرنسـية واالنكلي يـة والتارنيـة 
التـاري ، والفلســفة، الـدين و  جمـاس يف إشـكاليات عـدة يطـرم جنـد  حيـ   تلـف ذات لـاب  األحبـال
  والدراسـات األحبـال من جمموعة عن عبارة ه  كتب  فإن عا  وبشكل ،وأغلبها باللغة الفرنسية والسياسة،

نقديـة عقليـة  الفكـر الـديين دراسـة دراسـة إشـكالية وهـ  وديـين،فلسـف  ات ونقـد عقلـ  إشـكالي حـوس تدور
الرتال الديين والعقالنية يف  اإلنسانيةجل التعر  عل  التيارات أحدي ة من ومبناه  غربية رنية تفية وتفلس

جـل التعـر  أاستكشا  لتلك احلقبة املبدعـة مـن تارننـا مـن  إعادةان حباجة اىل والعري، يقوس أركون )
ظالميات فكرية متحجرة   أوليات مت متة فرتاثنا ليس كل  أصو ، والعقالنية يف تراثنا اإلنسانيةعل  التيارات 

 ،تراثنـــا كـــان منـــارة للبشـــرية يف فـــرتة مـــن الفـــرتات ،قســـو كبـــري منهـــا أوالغربيـــة  اإلعـــال كمـــا تـــ عو وســـائل 
وأنــا أفت ــر بــان أســاليف هــو أشــ اص مــن نــوع املــتمون  ،وحضــارتنا كانــت أعرــو احلضــارات لعــدة قــرون

بكـر الـرااي وابـن الطفيـل  وأينـن بـن اسـحات وجـابر بـن حيـان العالء املعري وابن املقف  وح وأيوالنرا  

                                                        
  2974 ا مستشرت قض  دراست  ال انوية يف مدرسة فرنسية يف الدار البيضاء ويف عـا  2937 - 2900 رايس بالشري - 28

عــن شــاعر عــري مــن القــرن الرابــ  اهلجــري وهــود أبــو الطيــ  املتنــا د،  الدولــة مــن جامعــة بــاريس برســالتن ااألوىل حصــل علــ  دكتــورا 
وال انية ترمجة فرنسية لكتاب دلبقات األمو د لصاعد األندلس ، شغل منص  مدير معهد الدراسات اإلسالمية امللح   امعة باريس 

هـــ ثالثــة أج اء،ترمجــة القــران كالكــر   اىل الفرنســية، مــ  25منــذ البدايــة حــع فايــة القــرن  ، ومــن كتبــ  ا تــاري  األدب العــري 2954
مقدمة لويلة وتفسري قصري، وقد رت  القران الكر  وفقان ملا ظن  ان  ترتي  ن وس السور واآليات، ويف لبعة أخرى واسعة االنتشار عـاد 

صفحة، وصنف كتابا صغريان خل  في  أحبال املستشرقن الذين كتبوا 2179   ويف2954اىل الرتتي  األصل  الوارد يف املصحف عا  
 ، ص 2997، ـــوا ديونيـــود 7عـــن حيـــاة النـــا )ينرر،بـــدوي، د.عبـــد الـــرمحن، موســـوعة املستشـــرقن، دار العلـــو للماليـــن، بـــريوت، ط

213. . 
 .3ص  ، صدر ساب مالعقل اإلسالم  أما  ترال عصر األنوار يف املغرب،، رون، هاليرب ينرر، - 29
 .106 ، ص 1022، بريوت، 2أركون،حممد، او تاري  مقارن لألديان التوحيدية، ترمجة هاشو صاش، دار الساق ، ط - 10
 .3ص  ، مصدر ساب العقل اإلسالم  أما  ترال عصر األنوار يف املغرب،، رون، هاليربينرر،  - 12
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وبالتــا  فرتاثنــا تراثــان او وجهــان ككــل  ،وابــن باجــة والتوحيــدي وابــن ســينا وابــن عــري وعشــرات اآلخــرين
ال اتف  اال  إنناولكن املشكلة ه   .وج  أصو  ووج  تنويري، وج  مشرت ووج  معتو االرتاثات البشرية
وننس  اآلخر املضيئ حع كتن  ليس منا. لقد تنكرنا ل  ولمسنا  اىل درجة أن  اختف  كليا  بالوج  املعتو

ككــل أصــبع متطابقـا مــ  التيــار السـلف  فقــ . وهــذا اكـرب دليــل علــ    اإلسـال عـن األنرــار واىل درجــة ان 
املعت لـة وابـن مدى ااطالنا احلا  وتدهورنا. ولذلك نقوس نعو ينبغ  تدريس نصوص الفاراي وابن سينا و 

وكان  وهيغل   11)نصوص ديكارت وسبينواا إضافةرشد وسواهو يف مدارسنا ال انوية وجامعاتنا ولكن م  
الك ـري بعـد  إليـ الـذي حلقـ  مباشـرة وجتـاوا  وأضـا   األوروياخل..وهكذا جنم  بن التنوير العري والتنوير 

 . 17)  ان استوع  أهو اجنااات 
 يند محمد أركون  التقديس المالل  الثاني:

الشك أن التقديس ينطوي عل  موقف د نرري د فكـري، وهـو االعتقـاد بكمـاس ذات، كشـ   او 
نق  أيف كعقيدة او رأي او مذه  او قوس او ن  د خطاب د حبي  ال يتطرت اىل الذهن وقوع و ش ء 

عـق التطهـري او وموقـف لفرـ  وهـو التعبـري باللسـان عـن ذلـك املوقـف الفكـري مبفهاو عي  او خلـل فيـ ، 
التبعيــد، أي تبعيــد املقــد  عــن الــنق  والعيــوب والــدنس وم لــ  التســبيع دتن يــ د، ووفــ  هلــذا التصــور فــتن 
مفهو  التقديس يتس  ليشمل كل صـيغة لفريـة تسـتبطن اإلعتقـاد بكمـاس ذاإ املقـد  او  ييـ   علـ  مـن 

املوقـــف العملـــ  مـــن هـــو قــديس ســوا  مـــن دون االســـتناد اىل دليـــل عقلــ  او شـــرع ، وأوضـــع درجـــات الت
املقد ،الذي يتمرهر مبراهر عديدة منهاا العبادة، والطاعة، واخلو ، واحلـ  والـوالء واإلتبـاع واالحـرتا  

 .  16)والتوقري والنصرة والتربإ والتعريو وغريها
املقـــد  تتنـــوع بتنـــوع اجملتمعـــات واألديـــان، هـــذا جتليـــات ان إذن ال يســـتغين اإلنســـان عـــن املقـــد ، و 

يتغلغــل يف جمــاالت احليــاة امل تلفــة، ولكــن عــادة مــا يتعــرض املقــد  للتالعــ  مــن قبــل البشــر،  واــري و 
 وغري ذلك.توظيف  يف املعارإ، ويست د  كقناع وذريعة يف الصراع اإلجتماع  
والقراءات، املنب قة عن  توالتتويال اتكل هذا أدى اىل ان نض  هذا املوضوع مل تلف أنواع التفسري 

عد  وجود تطـاب   يفا يليد ذلك ما ورد عن الدكتور حممد أركون م ال اىل أنّ  ء البشري احلاضن ل ،الفضا
يــدس بشــكل واضــع علــ  وان بــن خطــاب املستشــرقن واحلقيقــة املعاشــة يف اجملتمعــات العربيــة واإلســالمية 

                                                        
 اليهوديــة لائفتــ  علــ   ــرد، والتتمــل الــدر  يف حياتــ  معرــو قضــ  هولنــدي فيلســو   ا2433- 2471ســبينواا بــاروخ - 11

 الفلسـفة ومبـادىء، االخـالت وكتـاب، والسياسـة الالهـوت يف ارسـالة مللفات  من، الوجود وحدة او تنحو وفلسفت ، باملروت اكو حع
 مصـدر واألجانـ ، العـرب الفلسـفة أعـال  موسـوعة، ايلـ  روين، الفـا ينرـر،) العقـل إصـالم، واإلنسـان ا( يف وجيـ ة رسـالة،الديكارتيـة

  .568 ص،ساب 
،  نشـر علـ  صـاش هاشـو ، حـوار مـ   1022 دأبريـلد نيسـان اإلسـال ،  يف اإلنسـانية الن عـة فيلسـو   ، حممـد، أركون  - 17

 .http://www.philo.8m.com/arkou.htm معق؟ وبتي فيلسو ؟ أركون هلاالنرتنت يف مقاس بعنوان 
النجف االشر ،  –ينرر،الطهمااي، الشي  عبد اهلادي، ظاهرة التقديس يف ال قافة العربية واإلسالمية،جملة املبن،العرات  - 16

 .45 ، ص 1005العدد ال اين، وا، 

http://www.philo.8m.com/arkou.htm
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 31 :ال دد

 

للعرب   15)ج  والتترناينإتاس املستشرقن للجمهور اإلسالم ، إذ قد  املستشرقون راديكالية النقد الفللو 
-2850بتارنيـة اإلسـال  بـن عـام  )واملسلمن مبجرد حصوس الوع  اخلجوس لـبعت امل قفـن املسـلمن 

وعندما أحس الوع  اجلماع  باحلاجة اىل إعادة الصلة مـ  اإلسـال  بوصـف  منهجـان للحيـاة  ... .2950
وعنـدما اسـت د  املسـلمون اإلسـال   ..ية عنـ .ين عون الشـرعية والقدسـ  املستشرقونكوغذاءن روحيان، رام 

ـــــورة اجتماعيـــــة وسياســـــية رام اإلستشـــــرات يســـــه  يف احلـــــدي  عـــــن ت مـــــت اإلســـــال   مـــــن أجـــــل شـــــن ث
 . 14)وتعصب  

فقـ  باألشـياء كـتو احلداثة الغربية إفا ال كـتو مبسـتلة الـروم إمنـا  أولذا يعي  أركون عل  قوى التنوير 
ردود االقتصـــادي، وان عقالنيتهـــا عقالنيـــة ذرائعيـــة أك ـــر يفـــا هـــ  إنســـانية او املاديـــة االســـتهالكية ذات املـــ

فلسفية، وبالتا  فال تطرم مسـتلة معـق الوجـود، او الغايـة منـ ، وبقيـة األسـةلة امليتافي يقيـة والروحيـة، ومـن 
 أن أي . 13)املعلو  ان العقل الوضع  د وري  عقـل األنـوار د قـد احتقـر كـل مـا هـو روحـ  او ميتـافي يق 

والبد من اإلشارة هنا امنا هو ينقد سلبيات  للن  املقد ، احلدي ة القراءات سيات يف يندر  أركون مشروع
، وسلبية إاابية، ك رية أشياء علَّمين قد فرنسا يف وجودي إن):أركون يقوس احلداثة الغربية وليس ااابياكا.

 وتلـــك املمارســـة تلـــك إىل، أخـــريان ، األمـــر ي نتهـــ ا وقـــد. عيشـــها و يفارســـتها لريقـــة أو العلمنـــة جتربـــة عـــن
 الــروم وفتوحــات مكتســبات إحــدى، شــ ء كــل وقبــل، أوالن ، هــ  العلمنــة بــان تقــوس الــي الفكريــة القناعــة
 العـــري اجملـــاسمتعــددة مبـــا فيهــا  ثقافيـــة وجتـــارب  تلفــة اوســـاط يف افتــتع قـــد كـــان مكتســ  وهـــ .البشــرية

 املسـيحية اجملتمعـات يف يكـون مـا أبعـد ذهـ  قـد الفـتع هذا أن قوسال صحيحان  يبق  ولكن... اإلسالم 
 دعو يــ ملــا  18)االكيــد  واملكتســ  الرــافر الفــتع هــذا رافقــت الــي والصــراعات التــوترات كــل مــ ، للغــرب

 العقل اوهذ .دحدي ان  املنب   العقلد املفهو  هذا عرباو   19) حدي ا املنب   املستقبل  االستطالع  بالعقل)
 ك ـري يفعـل كمـا احلداثـة، بعد ما بعقل او، احلداثة بعد ما مبرحلة يدعو  ان يرفت أركون الي  دعوي الذي
 علــ  يشــتمل عقــل وهــود اجلديــد االســتطالع  العقــلد هـو ا ــان  لــ  نــرتع وإمنــا، وأمريكــا أوربــا فالســفة مـن
 علــ  اال يبقــ  وال ســلبيتها يطــرم لكــ  ويغربلهــا احلداثــة ينقــد انــ  مبعــق معــان  ان يف ويتجــاوا  احلداثــة عقــل

 تســتوع  ان بعــد التنــوير عقــل تتجــاوا عقالنيــة وهــ ، ورحابــة اتســاعا أك ــر عقالنيــة يشــكل ت، ااابيتهــا
                                                        

ه  الفللـوج  والتترنـاين وهـو املـنه  الـذي حصـر  يقصد أركون بالنقد الراديكا  هو النقد اجلذري لكن  هنا يستند اىل املـن - 15
كــل تــ  بدراســة الفكــر املركــ ي اللغــوي او املركــ ي املنطقــ  د كعلــو الالهــوت، والفقــ ، والفلســفة د مبعــق أنــ  يــدر  كربيــات النصــوص 

  األفكار التقليدي. فاإلسال  هنـا النررية القدمية ويهمل ما عداها وحع هذ   الدراسة بقيت جتريدية  ار  داخل املنرور امل ا  لتتري
يـدر  ضــمن منرـور جتريــدي وكتنــ  يقـف فــوت ال مـان وفــوت املكــان وفـوت اجملتمــ  وفـوت التــتري . فاإلســال  يـلثر عليهمــا دون أن يتــتثر 

 www.nizwa.com هما. إن  نرتت التتري  والعصور دون أي تطور او تغيري.)ينرر، صاش،هاشو، مدخل اىل فكر حممد أركون،
 .151ص   ،2994البيضاء، الدار  ،بريوت، 7 ط القوم ، اإلمناء أركون، حممد، تارنية الفكر العري اإلسالم ، مرك  - 14
ن،  لبنـا –،بـريوت 2ترمجـة وتعليـ  هاشـو صـاش، دار السـاق ، طينرر، أركون، حممد، الفكر األصـو  واسـتحالة التتصـيل،  - 13
 .15، ص    2999
 ،بـريوت ،العـري ال قـايف املركـ  القـوم ، اإلمناء مرك  ،صاش هاشو ترمجة ينرر، أركون، حممد، الفكر اإلسالم  قراءة علمية، - 18

 .93، ص 2994 عا  ،1 ط الدار.البيضاء،
 ،  2994بـــريوت، 7اق ، طا اإلســـال  املســـيحية الغـــرب، ترمجـــة هاشـــو صـــاش، دار الســـ والـــدين العلمنـــةحممـــد، ، أركـــون - 19

 .20-9ص

http://www.nizwa.com/
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 تفعـل كانت كما اإلنسان من الرم ي أو الروح  اجلان  حتتقر ال عقالنية افا، رسوخا األك ر مكتسبات 
)بغرض االعرتا    70)قري  امد حع الغرب عل  سيطرت والي عشر التاس  القرن منذ الوضعية العقالنية

باألســطورة كتســـطورة و يي هـــا عـــن التـــاري  الـــواقع  احملســـو  يشـــكل إحـــدى الفتوحـــات األساســـية للفكـــر 
احلــدي ، مبعــق ان القــدماء كــانوا نلطــون بينهمــا بشــكل اجبــاري، ومــا كــان بإمكــان األمــور ان تكــون اال  

س مـــرة يف التـــاري  هـــو الـــذي يتـــيع لنـــا إمكانيـــة إعـــادة قـــراءة النصـــوص كـــذلك، وهـــذا التمييـــ  احلاصـــل ألو 
الكربى بل وضرورة قراءكا، اقصد النصوص الكربى القدمية الي كتبت يف فضاء عقل ختتل  في  األسطورة 
بالعقــل د او يف فضــاء عقلــ  كــان العقــل مضــطرا فيــ  اىل اســت دا  لغــة الــوع  األســطوري وبعــت جمرباتــ  

  72)انب ـ  العقـل ألوس مـرة  –وضـد األسـطورة  –ن يتشـكل وينب ـ ، فمـن رحـو األسـطورة لك  يسـتطي  ا
لل طاب القرآين يرى ان هذا اخلطاب عندما يتعرض لذكر واقعة او  ت يف دراسم ال  ويضرب أركون لذلك

فــارت )او املتعــا  هــو املحادثــة فانــ  يطمــس معاملهــا وإحــداثياكا ال مكانيــة لكــ  نلــ  عليهــا صــفة التعــا 
الذي ليس فوق  ش ء فا( تعاىل، هو املتعا ، والعا ، واألعل ، وذو العالء الـذي لـيس فوقـ  شـ ء، امـا 
فلســـفة التعـــا  فهـــ  القـــوس ان نســـبة ا( اىل العـــام كنســـبة امل ـــرتع اىل آلتـــ ...او القـــوس ان وراء الرـــواهر 

والتسـام  فتصـبع وكـتن ال عالقـة هلــا  ،  71)ا احلسـية املتغـرية جـواهر ثابتـة، او حقـائ  مطلقـة، قائمـة بـذاك
. وهنـا يبـدو التنـاقت واضـحا  77)بتي امان او مكان حمدد، فتصبع شيةا رم يا يتجاوا التتري  ويعلو علي 

بقولـ :)واألدوات العقليـة يف كال  أركونا اذ أشار من قبل اىل ان الن  القرآين نفس  يتضـمن هـذا الـوع  
مــن أجــل تتســيس إنســان جديــد مضــاد بكــل وضــوم ل نســان القــد : أي  الــي ادخلهــا اخلطــاب القــرآين

 واعتربها دقراءة إميانية او تقليديةد ال تعبت إلالقـا مبعطيـات التـاري  واجلغرافيـة والواقـ ،  76)إنسان اجلاهلية 
 وقـد ذكـر هـذاومن جهة ثانية يعّد  هو الذي لمس معام التارنية، بإضافة التقـديس وخلعـ  علـ  الواق .

فَـِإَذا انَسـَلَ  اأَلْشـهفرف احلْـفرف ف فَـاقْـتـفلفوا اْلمفْشـرِِكَن َحْيـ ف يف معرض بيان  فيما تضمنت  اآليـات مـن سـورة التوبـة )
َفَ ل وا َسِبيَلهفْو  ل ََّكاةَ َوَجْد ففوهفْو َوخفذفوهفْو َواْحصفرفوهفْو َواقْـعفدفوا هَلفْو كفلَّ َمْرَصد  فَِإْن تَابفوا َوأَقَامفوا الصَّاَلَة َوآتـَْوا ا

، وعل  عل  هذا الدكتورد هاشو صاشد مـرتجو أغلـ  كتبـ  بقول )هكـذا جنـد ان  75)ِإنَّ اللََّ  َغففور  َرِحيو  
أركون يلع عل  القراءة التارنية للقران كالكر   لك  حيجو من تتثري القراءة اإلميانية او التقليدية الـي ال 

رافية والواق ، وال ري  ان القراءة التارنية سـو  تـلدي اىل نتـائ  حتريريـة هائلـة تعبت مبعطيات التاري  واجلغ

                                                        
 هاشــو وتعليـ  ترمجـة، والنشــر للطباعـة الطليعـة دار،  الـديين اخلطــاب حتليـل اىل املـورول التفسـري مــن القـران، حممـد، أركـون - 70
 .25 ص، املرتجو هام ،   1002، لبنان – بريوت، 2ط، صاش

 .24 - 25 ص،املرتجو هام ،نفس  صدرامل ينرر، - 72
 -، بـريوت 2ترمجة هاشو صـاش، دار السـاق ، ط ،والتوحيدي مسكوي  جيل العري الفكر يف االنسنة ن عة، مدحم، أركون - 71
 .474 -475 ، ص2993لبنان، 
 .193،ص 2هـ ش،  2785، 2قو، ط –، مجيل، املعجو الفلسف ، ذو القرى، إيران صليبا - 77
 .106اب ، ص ل، مصدر سأركون، حممد، الفكر األصو  واستحالة التتصي - 76
 .5سورة التوبة، اآلية  - 75



 
 

226 

 31 :ال دد

 

إذا مـــا أحســـنا القيـــا  هـــا، دون ان يعـــين ذلـــك إضـــعا  اإلميـــان او إضـــعا  قيمـــة القـــرآن كالكر  علـــ  
 . 74)العكس، سو  يصبع اإلميان أك ر استنارة وبصرية من قبل 

باســتمرار هــذ  اجلدليــة بينهــا وبــن الــوح  حــوس احلقيقــة م ــل التارنيــة عرفــت مبــا يــوح   ان كمــا جنــد
مـا حيـرر الـن  مـن األسـطورة، ويعيـد  اىل نصـاب  مـن الواقـ  ويشـكل افـا )تعريف ع ي  العرمة الذي قـاس 
، وهـذا التعريـف اعـل مـن دالتارنيـة د مقولـة حداثيـة، وشـرط مـن شـروط  73)مفتام التعامل احلداث  معـ  

ديينا ألنــ  كــان ينرــر اىل هــذا الــن  علــ  انــ  لــيس مقدســا يف ذاتــ ، وإمنــا تقــد  يف التعامـل مــ  الــن  الــ
، وهــذا الكــال  اعلنــا نفهــو ان قداســة النصــوص أضــيفت هلــا يف التــتري ، )الن أي  78)التــتري ، وفيــ  ولــد

موضــوع لــ  جوانــ  عــدة تبــدو كالشــبكة، ومــن ت فــال جــدوى مــن القــوس ان هــذا حقيقــ  وهــذا اائــف، 
تكمن فق  يف الوظيفة الي يقو  ها التعريف يف إبراا منرور ما، وإتاس منرـور آخـر، فكمـا ان  واجلدوى 

مـ  أركـون علـ  النحـو الـذي القوس . ويتف  هذا  79)أيضا، وهذ  اشكاليت   كل تعريف ي رهر، فهو نف 
ال تقضـ  علـ  سب  من كالمـ ، كمـا جنـد باح ـا آخـر وهـو الـدكتور نصـر حامـد أبـو ايـد يعتـرب دالتارنيـة د

 . 60)قدسية الن  القرآين وال إنكار  عل  إن  من عند ا( سبحان  وتعاىل، معتربا من يقوس بذلك جاهال 
بعــت منــاح  املقــد  ســواء يف حياتنــا املعاصــرة، او يف التــتري  عــرب االنتقــاس مــن أركــون كشــف قــد  و 

لــيس عنــد أركــون ، الن املقــد  العملــ  اىل النرــري ومــن النرــري اىل العملــ ، كجــ ء مــن منرومــة ثقافيــة
ــــة د  ــــديين فقــــ  د وان كانــــت جــــذور  ديني ــــا، يف تفا لنــــا امنــــا)ال ــــة واعتقاداتن يكمن حــــع يف عاداتنــــا اليومي

َكو  ها، ويف البديهيات واملسلمات واحلكايا  . 62 )وتشا منا، يف النرو الي حتكمنا، والطرت الي اف
بــــن الــــوح  وفهــــو اإلنســــان للــــوح  وبــــن اإلســــال   هـــذا اخللــــ  بــــن اإلهلــــ  والبشــــري وعــــد  التمييــــ 

والتمــ الت اإلجتماعيـــة لـــ  أدى اىل اتســـاع مســـاحة املقــد  واســـتوع  هـــذا املقـــد  باإلضـــافة اىل الـــن  
)التجــارب التارنيــة للمســلمن بكافــة تلويناكــا كمــا اســتوع  أيضــا  يعابوالفهــو البشــري هلــذا الــن  واســت

سالمية،وجممل هذ  التجارب ال ختلو يف الواق  من اكراهات سياسية الصراعات الي ظهرت يف التجربة اإل
وثقافية،وال ختلو من تعص  عقائدي ونف  لآلخر. ما هـو السـبيل لصـياغة فهـو ل سـال  حيـرر  مـن تلـك 

يشــي  مناخــا رحبــا مــن اجــل ان التعصــبات واالكراهــات ويعــود بنــا اىل جــوهر الــدين ومقاصــد  اإلنســانية 

                                                        
 .105ل، مصدر ساب ، هام  املرتجو ص أركون، حممد، الفكر األصو  واستحالة التتصي - 74
 .96 ، ص 2994، بريوت، 2العرمة، ع ي ، دنيا الدين يف حاضر العرب، دار الطليعة للطباعة، ط - 73
 .96ينرر، املصدر نفس ، ص  - 78
، 2بـــد اهلـــادي، عـــرش املقـــد  االـــدين يف ال قافـــة وال قافـــة يف الـــدين، دار الطليعـــة للطباعـــة والنشـــر، طعبـــد الـــرمحن، د. ع - 79
 .3 ، ص 1000بريوت، ايار د مايو د -بريوت  
،الـــدار 5اإرادة املعرفـــة وإرادة اهليمنـــة، املركـــ  ال قـــايف العـــري ، ط ينرـــر، أبـــو ايـــد، نصـــر حامـــد، الـــن  والســـلطة واحلقيقـــة، - 60
 .35ص   ،  1004لبنان،  –املغرب، بريوت  -البيضاء
عن مقالة لكـارين  21عبد الرمحن، د. عبد اهلادي، عرش املقد  االدين يف ال قافة وال قافة يف الدين ، مصدر ساب ،ص  - 62
 Aوهو مللف كتاب تـتري  ا(  Karen Armstrong,where has God gone,newsweek, jule 12,1999,pp54ارمسرتونل 
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يف سيات التميي    61)مس  مشو  ؟  إىلسل  الدين من بعّد  الفين اجلما  وحييل  وية وال يف للعقالنية واملعن
بن الدين وفهمنا للدين،او عد  التميي  بن الوح  وفهو اإلنسان للـوح ، وبـن اإلسـال  وبـن التمـ الت 

رودولــف اوتـــو واىل م ــل هـــذا عــّد الفيلســـو   ،االجتماعيــة لـــ ، والــذي أدى اىل اتســـاع مســاحة املقـــد ،
وتناولـــ  بالتحليـــل مـــن ااويـــة القيمـــة   عنصـــرا مكونـــا للـــدين دالقفدســـ مـــا يســـمي  د   2973 –  2849)

يسـمو علـ  العنصـر العقـالين، ال ميلـك الفيلسـو  ، ولكن  رأى في  ان  يتضـمن عنصـرا غـري عقـالين هذ ،
قـــــراءات  تلفـــــة، )الفكـــــر مـــــا بعـــــد احلـــــداث  يضـــــو  ، هكـــــذا 67)أن يفســـــر ، بـــــل أن يقـــــف أمامـــــ  برهبـــــة

ــ ، التاويليــة والبنيويــة والوجوديــة والراهراتيــة ، فمــا مييــ  ةواســرتاتيجيات متضــاربة لل يــاس كــالقراءة التفكيكي
الفكر ما بعد احلداث  هو إن  فكر متشر  هامش  يتى االنتماء اىل حالة معينة وحيـرص علـ  التشـكيك 

 كـــل فرصـــة لـــيعلن عـــن مـــوت كـــل البـــداهات يف كـــل قناعـــة او معتقـــد او معرفـــة حتـــبس أنفاســـ  بـــل يتحـــن
واملبـــاد  الراســـ ة الـــي أنبتـــت عليهـــا فلســـفات احلداثـــة ومـــا قبـــل احلداثـــة كمـــوت اإللـــ  واإلنســـان والعقـــل 

 .  66)واألخالت والتتري  واحلضارة اخل.  
النرـر عـن املـنه   غـتويف مسع  الستجالء الر الفهو اإلنساين وشرول  وظروفـ  وحـدود ، وذلـك ب

د   حي  )ان العلو  األدبية واللغوية واإلجتماعية والنفسية احلدي ة ابتكرت عددا من مناه  حتليل املست 
،  64)التتويـــلوليق  يف عمليـــة مينـــالـــي ميكـــن اســـت راجها مـــ ال مـــن التحليـــل الفلســـف  اهلر   65)النصـــوص 

العقـل ومـا  د اىلسـتنعنـد ابـرا النتـائ   بالنسـبة اىل عمليـة الفهـو كمسـع  فلسـف  م اخللـ عد  بنا ادر و 
وفهـو النصـوص ال منيـة،  ،يستتب  ذلك مـن إفـا )ال تعـرت  مسـبقان بوجـود فـرت بـن فهـو النصـوص الدينيـة

بكلمات أخرى، ه  ال تقيو يف عماركا وانا لألنوار اإلهلية داملقد د الي جتم  األديان عل  إفا قد تن س 
هذا النس  من الكتابـات حـاوس إظهـار خصوصـيت   ، 63)عل  املفسر فتكشف ل  أبعادا معنوية يف الن  

و ي اتـ  الفكريـة واملنهجيـة، ووضـ  حــدا فاصـال تقطـ  بينـ  وبـن األنســات التقليديـة، الـي غالبـا مـا توصــف 

                                                        
ذو احلجــــة 21-  1006شــــباط  1املراوقـــ ، أبــــو يعــــرب، التســــامع ومنـــاب  الالتســــامع، نــــدوة ســــنوية يف مكـــة املكرمــــة،  - 61
 .212هـ، ص 2615-  1006، ربي  13هـ، جملة قضايا إسالمية معاصرة، العدد2616
ربيـ  –، بـريوت، شـتاء 10لس ، جور  خوا ، القدس  والراهرة الدينية عند رودلف اوتو، جملة احملجـة، العـدد ينرر،  البو  - 67
 .122 ،ص 1020
  ،1005، 2املصباح ، د. حممد، دالالت وإشكاالت دراسات يف الفلسفة العربية اإلسالمية ، دار اهلـادي، بـريوت، ط - 66

 حــوالت الفكريــة الكــربى للحداثــة  مساراتـــها اإلبســتيمولوجية وداللتهــا الفلســفية،  ،  وينرــر ايضــا، ســبيال، د. حممــد، الت 233ص
http://www.minculture.gov. 

 قطــان، أســعد، اهلرمنيوليقــا احلدي ــة وفهــو الــن ، ضــمن كتــاب التاويــل واهلرمنوليقــا دراســات يف آليــات القــراءة والتفســري، - 65
 .53 ،  ص 1022لبنان،  –، بريوت 2مرك  احلضارة لتنمية الفكر اإلسالم ، ط

التاويـل يف الفكـر الغـري ارتــب  يف ِحقبـة امنيـة بالكتـاب املقــد ، فلمـا انفـرط عقـد الكتــاب املقـد ، انفـَرط عقـد التاويــل،  - 64
بع مـن املمكـن ربطهـا بالكتـاب املقـد  مهمـا كانـت فتصبع لوننا من التسلية او التفكري الـذي ال يـرتب  بـالن ، كـل فكـرة جديـدة أصـ

ــا، فكــان أغلــ     الكنيسة هرلقة وجتـديفنا )ينرر،نرريـة املنفلت، والذي اعتربت التتويلامللولن حارَبتهو الكنيسة حتت اسو )اهلرلقة ، فاهلرمينوليقا ه   الفــة لتعاليمــ ا وذلــك حــع ال تغضــ  الكنيســة، وحــع تــرو  دينياــا وتلقــ  قبــوالن مــا، ولبعنــا م يكــن ذلــك موفقنــا دائمن
،وينرـر أيضـا، نرريـة التاويـل، النـادي األدي  73، ص2988،  7الن ا ترمجة حممد خري البقاع ، جملة العـرب والفكـر العـامل ، عـدد 

  .65هـ،ص 2614 -   1000، 2السعودية، ط  -ال قايف،جدة
 .58ر ساب ، ص قطان، أسعد، اهلرمنيوليقا احلدي ة وفهو الن ، مصد - 63
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حماولـة تتسـيس فكـر نقـدي يوظـف ان و ،  68)حس  هذ  الكتابات باجلمود واالنغالت والتشـب  باملاضـ 
جيــة والتفكيكيــة يف قــراءة الــوح  ويف قـراءة املــورول اإلســالم  الــذي بقــ  األداة االبسـتيمولوجية واالركيولو 

كمرجعيـــة ال ميكــن جتاواهـــا فكانــت هـــذ  االنتقــادات ان أدت اىل تكـــوين ر ى   حاضــرا يف عقـــل املســلو،
بعـّدها اجلانـ  املقـد  يف اإلسـال  و ك رية إااء املورول اإلسالم  وقبـل ذلـك إااء نصـوص الـوح  حتديـدا 

بتارنيــة الــن  الــديين اإلســالم  والتارنيـــة مــن أهــو مضــامن اخلطــاب احلــداث   وحمـــاوالت  فكــان القــوس
 عند أركون م الن.  69)تتسيسها من أهو أهدا  هذا اخلطاب

أركــون يعــر  ذلــك جيــدا عنــدما جنــد  حيــدثنا عــن إنســية عربيــة يف القــرن الرابــ  اهلجــري ويــرى أفــا   و
هلا وع  إنساين   50)الصر  التسا الت الفكرية واملواقف املنفتحة كانت حلرة ثورية )تتيع للحقل الديين 

متقـــد  باإلنســـان، وهـــو يـــرى إن األجـــدى ان نتحـــدل عـــن حلرـــة نقديـــة أك ـــر ثوريـــة مـــن اللحرـــة الغربيـــة 
احلدي ــة، ويعــين هــا اللحرــة اللســانية يف الــرتال، ولــذلك يــدعو اىل ضــرورة حتــدي  تلــك املرجعيــة النقديــة 

نكـون قــد بـذلك فتبقـ  عندئــذ عالقتنـا بالنقـد العــامل  عالقـة اسـتفادة ال عالقـة اســتالب، و حتـدي ا معرفيـا، 
ال كمرج  مقد  يصع  جتاوا  بل كمنطل  هلو فكري مستقبل  يتشكل ويوس  مـن  تعاملنا م  الرتال،

ي ، فقــد )قــا  الفالســفة بــدور حاســو يف تدشــن املوقــف النمــوذج  للتيــار الــذ 52)جمــاالت املعرفــة وألرهــا
ظهــور ، نقصــد بــامل قف هنــا ذلــك الرجــل الــذي  اىل انب ــات مــا نــدعو  بــامل قف او األوريأدى يف الغــرب 

يتحلـ  بـروم مسـتقلة، حمبـة لالستكشـا  والتحـري، وذات ن عـة نقديـة واحتجاجيـة تشـتغل باسـو حقـوت 
و التعقـل د وميكننـا الروم والفكر فق  د الفالسفة الكالسيكيون كانوا يقولون باسو حقوت القـوة العاقلـة ا

تسمية مناذ  كربى من امل قفن الذين مارسوا م ل هذا املوقـف احلـر واملسـتقل: فمـ الن اجلـاحظ والتوحيـدي 
ـــاإ أيضـــا الكنـــدي والفـــاراي، وابـــن ســـينا وابـــن رشـــد، لكـــيال  يعتـــربان مـــن أك ـــرهو جـــرأة دوحداثـــة د، وهن

ا البح  الفلسف  الذي ال حيذ  الفكر الديين نستشهد إال باأل اء الكربى للفالسفة الذين مارسوا أيض
، هلـذا السـب  اشّ حممـد أركـون ك ـريان علـ  حتريـك الفكـر وإحـدال مـا حيتـا  إليـ   51)وإمنا يهضم  ويتم ل  

من جتديد وحتوس وإبداع وإلالع عل  آفات بديعة من املعرفة، م نطر وجودها  او إمكان اكتشافها بباس 
فيــ  بعــد يف الفكــر اإلســالم ، امــا الن الفكــر اإلســالم    57)اء ودمــا م يفكــر داملفكــرين املســلمن القــدم

تنحصر مرحلت  اإلبداعية كلهـا يف األلـر الفكريـة اخلاصـة بـالقرون الوسـط  د أي املنرومـة املعرفيـة اخلاصـة 

                                                        
ينرـر، املـيالد ، اكـ ، املسـتلة احلضـارية ا كيـف نبتكـر مسـتقبلنا يف عـام متغـري ؟، مركـ  احلضـارة لتنميـة الفكـر اإلســالم ،  - 68

 .10لبنان، ص   -، بريوت 2ط
، منشـورات ينرر، العمري، مراوت، إشكالية تارنية الن  الديينا يف اخلطاب احلداث  العري املعاصـر، منشـورات ضـفا  - 69

 .21 ، ص1021-هـ 2677لبنان،  –، بريوت 2االختال ، دار األمان، ط
 .22أركون، حممد، الفكر اإلسالم : نقد واجتهاد، مصدر ساب ، ص  - 50
 .41، ص  1005، 2ط  ،بريوت ،ينرر، الفجاري د.  تار، نقد العقل اإلسالم  عند حممد أركون، دار الطليعة - 52
 .22 ص، ساب  مصدر، واجتهاد نقد: اإلسالم  رالفك حممد،، أركون - 51
 .9 ص، ساب  مصدر، اإلسالم  الفكر تارنية، حممد، أركون،  ينرر - 57
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نية هذ  الفرتة د وإما بسب  ما سيطر علي  حبس  أركون من ضغوط ايديولوجية يف صورة ارثوذكسيات دي
(56  . 

وبرأيــ   لــن تــتو الفائــدة إال إذا تنبــ  القــار  العــري اىل مشــكلة املشــاكل يف كــل لغــة بشــرية وخاصــة يف 
 le systemeاخلطاب الديين باللغة العربية، أال وه  مشكلة ما  ا  د منرومة الدالالت احلافة او احمليطة 

de connotation  خاصـة إذا كـان عاملـا راسـ ان يف و حـد، ، ويشدد ويرتج  أركون هكـذا)ال حيـ  أل 55)د
العلـــو  الدينيـــة علـــ  الطريقـــة املســـتقيمة الســـائدة يف كـــل مـــذه  مـــن املـــذاه  األرثوذكســـية املعروفـــة، ان 
يتـــدخل يف تعقيـــ  او مناقشـــة ناهيـــك عـــن إن يكفـــر اآلخـــرين كمـــا فعـــل الغـــ ا  يف د فيصـــل التفرقـــة بـــن 

ل ذلك اذا م حيف  علمان مبا يقصد  علماء االلسنيات احملدثون اإلسال  وال ندقة د، أقوس ال حي  ل  ان يفع
احمليطــة او ال انويــة د، أقــوس هــذا ةصــوص مفهومــات أساســية كـــد  أومبفهــو  دمنرومــات الــدالالت احلافــة 

 . 54)أسطورة وتارنية د  
الماللتت  الثالتتث: نقتتد الجهتتل المقتتدل والجهتتل المؤستتس ينتتد محمتتد 

 أركون

يذكر يف أحد هوامش  ان  تردد ك ريا عندما استعمل مفهو  العقل اإلسالم  بـل  أركون اىل أنيفا دف  
ـــذلك كـــان يك ـــر مـــن وضـــ  هـــذ  املفـــاهيو بـــن  ان مســـتلة املفـــاهيو عمومـــا إشـــكالية تقـــت مضـــجع ، ول
م دوجن ملا يشعر ب  من مرونة يف املعاين واشرتاإ يف الداللة، وهو اذ يفعل ذلك مبصـطلع د عقـل د فانـ  

اما مبا ي ري  هذا االسـتعماس وهـذ  العالقـة بـن العقـل واإلسـال  مـن مشـاكل، يقـوس )كـان كريسـتيان واع  
إاالة األقوا  الصغرية الي اسـتعملها ك ـريا لتوضـيع املفـاهيو املكتنـ ة   سوريو قد قرأ نص  بعناية واقرتم عل َّ 

ان أعيــد النرــر فيهــا ضــمن منرــور املراجعــة ك ــريا باملعــاين احلافــة اجلداليــة واملعــايري الفكرانيــة والــي أحــاوس 
النقدية لكل اجلهـاا العقلـ  للفكـر اإلسـالم  التقليـدي. انـ  ملـن الصـحيع ان يشـكل اإلسـتعماس املك ـف 
لألقوا  الصغرية إاعاجا للقار  وهلذا السب  فقد عدلت عنها ولكن أرجـو مـن القـار  ان ال يغيـ  عنـ  

تتعلـ  بـ عو املسـلمن افـو يشـكلون د عقـال د  دلعقـل اإلسـالم ادان صفة اإلسالم  امللحقة بالعقـل إي 
متفوقا عل  كل تلـك العقـوس الـي تشـكلت ومارسـت عملهـا او ال تـ اس  ارسـ  خـار  كـل مرجعيـة لكـال  
ا( احملفــو  يف القــرآن إن م عمــان كهــذا يبقــ  بطبيعــة احلــاس إشــكاليا ان م يكــن غــري مقبــوس مــن الناحيــة 

                                                        
ـــ  مفكـــر الـــال - 56 ـــ  يفكـــر ان اإلســـالم  العـــري للفكـــر يـــتع م مـــا كـــل بـــ  يعـــين ا في  الفكـــر فيـــ  يفكـــر م مـــا)  ان، معتـــربان  في
 الالمفكـر مـن الواسـعة القـارة تلـك يفتـتع ان اإلسـالم  للفكـر كمجـدد اليـو  ومهمت ، ي ف فكر قد كان يفا شتنان  واجل أهو اإلسالم 

 وذلـك التـتري  مـن متعاقبـة مراحـل عـدة يف في  التفكري للمستحيل تراكمان  اال ليس، في  الالمفكر ان لويالن  امنان  مغلقة بقيت والي، في 
  .28 ص، ساب  مصدر، علمية قراءة اإلسالم  الفكر، حممد، ركونأ، ينرر) غريها او سياسية او اجتماعية او دينية ألسباب
 بالــــ الفرنســـية اللغـــة يف يـــدع  مـــا احمليطـــة واملعـــاين احلافـــة بالـــدالالت أركـــون يقصـــد ا احمليطـــة او احلافـــة الـــدالالت منرومـــة - 55

Connotation .كـــانوا الكالســـيكين العـــرب ان والواقـــ  جمـــااي ومعـــق قاموســ  أي مباشـــر حـــريف معـــق لـــ  مصـــطلع او كلمـــة فكــل 
، الشــبكة العربيــة لألحبــال ،واجلــابري أركــون بــن واملــنه  الــرتال، نايلــة.د، نــادر أي، ينرــر)نفســ  بــاملعق املعــاين ظــالس عــن يتحــدثون

، ســاب  مصــدر اإلســالم ، الفكــر تارنيــة، حممــد، أركــون  أيضــا، وينرــر، 546 ص  ،1008يونيــو  –، ح يــران 2والنشــر، بــريوت، ط
  .20 - 9 ص

 .9 ص، ساب  مصدر اإلسالم ، الفكر تارنية، حممد، أركون - 54
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ــــدا يف دراســــة الفكــــر  أركــــون ، وان 53)الفلســــفية  ــــري مــــن مشــــروع  وينحــــو منحــــ  جدي ــــنه  يف جــــ ء كب ي
املستشـرت األملــاين يف دراســت   joseph van essاإلسـالم  يف حضــارت  وتراثـ  فــ  دجوايــف فـان ايــس د 

املوســوعية واملعمقــة حــوس الالهــوت واجملتمــ  د تــتري  الفكــر الــديين يف بــدايات اإلســال د يف القــرنن ال ــاين 
مـــ ال ف،  58)   باللغـــة األملانيـــة يف بـــرلن 2995 - 2992الســـتة والصـــادر بـــن  بتج ائـــ ل الــ  للهجـــرة وا

أي د  "le coran est un discours de structure  mythique"ترمجة مجلة كهذ   يقر ون)عندما القراء 
خون ويــدينون.. يف القــرآن خطــاب أســطوري البنيــة د كمــا جــاء يف ترمجــة الــدكتور عــادس العــوا، فــتفو يصــر 

الواقـ ، ان الرتمجـة صـحيحة وسـليمة لغويـا، اال إن مفهومـات دخطـابد ود أسـطورة د و دبنيـة د م يفكـر 
. وحبس  رأي أركون ان مناقشة من هذا النوع ال تلدي  59)فيها بعد كما ينبغ  يف الفكر العري املعاصر 

والتــتري  الروائــ  بإحكــامهو مــ  اســت دا  اىل أي نتيجــة صــاحلة اذا  ســك أصــحاب فقــ  اللغــة التقليــدي 
سن القار  ظن  باملللف واملرتجو، وإفو  القرآن  الكر  ملفهو  األسطورة، لذا يرجو أركون كل الرجاء ان حيف

للوصـوس اىل مـا يـرا  مـن  اتمقـدمعمـل أحياء اإلجتهـاد يف الفكـر اإلسـالم  املعاصـر، وحمـاوالت  واقصد
تفــتع آفاقــا وتقــرتم لرقــا وبــرام  عمــل، واجنااهــا علــ  أدت لكــ  ة بــالفكر، نتــائ  يف مجيــ  امليــادين اخلاصــ

.وال نف  أركون ما يف نفس  من صدمة اجلهل والتجاهل املتبادس  40)األسالي  واملناه  الفكرية والعلمية 
واإلسـتنكار مـن جهـة املسـتعمر املغـرور واملسـلمن مـن جهــة أخـرى مـن ظـاهرة سـوء فهـو ل سـال  وللقــران 

ر ،واالنك  من ذلك ان هذا حصـل يف اجملـاس األك ـر قداسـة بـرأي أركـونا جمـاس األحـواس الش صـية، الك
فاملســتعمر يــرى )عقليــة املســلمن هــ  عقليــة ســحرية خرافيــة مغلقــة تــرفت معطيــات او منجــ ات حضــارة 

ت ثقافيـــة ظـــاهرة االنتعـــاش الـــديين ليســـت تعبـــريان عـــن هويـــا، بينمـــا يـــرى أركـــون عنـــد املســـلمن  42)التقـــد  
، )واالن غرقنـا يف حبـر اجلهـل، جهـل  41)تقليدية، وإمنا هـ  نتيجـة الامـة ال قافـة، سـببها داجلهـل املقـّد د 

الذي ينبين خار  ال قافات، هـذا  دبالديين احملتدوهو االعتقاد  ، 47)ملسس  يتتينا من امللسسات بقوة 
 دويفــاقو اختالفاكــا ويوّحــد أمنــاط يفارســتها،اجلهــل حيــّرإ األصــولّيات احلدي ــة املتنافســة يف ســوت لألديــان 

                                                        
، 2ط، لبنـان – بـريوت والنشـر، للطباعـة الطليعة دار، صاش هاشو وتقد  ترمجة، اإلسالم  العقل نقد او، حممد، أركون - 53
 .45 ،ص   1009
 .3-4 صمصدر ساب   ،والتوحيدي مسكوي  جيل العري الفكر يف االنسنة ن عة، حممد، أركون، ينرر - 58
 .20أركون، حممد، تارنية الفكر اإلسالم ، مصدر ساب ، ص  - 59
 .20ينرر، املصدر نفس ، ص  - 40
 .51-52أركون، حممد، او نقد العقل اإلسالم ، مصدر ساب  ص  - 42
وخصــ  كتابــا لــ  بعنــوان داجلهــل  يــذكر أركــون هنــاإ نوعــان مــن اجلهــل ا االوس  ــا  احــد امالئــ  بفرنســا د اوليفيــة روا د - 41

املقد  د، وكيـف ميكننـا ان نقـد  اجلهـل، واآلخـر أقرتحـ  منـذ مخسـن عامـا انطالقـا يفـا اـري يف النرـا  الرتبـوي يف اجملتمعـات املغربيـة 
رفـة، ويعتقـد منذ االستقالس، فقـد اكتشـف أركـون ان هنـاإ  د جهـل ملسـس د الن الـربام  الـي يعتمـدها األسـاتذة ال تفـتع حقـوس املع

 .www.youtubeأركون ان مفتام الفهو يف إعادة النرر فيهما الفما مفتام الفهو )ينرر، مقابلة م  حممد أركـون، احملطـة الفضـائية 
Com \user\ liberal Mode مصـدر سـاب ،ص 64 -65،وينرر ايضا، الرفاع ،عبد اجلبار، جملة قضايا إسـالمية معاصـرةاالعدد ،

78.  
 .78، مصدر ساب ، ص 64 -65الرفاع ،عبد اجلبار، حوار م  حممد اركون،جملة قضايا إسالمية معاصرةاالعدد  - 47

http://www.youtube/
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 22هــو العنصــر األســا  لســوء الفهــو بــن املســلمن والغــرب )وكــل هــذا أدى أخــريا اىل متســاة  دفاجلهــل
 . 46)  وتوابعها الي  كانت أشد خطورة من احملن والصدامات 1002سبتمرب  –أيلوس 

ض وجــود أســا  للشــ ء املقــد  الــذي ومــن هــذ  الصــدمات مــا يــذكر  أركــون اىل ان كــل جمتمــ  يفــرت 
بـــالرغو مـــن غموضـــ  حيـــدد جمـــاس األفكـــار املســـكوت عنهـــا، فمـــا كـــان اال ان اكـــو باألصـــولية عنـــد الغـــرب 

   2989 -7-25بسب  تعليقـ  علـ  كتـاب داآليـات الشـيطانية د لسـلمان رشـدي يف مقابلـة لـ  بتـتري  
ن يبـت يف األمـر. ولكـن هـذا الكتـاب يتصـدى هلـذا بقول  )ان أما  رواية وينبغـ  اوال علـ  النقـد األدي ا
قـدميا  -نسـاين ألنـ  يبـين اجملتمـ ، ال اعـر  جمتمعـا ااجلان  من املقد ، وهو جان  أساس  لكـل وجـود 

م يلسس واق  حيات  عل  ش ء آخر غـري املقـد ، علمـا بـان املقـد  هـو بالضـرورة غـامت  –او حدي ا 
ونـتو أركـون هـذا القـوس )ارفــت القبليـات السـهلة وامل ت لـة القائلــة   45)ومتغـري وكتـيو، ولكنـ  دائمـا فعــاس 

بـتن احلــ  للكاتــ  أن يقــوس كـل شــ ء ويكتــ  كــل شـ ء. لقــد اقــرت  دســلمان رشـديد أك ــر مــن عمــل 
لائ ، ان ش   النا مقد  لدى املسلمن، وا  احرتام  لـذلك، حـع يف األعمـاس األدبيـة املت يلـة 

ن وضــ  سياسـ  معــن، ان هــذا الكتـاب مــرتب  يف ك ــري مـن جوانبــ  باملصــري وحـع عنــدما يعــرب الكاتـ  عــ
السياســ  للمســلمن وأرفــت أن تســتعمل الرمــوا والصــور الــي ال ختــ  فقــ  التــتري  احملــدد هلويــة جمموعــة 
بشــرية مــا، وإمنــا تــرتب  باألحــدال امللسســة ل ســال  وبتمنــاط الوجــود البشــري، والن النــا منــ  مــن أمنــاط 

البشري، أراين أدرإ ردة فعل بعت الكاثوليك واليهود املليدة للمسلمن، ذلك إن الوظيفة النبوية الوجود 
 . 44)موجودة يف مجي  أشكاس الالهوت النامجة عن الوح  

حــــع املقــــد  اليهــــودي اســــت  د  مــــن أجــــل ارتكــــاب العنــــف او تربيــــر   امــــا كاملقــــد  اإلســــالم  او 
فانا بالتا  تنديدا باألصولية اإلسالمية ونسيان األصـوليات األخـرى، احلروب الصليبية، )ك أباناملسيح  

وهــذا مــا حفــ  أركــون علــ  الرتكيــ  علــ  د نقــد العقــل   43)هــذا موقــف غــري متــواان ويعــين الكيــل مبكيــالن 
ا احلقيقــة واملقــد  والعنــف. مجيــ  األديــان ارتكبـــت أشـــياءاإلســالم  د وعلــ  العالقــة الكائنــة بــن ثالثــة 

 . 48) حلرة ما من تترنها بتسو املقد  العنف يف
ويرج  أركـون نشـتة مـا  ـا  داجلهـل املقـد د اىل اجملتمـ  والفـاعلن االجتمـاعين ألفمـا يعمـالن علـ  

مــن خــالس اخلطــاب الغالــ  واجلــاري يف اجملتمــ  الــذي يكــرر عقائــد دوغمائيــة دون ان  داجلهــلدتقــديس 
نتيجـة الفـاعلن اإلجتمــاعين، والعقائـد م تنــ س مـن الســماء  يتتــتنضـعها اىل حتليـل تــترن  )الن العقيـدة 

نعتين بنصوص لدينا كالن  القرآين، يفسر  الفاعلون اإلجتماعيون وهو  تلفون يف عـدد الوسـائل اننا بل 
الــن  القــرآين ويفســرون  كمــا ينبغــ ، احــدهو يفســر  بوســائل منهاجيــة، وآخــر  يقــرأواالــي  كــنهو مــن أن 

                                                        
 .54أركون، حممد، او نقد العقل اإلسالم ، مصدر ساب  ، ص  - 46
الفلســفية عنـد حممـد أركـون، مصـدر ســاب ، هـاليرب، رون،  العقـل اإلسـالم  أمـا  تــرا ل عصـر األنـوار يف الغـرب ا اجلهـود  - 45

 .22ص
 .21املصدر نفس ، ص  - 44
 .43أركون، حممد، او تتري  مقارن للديان التوحيدية، مصدر ساب ، ص  - 43
 .43ينرر املصدر نفس ، ص  - 48
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هذ  التفسريات وتصبع عقائـد أرثوذكسـية تفـرض علـ  مجيـ  املـلمنن ان  م ل عفويان وتنتشر تفسريايفسر  
 . 49)يتقيدوا ها، وهكذا تغل  عل  اجملتمعات كلها، وهذا عا  يف العام 

والتجــارب لتعبــريات يف اننتهــ  دائمــا اىل نــواة  اــد الباحــ  نتيجــة للتحليــل والتفكيــكإذن يفــا تقــد  
يف تعدديـة فترهر لنا  موضوعيا، ايتيسر إدراكه قد يل اجلذري للتعبريات األسطورية الاألصوه   الدينية،

الذي حياوس ان يفهمو  اإلنسان واالنفتام علي  ، داملقد وترهر ايضا عل  شكل د املعتقدات والطقو ،
لمـ  قابـل للتحليـل الفلسـف  والع دديـند أركـون أي رأي إذ لـيس هنـاإ حبسـ   لـ ،إلعطاء تفسري شامل 

 النقـدي ينإال عرب  تلف اخلربات الدينية ل نسان، وان الـدين واحـد وجتلياتـ  متنوعـة، ومـا التفكـري العقـال
في  إال تفكيك للعقل الديين م  مراعاة األحاسيس حع نساعد النا  علـ  االنتمـاء اهلـاد  ألنفسـهو،ال 

 .  يف مقدساكوبسب  الضغ  وحتاشيا للضجي  ليمي وا بن الذايت واجلما  واجلال
 النتائج 

كوفـا تتضـمن البحـ    يرى الباح  ضرورة فهو الدين بشكل نقـدي حـر، كمـا تقـدمها فلسـفة الـدين
، م  اختاذ الفلسف  حوس الدين بتبين املفاهيو ونقد األدلة والرباهن الي تتبناها العقائد والتجارب الدينية

حاش  التعص  واإلكرا  يف الدين، كما ينبغ  علينا ان ية و احة، أي نتنمسافة من عقائدنا األك ر عقال
نفهو الدين بشكل وسط ، عقالئ ، ال نلو من الن عة اإلنسانية والرمحة واحملبة، وهذا أفضل عال  ضـد 

وتلك الـدعوات،عوض االكتفـاء النقدية للرتال،قراءة يف هذ  الأركون يدعو اىل النرر األصوليات املغلقة، 
الس والكفــر، فــذلك ال اــدي شــيةنا، خصوصنــا أن ك ــرينا مــن الن َ ــ  امل قفــة واجلاهلــة برمــ  أصــحاها بالضــ

ظـــاهرة يـــرى أركـــون عنـــد املســـلمن كمـــا  ،بـــتمور الـــوح  وبـــتمور دينهـــا يســـتهويها م ـــل هـــذ  األفلروحـــات
اجلهــل وإمنــا هــ  نتيجــة الامــة ال قافــة، ســببها د ،االنتعــاش الــديين ليســت تعبــريان عــن هويــات ثقافيــة تقليديــة

املقّد د،فموضــوع الــن  الــديين حيتــل موضــ  الصــدارة واالهتمــا  منــذ بــدايات النهضــة يف الفكــر العـــري 
، حــع  واإلسـالم ، وأصـبع التسـا س النهضـوي يف الفلسـفة املعاصـرة حــوس هـذا الـن  وكيفيـة التعامـل معـ 

 مــنإال عــرب مــا يتجلــ  ا هــيتيســر اإلملــا  لــن  فــاهيو،مب معرفــة املقــد  عــرب اإلنســان الــذي يعــرب عنــ كــتن 
منرومـــات تعبـــري نرريـــة، ســـواء كانـــت مفاهيميـــة، او لقوســـية، او رم يـــة فكريـــة، الـــي عـــرب بواســـطتها عـــن 
عالقات  باملقد ، والساع  لرب  فعل  ها، بل ان فهو وحتليل املقد  مـن لـر  اإلنسـان وإدراكـ  كواقعـة 

مـن خـالس جممـوع العالقـات احلميمـة و ية، رم يـة، موضـوعية متعاليـة، عـرب جتربـة عقالنيـة، او عالفيـة، شـعر 
الي تصل اإلنسان مبا يتبدى لدي  من واق ، كذلك متابعة أسباب تلـك العالقـات وملثراكـا علـ  السـلوإ 

يتضــمن درجــة عاليــة مــن التقــدير واالحــرتا ا قــد كونــ  ماهيــة املقــد ،  واســتيعاب ومــن ت فهــو  ،اإلنســاين
 تسا ال مشروعا. يهيااعتقاديا او تن   أويكون فكريا 

                                                        
49 -. Com \user\ liberal Mode.  www.youtube  
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 المصادر

 القرآن الكر . -
، املركـ  ال قـايف العـري ، اإرادة املعرفـة وإرادة اهليمنـةأبو ايد، نصر حامد، الن  والسلطة واحلقيقة،  -
  .  1004لبنان،  –املغرب، بريوت  -،الدار البيضاء5ط 

ة العربيـة لألحبــال والنشــر، بــريوت، الشــبك ،واجلــابري أركــون بـن واملــنه  الــرتال، نايلــة.د، نـادر أي -
  .1008يونيو  –، ح يران 2ط

، 4ش،  دار السـاق ، طهاشـو صـاوتعليـ  ترمجـة   نقد واجتهـاد، اإلسالم الفكر  ، حممد، أركون  -
1021    
، كـانون 2أركون، حممد، األنسنة واإلسال  مدخل تارن  نقدي، دار الطليعة للطباعة والنشـر، ط  -

  .1020  ال اين )يناير
، بـريوت، 2أركون،حممد، او تاري  مقارن لألديان التوحيدية، ترمجة هاشو صاش، دار الساق ، ط -
1022.  
 الــدار  ،بــريوت، 7 ط القــوم ، اإلمنــاء ، مركــ أركــون، حممــد، تارنيــة الفكــر العــري اإلســالم  -

  .2994البيضاء،
ة وتعليــــ  هاشــــو صــــاش، دار الســــاق ، ترمجــــأركــــون، حممــــد، الفكــــر األصــــو  واســــتحالة التتصــــيل،  -
  . 2999لبنان،   –،بريوت 2ط

 ال قـايف املركـ  القـوم ، اإلمناء مرك  ،صاش هاشو ترمجة أركون، حممد، الفكر اإلسالم  قراءة علمية، -
  . 2994 ،1 ط الدار.البيضاء، ،بريوت ،العري
 والنشر، للطباعة الطليعة دار، صاش هاشو وتقد  ترمجة، اإلسالم  العقل نقد او، حممد، أركون  -
 .  1009، 2ط، لبنان – بريوت
ترمجـة هاشـو صــاش، دار  ،والتوحيــدي مسـكوي  جيـل العــري الفكـر يف االنسـنة ن عــة، حممـد، أركـون -

  .2993لبنان،  -، بريوت 2الساق ، ط
 7ط السـاق ، دار، صـاش هاشـو ترمجـة، الغـرب املسـيحية اإلسـال ا والـدين العلمنـة، حممـد، أركون  -
 .  2994بريوت،
 للطباعــــة الطليعــــة دار،  الــــديين اخلطــــاب حتليــــل اىل املــــورول التفســــري مــــن القــــران، حممــــد، أركــــون  -
 .25 ص، املرتجو هام ،   1002، لبنان – بريوت، 2ط، صاش هاشو وتعلي  ترمجة، والنشر
 دار، صـاش هاشـو ترمجة، توحيديوال مسكوي  جيل العري الفكر يف االنسنة ن عة، حممد، أركون  - 
 .474 -475ص  ،2993، لبنان - بريوت، 2ط، الساق 
 للطباعـة التنـوير دار، املقلـد علـ  ترمجـة، والغـد األمـس بـن اإلسـال ، غارديـ  لـوي، حممـد.د، أركون -
 . 1004، لبنان– بريوت، الفاراي دار، والتواي  والنشر
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، ــــوا ديونيــــود 7، دار العلــــو للماليــــن، بــــريوت، طبــــدوي، د.عبــــد الــــرمحن، موســــوعة املستشــــرقن -
2997.  
، 10البولســـ ، جـــور  خـــوا ، القدســـ  والرـــاهرة الدينيـــة عنـــد رودلـــف اوتـــو، جملـــة احملجـــة، العـــدد  -

 . 1020ربي  –بريوت، شتاء 
 . 2982، ط  بال، لبنان بريوت، العري الكتاب دار الرااي، حممد بن اي بكر،  تار الصحام، -
، مركــ  64 -65،جملــة قضــايا إســالمية معاصــرةاالعدد أركونفاع ،عبــد اجلبــار، حــوار مــ  حممــد الر  -

 .2671 -1022ربي   –دراسات فلسفة الدين، بغداد، شتاء 
 لليعة، ااد  سليمان، داوودي عدنان صفوانحتقي  ، القرآن  ألفا  مفردات، الراغ ، األصفهاين -
 هـ.2613، 2ط ،قو - إيران - القرى ذوي مكتبة النور
 .193 ص،2 ، ش هـ2785، 2ط، قو – إيران، القرى ذو، الفلسف  املعجو، مجيل صليبا، -
 –الطهمااي، الشي  عبد اهلادي، ظاهرة التقديس يف ال قافة العربية واإلسـالمية،جملة املبن،العـرات  -

  .1005النجف االشر ، العدد ال اين، وا، 
رش املقد االــــدين يف ال قافــــة وال قافــــة يف الــــدين، دار الطليعــــة عبــــد الــــرمحن، د. عبــــد اهلــــادي، عــــ -

  .1000بريوت، ايار د مايو د  -، بريوت  2للطباعة والنشر، ط
 . 2994، بريوت، 2العرمة، ع ي ، دنيا الدين يف حاضر العرب، دار الطليعة للطباعة، ط -
اث  العــري املعاصــر، منشــورات العمــري، مــراوت، إشــكالية تارنيــة الــن  الــديينا يف اخلطــاب احلــد -

  .1021-هـ 2677لبنان،  –، بريوت 2ضفا ، منشورات االختال ، دار األمان، ط
 جـور .د مراجعـة، حلـو شـارس  تقـد الفا، روين ايل ، موسوعة أعال  الفلسـفة العـرب واألجانـ ،  -
  . 2991- هـ2621، لبنان– بريوت، 2ط، العلمية الكت  دار،  خنل

 . 1005، 2ط  ،بريوت ،دار الطليعة ، تار، نقد العقل اإلسالم  عند حممد أركون الفجاري د. -
قطـــان، أســـعد، اهلرمنيوليقـــا احلدي ـــة وفهـــو الـــن ، ضـــمن كتـــاب التاويـــل واهلرمنوليقـــا دراســـات يف  -

  .1022لبنان،  –، بريوت 2آليات القراءة والتفسري، مرك  احلضارة لتنمية الفكر اإلسالم ، ط
وي، د.علـ  عبـود،وآخرون، فلسـفة الـدين مقـوس املقـد  بـن االيـديولوجيا واليوتوبيـا وســلاس احملمـدا -

  .1021-هـ 2677لبنان، –، بريوت 2التعددية، منشورات ضفا ، منشورات االختال ، ط
 1006شـباط  1املراوق ، أبو يعرب، التسـامع ومنـاب  الالتسـامع، نـدوة سـنوية يف مكـة املكرمـة،  -

 هـ.2615-  1006، ربي  13هـ، جملة قضايا إسالمية معاصرة، العدد2616ذو احلجة 21- 
 واملركـ  كلمـة، 2ط،  عنايـة الـدين عـ  ترمجـة ،مسالن، ميشاس، علو األديان مساتة يف التتسـيس، -
 .  1009، البيضاء الدار - بريوت -ظا ابو،  العري ال قايف
الفلســفة العربيــة اإلســالمية ، دار اهلــادي، املصــباح ، د. حممــد، دالالت وإشــكاالت دراســات يف  -

  .1005 ،2بريوت، ط
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امليالد ، اك ، املستلة احلضاريةا كيف نبتكر مستقبلنا يف عام متغري ؟، مرك  احلضارة لتنمية الفكر  -
  .1008 لبنان،  -، بريوت 2اإلسالم ، ط

حممــد عنــد جلهــود الفلســفية ا االعقــل اإلســالم  أمــا  تــرال عصــر األنــوار يف املغــرب، رون، هــاليرب -
 .1002عا  ، 2اطا، سوري -دمش  ، األها  للطباعة والنشر والتواي  ،مجاس شحيد ترمجةأركون 

 املواقع االلكرتونية:
 ، حـــوار مـــ   1022 دأبريـــلد نيســـان اإلســـال ،  يف اإلنســـانية الن عـــة فيلســـو   ، حممـــد، أركـــون  -
ــــــــ  االنرتنــــــــت يف مقــــــــاس بعنــــــــو صــــــــاش هاشــــــــو . معــــــــق؟ وبــــــــتي فيلســــــــو ؟ أركــــــــون هــــــــلان ،  نشــــــــر عل

http://www.philo.8m.com/arkou.htm                                                                      
وجية وداللتهــــــا ســــــبيال، د. حممــــــد، التحــــــوالت الفكريــــــة الكــــــربى للحداثــــــة  مساراتـــــــها اإلبســــــتيمول -

 http://www.minculture.gov الفلسفية، 
  www.nizwa.com ،أركون حممد فكر اىل مدخل، هاشو،صاش -
 Com \user\ liberal Mode www.youtube .مقابلة م  حممد أركون، احملطة الفضائية -
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 انموذجا( المواد الكيمياويةم  منظور اسعمي )التلوث البيئي 

Environmental pollution from an Islamic perspective 

(chemicals) a model 

1Ghalibi              -Inst.Dr. Nahida Jaleel ALم. د ناهدة جليل الغالبي

         Inst.Dr. Dhurgham Kareem Kadhim 2م. د ضرغام كريم كاظم     

      

 ملخص البحث باللغة العربية

تشـري يومـا  للدراسـات الـي اصبحت قضايا البيةة حتتل املرتبة االوىل من اهتما  اجملتمعات احلدي ة نررا
األحيـاء البحريـة والربيـة  ، وتـدهوراالنسـان بعد يو  اىل عالقـة مرـاهر التلـول البيةـ  برهـور االمـراض عنـد

اصبحت البيةة بكافة عناصرها املاء،  الصناع  والتكنولوج  عل  كوك  االرض، وم  تطور احلياة والتقد 
 .سابقا مللوثات جديدة م تكن معروفة واهلواء، والرتبة تتعرض

القيـادة البشـرية،   وملا حرص االسال  عل  انشاء تصور خاص بنرا  خاص وجمتم  خاص تكون بيـد
تفرضــ  كــل ال وابــت مــن   تتشــكل  بنمــوذ  وفــ  قواعــد ثابتــة ال تتغــري مــ  تغــري املكــان وال مــان، وفقــا ملــا

مستل مات التنمية املستدامة الشاملة يف  االستقرار الديين والفكري والسلوك  واالجتماع ، وغري ذلك من
 .اجملتم  املنشود

الـي تعـرب عنهـا  تستطي  من خالهلا تكوين صـورة واقعيـة للبيةـة االسـالميةفكل قواعد االسال  وقوانين  
 تلف انواع العلو  واملمارسات  املباد  واالحكا  الشرعية يف الكتاب والسنة الشريفة للعلماء املسلمن يف

 .للدولة االسالمية

                                                        
 / كلية العلو  االسالمية /قسو الدراسات القرآنية. جامعة كربالء - 2
 جامعة كربالء / كلية العلو  االسالمية /قسو الدراسات القرآنية. - 1
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كبـريان، الن  بالبيةـة اهتمامـا فالرسالة االسالمية الي ه  خا ة الرساالت السماوية اىل البشـرية اهتمـت
ويضــ  النــواميس الــي  ا( تعــاىل قــد خلــ  البيةــة وســ رها خلدمــة االنســان، فمــن امللكــد ان يشــرع القــوانن

 .وكيفية التعال  م  انرمتها وقوانينها تكفل حفظ التواان البية ، وترشد االنسان اىل لريقة محاية البيةة،
يف هـذ  الـدنيا،  البيةة هو احملافرـة علـ  االنسـان وسـعادت  ورفاهيتـ  فالغرض االسا  من احملافرة عل 

ان االخالس بالنس  الكوين  وكما. وهلذا جند ان مجيعا الديان تدعو اىل اختاذ خطوات فعالة يف هذا اجملاس
واء مــا فيهــا مــن عناصــر املــاء واهلــ الــذي خلقــ  ا( للســماوات واالرض يــلثر ســلبا علــ  احليــاة الــدنيا وعلــ 

 .واالرض الي ختد  االنسان وحتق  ل  سعادت 
Abstract 
Environmental issues have become occupies first place of interest in 

modern societies due to studies that indicate the day to do with aspects of 

environmental pollution, the emergence of diseases in humans, and 

deterioration of the marine life and wildlife on the planet, and with the 

evolution of life and progress industrial and technological environment has 

become all the elements of water, air, soil and exposed to new pollutants 

were not previously known. 
Since Islam is keen to establish a perception of a special system of 

special and private community be hand leadership of mankind, forming a 

model according to fixed rules do not change with the change of time and 

place, according to impose all the constants of stability, religious, 

intellectual, behavioral, social, and other Accessories overall sustainable 

development in the community desired. 
All the rules and laws of Islam through which you can configure a 

realistic picture of the environment expressed by the Islamic principles and 

legal provisions in the book and the Sunnah of the Association of Muslim 

Scholars in different kinds of science and practice of the Islamic state. 
The message, which is the finale of the Islamic divine messages to the 

human environment focused considerable attention, because God has 

created the environment and marshalled to serve man, it is certain that the 

prescribed laws and puts the norms that ensure keeping the ecological 

balance, and to guide the human way of protecting the environment, and 

how to deal with regulations and laws. 
The purpose of the foundation is the preservation of the environment 

and preservation of human happiness and well-being in this world, and for 

this, we find that all religions calls to take effective steps in this area. As 

the cosmic breach format which God created the heavens and the earth 
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adversely affect the life of the world and what the elements of water, air 

and land that serve man and bring him happiness 

 مقدمة

واحســـــان ، فـــــالر الســـــماوات، موجـــــد  وســـــلطان يـــــ   اللـــــ  وكمالـــــ  احلمـــــد ( رب العـــــاملن محـــــدا يل
والصالة والسال  عل  أشر  امل لوقات وألهر املوجـودات، النـا االكـر   ،ومسري املوجودات امل لوقات،

االليــاب امليــامن، ينــابي  املعرفــة ومصــابيع اهلــدى وســفينة النجــاة، وعلــ  صــحب  األخيــار املنتجبــن  وآلــ 
 اىل يو  الدين. وعل  من واالهو

 -وبعد :
اختذت البيةة وعلومها مكانا مهما بن اهتمامات الباح ن وامللسسات واالنرمة، فكانت جماال رحبـان 

لقضايا البيةـة، مـن التفـاعالت والتـتثريات الناجتـة عـن املشـاكل واألخطـار الـي كـدد العـام  واالهتما للنرر 
 ر .اسب

واملستشـفيات  مياوية الي تست د  يف الصناعة وال راعـة واملنـااسويوجد عشرات االال  من املواد الكي
العضـوية الـي تسـت د  يف الـدوس  واملدابل وامل ارع احليوانية واملسابك وغريها، ويقدر عـدد املـواد الكيمياويـة

 تســت د  إلبـادة االعشـاب واحلشــرات يفـا ي يـد االمــر مركــ  واال  املبيـدات الـي 50000 الناميـة حبـوا 
 . الكيمياوية من ناحية البح  او املعاجلة هو لبيعة هذ  املواد صعوبة يف تناوس موضوع امللوثات
يتناول  العلماء بالدراسة من حيـ  احـواس املـادة امل تلفـة ودرجـة تفاعلهـا  فهذ  املواد ال تق  ضمن ما

مـــن ان هـــذ  املركبـــات هلـــا حتللهـــا وتتثريهـــا علـــ  الكائنـــات بصـــورة مستفيضـــة، وبـــالرغو  مـــ  غريهـــا ونـــوات 
احـالس  عضوية اال ان  ال ميكن حتليلهـا باألن ميـات مـ ال، ألن معرمهـا مركبـات عضـوية االصـل مت صفات

العضـــوية األصـــلية ان كـــان  ذرات اهليـــدروجن فيهـــا مبجموعـــات كيمياويـــة، وبالتـــا  فقـــدت خاصـــية املـــواد
عليهـا قـوانن املـواد العضـوية املعروفـة مـن حيـ   بـ اصلها سكريات أو أمحاض امينية وغريها، وهلذا ال ينط

 .التفاعل والتحلل وغريها
للدراســات الــي  فلــذلك اصــبحت قضــايا البيةــة حتتــل املرتبــة االوىل مــن اهتمــا  اجملتمعــات احلدي ــة نرــرا

البحرية االنسان، وتدهور األحياء  تشري يوما بعد يو  اىل عالقة مراهر التلول البية  ظهور االمراض عند
الصــــناع  والتكنولــــوج  اصــــبحت البيةــــة بكافــــة  والربيــــة علــــ  كوكــــ  االرض، ومــــ  تطــــور احليــــاة والتقــــد 

 .مللوثات جديدة م تكن معروفة سابقا عناصرها املاء، واهلواء، والرتبة تتعرض
وملا حرص االسال  عل  انشاء تصور خاص بنرا  خاص وجمتم  خاص تكون بيـد  القيـادة البشـرية، 

تشـــكل بنمـــوذ  وفـــ  قواعـــد ثابتـــة ال تتغـــري مـــ  تغـــري املكـــان وال مـــان، وفقـــا ملـــا تفرضـــ  كـــل ال وابـــت مـــن ت
مستل مات التنمية املستدامة الشاملة يف  االستقرار الديين والفكري والسلوك  واالجتماع ، وغري ذلك من

 اجملتم  املنشود.
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عنهـا  دتعـ ة واقعيـة للبيةـة االسـالمية الـيصـور  فكل قواعد االسال  وقوانين  تستطي  من خالهلا تكـوين
املباد  واالحكا  الشرعية يف الكتاب والسنة الشريفة للعلماء املسلمن يف  تلف انواع العلو  واملمارسات 

 للدولة االسالمية.
فالرسالة االسالمية الي ه  خا ـة الرسـاالت السـماوية اىل البشـرية اهتمـت بالبيةـة اهتمامـا كبـريان، الن 

( تعــاىل قــد خلــ  البيةــة وســ رها خلدمــة االنســان، فمــن امللكــد ان يشــرع القــوانن ويضــ  النــواميس الــي ا
 تكفل حفظ التواان البية ، وترشد االنسان اىل لريقة محاية البيةة، وكيفية التعال  م  انرمتها وقوانينها.

األمـور الـي فـ   افرة عليهـا، ومـنفقد حافظ اإلسال  عل  البيةة بالنه  عن اإلضرار ها، واألمر باحمل
 بـَْعـــــدَ  اأْلَْرضِ  يف  تـفْفِســـــدفوا َواَل ا( عنهـــــا حلفـــــظ البيةـــــة، اإلفســـــاد يف األرض عمومـــــان، كمـــــا يف قولـــــ  تعـــــاىل)

 َوِإَذاوالنسـل بـذ  مـن فعـل ذلـك، كمـا يف قولـ  تعـاىل  ،وفـ  عـن إهـالإ احلـرل54ِإْصـاَلِحَها )األعرا /
 . 105)البقرة/اْلَفَسادَ  حيِف    اَل  َواللَّ ف  َوالنَّْسلَ  احلَْْرلَ  َويـفْهِلكَ  ِفيَها لِيـفْفِسدَ  ْرضِ اأْلَ  يف  َسَع  تـََوىلَّ 

فالغرض االسا  من احملافرة عل  البيةة هو احملافرـة علـ  االنسـان وسـعادت  ورفاهيتـ  يف هـذ  الـدنيا، 
ذا اجملاس. وكما ان االخالس بالنس  الكوين وهلذا جند ان مجي  االديان تدعو اىل اختاذ خطوات فعالة يف ه

الــذي خلقــ  ا( للســماوات واالرض يــلثر ســلبا علــ  احليــاة الــدنيا وعلــ  مــا فيهــا مــن عناصــر املــاء واهلــواء 
 واالرض الي ختد  االنسان وحتق  ل  سعادت .

 التلوث اسبابمفهوم البيئة و: االول  الفصل

 ول : البيةة لةة املبحث اال
البيةة من باء يبوء ومصدرها بـََوَء، وبوَّء بتضعيف الواو من باب التفعيل مبعق سدد، ولذا جاءت كلمة 

يقولون بوَّء الرمع اي سدد  او هدف ، ويقاس تبوَّء مبعق ن س واقا ، وهـو فعـل الا  ويتعـدى حبـر  اخلـرب، 
َناواستعمل يف القرآن واللغة العربية متعديا، لقول  تعاىل   مبِْصـرَ  ِلَقْوِمكفَمـا تـَبَــوَّآ َأنْ  َوَأِخيـ ِ  مفوَسـ  ِإىَل  َوأَْوَحيـْ

  بـفيفوتنا
. وقد يستعمل ببـاب االفعـاس مـن آبـاء  منـ ال، اي :هـ ء لـ  وان لـ  فيـ  لقولـ   6)اي اختذوا بيوتان  7)
ميَـانَ  الـدَّارَ  تـَبَــوَّءفوا َوالَِّذينَ تعاىل .......َواإْلِ

رت قلـوهو علـ  االميـان اي الـذين سـكنوا يف املدينـة واسـتق  5)
 . 4)با(، فالدار من س مادي واالميان من س معنوي

)مـن كـّذب علـّ  متعمـدا فليتبـّوء  مـن االحاديـ ، فعـن الرسـوس االعرـو واستعملت ايضا يف مجلة
ألجــ اء يف املكـــان، فيقـــاس اصــفهاين فيـــذكر ان اصــل البـــواء مســـاواة ، أمـــا الراغـــ  اال 3) مقعــد  مـــن النــار 

                                                        
 .83 /يونس  -7
 ، دار صادر ، بريوت. 74 /2ابن منرور ، لسان العرب   -6
 9 /احلشر  -5
  .، مكتبة االعال  االسالم 2/726ابن فار  ، معجو مقاييس اللغة   -4
 .41، ص 2الكايف ،   /الكليين -3



 
 

218 

 31 :ال دد

 

 ِإْســرَائِيلَ  بَــيِن  بـَوَّأْنَـا َوَلَقــدْ واء اذا م يكـن نابيــا بناالـ ، وبــّوأت لـ  مكانــا: ســويت  فتبـّوأ، لقولــ  تعـاىل مكـان بــ
ِصْدت   مفبَـوَّأَ 

 . 9)، وبّوأت الرمع : هيتت ل  مكانا 8) 
الباءة ، و  20)وأصل  الرجوع، منباء اذا رج ، و   املن س )مباءة  لكون صاحب  يرج  الي  اذا خر  من 

من اهل ، اي يتمكن من اهلـ  كمـا يتبـوأ مـن دار  حلـدي   يتبوأمبعق النكام و   بالباءة الن الرجل  تتيت
 . 22) )من استطاع منكو الباءة فليت و   الرسوس 

وي اليـ ، واملبـاءة مـن الـرحو تواملباءة : معطف القو  لالبل حيـ  تنـاخ، ومبـاءة الغـنو : من هلـا الـذي تـ
 . 21)ي يكون في  اجلنناملكان الذ

واحللـوس يف املكـان،  ،تعريفـات البيةـة لغـة نالحـظ افـا تـتيت باملعـاين االتيـة : النـ وسل ومن خالس مـا مـر
تطل  جمااا علـ  املكـان الـذي يت ـذ  االنسـان لن ولـ  وحلولـ  اي علـ  )املنـ س، املـولن، املوضـ   وميكن ان

. وقد وضعت مفردات  مي  الفا  البيةة اللغوية يف  27) ت  الذي يرج  الي  االنسان فيت ذ في  من ل  ومبي
 . 26) املوسوعات منها )الوسي ، احملي ، املكان، الررو  احمليطة او احلاالت امللثرة 

وان االشـتقات اللغـوي هلـذ  الكلمــة يـذكر  ال بيـدي يف شــرم تـا  العـرو  حـوس معــق كلمـة )بـاء  الــي 
اي رجعوا وصار  َوبَ  فْواْ ِبَغَض   مَِّن اللَّ ِ   تعاىل لاء الي ، رج  ومن  قو اشت  منها كلمة البيةة، فيقاس : ب

اهلم ة هاء والبا  باأللف واهلاء فهذ  ارب  لغات مبعق  بإبداسعليهو او انقط . والباء، حبذ  اهلاء والباهة 
أو اعـرت  بـ ،  أحتملـ نبـ  اي لغة من الباءة ومن باء فهو يبوء بوا اذا أقـّر بـ ، وقـاس غـري  بـاء بذو النكام. 

اي احتملوا. وبّوأ  من ال ن س ب  اىل سـند جبـل، وبـوأ  لـ  مبعـق هيـت   َوبَ  فْواْ ِبَغَض   مَِّن اللَّ ِ لقول  تعاىل 
ل  وأن ل  ومّكـن لـ  فيـ ، وبـّوأ الـروم اـو  اي قابلـ  بـ ، وبـّوأ املكـان ِحلـ  وأقـا  بـ  والبيةـة بالكسـر والبـاءة : 

ل يف اجلبـــــل، واملبـــــاءة متبـــــوأ الولـــــد مـــــن الـــــرحو، والبيةـــــة بالكســـــر : احلالـــــة، يقـــــاس أنـــــ  حلســـــن بليـــــت النمـــــ
 وهذا جممل ما ورد يف كت  اللغة حوس كلمة البيةة.. 25)البيةة

 ثاني : البيةة يف االصطالحاملبحث ال
 تعددت تعريفات البيةـة مـن حيـ  االصـطالم العلمـ  هلـا فكانـت ضـمن حـدود هـذا العلـو واسـتيعاب 
لقضايا البيةة واملسائل الي ظهرت حوهلا، فكان من موس  هلذ  التعريفات ومنهو من جعلها ضـمن الـار 

 -معن وسنورد بعت هذ  التعريفات :

                                                        
 .212/اس عمران  -8
 ، قو ، دفرت نشر الكتاب ، مادة )بوأ . 49املفردات يف غري  القرآن ، ص -9
 هـ. 2628، قو ، نشر ال قافة االسالمية ،  1ف ر الدين الطرحي  ، جمم  البحرين ، مادة )بوء  ، ط -20
 .110، ص 207حممد باقر اجمللس ، حبار االنوار ،   -22
 مادة )بوأ . 79-74 /2ابن منرور  ،  -21
 .23  امحد عبدة ، قضايا البيةة ، ص  -27
 هـ.2615، دار الفكر ، دمش  ،  16  رجاء وحيد دويدري ، البيةة مفهومها العلم  املعاصر وعمقها الرتاث  ص  -26
 2، ط 63-64  مــن جــواهر القــامو  ، ص  ، ال بيــدي )حمــ  الــدين اي الفــيت احلســيين الواســط   ، شــرم تــا  العــرو  -25

 هـ. 2704دار احياء الرتال العري ، مصر ، اخلريية ، 
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من هواء  باإلنسانثر ب ، وتتم ل البيةة حيي  ت)البيةة ه  االلار الذي يعي  في  االنسان ويلثر في  ويت
بـالن االرض والنبـات واحليـوان علـ  سـطحها ويف حبارهـا وحميطاكـا  وماء وتربة وضوء الشمس واملعادن يف

 . 24) وافارها 
انـــ  شـــامل لكـــل املـــوارد الطبيعيـــة املوجـــودة علـــ  ســـطع االرض وبالنهـــا  التعريـــف املالحـــظ علـــ  هـــذا

 ويشمل ايضا كل الكائنات احلية عليها مبا فيها االنسان.
وحيصـل منـ  علـ  مقومـات حياتـ  مـن غـذاء وكسـاء وعرفت ايضا : )االلار الذي يعي  في  االنسان 

. ومنهو من عرفها : )هـ  االرض مبـا فيهـا  23) ودواء ومتوى وميار  في  عالقات  م  اقران  من بن البشر 
مـن  تلـف االبعــاد، والـي قـّدر هلــا أن يعـي  فيهـا مــ  غـري  مـن كائنــات ودواب ومجـاد ، أو )هـ  جمموعــة 

واحمليطة باملساحة الي يقطنها  باإلنسانوية والطبيعية واجلغرافية واملناخية احمليطة العوامل البيولوجية والكيميا
 . 28)ثر يف سلوك  ونرا  حيات  ل والي حتدد نشاط االنسان واجتاهات  وت

للبيةــة يشــمل كــل  ورمبــا يكــون التعريــف االوس هــو االقــرب إىل حمــل البحــ ، فــإن املعــق املبحــول عنــ 
ونبات، وه  هذا املعـق الشـمو  شـديدة  باإلنسان من ماء وهواء وتراب وحيوانات املوجودات الي حتي 

  مباشرة ويستمد منها عناصر السالمة لبقائ  وإستمرار . اإللتصات باإلنسان يلثر فيها ويتتثر ها
 ونالحظ عل  هذ  التعريفات ان الوس  البية  الطبيع  هو جمموعة من عناصر متنوعة تربطهو عوامل
هلا عالقة بن االنسان واحملي  الذي يعي  في  تبعا لقدرت  ومستوا  االقتصادي ومكونات  الش صية  وف  

 النرا  الذي يعيش .
وه  )احملي  او املكان الذي تعي  في  الكائنات احلية، والذي يتضمن مبعنا  الواس  العوامل الطبيعية 

  افـراد ومجاعـات الكائنـات احليـة، وحتـدد شـكلها وعالقاكـا واالجتماعية وال قافية واالنسانية الـي تـلثر علـ
. ويفــا جــاء يف تعريــف البيةــة وهــو اقــل التعريفــات عبــارة واك ــر مشــوالن هــ  )كــل شــ ء حيــي   29) وبقائهــا 
 . 10)  باإلنسان

ائن فالبيةة باملعق العا  عبارة عن جمموعة الرـرو  واملـلثرات اخلارجيـة والداخلية،فالبيةـة احمليطـة بـتي كـ
مــن انســان أو حيــوان أو نبــات تشــمل الرــرو  الســلبية وتشــمل األثــار الطبيعيــة والكيمياويــة والصــحراوية 

 . 12)والبحرية واجلوية والنباتية واالجتماعية
فالبيةة كمفهو  عا  ه  االلـار او الرـرو  احمليطـة الـي تـلثر يف حيـاة الكائنـات احليـة ومنّوهـا وحتصـل 

ية حلياكــا. ويــتيت االنســان علـ  رأ  هــذ  الكائنــات احليــة، كمــا تشــمل ايضــا منهـا علــ  املقومــات االساســ
 . 11)الي تنرمها امللسسات االجتماعية والعادات واالخالت والقيو واألديان باإلنسانعالقة االنسان 

                                                        
 3  ، ص9306حيىي وايري ، العمارة االسالمية والبيةة )عام املعرفة عدد  -24
  .2986، الرياض ، ملسسة اخللي  العري ،  4امحد ابراهيو شبل  ، البيةة واملناه  املدرسية ، ص  -23
 .23وم حامد عطية ، افو يقتلون البيةة ، صيفد  -28
  .2988، االردن ، مرك  التطوير الرتبوي ،  10سلطان ابوعراي ، البيةة املدرسية والتلول ، ص  -29
  .1006، سنة  71، اجمللد  7جملة )عام الفكر  الكويتية ، العدد  -10
 .2، ملسسة الوع  االسالم  ط، بريوت  27  حممد احلسيين الشريااي ، الفق  البيةية ، ص  -12
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وعلــ  ضــوء التعريفــات املتقدمــة للبيةــة وحتديــد املعــق املــراد منهــا ميكــن القــوس بانــ  اذا كــان الغــرض مــن 
محايــة  ألجــلراســة البيةــة تســ ري امكانــات الطبيعــة ومقــدراكا لبــين البشــر، وكــل املقــدرات املوجــودة فيهــا د

االنســان وحفرــ  مــن العوامــل واملــلثرات الضــارة حبياتــ  فــان مفهــو  البيةــة حيــدد بنــاءن علــ  ذلــك يف كوفــا 
مــن  باإلنســانفمــا حيــي  ثر ويــلثر فيــ  مــن خــالس التفاعــل بينهمــا، تالوســ  الــذي يعــي  فيــ  االنســان يتــ

يــلثر يف مكونــات البيةــة  ان ل نســانظــاهرات حيــة وغــري حيــة يتــتثر هــا االنســان، ويف نفــس الوقــت ميكــن 
 . 17)فيطوعها ويشغلها كيفما يشاء

فالبيةـــة اذن هـــ  وحـــدة متكاملـــة تتجمـــ  فيهـــا ك ـــري مـــن العلـــو  الـــي اكتشـــفها االنســـان مـــن سياســـة 
 .  16)واجتماع واقتصاد وغري ذلك

وملا كانت البيةة تدس عل  مجي  االشياء الي حتي  بالكائنات احليـة يف هـذا العـام، فـال حتصـر بشـكل  
كامــل ودقيــ ، ونرــرا ألتيــة هــذ  العوامــل وتتثرياكــا امل تلفــة علــ  االحيــاء مجيعــا  ويف مقــدمتها االنســان، 

 ، ويفعد هذا Ecologyلبيةة )فقد اصبحت احلاجة ماسة اىل دراستها ومن هنا نشت لذلك ما يعر  بعلو ا
العلـــو أحـــد أقســـا  العلـــو  االحيائيـــة الرئيســـة، حيـــ  نـــت  بدراســـة العالقـــات والتفـــاعالت املشـــرتكة الـــي 

 . 15)حتدل بن الكائنات احلية بعضها ببعت، وبينها وبن  تلف ظرو  البيةة احمليطة ها
الحرات الدقيقة الي  ّكن رواد التـاري  الطبيعـ  يف تلك امل   لتمتواضعة  وقد نشت هذا العلو نشتة

مــن التوصــل اليهــا بالنســبة لســلوإ احليــوان وتصــرفات  جتــا  عوامــل البيةــة الــي يقطنهــا، وقــد مــّر هــذا العلــو 
ــــك اىل ا ــــ   ــــ   بــــل تعــــدت ذل بسلســــلة مــــن التغــــريات والتطــــورات، م تقتصــــر فقــــ  علــــ  اسســــ  ومبادئ

 . 14)االصطالح 
يةة وان م يكن ل  هذ  البحول والتعريفات يف القرون املاضية لكن البد من القوس والشك ان علو الب

الينفــك عــن االحتيــا  اىل بيةتــ   فاإلنســانبــتن االهتمــا  بالبيةــة احمليطــة بالبشــر قــد  قــد  االنســان نفســ ، 
 والتفاعل معها.

مــن الشــواغل املهمــة يف  واحلفــا  علــ  البيةــة وتواافــا باالســت ال  والعمــارة وميــ ان مقاصــد الشــريعة
سالم ، وهلذا فّصـلت األحكـا  الشـرعية تقييـدا لسـلطة االنسـان وحركتـ  بالـار اخلالفـة ( وأمانـ  الفق  اال
يف األرض وعماركــا، وهكــذا دخلــت عالقــة االنســان بالبيةــة يف مراتــ  الضــروريات واحلاجيــات  اإلصــالم

 . 13)لعقل واملاس والعرضوالتحسينات يف مقاصد الشرع من حفظ للدين والنفس وا

                                                                                                                                            
 ، دار اهلادي ، بريوت. 71  خليل رات ، االسال  والبيةة ص -11
  .ن  -17
 ، مصدر ساب . 26الفق  البيةية ص  -16
 .1، القاهرة ، الدار املصرية ، ط 23  عبد احلكو العميدي ، البيةة يف الفكر االنساين والواق  االمياين ص  -15
  .ن. -14
 .74االسال  والبيةة ص   خليل رات ،  -13
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 :ثالث : البيةة واالسالم املبحث ال
الشــك ان االســال  يــنرو عالقــة االنســان ةالقــ  ويــنرو عالقتــ  بــاجملتم  والطبيعــة مــن حولــ ، والقــرآن 
الكــر  والســنة الشــريفة وضــعتا االســس والقواعــد وارســيا ركائ هــا، فافمــا وضــعا قواعــد التشــري  وتفاصــيل ، 

ي فراا تشريع ، فكل واقعة اال و( فيها حكو، حع يرل ا( األرض ومن عليها، ألاس يبق  جم حبي  ال
ميكنـ   ومبـاد فالبد ان يستجي  لكل القضـايا املسـتحدثة ويضـ  هلـا احللـوس مبـا ميتلكـ  مـن قواعـد مرنـة، 

مـدى التكيف م  تطـور الـ من، وتقـد  احليـاة، ولكـن ذلـك رهـن بقـدرة الفقيـ  علـ  اسـتنطات النصـوص، و 
 لألحـدالجتعلـ  دائمـا مواكبـا  ل سـال فهم  لدور الدين يف احلياة وإمساك  ب ليات االجتهاد كقوة حمركـة 

 والتطورات.
ى عن هذا الواق  اذ ان ال قافة واحلضارة الي انتجها توعندما برا االسال  يف اجل يرة العربية م يكن مبن
 ن الـــذين اســـتقوا معـــارفهو وعلـــومهو مـــن االســـال  الـــدين االســـالم  ابـــرات جمموعـــة مـــن العلمـــاء والبـــاح

وساتوا يف علو البيةة من خالس استفادكو من ترمجـة علـو  اليونـان واهلنـد والفـر  وغـريهو يف ميـدان علـو 
العلميـة، وكـان عصـر احلضـارة االسـالمية مشـرقا يف علـو  واآلراءالنبات واحليوان ولّوروا ك ري من النرريات 

 . 18)لبيةة وسائر العلو  االخرىاحليوان والنبات وا
  يف كتابــ  ـهــ718عبــد ربــ  )ت املعــق االصــطالح  هلــذ  الكلمــة هــو ابــن لواومــن العلمــاء الــذين تنــاو 

ن ال الـ  اهلجـري، الـذي يعـد اقـد  مـن تنـاوس هـذ  الكلمـة اي االشـارة اىل الوسـ  قـر )العقد الفريد  يف ال
  الــذي در  بعــت ـهــ360)احلكمــة  وكــذلك االصــمع  ) الطبيعـ  اجلغــرايف، املكــاين واالحيــائ  يف كتابــ 

اصنا  احليوانات الربية والبحرية واملتوحشة. أما اجلاحظ فهو اوس من حتدل عن اسس املكافحـة احليويـة 
   فقـــد صــــنف النباتـــات وشــــرم بيةتهـــا وأمــــاكن 896يف كتابـــ  )احليـــوان . أمــــا ابـــو حنيفــــة الـــدينوري )ت

   يف كتابـ  )الشـفاء  2269يف كتابـ  )النبـات ، وصـوال اىل ابـن سـينا )وجودها وقدر قيمتها االقتصـادية 
 . 19)احليوانات املائية والربمائية

م تـرد كلمـة )بيةــة  يف القـرآن الكـر  او الســنة املطهـرة، وامنـا أخــذ مفهومهـا مـن خــالس الكلمـات الــي 
مرــاهر علــ  ســطحها مــن جبــاس ومــا تضــمنت  مــن  فــاألرضوردت يف القــرآن الكــر  ملــا هلــا عالقــة بالبيةــة، 

وســــهوس ووديــــان وبالنهــــا مــــن صــــ ور ومعــــادن وتربــــة ومــــوارد ميــــا ، ومكونــــات حيــــة يف لــــة يف النباتــــات 
مـن عناصـر اساسـية لوجـود  بـاألرضواحليوانات برية النشتة سواء كانت عل  اليابسة او يف املاء وما حيي  

مــن  آيــاترض ومــن عليهــا ومــا حوهلــا  يف ، وقــد وردت يف هــذا املفهــو  )األ 70)احليــاة علــ  ســطع االرض
   اية يف سور  تلفة.299آن الكر  مبا يقارب )قر ال
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 31 :ال دد

 

ــاسَ  َوِإذْ : األرض والعقيــدة اإلســالمية حتــدد بدقــة عالقــة اإلنســان بــالكون، فاإلنســان خليفــة ا( يف  َق
تقتض  إقامة احل   وهذ  اخلالفة.   .70 ن اآليةم: )البقرة  َخِليَفةن  اأْلَْرضِ  يف  َجاِعل   ِإينِّ  لِْلَماَلِئَكةِ  َرب كَ 

ــاْحكفوْ  اأْلَْرضِ  يف  َخِليَفــةن  َجَعْلَنــاإَ  ِإنَّــا َداوفودف  يَــا: والعــدس وعــد  اتبــاع اهلــوى ــ ِ  َواَل  بِــاحلَْ ِّ  النَّــا ِ  بـَــْنَ  َف  تـَتَِّب
التعامل م  البيةة باعتبارها نعمة من ا( تستل     ،وهذ  اخلالفة.14 )ص/ اللَّ ِ  َسِبيلِ  َعنْ  فـَيفِضلَّكَ  اهْلََوى

فيمـا خلقـت لـ ، ويسـتمت  هـايف حـدود حاجتـ  مـن غـري إسـرا  وال  تعاىل، س رها ل نسان ليسـت دمها
 َوبَاِلنَـةن  اِهَرةن ظَـ نَِعَمـ ف  َعلَـْيكفوْ  َوَأْسـَبلَ  اأْلَْرضِ  يف  َوَمـا السَّـَماَواتِ  يف  َمـا َلكفـوْ  َسـ َّرَ  اللَّـ َ  َأنَّ  تـََرْوا َأمَْ : تقتري

 . 10من اآلية: )لقمان
حـــن عبـــدوا  فاإلميــان هـــذ  العقيـــدة حيـــرر اإلنســـان مـــن اخلـــو  مــن الرـــواهر الطبيعيـــة، وقـــد ضـــل قـــو 

الــربت والرعــد، كمــا ضــل قــو   الشــمس أو القمــر أو الكواكــ ، وعنــدما قربــوا القــرابن لألفــار أو الريــام أو
يكشـف للنـا  أن عناصـر الكـون وظـواهر الطبيعـة  ا الطبيعة، فجـاء اإلسـال ظنوا أفو سادوا الكون وقهرو 

 َلكفوف  َوَس َّرَ : وجعلها دليالن عل  قدرت  ومادة للتذكر والتدبر والتفكري من آيات ا( س رها لنف  البشر،
 يف  َلكفوْ  َذَرأَ  َوَما * يـَْعِقلفونَ  ِلَقْو    آَليَات   َذِلكَ  يف  نَّ إِ  بَِتْمرِ ِ  مفَس َّرَات   َوالن جفو ف  َواْلَقَمرَ  َوالشَّْمسَ  َوالنـََّهارَ  اللَّْيلَ 
 . 27-21: )النحل يَذَّكَّرفونَ  ِلَقْو    آَليَةن  َذِلكَ  يف  ِإنَّ  أَْلَوانف ف   فَْتِلفنا اأْلَْرضِ 

تعــاون حبــ  و  تفــرض علــ  املســلو أن يتعامــل مــ  عناصــر البيةــة ومكوناكــا -إذن- العقيــدة اإلســالمية
 يف  تـفْفِسـدفوا َواَل : لسـ   ا( وغضـب  و اا ، فيحافظ عليها وينميها وحيذر من إفسادها حع ال يتعـرض

 . .54: )األعرا  اْلمفْحِسِننَ  ِمنَ  َقرِي    اللَّ ِ  َرمْحَتَ  ِإنَّ  َوَلَمعنا َخْوفنا َواْدعفو ف  ِإْصاَلِحَها بـَْعدَ  اأْلَْرضِ 
، بـدءا مــن االرض الــي باإلنســانلتصـور االســالم  يعــين مجلـة االشــياء الـي حتــي  اان مفهـو  البيةــة يف 

تقل ، وصعودا اىل السماء الـي تضـل ، ومـا بينهمـا مـن العوامـل واملـلثرات امل تلفـة، كمـا افـا تتعمـ  داخـل 
لتوحيـد ن شـريعة االنفس البشرية تضب  مافيها، مستعلية عل  غرائ  الشـر، وسـاعية اىل كـذيبها، وذلـك أل

 ـــ ، واملقصـــد عنـــد حـــدود املاديـــات وشـــكلها، وامنـــا جتعلهـــا وســـيلة لبلـــوا اهلـــد  األ باإلنســـانالتقـــف 
وهو ت كية النفس وتطهريها، واعادة صياغتها عل  او خاس من العقد واالنفصامات، وهو ما  سق، أالاأل

 . 72)تنفرد ب  احلنيفية السمحة عما سواها من شرائ  البشر وقوانينهو الوضعية
ن الرسالة االسالمية كوفا خا ة الرساالت السماوية اىل البشرية كافـة اهتمـت بالبيةـة اهتمامـا كبـريا وأل

املست لف فيها   ل نسانمن منطل  افا مريال االجياس املتالحقة حي  اودع ا( فيها كل مقومات احلياة 
االنسان ببيةت  لتحق  من خالهلا العالقة الي تضب  وتقنن  واملباد كما ارس  االسال  االسس والقواعد 

السوية واملتواانة الي تصون البيةة مـن ناحيـة، وتسـاعدها علـ  اداء دورهـا احملـدد مـن قبـل اخلـال  العلـيو يف 
 . 71)اعالة احلياة من ناحية اخرى

                                                        
: ،القــاهرة94،البيةةوالتلومثنمنرورإســالم ،صخالــد حممــود عبــداللطيف . 202لبيةــة يف الفكــر االنســاين والواقــ  االميــاين صا -72
2997. 
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النرـرة ولعل نقطة االنطالت او فهو لبيعـة الـدين االسـالم  يف تعاملـ  مـ  االنرمـة البيةيـة تتم ـل يف 
، وافـا دمـن جهـو  ل نسـانالقرآنية هلذ  االنرمة الي يعتربها القرآن الكـر  والروايـات الشـريفة افـا مسـ رة 

 من صن  ا( لق  وتدبري  من جهة اخرى.
فالشريعة االسالمية ه  حاكمـة علـ  مجيـ  افعـاس العبـاد، حبيـ  ال نلـو فعـل مـن االفعـاس عـن حكـو 

واء علــ  مســتوى تنرــيو العالقــة بــن اخلــال  وامل لــوقن، او تنرــيو عالقــة مــن هــذ  االحكــا  الشــرعية، ســ
وجمتمعـــ  التكليفيـــة اخلمســـة وهـــ  : الوجـــوب، واالســـتحباب،  بتســـرت االنســـان بنفســـ ، وعالقـــة االنســـان 

 واحلرمة، والكراهة، واالباحة.
اك ـر يفـا تسـاهو القـوانن وان القوانن االسالمية كفيلة حبمايـة البيةـة مـن التلـول وحفـظ التـواان البيةـ  

ن القانون الشرع ، ينته  يف فاية املطا  اىل ا( سبحان  ن وهو املشرع األعلو مبا يصلع الوضعية، ال أل
ن الدين ايضا ي ّود ويشف  قوانين  بعدة حواف  تساهو يف عمليـة تطبيقهـا عباد ، ال لذلك فحس ، بل أل

نون الوضع ، ومن اهو هذ  احلواف  احسا  املتدين برقابة ا( وتنفيذها اىل حد كبري، وهو ما يفتقد  القا
ينطلـ  يف ذلـك مـن جمـرد اخلـو  مـن العقوبـة اجل ائيـة  عندما يراع  القـوانن البيةيـة ال سبحان  وشعور  بان 

نعـ  الدنيوية الي اعلها ويقدرها املقنن ملن نالف قوانين ، بـل انـ  قبـل ذلـك يستشـعر الرقابـة االهليـة الـي  
 . 77)ارأ عل  هذ  امل الفة من  الفة القوانن البيةية، خوفا من ا( تعاىل وهلذا ال

لــذا عــاجل القــرآن الكــر  بنــاء االنســان مبــا يتفــ  مــ  لبيعــة هــذا الكــون ونواميســ  االهليــة حــع ال يعــد  
 خلدمت .االنسان بطبيعة هذا الكون من حول  بل يتعر  علي  ويكتشف اسرار  ويست د  نواميس  

 رابع : اسباب التلوث البيةي  املبحث ال
ختفـــ  علـــ  أحـــد وال اتـــا  اىل ختصـــ   تتعـــرض البيةـــة الـــي يعـــي  فيهـــا االنســـان اىل  ـــالر مجـــة ال

ك ــرية وواضــحة وقــد ملةــت اصــقاع االرض. يفــا   ألفــا تــربات الكتشــافها، بــل تراهــا العــن اجملــردة ونعيشــها 
ح يــة واجلمعيــات الك ــرية وملسســات اجملتمــ  املــدين اىل التحــذير مــن دفــ  عشــرات امللسســات العلميــة والب

 هذ  الكوارل واااد العال  هلا منها بغري النسان واحليوان والنبات وامليا  وغريها.
 - 76)ومن أهو هذ  امل الر 

خطر التلول البيةـ  ومـا يرتكـ  مـن اضـرار ترهـر بصـماكا علـ  كـل الكائنـات وامل لوقـات، ويف شـع  .2
 ء العام ولو بنس  متفاوتة.ااا

خطر استن ا  موارد الطبيعة وكنواها ولاقاكا، حبي  اصبع اخلرباء نافون من يو  ال تعـود فيـ  هـذ   .1
املوارد كافية لبين البشر، نتيجة لسوء تصر  االنسان واسراف  ال ائد هلا ن هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة 

مـن خـالس احلرائـ  املتعمـدة أو االسـلحة الفتاكـة  اخرى نتيجة افساد  واعتدائـ  املسـتمر علـ  الطبيعـة
 الي حترت األخضر واليابس وال تبق  للحياة عينا وال اثران.

                                                        
 .2، بريوت دار اهلادي ، ط 28حسن اخلشن ، االسال  والبيةة خطوات او فق  بية  ، ص -77
 .27البيةة خطوات او فق  بية  ، ص  االسال  و  -76
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بعــت البــاح ن اىل ان اســباب التلــول اىل عــاملن رئيســين أحــدتا : عامــل التقــد  والتطــور  عويــرج
 كاإلشـعاعاتن آثـار سـلبية ضـارة،  الصناع ، فـان احليـاة املعاصـرة ومـا افراتـ  وسـائلها الصـناعية والتقنيـة مـ

االخـــرى يفـــا هلـــا األثـــر البـــالل يف  واآلالتثرات الكيمياويـــة ونفايـــات املصـــان  واةـــرة الســـيارات ل الذريـــة واملـــ
التلول البية . وثانيهما العامل االجتماع ، وهو ما تعاني  ك ري من اجملتمعات من الفقر واملـرض واجلهـل، 

 . 75)ض محاية البيةة وحفرها من التلوليفا يعد أهو املعوقات الي تعرت 
 -: 74)ويقسو اخلرباء اسباب التلول البية  اىل قسمن

 االسباب البيةية التقليدية. .2
 السباب البيةية احلدي ة. .1

ومــا تضــمنت  األســباب التقليديـــة عــد  وجــود امليــا  الصـــاحلة للشــرب واألواين وكــذلك انعــدا  الصـــر  
ول اهلواء داخل البيوت، واستعماس امل صبات ومبيـدات احلشـرات، الصح  يف املساكن واجملتمعات، وتل

والكـوارل الطبيعيـة مــن فيضـانات وجفـا  واعاصــري وانتشـار اجلـراد والتصــحر ونواقـل اجلـراثيو والطفيليــات 
  السارية، وااللعمة امللوثة. لألمراضوالفريوسات، املسببة 

الت لف تا اساسا قيا  هذ  امل الر البيةية ويف وهذ  كلها  الر ما عدا الكوارل الطبيعية، فالفقر و 
 اسا  مكافحتها واحلد من آثارها الضارة.

أما األسـباب احلدي ـة : تتعلـ  بالتنميـة السـريعة وفقـدان الضـواب  احلافرـة لصـحة البيةـة واحملافرـة علـ  
ن حمطــات الطاقــة ســالمتها ومنهــا تلــول امليــا  مــن االادحــا  الســكاين والصــناعة وال راعــة، تلــول اهلــواء مــ

، النفايــات الصــلبة املتجمعــة، امل ــالر الكيمياويــة، واالمــراض الســارية القدميــة واحلدي ــة، واآلالتواملصــان  
 . 73)تدهور الرتبة وتغري املناخ والطقس ونق  االواون حوس االرض وغريها

 عالقة هلا بالتطور خطرها واشدها فتكا بالبيةة واالنسان والأومبالحرة اسباب التلول البية  ندرإ ان 
والتقـد ، فــان تطـور احليــاة ال يتوقــف علـ  صــن  اسـلحة الــدمار الشــامل الـي كلــك احلـرل والنســل، وتــذر 
الريام بالق ، كما ان بعت االسباب ناشةة عن سوء التنريو وسوء االستفادة واالستعماس،فتقد  احلياة ال 

الــي تبعــ  علــ  التلــول اخلطــري، الن هنــاإ  يفــرض علــ  اصــحاب الســيارات اســتعماس احملروقــات الرديةــة
بـدائل اقـل ضـررا وخطـرا وان كـان تطـور احليـاة يفــرض وجـود املصـان  لكنـ  ال حيـتو انشـاء هـذ  املصــان  يف 

 . 78)وض  البدائل الي ترف  من خطر التلول البية  باإلمكاناملنال  السكنية وغريها الي 

                                                        
 .69 .ن ، البيةة والتلول حمليا وعامليا ص  -75
 50البيةة والتلول حمليا وعامليا ، ص  -74
 .50البيةةوالتلومثحلياوعامليا،ص -73
 24االسال  والبيةة ، ص  -78
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 التلوث بالمواد الكيمياوية: الفصل الثاني 

خــدمات جليلــة للبشــرية تتم ــل يف انتــا  العديــد مــن املــواد  رغــو مــا تقدمــ  الصــناعات الكيمياويــة مــن
امل تلفة كيمياويا، والضرورية حليـاة االنسـان، وانتـا  بعـت الكيمياويـات الـي تسـت د  يف املعاجلـة، اال ان 

علـــت البـــاح ن حيـــذرون مـــن التـــتثريات الســـلبية الـــي بـــدأت ترهـــر نتيجـــة الســـت دا  املـــواد الكيمياويـــة، ج
لوثات الكيمياوية لدراستها ملا األضرار الواقعة واملتوقعة للمواد الكيمياوية. وسو  نتناوس ثالثة انواع من امل

 عل  حياة االنسان والبيةة. تتثريهلا 
 التلوث الكيمياوي يف الةذاء. -ول :املبحث اال

يـــة حدوثـــ  وتكـــوين الـــرواب  بـــن العناصـــر منـــذ ان اكتشـــف االنســـان التفاعـــل الكيميـــائ ، وعـــر  كيف
 الكيميائية امل تلفة، وهو حياوس ان يستفيد من تلك التفاعالت ويست دمها يف حيات  يف نوام  تلفة.

يدرإ السـلبيات احملتـواة يف تلـك املـواد، لكنـ   وملا كان االنسان يف بداية تعامل  م  املواد الكيمياوية ال
املــواد لفــرتة امنيــة لويلــة الحــظ ظهــور بعــت اجلوانــ  الســيةة الناجتــة عــن عنــدما اســتمر يف اســت دا  هــذ  

تفســريات عديــدة حلــدول اآلثــار  داســت دامها، ومــ  التقــد  العلمــ  يف علــو  الكيميــاء، بــدأ االنســان يعــ
.  79)جداس فيها السيةة الست دا  املواد الكيمياوية، وقد قادت  تلك التفسريات اىل احلقيقة العلمية الي ال

هناإ عددا كبريا من االسباب الي تسهو يف تفاقو مشـكلة التلـول الكيميـاوي للغـذاء م ـل اسـت دا   وان
املبيــدات احلشــرية علــ  نطــات واســ  لقتــل احلشــرات او الــي تســت د  يف ال راعــة وكــذلك اخلضــروات، وقــد 

 . 60) سنة 25ترل هذ  املبيدات عالقة بالرتبة ال راعية فرتة من ال من قد تصل اىل )
او مــواد كيمياويــة او  لألمــراضوالتلــول الغــذائ  عبــارة عــن احتــواء املــواد الغذائيــة علــ  جــراثيو مســببة 

لبيعية او مشعة، تلدي اىل حـاالت تسـمو غـذائ  بسـب  االمـراض احلـادة اخلاصـة باملعـدة واالمعـاء. وان 
يـ داد تركيـ  امللوثـات الكيمياويـة التلول الكيمياوي للغذاء يكون بـالرتاكو والتكـاثر يف اخلاليـا احليـة حيـ  

شع من مرض السرلان نتيجة  بتنواعخالس مرورها عرب السالسل الغذائية وذلك يسب  حدول اصابات 
 . 62)تناوس االنسان مواد غذائية ملوثة بالكيمياويات وغريها

يـدة او ويف ك ري من املواد تضيف الشركات مواد كيمياويـة للطعـا  والشـراب مـن اجـل اعطائـ  نكهـة ج
 لونا جيدا او رائحة ليبة، بينما ضرر هذ  املواد الغذائية اك ر من نفعها.

فم ال مادة )السايكالميت  الي تستعمل لتحلية املواد الغذائية واخلمائر منعت نتيجة الحتوائهـا علـ  
ادة الســمو . ومــادة )الســكارين  الـــي تســتعمل للتحليــة منعـــت ايضــا الحتوائهــا علـــ   ــو  ســرلانية، ومـــ

)االســــرتوجن  الرتكيــــا الــــذي اســــتعمل كمشــــج  للنمــــو يف االغنــــا  واملاشــــية ثبــــت انــــ  أحــــد املســــرلنات 

                                                        
 رشاد.، القاهرة ، دار ال 154  عبد الباس  اجلمل ، اهلندسة الوراثية احبال البيةة ، ص -79
 .67  ص12  وفاء حمرو  عامر ، املعاجلة احليوية للملوثات البيةية ، جملة اسيوط العدد )  -60
 .267الفق  البيةية ، ص -62
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البشرية. وكذا مادة )االسبس  الي تستعمل يف جمففات الشعر، وكذا مادة )الفورمالديهايد  الي تستعمل 
 . 61)يف بعت املواد املن لية العاالة ثبت افا مواد مسرلنة ايضا

واد الكيمياويـة احلافرـة، وهـ  املـواد املسـتعملة يف صـناعة التعليـ  تكـاد تكـون اشـد خطـرا علــ  أمـا املـ
 الغذاء عندما تتجاوا احلد املطلوب.

الرمــان  ألصـباافعلـ  سـبيل امل ـاس، صـبغة النعنــاع االخضـر الصـناعية شـديدة اخلطــورة وكـذلك بالنسـبة 
بل بعــت انــواع احللــوى الســكرية، وصــبغات رقــائ  والفواكــ  االخــرى الصــناعية والصــبغات املســتعملة يف صــ

 . 67)البطالس، واحلساء احملتوي عل  عصري الطمالو الذي اضيف الي  لون صناع 
 باألدوية:ثاني: التلوث املبحث ال

الكيمياويـة الـي هلـا  باألدويـةمن املشاكل الي يواجهها االنسان يف هذا العصر ن ه  مشكلة التلـول 
الكبـــد  بإجهـــادة خطـــرية. ويـــلدي االســـرا  يف تنـــاوس املـــواد الكيمياويـــة الدوائيـــة مضـــاعفات وآثـــار جانبيـــ

والكليــة علــ  ســبيل امل ــاس، يفــا يــلثر علــ  العمليــات احليويــة الــي تتــدخل اجلســو بعــد ذلــك. قــاس الطبيــ  
دواء مفرد ، واذا قدرت ان تعاجل بباألدويةفال تعاجل  باألغذيةالعري ابو بكر الرااي : )اذا قدرت ان تعاجل 

 . 66) قال تعاجل بدواء مرك  
يستنشـ  مـن هـواء،  فلو تعـ  تقتصـر علـ  مـا باألذىوقد ك رت اسباب التلول الي تصي  االنسان 

 يشرب من ماء، وما يتناوس من غذاء وامنا امتدت لتشمل حع ما يتعال  من دواء. أو ما
كـــدخوس امل ــدرات اىل جســـو   والتلــول هــو دخـــوس شــ ء يف غــري  مبـــا مــن شــتن  االضـــرار بــ ، وذلــك

االنســان بســب  االدمــان علــ  تعاليهــا، يفــا يرتتــ  عليــ  اتــال  اجلهــاا العصــا أو الكبــد او غريتــا مــن 
 . 65)اجه ة اجلسو

أما الدواء أو العقار فهو مـادة مـلثرة يف اخلاليـا احليـة، تسـت د  يف تشـ ي  االمـراض او عالجهـا او 
، كاألنسولناملادة يف مرك  كيمياوي كالسلفا، ا  يف هرمون حيوي  الوقاية منها، وذلك سواء   لت هذ  

 . 64)اىل غري ذلك من صنو  الدواء – كاألفيونأن يف كائنات دقيقة كاللقاحات، أ  يف مواد  درة  
 -وهناإ ثالثة انواع من الط  العالج  وه  :

يف عـــال  األمــراض وهـــو  فيقــو  اساســـان علــ  اســـت دا  الكيمياويــات واملـــواد املصــنعة :لــ  العقـــاقري .2
 الط  السائد االن رغو م خذ .

لــ  األعشــاب : ويعتمــد علــ  التــداوي علــ  االعشــاب والنباتــات الطبيــة وهــو أقــل ضــرران مــن املــواد  .1
 الكيمياوية، وهو اليو  ل  رواجان واسعا يف ك ري من الدوس.

                                                        
   خالد عنان ة ، متبقيات االدوية واملستحضرات الصيدالنية )نت .  -61
  .ن.  -67
 .210الرااي ، احلاوي ، ص  -66
 ، مصر ، دار اجلامعة. 605البيةة يف ضوء الشريعة ، ص  ماجد راغ  احللو ، قانون محاية   -65
  .ن .  -64
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 الط  الطبيع  أو البديل ويقو  عل  استعماس الغذاء والرياضة. .7
يف  فــاألفراطال يــادة املفرلــة يف تنــاوس املــواد الكيمياويــة الدوائيــة اىل ســرلنة بعــت اخلاليــا،  وقــد تــلدي

تنـــاوس األدويـــة املعاجلـــة ملـــرض )هـــودجكن  يـــلدي اىل االصـــابة بســـرلان )ابيضـــاض الـــد  ، وتنـــاوس ادويـــة 
ة، يفـا يـدمر اجلهـاا بسـرلان اخلاليـا اللمفيـ ل صـابةدي ل املناعة لفرتات لويلة، دون الرجـوع اىل الطبيـ  يـ

. واألم لـة ك ـرية علـ  ذلـك يف اجملـاس الـدوائ ، فاسـت دا   63)املناع ، ويرتإ اجلسو فريسـة للغـ و امليكـروي
بعــت املســكنات يقلــل مــن عــدد كريــات الــد  البيضــاء، ويضــعف مــن مقاومــة اجلســو للكائنــات الدقيقــة 

دئات كالفــاليو  يتبــ  االصــابة باالكتةــاب ، فيســهل  كنهــا منــ ، وايضــا تعــال  بعــت املهــلألمــراضاملسـببة 
يشــب  ادمــان  اإلدمــانوالرغبــة يف االنتحــار، فضــال عــن ايــادة احتمــاس االصــابة بالســرلان، وخلــ  نــوع مــن 

العقاقري املهدئة تكون حاالكو اصـع  يف عالجهـا مـن  بإدمان . وان املصابن 68)امل درات او ي يد سوءان 
 مدمين امل درات.

  العقاقري الطبية يف العصر احلدي  خطرا يهـدد صـحة االنسـان بـل وحياتـ  بـدال وأصبع سوء است دا
مـن احلفــا  عليهمـا، وذلــك سـواء   ــل سـوء االســت دا  يف االسـرا  يف الكــو أ  يف التهـاون يف الكيــف. 

يف كمية الدواء الي يتعالاها املريت حالة خطرية قد تفتك بـ  او يكـون ضـررها اكـرب ك ـريا مـن  فاإلسرا 
اشــد  ...نفعهــا. وقــد يرتتــ  علــ  هــذا االســت دا  مــن حيــ  املقــدار او النــوع وفــاة املــريت او اصــابت  مبــر

خطورة من ذلك الذي اراد الت ل  من ، كحالة االصـابة بقرحـة املعـدة نتيجـة لتعـال  عقـار )الفولتـارين   
 . 69)كمسكن لبعت اآلال 

ىل القصور التعليم  وقلـة التقـوى لـدى ك ـري مـن ويرج  هذا االسرا  يف است دا  الدواء أو العقاقري ا
األدوية وجتارها لتحق  م يد من الربع، وكذلك  منتجواأللباء، والدعاية املضللة وغري الن يهة الي ميارسها 
خفيـــف يتنـــاوس الـــدواء اخلطـــري للـــت ل  منـــ  وهـــو  بـــتماخنفـــاض وعـــ  مســـتهلك  األدويـــة جملـــرد شـــعورهو 

اصــحاب االختصــاص، واســت دا  بعــت العقــاقري بــدالن مــن امل ـــدرات  اســت دا  عشــوائ  دون استشــارة
لـــرخ  اســـعارها نســـبيان، كـــبعت ادويـــة الســـعاس أو الصـــداع وقـــد تلخـــذ هـــذ  األدويـــة عـــن لريـــ  احلقـــن 

هـــو الســـمام بشـــراء اغلـــ   الـــن و امللوثـــة، وأخـــريا قصـــور القـــوانن الطبيـــة نصــان وتطبيقـــان،  اإلبـــرواســت دا  
بغــري اذن لــا، أمــا التطبيــ  فهـ   كــن عصــابات العقــاقري مــن كريــ  الك ــري مــن األدويـة مــن الصــيدليات 
 . 50)األسعار بتغل األدوية احملرورة وبيعها 

بـــن  وينبغـــ  ان يكـــون واضـــحا األن ان مقّيمـــ  األخطـــار ال يعلمـــون كيـــف ير ـــون خطـــان فاصـــالن مـــا
النــا  علــ   اإلســال . وقــد حــ   52)اويــةالتعرضــات متمونــة العاقبــة وغــري املتمونــة بالنســبة أليــة مــادة كيمي
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ــ    اَل  ِإنَّــ ف  تفْســرِففوا َواَل  َواْشــَربفوا وَكفلفــواتعــاىل   لــو يف تنــاوس الطعــا  والشــراب، لق االعتــداس اْلمفْســرِِفنَ  حيِف
 (51  

من بطن ، حيس  ابن آد  أكـالت يقمـن صـلب ، فـان  ء شرا وللحدي  النبوي الشريف )ما مأل آدم  وعا
. وح  ايضان عل  م اولة انواع الرياضة وترإ  57) لة ف ل  لطعام   وثل  لشراب  وثل  لنفس  كان ال حما

 . 56) الكسل لقول  )ع  )علموا اوالدكو السباحة والرماية وركوب اخليل 
 َنْـرف ف ومن أم لة األغذية الي است دمها األلباء العرب كعال  عسل النحل الذي قاس تعـاىل بشـتن  

يـَتَـَفكَّرفونَ  ِلَقْو    آَليَةن  َذِلكَ  يف  ِإنَّ  لِلنَّا ِ  ِشَفاء   ِفي ِ  أَْلَوانف ف   فَْتِلف   َشرَاب   ابفطفوفَِ  ِمنْ 
، وقد ثبت أخريا أن   55) 

مفيــد حــع يف عــال  احلــروت واجلــروم املستعصــية. كمــا اســت دموا ايــت اخلــروع والتــن كملينــات لبيعيــة 
لـي اسـت دمها وتتكـدت فعاليتهـا حبـة الربكـة الـي قـاس فيهـا الرسـوس ، وايضـا مـن األدويـة العشـبية الألمعاء
)احلبـــة الســـوداء عـــال  لكـــل داء  وقيـــل افـــا تتعامـــل مـــ  جهـــاا املناعـــة يف اجلســـو فتقويـــ  وت يـــد مـــن  

مقاومتــ  مل تلــف األمــراض. كمــا اســت دموا نبــات البقــدونس يف عــال  الكلــ  والــ عرت يف عــال  اجلهــاا 
  54) اهلضم ، وغريها.

 ثالث: التلوث باملبيدات الحشريةاملبحث ال
املبيـــدات احلشـــرية هـــ  عبـــارة عـــن مـــواد كيميائيـــة  ّلقـــة لقتـــل اآلفـــات الـــي تصـــي  النباتـــات كمركـــ  

(D.D.T .والذي ثبت  اما ان  من املسببات السرلانية اخلطرية   
ك مشكلة كبرية للنرا  البية ، تلثر املبيدات احلشرية عل  النباتات كما تلثر عل  احلشرات، ومي ل ذل

 وةاصة يف املنرومة احليوية )الكائنات احلية  الي تعي  يف البيةة.
وتست د  هذ  املبيدات الكيمياوية ملقاومة اآلفات واحلشرات الـي تصـي  النباتـات، وتسـب  خسـارة  

  53) كبرية للمحاصيل، كما تست د  بعضها يف مقاومة احلشرات املن لية.
ســت دا  املبيــدات احلشــرية نلصــنا مــن العديــد مــن احلشــرات الضــارة، اال انــ  يســب  اضــراران ا ورغــو ان

تقل خطورة عن االضرار الي تسببها املبيدات احلشرية واك ر هذ  املبيدات تلثر عل   للمنرومة احلياتية ال
النهايـة اىل تـدمري  معدس النمو اخللوي، وعل  كفاءة سري العمليات احليوية داخل اجلسـو، يفـا قـد يـدي يف

  58) البنية احليوية للعديد من الكائنات احلية.
ا الســـامة، كمـــا ختتلـــف يف شـــدة تلوي هـــا تتثرياكـــوختتلـــف املبيـــدات احلشـــرية يف تركيبهـــا الكيميـــاوي ويف 

 اىل تباينهـــا يف اخلصـــائ  املميـــ ة هلـــا م ـــل ميلهـــا للـــذوبان يف املـــاء او قابليتهـــا للتب ـــر او باإلضـــافةللبيةـــة، 
 التطاير او مقاومتها لعمليات التحلل الكيمياوي امل تلفة أو الصـورة العامـة الـي تكـون عليهـا اذ ميكـن ان

                                                        
 .72 /االعرا    -51
 .718رياض الصاحلن ، ص –  النووي   -57
  .ن . -56
 .49 /النحل   -55
 .603قانون محاية البيةة يف ضوء الشريعة ص  -54
  . . 218  اهلندسة الوراثية واحبال البيةة ص  -53
  .ن . -58



 

 ا موذجا (المواد الك م اوي ) م  منظو  اسالميال لوث الب ئي  

279 

تكـــون بصـــورة مســـحوت او بصـــورة حبيبـــات او بصـــورة حملـــوس او بصـــورة اةـــرة او بســـائر الصـــور االخـــرى. 
طت حتللها يف الرتبة،   تلدي نفس املفعوس وه  تتصف ب باكا الشديد وبD.D.Tوهناإ عدة مشتقات لـ )

جانبية بالنسبة اىل االنسان واحليـوان والنبـات بـل والرتبـة  اثار اىل غري ذلك من املبيدات امل تلفة، والي هلا
  59) ايضان.

واملبيـدات احلشـرية واملبيـدات الكيمياويـة. فالعشـبية منهـا  العشـبيةواملبيدات هلا أقسـا  منهـا : املبيـدات 
الضارة الي تنمو يف امل روعات امل تلفة، أما املبيدات احلشرية فتعد املنفذ الفعاس االعشاب  إلاالةتستعمل 

احلشرية وهلا نتائ  خطرية خاصة وان حتللها يتو بشكل بط ء. أما املبيدات الكيمياوية تسب   اآلفاتيف 
وية وامل لفـــات تســـتولن الرتبــة، والـــي تســـهو يف حتلــل املـــواد العضـــ يف قتــل ك ـــري مـــن االحيــاء الدقيقـــة الـــي

  40) النباتية الي ينت  عنها العناصر احلية املكونة للرتبة ال راعية.
ومـــن الواضـــع ان اســـتعماس بعـــت املبيـــدات يـــلدي اىل حـــدول اضـــرار يف النباتـــات اخلضـــراء وةاصـــة 
او للمحاصيل احلساسة والضعيفة النمو. واذا ما است دمت املبيدات برتكي  عاس من العناصر املشاهة هلا 

او حـدول حتـّور  لألوراتبتوقيت غري مناس  ادى ذلك اىل حدول اضرار كبرية جدا، والي منها حروت 
  42) يف اشكاهلا يفا يلدي اىل جفافها ت سقولها ت موت النبات يف فاية األمر.

ة الـي وتتج  الدوس املتقدمة اليو  اىل تقليل است دا  املبيدات الكيمياوية، منعـا حلـدول االثـار اخلطـري 
تق  عل  النباتات. فمن البدائل اجليدة واملقرتحـة لالسـت دا  علـ  نطـات واسـ  اسـت دا  االعـداء احليويـة 

واحلشرات الضارة، أو من املمكن  لآلفاتمدمرة  ميكروباتواحلشرات، والي تتم ل يف است دا   لآلفات
ليـــات احليوانيـــة  ومـــن ام لـــة ذلـــك : اســت دا  كائنـــات حيـــة غـــري امليكروبـــات )الفريوســـات، البكترييــا، االو 
 احلشرات، القواق ، الطيور، والنيماتودا )ملهامجة بعت افراد النيماتودا .

الضارة،  اآلفات  ل امليكروبات احد أهو االسلحة التقنية الست دا  االعداء احليوية ملكافحة انتشار 
ســـت دا  وســـائل التحـــوير اجليـــين ومـــن احـــدل الوســـائل لالستعاضـــة عـــن اســـت دا  املبيـــدات الكيمياويـــة ا

ـــا احليـــة علـــ  مقاومـــة  لأللقـــو هـــد  تـــدمري  –الـــي تغ وهـــا  اآلفـــاتالوراثيـــة، حيـــ  تكمـــن قـــدرة اخلالي
اي وجــود جينــات معينــة يف جينــو  اخلاليــا يــلدي تعبريهــا الــوراث  لتكــوين مــواد معينــة –االنســجة واخلاليــا 

  41) .اآلفاتتدمر خاليا وانسجة 
 ةي يف االسالم عالج التلوث البي

كــل مــا يف   ل نســانلقــد اهــتو االســال  باحملافرــة علــ  مكونــات البيةــة، الن ا( خلــ  الكــون وســ ر 
الكـــون مـــن ارض و ـــاء ومـــاء وحيـــوان ونبـــات وافـــار وثـــروات وغريهـــا مـــن الـــنعو، وهـــذا التســـ ري يشـــمل 
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عــاىل وفــ  عــن افســاد البيةــة حــع منهــا مبــا يتفــ  ومــنه  ا( ســبحان  وت باإلفــادةمكونــات البيةــة الــي امرنــا 
 تتحق  رسالة االست ال  عل  هذ  االرض.

وقــد حــ  االســال  علــ  النرافــة )اجلســو وال يــاب  وتطهريهــا ليكــون االنســان يف امجــل وانقــ  صــورة، 
بتنريـــف البيــوت والســاحات، وفـــ  عــن القـــاء النفايــات والقـــاذورات يف  واهــتو باملكــان، فـــتمر النــا 

اىل ااالة االذى عنها فقاس : )االميان بض  وسبعون او بض  وستون شعبة افضلها قوس ال  االطرقات، ودع
 ال  اال ا( وادناها امالة االذى عن الطري  واحلياء شعبة من شع  االميان .

اىل  مــن مســببات انتقــاس االمــراض، وفــ  عــن تلويــ  امليــا  وارشــدنا النــا  وقــد حــذر النــا 
ايضا اىل تغطية انية  ا)اذا شرب احدكو فال يتنفس يف االناء ، ودع: الشرب حي  قاس قواعد صحية يف 

 الطعــا  والشـــراب وحفرهمـــا وأمـــر بتطهــري االنيـــة مـــن امللوثـــات حــع ال تكـــون ســـب  للعـــدوى فقـــاس 
 . 47) )لهروا اناء احدكو اذا ولل ب  كل ، ان يغسل  سب  مرات اوهلن بالرتاب 

الس مبكونات البيةة ضرر ينبغ  ااالت  واختاذ الوسائل الوقائية الي  ن  وقوعـ ، وقد عد االسال  اي اخ
 ات او الغااات الي تنبع  منها.يار والس واآلالتاو ختفيف آثار  كم لفات املصان  

وان اهتما  االسال  بالبيةة ينطل  من اهتمام  بصحة االنسان وراحت  وسـعي  اىل اسـعاد  وابعـاد  عـن  
عل  استقرار  اجلسدي والروح ، وذلك انسجاما م  املبدأ القرآين الذي اعـل االنسـان حمـور  كل ما يلثر

 اخلل  وخليفة ا( عل  االرض وحامل األمانة الذي س رت ل  السماوات واالرض.
واالحكـا  الــي وردت هــذا املوضــوع ك ــرية جــدا واستقصـائها حيتــا  اىل كتــاب موســ ، وامنــا نلكــد علــ  

الغــة الــي يوليهــا االســال  لصــحة االنســان، وميكــن اعتبــار كــل تصــر  ســلا يف البيةــة يــلثر ســلبا االتيــة الب
 عل  صحة االنسان.
 في حماية البيئةستفادة القوايد الفقهية الم: الفصل الثالث

يتحرإ الفق  اإلسـالم  يف دائـرة فعـل املكلـف لتحديـد  واجبـ  جتـا  ا( تعـاىل واإلنسـان واالبتعـاد عـن 
 ، فهــو يســتوع  مجيــ  القضــايا واملســائل الطارئــة علــ  اإلنســان يف كــل امــان ومكــان فقــد وردت يف نواهيــ

مـن قواعـد كليـة واحكـا  تفصـيلية  اآليات القرآنية واألحادي  النبويـة الشـريفة وأحاديـ  اهـل البيـت 
مــوردت ..ن.يف كـل املســائل للمجتمــ  ومــن ضــمنها مشــاكل البيةـة الــي يواجههــا املكلــف اليــو  وان م تكــ

اضف اىل   46)الفقهاء املتقدمن باعتبار عد  وجودها امامهو كوقائ  حتتا  الة فتاوى وتشريعات. ألحبال
 ذلك تولية االسال  جلمي  االحكا  ومنها احكا  البيةة  وجماالت الرعاية واحلماية.
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 ضرار يف اإلسالمال ضرر وال أوال :قاعدة 
كــن مـن خالهلــا االســتدالس علــ  أتيـة محايــة البيةــة و احملافرــة هـذ  القاعــدة مــن القواعـد املهمــة الــي مي

 عليها يف النرا  الفقه  و التشريع   ل سال  .هذ  القاعدة اخذت احلدي  الشريف )ال ضرر وال ضرار
وهــ  مــن األحاديــ  الــي يــدور علــ  هــا اإلســال  و شــاعة اســتدالس الفقهــاء هــا يف كــل   45) يف اإلســال  

ة ومضــمون القاعــدة يــدس علــ  حرمــة األضــرار بــالنفس او الغــري وتوضــيع دائــرة البحــ  املــذاه  اإلســالمي
 الفقه  و مشوليت  حلرمة الضرر البية .

وان كانــت يف  ل نســانوفــ  هــذ  القاعــدة حرمــت ك ــري مــن التشـريعات الــي ترتــ  عليهــا ضــرر  لـ وع
ينية يف حاس ترت  الضرر عليهـا. اال ذاكا واجبة.فاذا كان التشري  اإلسالم  قد الغ  بعت الواجبات الد

ميكــن ان نســتدس ونستكشــف مــن ذلــك ان االســال  حيــر  ك ــري مــن القضــايا الــي يرتتــ  علــ  فعلهــا ضــرر  
واملـــراد مـــن هـــذ  القاعـــدة امـــرين تـــا : ان كـــل حكـــو شـــرع  يف   44) كبـــري بـــاجملتم  وبالعـــام العـــا  لالمـــة.

 باألخريناو ان املقصود هو النه  عن االضرار  املكلف  يل   من ثبوت  ضرر عل االسال  ثابت ما دا  ال
  43) وحتر  ذلك.

اش اص ضررا عل   وقاعدة عد  الضرر ه  وض  الش ء يف غري حمل ، والضرر ان يدخل ش   او
غري ، وهذ  القاعدة تسهو يف ارساء مفاهيو بيةية سليمة من خالس مـدى معاجلتهـا للقضـايا واملشـاكل يف 

صــر  االنسـان مــ  نفســ  او مـ  غــري ، ويلحــ  بـذلك مــا ذكــر  العلمـاء يف الوقــت احلاضــر احليـاة، ســواء بت
امل تلفة، والديدان  املتولـدة  بتنواعهام ل غبار الكسارات واملناشري واالدخنة املتولدة عن االفران واملصان  

لــدواجن ومكبــات النفايــات يف االابــاس املرتاكمــة مــ  الــروائع الكريهــة املنب قــة مــن مــ ارع االغنــا  واالبقــار وا
  48) التكرير وغريها. السائلة والصلبة ومصبات ميا  اجملاري يف البحار او

ومن الفقهاء من استعمل هذ  القاعدة ولبقها علـ  مـوارد يف البيةـة هـو الشـي  حممـد حسـن كاشـف 
نع   والضابطة يريد، وليس جلار  م الغطاء، حي  قاس )كل أحد ل  ح  التّعل  عل  حائ  ملك  وبناء ما

يكـون  العامة يف تصر  االنسان مبلك  ان كل واحد ل  ان يتصر  كيف مـا شـاء مبلكـ  بشـرلن : ان ال
يكون موجبا لضرر الغري ن وعدا ذلك فجميـ  تصـرفات  مباحـة لـ ، ويـذكر  ملك  متعل  ح  الغري، وان ال

فاا يف من ل  مبا ي ع  االخرين ويقل  اوا رف  صوت الراديو او التل ايضا يف موض  آخر فيقوس : وهلذا ال
راحتهو ويسلبهو نعمة الراحة والنو  وان مليكن قاصدا لذلك، وال ان يلق  النفايات السـامة يف االفـار او 

احــد وال ان يـرتإ كنيفــ  بـدون اصــالم رغـو انبعــال الـروائع الكريهــة  ل يـذاءالينـابي ، وان م يكـن قاصــدا 
يــرتدد اهــل  هــو، وال ل ضــرارنشــرت االمــراض بيــنهو، ولــو كــان غــري قاصــد منــ  الــي تضــر جريانــ ، ورمبــا 

  49) العر  يف القوس مل ل هذا االنسان انك رجل مضر.
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وهذ  القاعدة تفرض علـ  الدولـة او اجلهـة صـاحبة االختصـاص منـ  التـدخن يف االمـاكن العامـة ويف 
حــع الينتقـل الضـرر اىل الغــري قسـران مــن وسـائ  النقـل العــا  واالسـوات ونقلهـا اىل امــاكن  صصـة بـذلك، 

 غري ارادة الطرفن.
 قاعدة النهي عن الفساد -ثانيا :

حرصت الشريعة االسالمية عل  حتقي  اخلري، وذلـك لكـون املصـلحة مـتخوذة مـن الصـالم الـذي هـو 
  تعاىل.يدعو الي  العقل والشرع والصاش العا  باحملافرة عل  حقوت ا( سلوإ لري  االستقامة عل  ما

وقــد اتفــ  العلمــاء علــ  ان املصــاش مــا تــلدي اىل اقامــة احليــاة واىل ربــع احليــاة االخــرى، واملصــاش امنــا 
تعتـــرب مـــن حيـــ  تقـــا  احليـــاة وتبـــق ال مـــن حيـــ  اهلـــد  واخلراب،وقـــد خصـــت الشـــريعة االســـالمية عقـــل 

بعد هذ  املقدمة القـوس ان  االنسان وعمل  وللبت صالم مابن يدي  من مقومات احلياة الدنيا ن وميكن
االسال  جاء لينرو شون النا  مجيعهو فاهتو بتنريو عالقـة االنسـان بـا( سـبحان  وتعـاىل، ونرـو عالقـة 
 االنسان بالكون من حول ،ودعا اىل استغالس االم ل للموارد البيةية واحملافرة عليها واالبتعاد عن افسادها.

(30  
ــوْ  َسـ َّرَ  اللَّـ َ  َأنَّ  اتـَــَروْ  َأمَْ الكرميـة  اآليـةومـن   نَِعَمــ ف  َعلَـْيكفوْ  َوَأْسـَبلَ  اأْلَْرضِ  يف  َوَمــا السَّـَماَواتِ  يف  َمـا َلكف
يفالحـظ ان الكـون ومـا فيـ  بعـد هـذا التسـ ري يصـبع أمانـة يف يـد االنسـان، وهـو مـن   (32 َوبَاِلَنةن  ظَاِهَرةن 

هذا امل لوت، وهـذا مـا يفـرض عليـ  واجبـا ومسـلولية  النعو االهلية الكربى الي وضعها ا( تعاىل يف خدمة 
كبرية وه  التعمري والصالم وهو ما عرب عن  االسال  يف اجلان  السلا بالنه  عن الفساد واالفساد الن 

  31) الفساد مبعنا  الشامل ضد التعمري والصالم.
مصـــدر ضـــرر  والفســـاد هـــو كـــل ســـلوإ بشـــري يفســـد نعـــو ا( وحييلهـــا مـــن مصـــدر منفعـــة وحيـــاة اىل

وخطورة عل  احلياة فالفساد اذن سلوإ بشري علـ  غـري مـا أمـر بـ  ا( سـبحان  وتعـاىل وعلـ  مقـدار  ـرد 
االنســان علــ  حركــة احليــاة حيــدل الفســاد واالفســاد ومــن ت فقــد فــ  االســال  عــن الفســاد واالفســاد ملــا 

  37) فيهاما من ضرر كبري.
 َلَعلَّهفـوْ  َعِملفـوا الَـِّذي بـَْعـتَ  لِيفـِذيَقهفوْ  النَّا ِ  أَْيِدي َكَسَبتْ  مبَا َواْلَبْحرِ  بَـرِّ الْ  يف  اْلَفَسادف  َظَهرَ وقول  تعاىل 

ليس الفساد املعنوي من املنكرات وعمل السيةات، امنـا هـو  اآليةوالفساد املذكور يف هذ    . (36يـَْرِجعفونَ 
املفاســد االخالقيـة وهلــذا فسـروا الفســاد يف النتيجـة وال مــرة السـيةة كمــا كسـبت ايــدي النـا  مــن املعاصـ  و 

الكرميـة هـو اجلـدب وك ـرة احلـرت والغـرت، واخفـات الصـيادين وحمـ  الربكـات  اآليـة)الرب والبحر  املـذكور يف 
بفقدان منافع  وحدول مضار ،  من كل ش ء وقلة املناف  يف اجلملة، وك رة املضار، والفساد يف الرب يكون
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ع وال مــار والكــأل، وفســاد البحــر هــو تعطيــل منافعــ  مــن قلــة احليتــان واللللــل م ــل حــبس األقــوات مــن الــ ر 
واملرجان، وك رة ال واب  احلائلة عن األسفار يف البحر ونضوب ميا  االفار واابا  فيضافا الذي يسق  ب  

  35) النا .
ا بصــر  النرــر )الطبيعيــة  يف احليــاة الــدني لألنرمــةوالفســاد هــو اي شــ ء يســ ء اىل التطبيــ  الســليو 

عما اذا كانت االساءة مبنية او غري مبنية عل  اسا  خيار مجاعة من النا ، والفساد يلدي اىل اخـتالس 
  34) لذلك فه  شاملة ودائمة. ترتب  ب مان او يف حياة البشر اهلانةة، وفكرة الفساد ال

ئ  مـن اجـل تـوفري احلمايـة فالنه  من الفساد من القواعد واالنرمة الي اتفقت عل  حترميهـا كـل الشـرا
واألمن للبيةة واحملافرة عل  فطركا، ونقائها ووجودها، ومنوها، ولالنتفاع ها دون اضرار او افساد ملراهرها 

عنــــد احلــــدي  عــــن  عــــن االمــــن البيةــــ وخصــــائها وتنوعهــــا واالســــال  جعــــل االنســــان هــــو املســــلوس االوس 
  33) ( ونواهي .ا بتوامراست الف  يف االرض وأمر  ل  باالهتداء 

 قاعدة النهي عن االسراف -ثالثا :
وهــ  مــن القواعــد الكليــة الــي ميكــن تطبيقهــا يف جمــاالت متعــددة وتنطبــ  علــ  محايــة البيةــة واحملافرــة 

 عليها وتسم  ايضا قاعدة )حرمة االسرا  .
واملسـائل الـي فقد حر  االسـال  يف منرومتـ  الفقهيـة االسـرا  بكـل انواعـ ، وهنـاإ ك ـري مـن النمـاذ  

 ف  القرآن الكر  والسنة الشريفة يف احادي  ك رية ومتواترة حوس النه  عن االسرا .
والسر  متخوذ من السرفة وه  دويبة تتكـل الـورت، و يـت بـذلك لتصـور معـق االسـرا  منـ ، وقـد 

  : َعِجـل مـن يف كت  اهل اللغة ومنهو ابن منرور فيذكر من اسـر  يف مالـ ل سرا ذكرت موارد ك رية 
أنف  يف غري لاعة ا(، قليال كان او ك ريان. واالسرا   غري قصد، وأما الّسر  الذي ف  ا( عن ، فهو ما

غـري سـق   يف النفقة : التبـذير، وأسـر  يف الكـال  ويف القتـل : أفـرط، وسـَر ف املـاء : مـا ذهـ  منـ  يف ال
ء ســـــرفان. والّســـــر  : اخلطـــــت. وســـــِر  الشـــــ ء، وال نفـــــ ، يقـــــاس : اروت البةـــــر الن يـــــل وذهـــــ  بقيـــــة املـــــا

  38) بالكسر،سرفا : أغفل  وأخطت  وجهل .
... كلـوا واشـربوا وال ومن خالس ما تقد  نالحظ ان االسرا  هو الوج  االخر للفسـاد لقولـ  تعـاىل 

حي  املسرفن تسرفوا ان  ال
موضـوع داللة واضحة يف ان االسرا  هو جتاوا احلد يف  اآليةويف هذ    39) 
والذين اذا انفقوا ليسرفوا وم يقـرتوا.. االكل والشرب، وقاس تعاىل

ن فيهـا داللـة علـ  ان االسـرا    80) 
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الكرميـة )... وان املسـرفن هـو  اآليـةهنا هو جتاوا احلد يف انفات املـاس. وتـتيت حرمـة االسـرا  واضـحة يف 
 . 82) اصحاب النار 

الساس  الذي حيتا  الي  البشر يف حياكو اليوميـة هـو )املـاء  وما ورد يف القرآن الكر  حوس املصدر ا
وهو من اهو املـوارد الطبيعيـة الـي شـدد علـ  اتيتهـا وضـروركا للحيـاة. هـو وكوفـا مـن املصـادر الـي ميكـن 
انتضي  بواسطة االنسان فقد ن  القرآن الكر  بان مصادر امليا  ثابتةوحمدودة وه  بالتا  معرّضة لل واس 

  81) نتدو  اىل ماال فاية.ول
فقـاس )ماهـذا  يتوضـتانـ  مـّر بسـعد وهـو  ومن االحادي  الشـريفة الدالـة علـ  ذلـك هـ  روي عنـ 

وايضـا يف حــدي    87) السـر  ياسـعد ؟ قـاس ايف الوضـوء ســر  ؟ قـاس : نعـو وان كنـت علــ  فـر جـار .
  86) آخر قاس : )خيار امي يتوضلون باملاء اليسري .

بكل انواع ومراهر  من القواعـد واالنرمـة الـي تـدخل  ل سرا ن نعترب ان حتر  االسال  اذن ينبغ  ا
 يف الار احلفا  عل  البيةة.

 قاعدة االتالف رابعا:
وس ذات مسـا  يف قضـايا البيةـة، بـاألمر األوه  من القواعـد الفقهيـة الـي تعـد يف مضـموفا وداللتهـا 

الذن والرضـا، وهـذا اعـو مـن ان يكـون عـن عمـد او عـن خطـت، ومعناها هـو اسـتهالإ مـاس املسـلو بـدون ا
ومفادها )الضمان عل  من يتلف ماس الغري  وبعبارة اخرى )من اتلف ماس الغري فهو ل  ضامن  وهذا ما 
ذكر يف كت  املتقدمن واملتتخرين منهو. فاذا حتق  اتال  ماس الغري بدون اذن  ورضا  يكـون املتلـف هـو 

 اتلف  اىل مالك  قيمة او م ال. الضامن حع يلدي ما
والتعدي عل  عناصر  البيةة ومكوناكا واالعتداء عليها واتالفها من ابرا موارد ومصاريف اتال  ماس 

ليس اتالفا يتعل  بفرد بل هو اتـال  ملـوارد هـ  ملـك لعمـو  املسـلمن،  ألن الغري، بل هو اشد من ذلك 
، اما اذا  ودر  اذا كان يتعل  مباس ش   حمدد ميكن تعويض  ن االتال  لذا ميكن اعتبار  اشد حرمة، أل

  85) كان يتعل  مباس االمة ومواردها فكيف ميكن تعويض .
فمــن اعتــدى علــيكو فاعتــدوا وقــد وردت آيــات قرآنيــة ك ــرية يف االســتدالس علــ  هــذ  القاعــدة منهــا 

 بوا مب ـــــل مـــــاعوقبتو بـــــ وان عـــــاقبتو فعـــــاق  واخـــــرى 296-)البقـــــرة عليـــــ  مب ـــــل مـــــا اعتـــــدى علـــــيكو..
لت  عن تقاس : )س عن اي عبد ا(  . اما الروايات الواردة فيها منها : صحيحة احللا 214النحل/)
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شــ ء يوضــ  علــ  الطريــ  فتمــر الدابــة فتنفــر بصــاحبها فتعقــر ، فقــاس : كــل شــ ء يضــر بطريــ  املســلمن 
 هذا الباب. وروايات اخرى ك رية وردت يف  84) فصاحب  ضامن ملا يصيب  .

وللفقهــاء اراء يف هــذ  املســتلة قــاس الشــي  الطوســ  : )املاشــية اذا أفســدت ارعــان لقــو  فــان كانــت يــد 
  83) ن جنايتها كجنايت ، وفعلها كفعل  .صاحبها عليها فعلي  ضمان ما أتلف أل

ليــ  ويــذكر العالمــة احللــ  هــذا املوضــوع )اذا كــان لرجــل كلــ  عقــور فلــو حيفرــ  فــتتلف شــيةا كــان ع
وال شك ان هذ  القاعدة هلـا مصـادي  منهـا وجـوب الضـمان علـ  مـن   88) مفّرط يف حفر   ألن ضمانة 

اتلف اي مورد من موارد البيةة العامة، كتن حيرت ارعـان او يتلفـ  أو يتعـدى علـ  الطرقـات، أو يقـو  بعمـل 
يسب  يف فساد البيةة وتدهور الصحة  يلول اهلواء او املاء وغريها يفا يتعل  بالبيةة او ابقاء ميتة احليوانات

  89) العامة.
 خامسا: قواعد اخرى

 -وضوع البيةة يف بعت مصاديقها منها :مل هناإ قواعد اخرى سو  جنملها بالذكر ملا هلا خصوصية 
   قاعـــدة احـــرتا  مـــاس املســـلو وعملـــ  : واملقصـــود هـــذ  القاعـــدة احـــرتا  مـــاس املســـلو عـــن التصـــر  فيـــ

 ان ماس املسلو حمرت  ال اوا االعتداء والتجاوا علي  وكـذلك كـان عمـل العامـل والتعدي علي ، مبعق
املسلو حمرتمان ومتجورا فليلد اجرت . وال نف  ان املوارد البيةية ه  موارد عامـة ميلكهـا املسـلمون علـ  

واء النريـف سبيل االجتماع ن وتدخل يف الار املناف  العامة الي يستفيد منها كل افراد اجملتم ، فـاهل
ح  للجمي  وال حي  الحد تلوي  ، واملاء ح  للجمي  وال حي  تلوي   او الغص  من  وأخذ اك ر من 
حاجتــ  وكـــذلك احلــاس بالنســـبة للم روعــات واالشـــجار واحلــدائ  العامـــة والشــوارع والغابـــات ال اـــوا 

 ن اي جعفـر وتدس عل  ذلك موثقة اي بصـري عـ  90) الحد التصر  او العب  فيها أو قطعها.
،  92) من فســوت... اىل ان قــاس وحرمــة مالــ  كحرمــة دمــ  ل : ســباب املــ قــاس : )قــاس رســوس ا( 

فهـذ  الروايـة دلـت علـ  ان مـاس املسـلو حمـرت ، وبالتشـبي  بينـ  وبـن د  املسـلو وهـ  يف غايـة االتيــة. 
عناصـر هـ  امـواس عمـو  جمتمـ  واضـع وصـريع لكـون هـذ  ال أليوه  ضرورة احرتا  العناصر البيةيـة 

 املسلمن فيج  احرتامها وال اوا التعدي عليها.
  قاعدة املالامة بن حكو العقل وحكو الشرع : ويسـتفاد مـن هـذ  القاعـدة مـن القـوس املشـهور لـدى

الفقهــاء )كــل مــا حكــو بــ  العقــل حكــو بــ  الشــرع ، فــاذا حكــو العقــل بوجــوب شــ ء مــ ال حكمــا 
الشرع ب  ايضا، لعد  االنفكاإ بن احلكمن، وحبس  احلقيقة حكـو قطعيا مستقالن البد من حكو 

العقل الذي كان مورد اتفات العقالء مبا هو عقالء نفس حكو الشرع بال فعل، وعلي  يكون وجوب 
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الاعــة املــوىل، الــذي هــو مــن املســتقالت العقليــة، هــو الوجــوب الشــرع  بعينــ  واالمــر بــ  قولــ  تعــاىل 
لرســـوس واو  االمـــر مـــنكواليعـــوا ا( واليعـــوا ا. (91  .حيمـــل علـــ  االرشـــاد لتماميـــة البعـــ  عقـــالن

عدالـة ا(، ويف اصـوس الفقـ  لبحـ   إلتيـانوذكرت هذ  القاعدة يف عـدة جمـاالت منهـا علـو الكـال  
احلكـــو الشـــرع ، ومـــورد تطبيقهـــا علـــ  البيةـــة، فـــان مـــن اوضـــع وأهـــو  إلثبـــاتاملالامـــات ويف الفقـــ  
رة حفظ العناصر البيةية الن عـد  ذلـك ينـت  عنـ  اضـرار خطـرية حيكـو العقـالء االحكا  العقلية ضرو 

 . 97) بقبحها
ويذكر السيد الصدر ان املراد من حكو العقل هذا هـو كشـف  عـن احلكـو البشـري ال اسـت ناء احلكـو،  

  فــان وبنــاءا علــ  ماتقــد 96)كمــا قــاس : )ودور العقــل بالنســبة اليــ  دور املــدرإ ال دور املنشــئ واحلــاكو .
ضــرر يتعلــ   ألنــ املالامــة بــن حكــو العقــل القاضــ  بوجــوب دفــ  الضــرر عــن البيةــة ومكوناكــا وعناصــرها 

بــالنفو  واالمــواس واالعــراض، وبــن حكــو الشــرع ينبغــ  ان يكــون مــن االحكــا  الــي يتســام عليهــا اهــل 
مـن الضـرر وال شـك بـان  الشرع والعر  وكل العقالء. فالعقل هو احلـاكو اوال واخـران بوجـوب حفـظ البيةـة

 ذلك يتواف  م  احكا  الشريعة ومقاصدها.
   قاعـــدة وجـــوب دفـــ  الضـــرر احملتمـــل : اي انـــ  اذا احتمـــل الضـــرر يف عمـــل مـــن االعمـــاس اـــ  دفعـــ

)حبصوس امللمن  ن والواضـع ان الضـرر النـات  مـن تلـول البيةـة الـذي يشـكل يف عاملنـا املعاصـر أحـد 
اجملتمـــ  البشـــري ن وكمـــا ذكـــر يف قاعـــدة املالامـــة فـــان العقـــل حيكـــو أهـــو وابـــرا األخطـــار الـــي كـــدد 

 بوجوب دف  هذا الضرر واخلطر الكبري الذي يهدد اجملتمعات البشرية.
الشك ان هذ  القواعد الفقهية الي تقوس بانـ  )الضـرر والضـرار  وان درء املفاسـد مقـد  علـ  جلـ  

  واحملافرـة علـ  االمـواس العامـة واخلاصـة والضـمان هلـا املصاش والنه  عن االسرا  والتبذير وعد  االتال
احلياتيـة يف  بـاألمورواحرتا  ماس املسلو وعد  التعدي علي  وحكو العقـالء بعـد  الضـرر علـ  كـل مـايتعل  

اجملتم  ه  مـن اهـو القواعـد الـي تـدي اىل احملافرـة علـ  البيةـة واملـوارد الطبيعيـة وملـا تفاقمـت قضـايا البيةـة 
لشــغل الشــاغل للعــام يف الوقــت احلاضــر فــان ذلــك يســتدع  ضــرورة يفارســة الرتبيــة البيةيــة يف واصــبحت ا

والشــباب ليشـــبوا عليهــا، وقــد اصـــبحت لــديهو ســلوكا معتـــادا، حيســون بالبيةــة ومشـــاكلها،  الــن ءنفــو  
 وحيافرون عليها، ويتحملون مسلولياكو الش صية جتاهها.

 الخاتمة واهم النتائج

لبيةة يهد  اىل محاية االنسان واحملافرة علي ، ودفـ  كـل اشـكاس اخلطـر عنـ ، ومـن هنـا ان االهتما  با
نشـتت احلاجــة اىل وضـ  اســس وركـائ  لعلــو البيةـة ورســو الـار عــا  لتحديـد العالقــة والتفاعـل والتــتثري بــن 

 االنسان وكل امل لوقات احلية م  حميطها الذي تعي  في .
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احملـي   الـذي يعـي  فيـ  االنسـان، والن  ألفـاهتمامـا كبـريا بالبيةـة ولذلك اهتمت الشريعة االسـالمية ا
االسـال  تكفـل باحلفـا  عليـ  ومحايتـ  مـن االضـرار الناجتــة مـن  الفـة قـوانن الشـريعة وعـد  االلتـ ا  هـا مبــا 

 .جمتم  بية  سليو ومعاىف بإااديسب  الضرر البية  ل ، وصوال اىل رسو وحتديد اهو املعام الي تكفل 
ويتمت  االسال  بنررة اعم  واوس  للبيةة، حي  لال  االنسان ان يتعامل م  البيةة مـن منطلـ  افـا 
ملكيــة عامــة اــ  احملافرــة عليهــا حــع يســتمر الوجــود، فكانــت دعــوة االســال  اىل لهــارة الــروم وكــذي  

 الطبيعة. النفس اوىل املنطلقات الي تدف  االنسان اىل تطهري وتنريف كل ما هو حول  يف
فالبـد ان يشـرع القـوانن والضـواب  والسـلوكيات  ل نسـانفاذا كان ا( تعـاىل قـد خلـ  البيةـة وسـ رها 
 الن االرض ه  البقعة املست لفة ل .الي تتكفل حبفرها وتواافا وكيفية التعال  معها 

اصبع االنسان مهـددا يف امنـ  وظهرت اثار التلول يف كل عناصر البيةة من ماء وهواء وتربة وغذاء، ف
وصحت  وراحت  يف اااء االرض، فشرعت قوانن محايـة البيةـة يف الربـ  االخـري مـن القـرن العشـرين كضـرورة 
مــن الضــرورات االساســية للحفــا  علــ  البيةــة الــي يعــي  فيهــا االنســان مــ  غــري  مــن الكائنــات احليــة يف 

 تواان حمكو.
 -حلماية البيةة ه  : واهو الضواب  الي وضعها االسال 

تك يــف العمــل االجتهــادي الســتنباط وســن القــوانن البيةيــة بــوح  مــن القــرآن الكــر  والســنة النبويــة  .2
 الشريفة ويعد تطبيقها من الاعة ا( ورسول .

محايــة البيةــة عمليــة متعــددة االبعــاد حتتــا  اىل تشــ ي  امل ــالر البيةيــة واىل ضــو اجلهــود التشــريعية  .1
تعاضـدها ميكننـا الوصـوس اىل و  اجلهـود التنفيذيـة واالجـراءات العمليـة، وبتكـاثف اجلهـود  والتوعية اىل

 بيةة افضل وحياة اسلو وأسعد.
فقــ  بيةـ ، لكــن املشـكلة يف عــد   بتتسـيسان القـوانن االســالمية والقواعـد الفقهيــة االسـالمية كفيلــة  .7

وحتويلها اىل مادة قانونية مسلولة عن بذس اجلهد الكايف الست را  هذ  القوانن من الكتاب والسنة 
 تطبيقها الدولة.

 ل نســانفـ  االسـال  عــن االسـرا  يف اســتغالس مكونـات البيةــة، وفـ  ايضـا عــن الفسـاد فــال اـوا  .6
عصـ  احليـاة  ألفـاتكوين مكونات البيةة او اتالفها من غري سب  مشروع، واالهتما  مبصادر امليا  

 وهو وسيلة للنرافة والطهارة.
تلثر يف التواان البية ، فال يطغـ  نـوع  ألفاامل تلفة  بتنواعهااهتو االسال  باحلفا  عل  امل لوقات  .5

 عل  آخر الن كل امل لوقات ل  دور  بقدرة ا( تعاىل، لتمر احلياة وف  انرمة االسال .
التبــذير، توجيــ  ســلوإ االفــراد اــو االســتغالس اجليــد ملكونــات البيةــة وتتضــمن عــد  االســرا  وعــد   .4

 والبعد عن الرت ، واالعتداس والتواان يف كل ش ء 
العودة اىل الطبيعة يف لريقة الغذاء وكذلك يف مصادر الـدواء الن الطبيعـة فيهـا جمـاالت ك ـرية للغـذاء  .3

االنســـان االعتمـــاد عليهـــا يف  بإمكـــانوكـــذلك ك ـــري مـــن االعشـــاب والنبـــات الـــي  ل نســـانالصـــح  
ر اجلانبيـة هلـا، مـن منطلـ  الوقايـة خـري مـن العـال ، ومعرـو االمـراض هـ  عالج  ودوائـ  وبعـد  االثـا
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قابلـة للتــوق  مبجـرد معرفــة كــل انسـان الت اماتــ  الصـحيحة ومــا اــ  عليـ  اجتــا  اسـرت  واجتــا  جســد . 
ومحاية الرتبة والنباتات واالشجار من اخطار املواد الكيمياوية املتداخلة معها او است دا  االقل ضررا 

 سبة هلا.بالن
اصدار تشريعات الضب  مبا يتف  ومواجهة أخطار التلول ويقو  عل  التوجيهات العلمية احلدي ة ذا  .8

الفعالية يف محاية البيةة، وا  احل   يف تطبي  هذ  التشريعات تطبيقـا فعليـان، فـال ترـل معطلـة لك ـري 
عامة او املغلقة، وحرر القاء من قواعد الضب  يف كل الدوس، م ل قاعدة من  التدخن يف االماكن ال

 القاذورات يف امليا  العامة او يف الطرقات.
النه  عن االجتـار بالسـل  امللوثـة واملـواد الغذائيـة الـي انتهـت صـالحياكا او فيهـا مـواد  لقـة كيمياويـا  .9

تــراخي  احملــالت والصــيادلة وتكــون وفــ  الضــواب  والشــروط الصـــحية  مــلثرة علــ  االنســان وضــب 
 العامة.
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 ابها آثارهاالزيامة الدينية للسيد الخوئي أسب

The religious leadership of AL-Khooie : 

reasons and effects 

       Inst.Dr. Mohammad Hossein Abood (1)م.د. محمد حسين عبود 

     

 المقدمة

 احلمد ( رب العاملن وأفضل الصالة وأمت التسليو عل  حممد وآل  الطيبن الطاهرين
  النا ،أن بع  فيهو األنبيـاء مبشـرين ومنـذرين،وجعل هلـو أوصـياء لقد مّن املوىل سبحان  وتعاىل عل

، الــذين مســتحفرن،يقون ديــن ا( بــدمائهو،حع إذا مضــوا أورل شــريعت  علمــاء أمــة نبيــ  املصــطف 
إذا كان يو  ، وورد يف احلدي  أن  )) 1)  علماء أمي كتنبياء بين إسرائيل)):قاس فيهو سيد الكائنات 

واحد ، ووضعت املوااين ، فيوان دماء الشهداء م  مداد العلمـاء،فريجع    ا( الّنا  يف صعيدالقيامة مج
، فـإذا ثيـت لـدينا ذلـك علمنـا مبقـا  العلمـاء ومكـانتهو،ودورهو يف  7)  العلمـاء علـ  دمـاء الشـهداء  مـداد

والرتمجان العملــ  حفـظ نســي  األمــو وتقــدمها،ولعل هـذا مــا دفــ  الباحــ  اىل الوقـو  علــ  أحــد األم لــة،
ـــــ  لألحاديــــ  آنفــــا،وأعين بــــ  الســــيد اخلــــوئ  ، الــــذي حضــــ  مبــــا م حيــــت بــــ  العلمــــاء الســــابقن عليـــــــ

والالحقـــن هلـــإذ تســـنو اعامـــة احلـــواة العلميـــة باســـتحقات وجـــدارة،  واســـتطاع أيـــن يـــدير دفتهـــا يف ظـــرو  
يــت البعــ  املقبور،يتحينــون الفــرص سياســية معقــدة،كان فيهــا أعــداء الــدين واملــذه  واجملتمــ  مــن لواغ

ويتنررون اهلفوات،من أجل اإلنقضـاض علـ  احلـواة العلميـة يف النجـف األشـر ،وحتقي  مـ رب أسـيادهو 
يف إفاء وجودها بالكامل،كوفا   ل الصـرم األقـدر علـ  جتسـيد األلروحـة اإلسـالمية الصـادقة، يف وقـت 

                                                        
 جامعة كربالء/كلية العلو  اإلسالمية / قسو الدراسات القرآنية. - 2
 .1/17: حبار األنواراجمللس  - 1
 .1/347السيول : اجلام  الصغري - 7
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ير النمــاذ  املمســوخة واملشــوهة مــن علمــاء الــبالط أضــحت فيــ  الســاحة اإلســالمية،مرك ا مــن مراكــ  تصــد
وفقهـــاء الســـلطة، فضـــال عـــن النرريـــات الفكريـــة املتطرفـــة الـــي تبنتهـــا امللسســـات املشـــبوهة الـــي ســـعت اىل 

 نْشرها يف أااء العام اإلسالم .
،ومبـا إن السيد اخلوئ  مـن األعـال  الـذين قلمـا اـود ال مـان مبـ لهو، ومـن أجـل اإلملـا  بـتلرا  البح 

يتناســ  وعنوانــ  فقــد اقتضــ  البحــ  أن يكــون يف مباحــ  ثالثة،تضــمن املبحــ  األوس مخســة مطالــ  
حتــدثت عــن الســرية الذاتيــة للســيد اخلــوئ  بكــل أبعادهــا، فيمــا كــان املبحــ  ال ــاين مبطالــ  ثالثــة أبــرات 

تبة عل  ال عامة العلمية،ت أسباب ال عامة العلمية للسيد اخلوئ ،اما املبح  األخري فقد كان يف اآلثار املرت 
 النتائ  الي   ضت عن البح ،فاملصادر املعتمدة من قبل الباح .

وختا  الكال  مسك اخلتا  بتج س الشكر للع ي  العال  وأفضل التحايا والسال  عل  سيد األنـا  وآلـ  
 الكرا .

Abstract 
Praise be to Allah and the best prayer and delivery Muhammad and The 

God of the good and virtuous. 

I have from God the Almighty to the people, that sent them prophets, 

evangelists and, warning, and make them guardians Msthfezan, Icon 

religion of Allah with their blood, even if they went bequeathed his law 

nation scientists Nabih Mustafa (peace be upon him), who said, including 

the master objects (God bless him and his family): ((my scientists Kanbea 

Children of Israel)) (*), and mentioned in the talk that he ((if the Day of 

Resurrection Allah gather people in one hand, and put the scales, Viozn 

blood of the martyrs with outrigger scientists, are likely outrigger scientists 

on the blood of the martyrs)) (1), if thet we have it taught us a vendor 

scientists and their status, and their role in keeping Nations and provided 

the fabric, and perhaps this is why the researcher to stand on one of the 

examples, and practical Torgoman to talk above, and I mean by Mr. al-

Khoei (may), which DAI including not exhorts its predecessors scientists 

and subsequent to this assumption by the leadership of the Hawza worthily 

and well-deserved, and was able Where manages rudderless in a complex 

political circumstances, where the enemies of religion and creed and 

community of tyrants Baath buried, waiting for opportunities and Atnzeron 

lapses, in order to pounce on the Hawza in Najaf, and achieve ends 

masters in the end the entire existence, it represents the edifice best able 

to embody the thesis Islamic sincere, at a time when becoming the Islamic 

arena, a center of export distorted and deformed tiles scientists and 

scholars power models centers, as well as extreme intellectual theories 
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adopted by the suspicious institutions that sought to publish in throughout 

the Muslim world. 

 المبحث األول :حياة السيد الخوئي 

 املطلب األول: والدته ونشأته:
السيد اخلوئ  هو السيد أبو القاسو ابن آيـة ا( السـيد علـ  أكـرب اخلـوئ  بـن السـيد هاشـو بـن السـيد 

  6).عل  أصغر ينته  نسب  اىل اإلما  موس  بن جعفر 
والواقــ  إن مــن يــرو  أن يقــف علــ  أعتــاب هــذا العلــو العــيلو نشــتة ونســبا، ال حيتــا  لك ــري عنــاء، أو 

فع سْفر  اجلليل )معجو رجاس احلدي   يف اجل ء ال ال  والعشرين، ليتخذ عريو جهد، إذ يكفي  أن يتص
بيــد  الســيد اخلــوئ  نفســ ، ليحدثــ  عــن نفســ ، بعــد أن يصــل يف فهــر  املعجــو املــذكور اىل ا ــ  فيقــوس: 

هــ ، 2723))ولدت يف بلدة )خوى  من بـالد أذربيجـان يف الليلـة اخلامسـة عشـر مـن شـهر رجـ  سـنة )
الدي وأخويت،وأتقنت القراءة والكتابة وبعت املباد ،حع حدل االختال  الشديد بن وها نشتت م  و 

األمـــــــــة،ألجل  حادثـــــــــة املشـــــــــرولة،فهاجر املرحـــــــــو  والـــــــــدي مـــــــــن اجلهـــــــــا اىل النجـــــــــف األشـــــــــر  ســـــــــنة 
هـ برفقة أخ  االكرب املرحو  السـيد عبـد ا( اخلوئ ،وبقيـة أفـراد 2770هـ ،والتحقت ب  يف سنة )2718)

 . 5) عائلتنا 
،ابتــدأ رحلتــ  العلميــة وحــن وصــل الســيد اىل النجــف االشــر ،وحل يف عــرين جــد  أمــري املــلمنن 

 بقراءة العلو  األدبية واملنط .
 املطلب الثاني:أساتذته.

قــرأ الســيد اخلــوئ  الكتــ  الفقهيــة واألصــولية لــدى لائفــة واســعة مــن أعــال  حــواة النجــف االشــر  
هــــ  علـــ  2778،وحضـــر الـــدرو  العليـــا )املبحـــ  اخلـــار   عـــا  )مـــة العلميـــة.عل  رأســـهو والـــد  العال
 : 4)أكابر علماء امان  آنذاإ وهو

 هـ .2779آية ا( فتع ا( املعرو  بشي  الشريعة األصفهاين )ت .2
 هـ .2785آية ا( الشي  مهدي املااندراين )ت .1
 هـ .2742آية ا( الشي  ضياء الدين العراق )ت .7
 هـ 2742حسن األصفهاين )ت آية ا( الشي  حممد .6
 هـ .2755آية ا( الشي  حممد حسن النائيين)ت .5
 هـ .2790آية ا( السيد حمسن احلكيو )ت .4

                                                        
عدد خـاص عـن اإلمـا  اخلـوئ  املرجـ  \هولند –  املرك  الوثائق  لرتال أهل البيت)\اكادميية الكوفة \ :جملة املوسو  - 6

 .157\الشيع  األكرب 
 .10\17هـ  2627الطبعة اخلامسة ) \هـ :معجو رجاس احلدي  2627السيد اخلوئ  )ت - 5
 .257\هـ 264إيران ) –لهران \+ الشاهرودي: نور الدين :املرجعية الدينية ومراج  االمامية  10\17 : .ن  - 4
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وغــريهو مــن جهابــذة الفقــ ،وكان قــد تتلمــذ علــ  األصــفهاين و النــائيين يف الفقــ  واألصــوس،أك ر مــن 
 لفق .    غريتا،إذ حضر عل  كل منهما دورة كاملة يف األصوس،وعدة كت  يف ا

كمــــا انــــ  قــــرر حبــــ  كــــل منهما،وقــــد بــــ ا جنــــو الســــيد اخلــــوئ  يف  ــــاء احلــــواة العلميــــة يف النجــــف 
االشــر ،فحاا يف الروايــة ــــ بعــدة لـــرت ــــ إجــااة مجلــة مــن الفقهـــاء العرــا ،ومن تلــك الطرت،مــا روا  عـــن 

عروفــــــة بـــــــ )مواقــــــ  شـــــي   النــــــائيين عــــــن شــــــي   النـــــوري بطرقــــــة احملــــــررة يف كتابــــــ  )مســـــتدرإ الوســــــائل  امل
 .   النجو  ،املنتهية اىل أهل البيت 

،وبلــل مــن املكانــة العلميــة  3) يــ  حب ــ  بالبالغــة والبيان،واملقــدرة العاليــة علــ  إيصــاس أفكــار  اىل لالبــ 
 السامية ماجعل  املرج  العا ،واعيو احلواة العلمية يف النجف االشر .والشيعة يف أااء العام.

ام يتـــتت  للســـابقن لـــ  واملتـــتخرين عنـــ  ))بوصـــف  األســـتاذ األكـــرب واملرجـــ  الـــديين فتـــتت  لـــ  بـــذلك مـــ
 تقليدان يف العام اإلسالم .  8)األك ر  

 املطلب الثالث :تالمذته:
لعـــل يفـــا مييـــ  الســـيد اخلـــوئ  هـــو ك ـــرة تدريســـ  يف احلـــواة العلميـــة، وألقـــ  حماضـــرات  يف الفقـــ  )البحـــ  

هـــــ ،كما دّر  مجلــــة مــــن 2182)ت  9)ن ملكاســــ  الشــــي  األنصــــاري اخلــــار  ، وأمت دورتــــن كــــاملت
هــــ يف تـــدريس 2733ربيـــ  األوس عـــا  ) 13الكتـــ  األخـــرى،ودورتن كـــاملتن لكتـــاب الصالة،وشـــرع يف 

  20)هـ  فبدأ بكتاب الصالة. 2773فروع )العروة الوثق   للسيد الي دي)ت 
  من املراج ،وانصراف  اىل تدريس تفسري الفران إن من أهو الصفات العلمية للسيد هو انفراد  عن غري 

،وقد أمثر  22)الكر ،وقد استمر عل  ذلك برهة من ال من،غري أن ظروفان حالت دون حتقي  رغبت  يف إ ام 
أضــــحوا فيمــــا بعــــد مــــابن جمتهــــد   21)تدريســــ  يف احلــــواة عــــن بــــروا مجــــ  غفــــري مــــن للبــــة العلــــو  الدينيــــة،

،والـــدعوة اىل اخلـــري وأهـــل بيتـــ  الطـــاهرين رض،لنْشـــر فقـــ  املصـــطف  ومرج ،انتشـــروا يف أصـــقاع األ
 والفضيلة،لعل من أبراهو: 

 هـ 2601)تآية ا( العرم  السيد الشهيد حممد باقر الصدر  .2
 آية ا( العرم  السيد عل  السيستاين )معاصر . .1
 سعيد احلكيو )معاصر . دآية ا( العرم  السيد حمم .7
 حممد إسحات الفياض )معاصر . آية ا( العرم  الشي  .6
 آية ا( الشي  باقر االيرواين )معاصر . .5

                                                        
 .1/529ــ لبنان  هـ  ال قلن بريوت2610)2 :الغروي : حممد)معاصر :م  علماء النجف األشر / ط - 3
 .256الشاهرودي : املرجعية الدينية ومراج  اإلمامية / - 8
 .11\17\ :السيد اخلوئ  :معجو رجاس احلدي   - 9
 .11\17 : .ن  - 20
 .11\17 : .ن  - 22
 .133\بلل تالمذة السيد اخلوئ  أك ر من )ستمائة تلميذ  :جملة املوسو  - 21
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 السيد الشهيد عبد الصاح  احلكيو بن حمسن احلكيو. .4
 السيد عبد الع ي  الطبالبائ . .3
 الشي  عبد اهلادي آس راض  النجف  )معاصر . .8
 السيد عبد الكر  االردبيل  املوسوي )معاصر . .9
 عاصر .الشي  مرياا جواد التربي ي )م .20
 الشي  امحد البهاد  )معاصر . .22
 السيد عالء الدين حبر العلو . .21
 الشي  باقر شريف القرش  )معاصر . .27

وغريهو  يفا قد يطوس املقا  بذكرهو،وقد انربى مج  كبري من تالمذت  لتقرير أحباث ،والتعلي  عل  فتاوا   
،والســــــــــيد علــــــــــ   25)ين والســــــــــيد حممــــــــــد الرومــــــــــا  26)،واملــــــــــرياا جــــــــــواد التربيــــــــــ ي 27)كالشــــــــــي  الفيــــــــــاض

 ،وسواهو. 23)،والسيد عالء الدين حبر العلو   24)الشاهرودي
 املطلب الرابع :مؤلفاته وآثاره:

تــــرإ الســــيد اخلــــوئ  إرثــــا علميــــان ثــــران تقا تــــ  علــــو  الفقــــ  واألصــــوس والتفســــري والرجاس،وغريها،حتكيــــ  
 : 28) من أبراهااملصنفات واملللفات املتناثرة يف القضايا املعرفية املتنوعة،لعل 

 البيان يف تفسري القران. .2
 )تقرير حب  أستاذ  النائيين  29)أجود التقريرات  .1
 تكملة منها  الصاحلن. .7
 مباين تكملة منها  الصاحلن. .6
 كذي  وتتميو منها  الصاحلن. .5
 املسائل املنت بة. .4
 . 10)تعليقة عل  العروة الوثق   .3
 رسالة يف اللبا  املشكوإ. .8
 نفحات اإلعجاا. .9

                                                        
  .2781اضرات أصوس الفق )تقرير حب  اخلوئ  / مطبعة النجف) : الشي  الفياض: حممد اسحات: حم - 27
 يف كتاب  صراط النجاة. - 26
  : تعليقات  عل  مناسك احل  للسيد اخلوئ . - 25
  : عل  الشاهرودي: دراسات يف أصوس الفق  )تقرير حب  اخلوئ  . - 24
 ين حبر العلو . : السيد اخلوئ : مصبام األصوس )تقرير حب  اخلوئ   للسيد عالء الد - 23
 ، وغري .1/529+ الغروي: م  علماء النجف األشر  17/16تطرت السيد اخلوئ  لذكرها يف معجم ،  : املعجو  - 28
يشــتمل علــ  مباحــ  أصــولية معمقــةفيها عصــارة الفكـــر األصــو  للســيد اخلــوئ  والشــي  النائيمين،ويعــد أوس أثــر للســـيد  - 29

هــ : نـور األفهـا  يف علـو الكـال  /حتقيـ  ابـراهيو اللوسـايت/ ملسسـة النشـر االسـالمية 2600اخلوئ .  : احلسيين اللوسـايت: حسـن)ت
 .2/75هـ 2615)2/ط

 يتضمن آراء السيد اخلوئ  وفتاوا  وتعليقات  عل  كتاب العروة الوثق  للسيد الي دي. - 10
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   الرسائل.منت  .20
 منت   توضيع املسائل. .22
 تعليقة عل  املسائل الفقهية. .21
 مناسك احل )عري . .27
 مناسك احل )فارس  . .26
 تعليقة املنه  ألحكا  احل . .25

 .وغريها من املللفات الي جاد ها فكر السيد اخلوئ  
 املطلب الخامس:وفاته:

 يكـــن لينقطـــ  عـــن اإلفتـــاء مـــ  كـــل مـــا ام بـــ  مـــن الضـــعف واهلـــ اس وهـــو يف مـــرض املـــوت،غري أنـــ  م
والبحـ ، وكــان ألقــ  العلمــ  وتتــ  التفارقــا ، حــع أيامـ  األخــرية، الــي أصــي  فيهــا بنكســة يف قلبــ ،وكان 

  ،ونقـــل علـــ  أثرهـــا  إىل مستشـــف  ابـــن النفـــيس يف بغـــداد،وم يعـــ  بعـــدها 2997ذلـــك يف أوائـــل عـــا )
،وأرخت وفات  فن  وار جد  أمري امللمنن لويالن،فرحل اىل الرفي  األعل  يف صفر من نفس العا ،ود

 :   بتبيات لألستاذ الدكتور حممد حسن الصغري كتبت عل  واجهة قرب  وه 
 لماااااااااااا اصاااااااااااطف نا للهااااااااااادى مرج اااااااااااا
 وماااااااااا ن علاااااااااااي قااااااااااد د ااااااااااااااا موق ااااااااااااااا  
  اااااااااااااودي  ااااااااااااااه ز لهاااااااااااااا مسماا اااااااااااااااااا  

 

 وأصاااااااااااااب  الخاااااااااااااوئي    اااااااااااااه د ااااااااااااا   
 وهكااااااااااااااااااا ا عاقااباااااااااااااااااااا  الم قا اااااااااااااااااااااا 

 (13) حاااااااااا  مب اااااااااا إ اااااااا   حناااااااا لااااااا   
 

 المبحث الثاني :أسباب الزيامة الدينية للسيد الخوئي.

ال بـد قبــل اخلــوض يف أســباب ال عامــة،من التطـرت اىل معــق ال عامــة، فقــد ورد يف كتــ  الصــحام،بان 
اعو يـ عو اعامـة ، أي : صـار و  عيو القو  : سيدهو ورأسهو الذي يتكلو عـنهو،املراد منها هو السيادة،ف

  11)عيما سيداهلو ا 
مبيـــ ة ميكـــن عـــدها مـــن أهـــو األســـباب الـــي منحتـــ  االنفـــراد عـــن ســـائر   يـــ  عصـــر الســـيد اخلـــوئ  

األعصار  الي مرت ها حواة النجف األشر  العلمية،وه  تولي  اعامـة احلـواة العلميـة،عل  اـو م يكـن 
دان ل  أبناء املذه  يف كل أصقاع لغري ،يفن سبق ،أو خّلف  من املراج ،فقد كان اعيو الشيعة يف العام،و 

املعمورة بالوالء والطاعة.من هنا فان اعامت  يف ـ الواق  ـ ظاهرة تستدع  اإلعجاب والتتمل والبح ،وهذا 
مــادع  الباحــ  لغــور أسرارها،وســرب أغوارها،واســترهار األســباب الكامنــة وراءهــا ،والــي تتبلــور يف تقــدير 

 طال  ثالثة ه :الباح  يف أبعاد ثالل تناثرت يف م

                                                        
 .67 : حممد حسن الصغري: فق  احلضارة / - 12
 .2/746 : الفراهيدي: كتاب العن  - 11
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 املطلب األول :البعد العلمي :
فمكانة السيد اخلوئ  العلمية ونشال  احلواوي الد وب ليلـة توليـ  ـــ علـ  كـرب سـن  ـــ ملنصـ  ال عامـة 
الدينيــة يكشــفان عــن جانــ  مهــو مــن جوانــ  ش صــية،الي أهلتــ  هلــذ  املكانــة،ولك  نلــو  وانــ  هــذ  

 اآلتية: البعد ينبغ  التعرض ل  ضمن اجلهات 
 األولى :اج هاده:

انتقــل الســيد اخلــوئ  مــن اذربااــان اىل النجــف االشــر  ولــ  مــن العمــر ثــالل عشــر ســنة واخنــرط يف 
السلك احلواوي متنقالن بن درو  البح  اخلار  وهو ملا ي س شابان يافعان، فكان لذلك أثرا بالغان يف نبوغ  

يف حـواة النجـف مدخليـة   –آنذاإ   –املناه  األصولية  العلم  يف وقت مبكر قياسان ألقران ،وكان لتعدد
 . 17)كبرية يف صقل هذا النبوا،فقد أفاد السيد اخلوئ  من مدار  ثالل

كـان أرباهـا مـن أســاتذة السـيد اخلوئ ،تباينـت الـر ى األصــولية فيمـا بينها،فمدرسـة األصـفهاين كانــت 
ين ،الذي اششتفهر بالفلسفة واحلكمة،وقد كان متتثرة باملنه  الفلسف ،ألفا تعكس توج  الشي  األصفها

     متتهلان كما يعرب عن  البعت.
أما مدرسة اقا  ضياء العراق  فرمبا كانت عل  خـال  مدرسـة األصـفهاين،إذ أنـ  كانـت تعتمـد املـنه  
العلم  اخلال  دون اآلراء الفلسفية،فيما كانت مدرسة الشي  النائيين جامعة للمنهجن الذا فقد غطت 

 مدرسة النائيين عل  مدرسة العراق  واألصفهاين،
واحل  أن وجود املدار  ال الل يف الساحة العلميـة حلـواة النجـف األشـر ،كان لـ  أثـر بـالل يف كيةـة 
الرــرو  للســيد اخلــوئ  ألن امــ  بــن هــذ  املــدار  ال الل،ويبلورهــا يف مدرســة خاصــة،عرفت فيمــا بعــد 

برباعــة أن يبــّن أســا  آراء األصــفهاين وحيــل لالســو أفكــار ،م  مــا  ، واســتطاع 16)مبدرســة الســيد اخلــوئ 
يكتنفهـــا مـــن عمـــ  فلسف ،واســـتطاع أن امـــ  بـــن دقـــة الفيلســـو ،وعرفيات الفقيـــ ،من دون أن تشـــعر 

 . 15)بتفاوت يف مستوى األداء
ولعــل يف قولــ  الـــذي ينقلــ  عنـــ  تلميــذ  وخليفتـــ  الســيد السيســـتاين،ما يكشــف عـــن احتوائــ  وهضـــم  
ألفكـــار أســـاتذت ،إذ يقـــوس: ))لكـــل شـــ  علـــة ماديـــة وعلـــة صـــورية،والعلة املاديـــة ألصـــولنا أفكـــار الشـــي  

   .14)األصفهاين  الكمباين،والعلة الصورية ل  أفكار احملق  النائيين  
مــــن هنــــا أصــــبحت آرا   تــــذكر اىل جانــــ  آراء أســــاتذت ،وقد ســــاعد  علــــ  ذلــــك قربــــ  مــــن أســــتاذ  

ت البـاح ن اىل أن املدرسـة األصـولية بـدأت بالشـي  املفيـد وانتهـت بالسـيد اخلـوئ  النائيين،ورمبا ذه  بعـ
(13 . 
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وبعبارة أخرى إن اما  التجديد األصو ،م حيسن أن ميسك بـ  مـن املتـتخرين، م ـل مـا بـرع بـ  السـيد 
ويـ  إن اخلوئ ،وان التجديد يف أصوس الفق  بعد  ،ال يعـدو أن يكـون جتديـدان يف العـرض واألسـلوب والتب

م يكن تكرار واجرتارا،وم يكن باملستوى الذي يرق  الن ينعـت أصـحاب  بـتفو أصـحاب مدرسـة كالسـيد 
 .اخلوئ  

من ت تتضع لنا اجلوان  العلمية هلذ  الش صـية.الي كـان مـن شـافا أن ترتفـ  بصـاحبها اىل مسـتوى 
 باها من جهة أخرى.اعامة احلواة العلمية يف النجف االشر  من جهة،واحملافرة عل  أس

 النا    :أعلم  ه:
قــد يرتائــ  للــبعت انــ  ال فــرت بــن أعلميــة املرجــ  واجتهاد ،وأفمــا  يفضــيان اىل معــق واحد،بْيــد أن  
الواقــ  يكشــف خــال  ذلك،فقــد يكــون العــام جمتهــدا أحيانــا،وال يكــون األعلو،وقــد يكــون جمتهدااألنــ  

اخلـوئ   ـدارة واسـتحقات،ت عرب عـن ذلـك اإلشـراقات العلميـة األعلو بن أقران ،وهذا ما حر  بـ  السـيد 
 تقا هما م  غري  من اجملتهدين. ناملتمي ة يف تترن ،مضافا إلبداع  األصو  والفقه  اللذا

لعــل مــن أبراتلــك اإلشــراقات، إبداعاتــ  يف احلقــل الرجا ،فقــد كــان حبــ  رجاليــان بارعان،ومتتبعــا ضــليعان 
ن ذلـــك موســوعت  الرجاليــة املعروفــة )معجــو رجـــاس احلــدي  ، الــي ت عــد مـــن بــتحواس الرجــاس، تكشــف عــ

احدل ما ك تـ  يف الرجـاس ومـن أك رهـا مشـوالن، ومـن خصـائ  هـذ  املوسـوعة وم اياهـا ))انـ  قـد ذكـر يف 
ترمجــة كــل شــ   مجيــ  رواتــ ،ومن روى عــنهو يف الكتــ  األربعة،وقــد يــذكر مــا يف غريهــا أيضا،والســيما 

 . 18)د ذكر أك ر ما في  من الرواة، واملروي عنهو  رجاس الكش ،فق
ينبــــئ عــــن مقــــدرة عالية،وإحالــــة تامــــة بــــتدوات علـــــو  واحلــــ  إن معجــــو رجــــاس احلــــدي  للســــيد 

 الرجاس،أنتجت هذا العطاء،حع أصبحت ارا   يف الرجاس،من أهو ما يرج  إلي  احملققون.
،  19)تشـــددان يف مســـائل اجلـــرم والتعـــديل ورمبـــا كـــان الـــداع  يف ذلـــك أن الســـيد مـــن أك ـــر الرجـــالين 

، هـذا أوال،وثانيـان مـا ابتـق عليـ  باعتبار أن السند من أهو مـا تتكـئ عليـ  الروايـة املسـتقاة مـن املعصـو 
عائقـا أو مانعـا  منه  السيد الرجا   من موضوعية ،فلو يكـن انتسـاب  العقائـدي ملدرسـة أهـل البيـت

اىل احملابـــاة أو اجملاملـــة،إذ يصـــرم بتنـــ  ))م ت بـــت صـــحة مجيـــ  روايـــات  مـــن إبـــداء آرائـــ  العلميـــة،وم يدفعـــ 
 . 70) الكايف ...،بل إن بعضها يطمتن بعد  صدورها من املعصو 

هــذا يف مقابــل مدرســة اجلمهــور احلدي يــة،الي تــرى إن كــل مــا ورد يف صــحيع الب ــاري صــحيع،ألن  
 .  72)اصع كتاب بعد كتاب ا( 
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  نرــران ألتيــة كتــاب معجــو  رجــاس احلــدي ،انربى بعــت العلمــاء اىل تل يصــ  ومــن اجلــدير بالــذكر انــ
 . 71)بكتاب ا ا  )املفيد من معجو رجاس احلدي  

أمـا جهـود الســيد يف جمـاس التفســري،فإفا ال تقـل عــن نرريكـا يف علــو الرجاس،فقـد ألّــف كتابـ  املعــرو  
ر النفيسة الي فل منها الشي  حممد جـواد البالغـ  )البيان يف تفسري القران ، الذي ي عد واحدان من اجلواه

 هـ .2751)ت
واحلـ  إن السـيد قـد أضـا  بتلـك اخلطـوة ـــ خـوض غمـار التفسـري ـــ منهجـا جديـدا م يكـن متلوفــا يف 
احلــواة العلميــة، كــون جهودهــا تركــ ت باالجتــا  الفقهــ  واألصــو  املعــين بدراســة أدوات وآليــات اســتنباط 

 .الس روايات املعصومناحلكو الشرع  من خ
وكيفما يكن األمر فقد كان السيد اخلوئ  يدّر  التفسري جنبان اىل جنـ  مـ  الفقـ  واألصوس،مسـتغالن 

 . 77)أيا  التعطيل يف ذلك،ودأب  عل  ذلك لفرتة لويلة 
ملكــدان علــ  أن املفّســر ينبغــ  عليـــ  ))أن اــري مــ  اآليــة، حيـــ  جتري،ويكشــف عــن معناهــا حيـــ  

ع داللتها حيـ  تدس،عليـ  أن يكـون حكيمـان حيـ  تشـمل اآليـة علـ  احلكمـة،وخلقيان حيـ  تشري،ويوض
ترشــد اآليـــة اىل األخالت،وفقيهــان حيـــ  تتعـــرض للفقــ ،واجتماعيان تبحـــ  يف االجتماع،وشــيةان آخـــر حـــن 

جهة،أو ، وقد داف  يف بيان  عن ش َب  التحريف الي ت ار من قبل املستشرقن من  76)ينرر يف أشياء أخر  
داحضان م اعو  -من قبل بعت فرت املسلمن الذين يتهمون الشيعة بتحريف القران من جهة أخرى،فيقوس

بعـــد أن يســـتعرض الشـــب ،ويفندها شـــبهة شـــبهة: ))إن حـــدي  حتريـــف القـــران حـــدي  خرافـــة  –اجلـــانبن 
وس القران عل  سبعة ، كما اثبت كافت الروايات القائلة بن   75)وخياس،ال يقوس ب ،إال من ضعف عقل    

،كمـا انـ  تصــدى  74) ))إن القــرآن واحـد نـ س مـن عنــد واحـد   أحر ،متشـهدا  حبـدي  اإلمـا  البـاقر
حلمـــالت الغـــ و ال قـــايف الغـــري الـــي ســـعت باجتـــا  النيـــل مـــن ســـالمة القـــران،حن قامـــت إحـــدى املطـــاب  

عنـوان )حسـن اإلاـاا يف إبطـاس    بتتليف كتاب حتـت 2921االنكلي ية األمريكية يف بوالت مبصر عا  )
 . 73)كتابان بعنوان )نفحات اإلعجاا   –ردان عل  هذا التوج   –اإلعجاا ،فتلف السيد 

ولعــل مســك اخلتــا  يف هــذا الشــاهد الــذي يكشــف عــن املقــا  العلمــ  للســيد اخلوئ ،مــا نقلــ  الشــي  
ت  تقريرات ،يف كتابـ  )بـدائ  هـ ،ويفن ك2742هاشو اآلمل  وهو من تالمذة احملق  آقا ضياء العراق  )ت

األفكار ، ان  سفةل ملاذا ال حتضر حب  احملق  النـائيين ؟ فتجـاب :ألنـ  حمـاط بتسـود ينقضـون كـل إشـكاس 
 . 78)يورد عل  احملق  وهو السيد أبو القاسو اخلوئ ،والشي  حسن احلل 
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 النالن  :مرج   ه:
هـ ـــ، 2745)ت لسـيد أي احلسـن األصـفهاين توىل السيد حمسن احلكيو اعامة احلـواة ـــ بعـد وفـاة ا

يف امن كادت أن كيمن في  أفكار اإلحلاد عرب التوجهات الشيوعية،الي بدأت تتس  شيةا فشيةا، غري أن 
فتاوى السيد احلكيو،الي م لت ال ورة ال قافية آنذاإ كانت باملرصـاد،فحالت دون انتشـار ،كما أنـ  سـع  

،حن أفع ــ وبكل جرأة وشجاعة ــ حبرمة مقاتلة األكراد،حع إذا شاءت يد اىل مج  كلمة الشع  العراق 
القـدرة اإلهليــة مبفارقــة هــذا ال عيو،اســتلو الســيد اخلـوئ  بعــد  اعامــة احلــواة العلمية،واتســعت قاعــدة تقليــد  

،وقد  79)بتسرهاشيةان فشيةان،وتوسعت معها اعامت ،ليكون اعيو احلواات العلمية املتناثرة يف أرجاء املعمورة 
، فــال غــرو إذن أن  يســتحوذ  60)شــهدت مرجعيتــ  ثالثــة أجيــاس مــن تالمذتــ  الــذين بلغــوا رتبــة االجتهــاد 

. ومن اجلدير بالذكر إن السيد اخلـوئ   62)السيد اخلوئ  عل  منرب البح  اخلار  ألك ر من سبعن عامان 
نـاس لقـ  اعـيو احلـواة العلميـة،حع  –ين حس  ما ينقل احد تالمذت  وهو آية ا( الشي  باقر االيـروا –

 يف حياة السيد احلكيو  
ولعل من أسـباب ذلك،كمـا يـذكر الشـي  االيرواين،هـو ك ـرة لالب ،الـذين اعتـادوا حضـور درسـ  حـع 
ــــــ  العمــــــ  األصو ،وســــــحر البيان،ووضــــــوم املطلــــــ ،وجالء  ــــــا  التعطيل،اــــــذهو لــــــذلك اشــــــتمال  عل أي

 من شافا شد أوساط الطلبة إىل درس  وحب  .     الفكرة،وغريها من الدواع ،الي
 املطلب الثاني :البعد اإلداري 

إن املـــراد هـــذا البعـــد هـــو انصـــرا  الســـيد واهتمامـــ  بـــإدارة احلـــواة العلميـــة يف النجـــف االشر ،وســـائر 
 احلواات األخرى  يف العام اإلسالم ،لذا اقتض  البح  يف هذا البعد أن يكون عل  صنفن: 

 األو  :إدا ته للحوز  ال لم    ي النجف اال رف :الصنف 
 يـــــ  نرـــــا  احلـــــواة االقتصـــــادي والسياســـــ  واإلداري عـــــرب تارنهـــــا الطويـــــل باالســـــتقالس عـــــن سياســـــة 
احلكومــات املتعاقية،فاملرجعيــة هــ  املســلولة عــن إدارة احلواة،ومتابعــة شــلون لالهــا، وم يكــن مــن اليســري 

يف النجــــف االشــــر ،تلك امللسســــة  الدينيــــة الكــــربى،من قبــــل ش صــــية مبكــــان،أن تــــدار احلــــواة العلميــــة 
واحـــدة،مام تكـــن واجـــدة ملـــلهالت عالية،ومقـــدرة فريـــدة،تتكفل بتعبـــاء مجـــة منهـــا: إلقـــاء درو  البحـــ  
ــــــــــادة واألوراد  ــــــــــتليف والتصنيف،واالنشــــــــــغاس بالعب ــــــــــة علــــــــــ  االســــــــــتفتاءات، والتفريــــــــــل للت اخلار ،واإلجاب

ا  واحملتاجن،وغريهــا مــن املهــا ،و مــ  كــل هــذ  املســلوليات اجلســا ، ومــا واألذكار،وقضــاء حاجــات النــ
مــن التحــديات السياســية اخلطــرية مــن قبــل جهــاا البعــ  احلاكو،فقــد بــرع الســيد يف حســن إدارة  ارافقتهــ

احلواة،ومحايتها،إذ كان يتعهد للبة احلواات  العلمية يف النجف،وسائر أااء العام بالرواتـ  واملسـاعدات 
اليـة واملعنويـة لكـ  يتفـرا األسـاتذة والطـالب للبحـ  والدر ،واعتمـد يف سـد متطلبـات كـل ذلـك علــ  امل
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))املقــدرة التامـــة،واإلمكانيات املاليــة الالامـــة لــذلك ،بســـب  الوجـــو  واألمــواس الشـــرعية اهلائلــة الـــي كانـــت 
 . 61)تتدف  علي  من  تلف البلدان  

العلميــة ليلــة عقــدين ونيــف مــن ال مــان،عل  أفضــل  ةحلــوا ، أداراخالصــة القــوس إن الســيد اخلــوئ  
الوجو  وأكملها،وواج  األوضاع السياسية املعقدة بع   وقوة،أنبتت عن  ات جليلة،و قدرات عالية،كان 

 هلا ابلل األثر يف حفظ كيان احلواة ومقامها.
 الصنف النا ي :اه مامه بال مل المؤسساتي:

للعمـــل امللسســـايت كانـــت يف امـــن املرجعيـــة الدينيـــة  للســـيد حممـــد  ميكــن القـــوس أن اإلرهاصـــات األوىل
هــــ ،حن قّســـو املهـــا  العلميـــة واإلداريـــة والدينيـــة وســـواها بـــن تالمذتـــ  2121)تمهـــدي حبـــر العلـــو  

هــ  مبشــللية لتقليـد والفتوى،وأنـاط بالشــي  2113ومريديـ ،حي  كلّـف الشـي  جعفــر كاشـف الغطـاء )ت
اإلمامــة يف الصــالة،فيما كــان الشــي  شــريف حمــ  الــدين مفرغــا للقضــاء هـــ مهمة 2151حســن جنــف )ت

 . 67)واخلصومات،واضطل  هو بتعباء الدر  وال عامة الكربى،وإدارة شلون احلواة العامة واخلاصة 
،بعــد أن   66)وقــد كــان الســيد اخلــوئ ،أوس مرجــ  معاصــر ))اهــتو بالعمــل امللسســايت تاسيســان ودعمــان  

لســـــابقة علـــــ  مرجعيت ،مقتصـــــرة علـــــ  رعايـــــة شـــــلون لـــــالب احلـــــواة يف النجـــــف كانـــــت مهـــــا  املرجعيـــــة ا
 االشر ،دون االهتما  بالعمل اجلماع  أو امللسسايت.

ولعل من ابرا األسباب والدواع ،الي دفعـت السـيد اخلـوئ  اىل ايـالء  هـذا اجلانـ  عنايـة خاصـة،هو 
ن مراجـ  الشـيعة مـن انتشـار جغـرايف واسـ  اتسـاع رقعـة التقليـد بالنسـبة لـ ،إذ م يتفـ  أن حضـ  مرجعـان مـ

 التقليد،كما حض  ب  السيد اخلوئ .
والواق  ميكن القوس أن السيد جنع بشكل الفت يف أن يت ط  برقعة تقليد  احلدود القومية واجلغرافية 

 والعرقية،ليحظ مبكانة مهيبة لدى القاض  والداين.
يـــة والدينيـــة واملســـاجد وامللسســـات اخلرييـــة يف مـــن هنـــا فقـــد انصـــر  الســـيد اىل تشـــييد املـــدار  العلم

، فشـــم ت حـــواات  شـــع يف بقـــاع  تلفـــة مـــن العـــام كاهلنـــد وباكســـتان  65) تلـــف البلـــدان اإلســـالمية 
 وتايلند ودوس اوربا ودوس افريقيا،وغريها.

تتســيس وألجــل تفعيــل التواصــل وترســي   بــن املرجعيــة،وأبناء املــذه  يف أاــاء العــام املرتاميــة ،أمــر ب
ــــي قامــــت  ــــة ، ال ــــة وثقافيــــة  –وبفــــرتة قصــــرية  –)ملسســــة اإلمــــا  اخلــــوئ  اخلريي ــــة واجتماعي مبشــــاري  ديني

،كما ان  اهتو بتتمن مرتبات لالب العلو  يف  64)ض مة،ويف عدة دوس،أضحت بسببها ملسسة عاملية 
لمل ر العامل  الذي انعقد يف احلواات امل تلفة، فضالن عن رعايت  للمل رات واملهرجانات الكربى كرعايت  ل
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 31 :ال دد

 

ـــان علـــ  يـــو  2620مـــن ذي احلجـــة احلـــرا  عـــا  ) 10 -28لنـــدن مـــن  هــــ  مبناســـبة مـــرور أربعـــة عشـــر قرن
 . 63)الغدير

خا ة القوس إن التّشي  إذا أفريد ل  اإلقصاء والتهمي  يف داخل العـرات أيـا  اعامـة السـيد اخلوئ ،فقـد 
 سببان مباشران يف هذا االنتشار. بري،كان السيد قفّدر ل  أن ينتشر خار  العرات بشكل ك
 املطلب الثالث :البعد السياسي:

،إذ واف  تو  السيد اخلوئ  ل عامـة ويتجسد يف الوض  السياس  الذي راف  مرجعية السيد اخلوئ  
احلــواة العلميــة ،مــ  اســـتال  حــ ب البعــ  ملقاليـــد احلكــو يف العــرات اثــر انقـــالب اســود،وقد كشــف نرـــا  

حلكو،ومنــذ أيــا  حكمــة األوىل عــن نيتــ  املبّيتــة يف إفــاء التيــار اإلســالم  املتم ــل بــاحلواة العلمية،وتصــفية ا
 رموا .

واحل  إن السيد أدرإ أيا  اعامت  للحواة أك ر مـن عقـدين،من حكـو حـ ب البعـ  املقبور،الـذي قـا  
قيــادات احلركــات اإلســالمية،وللبة خــالس العقــد األوس منهمــا،واعين بــ  ســبعينات القــرن املنصــر   بإقصــاء 

احلواة العلمية،فيما سع  يف بداية العقد ال امن وما بعـد ،اىل تصـفية الرمـوا الدينية،وشـن احلمـالت املريعـة 
يف االعتقــاس والقتــل والتعذي ،ابتــداء باعتقــاس تلميــذ الســيد اخلــوئ  آيــة ا( العرمــ  الســيد الشــهيد حممــد 

العلويــة الطــاهرة بنــت اهلدى،وإعــدامهما  فيمــا بعد،ونشــر الرعــ  هـــ  وأختــ  2601)ت بــاقر الصــدر 
 والف ع يف أوساط الشع  العراق ،من خالس اإلعدامات العشوائية اهلائلة،من غري جر ،أو ذن .

مــن هنــا كــان العقــد ال ــامن مــن القــرن املنصــر ، مــن أحلــك الرــرو  والفــرتات الــي مــر هــا العرات،وقــد  
العلماء ومتوى الفقهاء،املستهد  األوس لدى نرا  احلكو،فه  تشكل اخلطر كانت احلواة العلمية عرين 

األكرب الذي يهدد الوجود البع   االن الفكر احلواوي كشف يف وقت مبكر أبعاد امل ط ،الذي را  من 
ورائــ  حــ ب البعـــ  القضــاء علــ  اجلـــذوة اإلســالمية يف العرات،وقــد رام ضـــحية هــذا الوضــ  احلـــر  اآل  

ملعتقلــن مــن علمــاء احلــواة، ومراجعهــا وفضــالئها ولالها،بــل إن محــالت التصــفية اجلســدية م الشــهداء وا
، وقد نالت عائلـة السـيد  68)تست ن حع األلفاس،كما حصل م  أجناس وأحفاد السيد حمسن احلكيو 

،فيما هاجر حران وافران من هذا الرلو واجلربوت ،إذ اغتاس النرا  ولد  السيد حممد تق  اخلوئ  اخلوئ  
   الي  2992من بق  من ولد  اىل خار  العرات،وحينما ثار الشع  يف انتفاضت  الشعبانية العارمة عا  )

كـــــان للســـــيد دور  ال ـــــوري فيها،اعتقـــــل النرـــــا  احلـــــاكو الســـــيد السيســـــتاين والشـــــي  الربوجـــــردي والشـــــي  
، وكــان املــوت  69)ل الرضــوانية الغروي،وقــد تــواع ســجنهو بــن فنــدت دار االســال  ومعســكر الــراااة ومعتقــ

 لالبهو يف كل ذلك.
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هذا الوض  املعقـد بكـل أدوار  حبكمـة وانـاة وصـرب،حفظ هـا كيـان احلـواة  وقد واج  السيد اخلوئ  
مــن كيــد النرــا  احلــاكو،م  كــل مــا يعــاين مــن الضــغ  النفســ  الكبــري والتضــيي  اخلــان ،من قبــل  ــابرات 

ر لائفـــة مـــن فضـــالء احلـــواة العلميـــة يف النجـــف االشـــر ،اىل مغـــادرة النرا ،وقـــد أجلـــا هـــذا الرـــر  القـــاه
اىل توظيـــف النصـــي  األكـــرب مـــن القـــدرات املالية،واألنشـــطة العلميـــة للحـــواة  العرات،كمــا دفـــ  الســـيد 

خار  حدود ها هذا من جان  ،من جان  آخر فان الرر  السياس  الصع  الي كانت  ـر بـ  احلـواة 
 ئ ،وبقاءها شاخصان علميان ومعلمان معرفيان جليان،رغو التحديات الي حتي  ها.أبان اعامة السيد اخلو 

كان من شان  أن يبع  عل  إعجاب الشـيعة وإكبـارهو يف أاـاء املعمـورة،وان تنجـذب إليهـا العقـوس 
والقلوب،يفـــا ســـينعكس، ويصـــ  بالتا ،باجتـــا  تتكيـــد الكفـــاءة واالســـتحقات للســـيد اخلـــوئ ،وعل  كافـــة 

 ة يف تو  اعامة حواة النجف العلمية.األصعد
 المبحث الثالث:آثار الزيامة الدينية:

الشك إن اعامة السيد اخلوئ  للحواة العلمية يف النجف االشر  ألك ر مـن عقـدين مـن ال مـان ويف 
 تركت آثارا ميكن حصرها بالنقاط اآلتية. –كما مر   –تلك الفرتة الصعبة من تاري  احلواة 

ـــ انتشــار  احلــواات العلميــة يف أرجــاء العــام اإلســالم ،بعد مــا كانــت مقتصــرة علــ  حــواة النجــف أوالـ
ــــــــا،وبالد اســــــــيا   ــــــــالد اخللي ،واورب ــــــــرية يف ب ــــــــو املقدســــــــة،فقد أفنشــــــــةت حــــــــواات علميــــــــة ك  االشــــــــر ، وق

 . وافريقيا،وغريها،كانت تلق  رعايتها وعنايتها من السيد اخلوئ  
اربان يف العرات،فقد لق  رواجان وانتشاران واسـعان وكبـريان ثانيا ــ يف الوقت الذي كان في  التي ار اإلسالم  حم 

خــار  العــرات متمــ الن بــاملراك  اإلسالمية،وامللسســات ال قافيــة،الي أخــذت علــ  عاتقهــا الــدعوة اىل الفكــر 
ت اإلسالم ،ونْشـــر اإلســـال  احملمـــدي األصـــيل،وقد كـــان هلـــا دوران كبـــريان يف جـــذب تعـــالف أبنـــاء الـــديانا

األخرى معها،فكان من آثارها دخوس لائفة واسعة منهو يف الـدين اإلسـالم ،واخنرالهو يف مـذه  أهـل 
لعـــل منهـــا :امللسســـة ال قافيـــة يف بريطانيـــا،مرك  اإلمـــا  اخلـــوئ  يف نيويورإ،ومدينـــة العلـــو يف قـــو البيـــت 

باكستان،فضـالن عـن املـدار   -بـاداهلنـد،واملراك  الدينيـة يف إسـال  آ–املقدسة،واملدينة اجلامعية يف بومباي 
 واملساجد املواعة يف بلدان العام.

للحـواة العلميـة يف النجـف االشـر ،وأظهرها  ميكن القوس إن من أجل  آثار السيد اخلـوئ   -ثال ا
هــو االنتقــاس بالصــوت العراقــ  املكبوت،وجتــاوا احلــدود اجلغرافيــة الــي أراد نرــا  البعــ  احلــاكو حبســ  يف 

ـــــيو إلارهـــــا وإ ـــــائ  ذلـــــك هـــــو كســـــر حـــــاج  التعت يصـــــال  اىل بقـــــاع  تلفـــــة مـــــن العام،وكـــــان مـــــن أهـــــو نت
اإلسالم ،والع س التا  الذي كان يعيش  أبناء الشع  العراق ،ونْقل مرلوميت  اىل كل أااء العام،وكْشف 

ب املعارضــة الصــورة احلقيقيــة للنرــا  احلاكو،ومــا عقــ  ذلــك مــن إقامــة املــل رات العامليــة والنــدوات ألقطــا
                          العراقية الي كان هلا دوران واسعان يف إسقاط نرا  الطاغية.
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 نتائج البحث

يفعــــد الســــيد اخلــــوئ  واحــــدان مــــن املراجــــ  املعاصــــرين الــــذين ســــعوا اىل بــــ  روم التجديــــد يف البحــــ   .2
األســباب الــي منحتــ   األصــو ،وقد بــذس عمــر  وأفــق دهــر  يف هــذا االجتا ،وقــد كــان ذلــك مــن أوس

 األهلية يف ال عامة املطلقة للوجود الشيع .
ميكــــــــن أن نعــــــــد الســــــــيد ظــــــــاهرة قــــــــل نرريهــــــــا يف التــــــــاري  االمام ،ألنــــــــ  حضــــــــ  باملقــــــــا  العلمــــــــ   .1

 احملمود،والسمات الش صية الي أهلت  ل عامة احلواات العلمية يف العام.
يف اسـتال  منصـ  ال عامـة، تباينـت بـن أسـباب  تبلورت مجلة من األسباب الي كان هلـا األثـر البـارا .7

علميــة وإداريــة وسياسية،كشــفت  ملتهــا عــن كفــاءات علمية،وقــدرات نفســية وهبــت الســيد اخلــوئ  
 االستحقات التا  ل عامة احلواة.

حلواة النجف االشر ،عدة آثار منها :انتشار رقعة املذه   أخريا فقد   ضت عن ت عو السيد  .6
إلســالم ، وبــ  الــروم يف احلركــة اإلســالمية،الي أصــاها الشــلل التــا  يف العــرات،يف االمــام ،والوع  ا

الفرتة الي استلو فيها ح ب البع  اما  السلطة في ،بعد محالت اإلرهاب السياسـ  والدموي،الـذي 
 ا ريد من ورائها،إقصاء الفكر اإلسالم  والقضاء علي .

 مصادر البحث

مطبعــــة \حتقيــــ  عبــــا  حممــــد الســــباع  القطيف \ة املكاســــ  هـــــ  :حاشــــي2742ـــــ األصــــفهاين )ت2
 هـ .2628الطبعة األوىل )\العلمية 
حتقي  حممد صـادت حبـر العلو ،حسـن \هـ  :الفوائد الرجالية 2121ــ حبر العلو : حممد مهدي )ت1

 الطبعة األوىل.\لهران  –مكتبة الصادت \حبر العلو  
الطبعـة األوىل \دار األعـرا  للدراسـات \علـو الكتـاب  ــ جالس الدين الصغري )معاصر : من عند 7

 هـ 2629)
الطبعـة \إيـران  -مكتبـة احملـاليت  قـو\ــ اجلواهري: حممد )معاصر :املفيد مـن معجـو رجـاس احلـدي  6
 هـ .2616ال انية )
الطبعــة \ملسســة الرســالة \حتقيــ  شــعي  االرنــلوط \هـــ :صحيع ابــن حبــان 756ــــ ابــن حبــان )ت5
 هـ .2626ال انية )
حتقيـــ  إبـــراهيو اللوســـايت \هــــ :نور االفهـــا  يف علـــو الكـــال  2600ـــــ احلســـيين اللوســـايت :حســـن )ت4
 هـ .2615الطبعة األوىل )\ملسسة النشر اإلسالمية \

ـــ احلكــيو :عبــد الصــاح :منتق  األصــوس )تقريــر حبــ  الرومــاين  3 الطبعــة ال انيــة \مطبعــة اهلــادي \ـ
 هـ 2624)

 حتقي  مشتات املرفر.\هـ : تصر البصائر 870ت0سليمان  ــ احلل :احلسن بن8
 هـ .2627الطبعة اخلامسة ) \هـ :معجو رجاس احلدي  2627ــ اخلوئ : أبو القاسو )ت9
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 ــ مصبام األصوس )تقرير حب  اخلوئ  للسيد عالء الدين حبر العلو .20
الطبعـــة ال ال ـــة \ســـالم  ملسســـة النشـــر اإل\ــــ السبحاين:جعفر)معاصـــر :كليات يف علـــو الرجـــاس 22

 هـ .2626)
دار الفكـــر للطباعـــة هــــ /نشر 2602)2هــــ : اجلـــام  الصــغري/ط922ــــ الســـيول : جـــالس الــدين)ت21

 .بريوت –والنشر والتواي  
الطبعـة \إيـران  -نْشر اهلادي  قـو\ــ الشاكري: حسن )معاصر  :موسوعة املصطف  والعرتة 27
 هـ .02623األوىل )
 هـ .2623الطبعة األوىل ) \مطبعة ستارة\لعالمة االميين ــ رب  قرن م  ا26
 هـ . 264إيران ) –لهران \ــ الشاهرودي: نور الدين :املرجعية الدينية ومراج  االمامية 25 

 ـ الشاهرودي:عل : دراسات يف أصوس الفق  )تقرير حب  اخلوئ  .24
 هـ 2602الطبعة ال انية )\ية الدار اإلسالم \ــ مشس الدين : حممد مهدي :أنصار احلسن 23
 ــ الصغري: حممد حسن)معاصر : فق  احلضارة/ دار امللرخ العري بريوت ــ لبنان.28
ــــــ الغروي:حممـــــد )معاصـــــر :م  علمـــــاء النجـــــف االشـــــر  28 الطبعـــــة \لبنان–دار ال قلـــــن بـــــريوت \ـ
 هـ .2610االوىل)
ـــ : كتــاب العــن / حت235ــــ الفراهيــدي: أمحــد بــن خليــل)ت29  -قيــ  : الــدكتور مهــدي امل  ومــ  هـ

 .قو –ايران  -ملسسة دار اهلجرة هــ / نشر 2609)1/طالدكتور إبراهيو السامرائ 
مطبعــــــــــة \ــــــــــــ الفياض:حممــــــــــد إســــــــــحات :حماضــــــــــرات يف أصــــــــــوس الفقــــــــــ  )تقريــــــــــر حبــــــــــ  اخلوئ  10
 هـ .2781النجف)
ار الكت  اإلسالمية د\حتقي  عل  اكرب غفاري \هـ :الكايف 719ــ الكليين:حممد بن يعقوب )ت12

 الطبعة الرابعة. \لهران –
بـريوت  -ملسسـة الوفـاء نشر  هــ /2707)1هــ : حبـار األنـوار/ ط2222: حممد بـاقر)تاجمللس ــ 11

 .لبنان –
ــ حممـد صـادت حممـد بـاقر حبـر العلـو  :اإلمـا  السيسـتاين شـي  املرجعيـة املعاصـرة النجـف االشـر  17

\66. 
عدد خـاص عـن \هولند – املرك  الوثائق  لرتال أهل البيت\الكوفة  اكادميية\ـ جملة املوسو 16

 اإلما  اخلوئ  املرج  الشيع  األكرب.
 هـ .2781مطبعة النجف)\ــ حماضرات يف أصوس الفق  )تقرير حب  اخلوئ  15
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 البرلمان لحق حل القانونية الالبيعة

The legal nature of the right of the Parliament 

disbanding 
Qaisi   -Inst.Dr. Ali Sa'ad Umran AL (1) القيسي عمران سعد م.د. علي

    

 المستخلص

يفــا الشــك فيــ  إن دســتور الدولــة هــو أعلــ  قــانون موجــود فيهــا، واــ  علــ  مجيــ  الســلطات االلتــ ا  
ن اجلـ اءات بتحكام ، ومن أجل احلفا  عل  مبدأ علو الدستور، فان الدستور ذات  ين  عل  جمموعة مـ

 الي حتق  ذلك العلو الدستوري.
عل  إن هذ  اجل اءات قد  ت   فيها الطبيعة القانونية و الطبيعة السياسية. بسب  إن قواعـد الدسـتور 
ذاكــا تتضــمن هـــذ  الطبيعــة امل دوجـــة، والــي كانـــت حمــل اخــتال  الفقـــ  الدســتوري. ومـــن هــذ  اجلـــ اءات 

ينرمهــا الدســتور، جنــد حــل الربملــان، هــذا احلــل الــذي قــد يكــون جــ اء املتناســبة ولبيعــة املوضــوعات الــي 
يفرض باإلرادة الشعبية أو وفقا ل رادة احلكومية أو قد يكون مفروضا بإرادة السلطة التتسيسية الي تض  

، ملعرفة لبيعة هذا اجل اء الذي 1005الدستور. وهو األمر الذي حاولنا استقصا   يف دستور العرات لعا  
 وس أن يشنل  الدستور انسجاما وكون النرا  السياس  يف العرات هو النرا  الربملاين. حا

Abstract :   
There is no doubt that the state constitution is the Supreme law of the 

present, and all authorities must abide by its provisions, in order to 
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preserve the principle of altitude Constitution, the Constitution itself 

provides for a range of sanctions to achieve this constitutional Supreme. 

That these sanctions and the legal nature of the political nature may 

blend. Because of the rules of the constitution itself contains this dual 

nature, which were the subject of differing constitutional jurisprudence. 

One of these sanctions and disproportionate nature of the issues regulated 

by the Constitution, we find the dissolution of parliament, this dissolution 

may be a penalty imposed or the popular will, according to government will 

or may be imposed by the will of the constituent authority that sets the 

Constitution. Which we tried, investigated in Iraq's 2005 constitution, to 

know the nature of the penalty box, who tried to establish it Constitution in 

line and the fact that the political system in Iraq is a parliamentary system. 

 مقدمة يامة 

 فكرة موضوع البحث : 
حل الربملان واحدا من اإلجراءات الـي تتضـمنها الوثيقـة الدسـتورية لدولـة مـا، فحـل الربملـان مـاهو  يعد

اال اجراء دستوري يعمل عل  تقصري املدة القانونية لنيابة الربملان أو أحد جملسي ، والـذي يكـون مصـحوبا 
. ويــرو  املشــرع الدســتوري مــن وراء تضــمن حــل الربملــان يف  1)ديــدةبالــدعوة ال جــراء انت ابــات نيابيــة ج

الدستور اىل حتقي  مجلة أهدا  أو غايات يستهد  الوصـوس إليهـا، والـي قـد تـلدي مبجملهـا إىل حسـن 
ســــري العمــــل الدســــتوري والسياســــ  يف داخــــل الدولــــة، وبــــذلك يكــــون حلــــل الربملــــان أتيــــة بالغــــة يف ســــري 

مبا حيق  املصلحة العليا للدولة ذلك الن الدستور يف الدولة يستهد  إااد تنرـيو امللسسات الدستورية و 
الدولة وملسساكا مبا حيق  دميومتها بل إن حل الربملان يعد يف بعت الدوس، كاململكة املتحدة الربيطانية، 

ديل اجتاهــات وســيلة للتعــر  علــ  اجتاهــات الــرأي العــا  ملــا لألخــري مــن ســلطة سياســية قويــة يف تغيــري وتعــ
األح اب ذات األغلبية احلاكمة، وبالتا  تتثري ذلك يكون واضحا عل  السياسات الي قد تتبعها أيا مـن 
الســلطتن التشــريعية والتنفيذيــة. وبــذلك يكــون الشــع  هــو فعــال صــاح  الســيادة يف الدولــة. واذا كانــت 

 الطبيعة القانونية للحل بوصف  تنريما الغايات الي حيققها احلل متعددة فلعل هذا يفرض علينا البح  يف
 دستوريا ذي اتية يف حياة الدولة. 

 نطاق البحث : 
من االتية مبكان أن نشري اىل ان حب نا هذا اليتعرض اىل اااد تكييف قانوين لألداة القانونية الي حيل 

 نــا يتحــدد نطاقــ  يف بيــان مبوجبهــا الربملــان، أي لــن نبحــ  يف لبيعــة القــرار الــذي حيــل الربملــان، بــل ان حب
 الطبيعة القانونية لنرا  احلل ذات  كتنريو دستوري. 

                                                        
  –للوقو  عل  التعاريف الفقهية حلل الربملان ينرر : عل  سعد عمران : حدود حل الربملان، الروحة دكتـورا ، جامعـة بابـل  -1

 ومابعدها.16، ص1026كلية القانون، 
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 اشكاليات موضوع البحث :  
البح  يف الطبيعة القانونية حلل الربملان ي ري اشكاليات متعـددة ترهـر مـن خـالس التسـا الت الـي قـد 

والـي تتعلـ  مبعرفـة مـا إذا كـان حـل ي ريها موضوع حل الربملان من ناحية الفلسفة الدستورية لتنريو احلل، 
الربملان يعد بذلك ج اء دستوري من املمكن فرض  عل  السلطة التشريعية إذا حادت عن التم يل احلقيق  

؟ ومــاه  لبيعــة هــذا اجلــ اء هــل هــو جــ اء  1005للشــع  والســيما يف ظــل الدســتور العراقــ  احلــا  لعــا  
التســا الت األساســية يف املوضــوع تتعلــ  بــتخرى تســبقها  هــذ قــانوين أ  سياســ  أ  ذي لبيعــة  تلطــة ؟ 

والـــي ترهـــر مـــن خـــالس احلاجـــة إىل معرفـــة الطبيعـــة القانونيـــة للقواعـــد الدســـتورية ذاكـــا، والـــي كانـــت حمـــالن 
الخــتال  اآلراء الفقهيــة الــي تركــ ت يف أغلــ  األحــواس حــوس عنصــر اجلــ اء الــذي يفــرتض أن تقــرتن بــ  

  .القاعدة القانونية
 نهجية البحث : م

سنتب  يف حب نا هذا املنه  التحليل  آلراء الفقهاء والنصـوص الدسـتورية، وكـذلك املـنه  املقـارن مـابن 
، 2900 لعــــا  االســــرتا  وبعــــت نرــــائر  العربيــــة واالجنبيــــة ومنهــــا الدســــتور 1005دســــتور العــــرات لعــــا  

 ،2997 لعــــا  البلجيكــــ  تورالدســــ، 2981 لعــــا  الرتكــــ  الدســــتور ،2919 لعــــا  النمســــاوي الدســــتور
 .1021 لعا  املصري والدستور 1002 لعا  اليمين الدستور

 خطة البحث : 
 سو  نبح  املوضوع يف مبح ن وذلك وفقا لل طة اآلتية : 

 املتضمنة حل الربملان. لقواعد الدستوريةالبيعة  : األوس ح املب
 ا. منرو دستوري  اءبوصف  ج الربملان لالطبيعة امل تلطة حل املبح  ال اين :

 ت ننته  بعد ذلك إىل خا ة ن بت فيها أهو النتائ  املست لصة من البح  والتوصيات الي نراها. 
 المتضمنة حل البرلمان لقوايد الدستوريةاطبيعة : األول حثالمب

ملكيـان أ   تعر  القواعد الدستورية بتفا جمموعة القواعد الي تبن نرا  احلكو يف الدولة فيما إذا كـان
مجهوريـان وحتــدد شــكل الدولــة فيمــا إذا كانــت بســيطة أ  احتاديــة، وســلطاكا العامــة واختصاصــاكا وعالقتهــا 

كمـا وتقـرر األهـدا  االقتصـادية   . 7) اببعضها كما حتدد هذ  القواعـد حقـوت األفـراد وحريـاكو وضـماناك
  . 6)واالجتماعية للدولة 

الدستورية، وبغت النرر عن املوضوعات الي تعاجلها  بيعة القواعدولقد اختلف الفق  القانوين حوس ل
، فمــنهو مــن أنكــر الطبيعــة القانونيــة وذهبــوا يف ذلــك إىل عــدة آراء ومــن بينهــا تلــك املتعلقــة حبــل الربملــان،

                                                        
 .617، ص1005 ،، القاهرة، دار النهضة العربيةدستوريراغ  احللو : النرو السياسية والقانون ال د. ماجد -7
 .77-71، ص1004 ،، منشتة املعار اإلسكندرية، العامة د. إبراهيو عبد الع ي  شيحا : املباد  الدستورية -6
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للقواعــد الدســتورية، ومــنهو مــن اضــف  عليهــا الطبيعــة القانونيــة، وذهــ  فريــ  ثالــ  اىل القــوس بافــا ذات 
 مركبة فه  قانونية سياسية. وسنعرض هلذ  اآلراء يف املطال  ال الثة االتية.  لبيعة
 إنكار الطبيعة القانونية للقواعد الدستورية: األول طلبامل

ذه  جان  من الفق  إىل إنكار الطبيعة القانونية عل  القواعد الدستورية، وذلك بسب  افتقار هذ  
هناإ سلطة توق  اجل اء عل   الفة أحكا  القـانون الدسـتوري،  حي  ال توجد عنصر اجل اء،القواعد إىل 

ـــة مبعاقبـــة نفســـها حـــن تصـــدر عنهـــا  الفـــة دســـتورية فالقواعـــد  فـــال يتصـــور قيـــا  الســـلطة العامـــة يف الدول
. وذلـك ألن اجلـ اء هـو األذى الـذي يوقـ  مبـن يعصـ   5) الدستورية ما ه  إال توجيهات ذات قيمة أدبية

ملـــا كـــان احلكـــا  هـــو الـــذين يضـــعون القواعـــد القانونيـــة فهـــذا يعـــين إفـــا جتـــد أساســـها يف و  ، 4)ذلـــك األمـــر
إرادكو، وإذا كان األمر كذلك فمن الصع  أن يتقيد احلكا  بالقـانون وان تقيـدوا بشـ ء منـ ، فانـ  تقيـد 

ســـتور . عليـــ  إذا قـــا  احلـــاكو بعمـــل  ـــالف للد 3) ذايت حبيـــ  ميكـــنهو الت لـــ  عنـــ  مـــع وكيـــف ماشـــاءوا
، وذلـك بسـب  افتقـار  إىل عقوبـة ماديـة  8)فيكون عمل  غري دستوري ولكن ال اوا نعتـ  بتنـ  غـري قـانوين

 . 9)تفرض كج اء عل  هذ  امل الفة 
ومن أنصـار هـذا االجتـا  الـدكتور منـذر الشـاوي الـذي يـرى يف القواعـد الدسـتورية بتفـا قواعـد سياسـية 

لطة، ومن ت فه  ليست مصدر قانونيـة القواعـد األخـرى يف الدولـة، تنرو العالقة بن القابضن عل  الس
 . 20)ألفا قواعد تواان سياس 

ولـيس إىل عنصـر  –غري إن الدكتور الشاوي يركن يف اجتاه  هذا إىل حتليل عنصري القاعـدة القانونيـة 
 وتا : –اجل اء 
يــ  ولــو باإلرغــا ، وهـــذا صــدور القاعــدة مــن ســلطة عامــة تســتطي  أن تفـــرض إرادكــا علــ  اجلم – 2

 متحق  للقاعدة الدستورية لصدورها عن القابضن عل  السلطة.
أن تتضمن أمران موجهان لآلخرين للقيا  بعمل أو االمتناع عن عمل ش ء ما. وهـذا مـا ال يتـوافر  – 1

نفسـهو يف القاعدة الدستورية، ذلك ألن احلكا  الذين يضعون القواعـد الدسـتورية، ال ميكـن أن يوجهـوا أل
 –حبس  الدكتور الشاوي  –أمران. وبالتا  لن ختتلف صفة من يض  القاعدة ومن توج  إلي ، وهو شرط 

  . 22)ال بد من  لوجود القاعدة القانونية 

                                                        
 .99-98، صسنة لب  لعربية، بالد. بكر القباين : دراسة يف القانون الدستوري، القاهرة، دار النهضة ا -5
 .20-9، ص1006 ،، بغداد، دار املالإ7، طسياس الدستوري والعلو ال انوند. إ اعيل مراة : مباد  الق -4
 .63، ص1009د. منذر الشاوي : فلسفة القانون، عمان، دار ال قافة للنشر والتواي ،  -3
 .20ص النهضة العربية، بدون سنة لب ، القاهرة، دار ،القانون الدستوريد. حممد السناري :  -8
 .28-23، ص2980، بريوت، منشورات عويدات، 1هنري باتيفوس : فلسفة القانون، ترمجة د.  وح  فوت العادة، ط -9
 .215-216، ص2982نررية الدستور، بغداد، منشورات مرك  البحول القانونية،  –ينرر مللف  : القانون الدستوري  -20
 .228-225يل ذلك املصدر نفس ، صينرر يف تفاص -22
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 للقواعد الدستورية يةاإلقرار بالطبيعة القانون: الثاني طلبامل
تلـف مـن حيـ  لبيعتهـا عـن غريهـا ذه  أغلـ  الفقـ  إىل عـد القواعـد الدسـتورية قواعـد قانونيـة ال خت

، الـي حتكـو األنشـطة االجتماعيـة امل تلفـة يف الدولـة، فالقواعـد الدسـتورية حتتـل قمـة اهلـر   21)من القواعـد
القـــانوين يف الدولـــة ومـــن ت تعلـــو علـــ  غريهـــا مـــن القواعـــد القانونيـــة وتعـــد يف الوقـــت ذاتـــ  مصـــدر قانونيـــة 

. وان القاعدة الدستورية مقرتنـة  ـ اء،  27)ادان إىل مبدأ علو الدستورالقواعد مجيعها يف الدولة، وذلك استن
غري إن اجل اء يف نطات القانون الدستوري ال يشـرتط فيـ  أن يكـون ماديـان فقـ  بـل ميكـن أن يكـون معنويـان 

 . 26)متم الن برد الفعل االجتماع 
صـفتها القانونيـة الفتقارهـا إىل  ولذا فقد رد أنصار هذا االجتا  عل  من ينكـر علـ  القاعـدة الدسـتورية

 عنصر اجل اء باآليت :
القوس بان اجل اء الذي تفرض  السلطة العامة هو الفيصل يف حتديد قانونية قاعدة ما هلو قوس خطري،  .2

يســوا الســلطة املطلقــة للحكــا  واــرد حقــوت األفــراد مــن أي ضــمانات قانونيــة ضــد تعســف الســلطة 
 .  25)العامة 

ومــن  ،هـذا مـن ناحيـة ، 24)أثـر مرتتـ  علـ   الفـة القاعــدة القانونيـة ولـيس ركنـان هلـااجلـ اء مـا هـو إال  .1
ناحية أخرى فـال بـد مـن التمييـ  بـن اإللـ ا  واجلـ اء يف القاعـدة القانونيـة وجتنـ  اخللـ  بينهمـا، فمـن 

 ، هـذا اإللـ ا  الـذي يتحقـ  يف صـور شـع واحـدة منهـا اجلـ اء، 23) خصائ  هذ  القاعدة إفا مل مة
وهو ما يفرتض وقوع امل الفة أوالن ت تتدخل السلطة العامة لفرض اجل اء، بل ميكن أن تق  امل الفـة 

دون أن يلثر ذلك عل   ،لقاعدة قانونية دون ترتي  أي ج اء نتيجة ختل  صاح  الشتن عن دعوا 
 .  28)خصيصتها اإلل امية 

ختتلـــف أنواعـــ  مبـــا يتناســـ  مـــ  مضـــمون نتلـــف اجلـــ اء بـــاختال  نـــوع القاعـــدة القانونيـــة ذاكـــا كمـــا  .7
: القاعدة واملصـاش الـي حتميهـا، لـذا فهنـاإ جـ اءات منرمـة توردهـا الدسـاتري عـادة يف ثناياهـا ومنهـا 

الرقابـة علـ  دســتورية القـوانن، وسـائل الرقابــة املتبادلـة بــن السـلطات حبيـ  إذا خرجــت إحـداها عــن 
فضــالن عــن اجلــ اء اآلخــر .  29)إل امهــا بــاحرتا  الدســتورالطريــ  املرســو  هلــا، ميكــن لألخــرى التــدخل و 

                                                        
 .29،260، ص2982ليون دك  : درو  يف القانون العا ، ترمجة د. رشدي خالد، بغداد، مرك  البحول القانونية،  -21
: امللسسـات السياسـية والقــانون الدسـتوري، ترمجـة د. جـور  ســعد، بـريوت، امللسسـة اجلامعيـة للدراســات  مـوريس دوفرجيـ  -27
. د. إحســان محيــد املفرجــ ، د. كطــران صــغري نعمــة، د. رعــد نــاج  اجلــدة : النرريــة العامــة يف القــانون 20،21، ص2991والنشــر، 

 .179 ص ،2992الدستوري والنرا  الدستوري يف العرات، بغداد، دار احلكمة، 
 .29ليون دك  : املصدر الساب ، ص -26
 .272املصدر نفس ، ص -25
 .94د. بكر القباين : املصدر الساب ، ص -24
 . 12، ص1005، منشتة املعار ، اإلسكندرية، 1د. سام  مجاس الدين : القانون الدستوري والشرعية الدستورية، ط -23
 د. سام  مجاس الدين : املكان نفس .-28
، 703-704، ص2999د. حممد أنس قاسو جعفر : النرو السياسية والقانون الدستوري، القاهرة، دار النهضة العربية،  -29
  –دكتـورا ، جامعـة القـاهرة  ألروحـةاصـيل هـذ  اجلـ اءات ينرـر فتحـ  عبـد النـا الوحيـدي : ضـمانات نفـاذ القواعـد الدسـتورية، ويف تف



 

 البرلمان لحق حل القا و    الطب    

232 

 . 10)املتعل  بعد  جتديد انت اب الشع  ملن خالف القواعد الدستورية من احلكا  وإفاء ثقـتهو بـ  
والـــن  علــــ  حـــ  التقاضــــ  بوصـــف  مبــــدأ دســـتوري عــــا ، مـــن خاللــــ  ميكـــن لألفــــراد وقـــف انتهــــاإ 

هذ  اجل اءات املنرمة هنـاإ جـ اءات أخـرى قـد تكـون  السلطات العامة ملباد  الدستور، إىل جان 
غــري منرمــة يف الدســتور ولكنهــا مقــررة حلمايــة القواعــد الدســتورية مــن االنتهــاإ واملتم لــة برقابــة الــرأي 

 . 12)العا  واحل  يف مقاومة الطغيان 
 الدستورية. حل الربملان ما هو إال واحدا من تلك اجل اءات الي تنرمها الوثائ  إنوعل  ذلك يتضع 

القــوس بسياســية القواعــد الدســتورية اســتنادان إىل عــد  تغــري صــفة مــن يضــ   تنبــ علــ  انــ  جتــدر اإلشــارة
عتقـد نحمـل نرـر وتتمـل فيمـا فهـو قـوس  ،الـذي ذهـ  إليـ  الـدكتور منـذر الشـاوي القاعدة ومن توجـ  إليـ ،

لـة مـن القواعـد األخـرى املنرمـة انـ  لـو صـع هـذا االدعـاء للـ   إسـقاط الصـفة القانونيـة عـن مج ،وآية ذلك
لســلوإ معــن ســواء كانــت صــادرة عــن الســلطة التشــريعية أو التنفيذيــة بوصــفها اإلدارة عــن لريــ  التشــري  

 . 11)الفرع 
، فهذا يعـين إن هـذا  17)فم الن لو صدر قانون ينرو أحواس استبداس العضوية الربملانية ألي سب  كان

صــدر هــذا القــانون ومــن وجــ  إليــ ، واحلكــو ذاتــ  فيمــا يتعلــ  بالنرــا  التنرــيو ال يعــد قانونــان لوحــدة مــن ا
الــداخل ، الــذي يضــع  اجمللــس النيــاي لتنرــيو ســري العمــل فيــ  وليفــرض عقوبــات انضــبالية جتــا  األعضــاء 

 .  16)القانونية الي تتضمنها التشريعات بذاكا  امل لن بعملهو الربملاين، وهذا يفا يتعارض م  احلقائ 
النســبة لســلطة اإلدارة يف التشـري  الفرعــ ، فحيــ  تصــدر اإلدارة قـرارات تنريميــة وكانــت متعلقــة أمـا ب

بتنفيــذ قــانون مــا، فتفــا وفقــان للــرأي املــذكور ستســق  عنهــا الصــفة القانونيــة إذا أريــد تطبيقهــا علــ  اجلهــة 
فــــيهو مــــن قــــا  اإلداريـــة ذاكــــا الــــي أصــــدركا. يف حــــن إفـــا ســــتطب  علــــ  كــــل مــــن يشـــمل  حكمهــــا مبــــن 

الصادرة عن  1003لسنة  7بإصدارها. فم الن جند إن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون التضمن العراق  رقو 

                                                                                                                                            
، القــاهرة، دار النهضــة 5ومــا بعــدها. د. رمــ ي لــ  الشــاعر: النرريــة العامــة للقــانون الدســتوري، ط – 38، ص2981كليــة احلقــوت، 

 ومابعدها. – 507، ص1005العربية، 
 .202د. بكر القباين : املصدر الساب ، ص -10
كليـــة القـــانون،   –للتفاصـــيل ينرـــر ايـــاد حممـــد هـــادي : جـــ اء  الفـــة القاعـــدة الدســـتورية، رســـالة ماجســـتري، جامعـــة بغـــداد  -12
، ليـــون دكـــ  : املصـــدر الســـاب ، 24-27ومـــا بعـــدها.د. حممـــد الســـناري: املصـــدر الســـاب ، ص – 242، 273-274، ص1002
 بعدها.وما  -260ص

التشـري  الفرعــ  مــا هــو إال القــرارات اإلداريــة التنريميــة الــي تضــ  مبوجبهــا اإلدارة قواعــد قانونيــة جديــدة جمــردة وعامــة تطبــ   -11
ينرـــر د. حمســـن خليـــل : القضـــاء اإلداري اللبنـــاين ورقابتـــ  ألعمـــاس اإلدارة، بـــريوت،دار  علـــ  عـــدد غـــري حمـــدود مـــن احلـــاالت واألفـــراد.

 وما بعدها. – 18، ص2931، النهضة العربية
ونشـر يف جريــدة الوقـائ  العراقيــة بالعــدد  1004 لســنة 4قــانون اســتبداس أعضـاء جملــس النـواب بــالرقو  ر العـرات يفلقـد صــد -17
العضـوية يف اجمللــس وهـ  ) الوفـاة، العجــ ، فقـدان أحـد شــروط    منـ  أســباب اسـتبداس1، وحـدد يف املـادة )29/3/1004يف  6016

 ستقالة، اإلقالة، سقوط العضوية بصدور حكو جنائ  وتقلد منص  حكوم  .الرتشيع،اال
  6. ون  يف املادة )5/1/1003بتاري   6071نشر النرا  الداخل  جمللس النواب العراق   ريدة الوقائ  العراقية بالعدد  -16

–/ ثانيـان  28ر وهـذا النرـا   ت بينـت املـواد )  مـن قـرارات بتحكـا  الدسـتو نـبتن )يلت   أعضاء جملس النواب يف مناقشـاكو ومـا يت ذو 
   جمموعة من اإلجراءات الي تت ذ حب  العضو املتغي  والعضو امل الف للنرا .260 - 279ثال ان 
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، قــد نصــت يف املــادة األوىل منهــا علــ  أن )تســري أحكــا  هــذ  التعليمــات علــ  املوظــف  15) وايــر املاليــة
  من قانون 29  ووفقان حلكو املادة )واملكلف ةدمة عامة... الذي يتسب  يف إحدال الضرر باملاس العا 

 املعدس فتن من فةات املكلفن ةدمة عامة جند دالواراءد.  2949لسنة  222العقوبات العراق  رقو 
لـــذا المنـــاص مـــن عـــد  قبــــوس الـــرأي املتقـــد ، ذلـــك ألن القــــانون الدســـتوري يفـــرتض أن احلكـــا  هــــو 

الــدوس الدميقراليــة، كمــا أن  احلــاس يف مــا عليــ ن نضــعون للقــانون كبــاق  األفــراد وهــو و اديتيــعاأشــ اص 
األخـذ بـالرأي السـالف ينطـوي علـ  تسـويل للسـلطة املطلقـة للحكـا ، ألفـا ال تضـ  علـيهو الت امـان قانونيــان 
بـــاحرتا  الواجبـــات الدســـتورية امللقـــاة علـــ  عـــاتقهو لسياســـية هـــذ  النصـــوص، وهـــو مـــا تســـري عليـــ  الـــدوس 

  . 14) التسلطية
 للقواعد الدستورية املختلطةاإلقرار بالطبيعة : الثالث طلبامل

إىل التتكيد عل  أن للقواعد الدستورية  –وان نليدهو يف ذلك  –ذه  جان  من الفق  الدستوري 
. فانطالقـان مـن أن القـانون الدسـتوري ال يوجـد إال  13) لبيعة م دوجة، فهـ  ذات لبيعـة قانونيـة وسياسـية

احملكو  لذا فتن قواعد هذا القانون ما ه  إال أداة تواان قانونية وسياسية ينهت التميي  بن احلاكو و  حن
حتاوس أن توجد تواان بن ضرورة االستقرار والي ستلمن بواسـطة السـلطة السياسـية وبـن احلاجـة الطبيعيـة 

 . 19). ذلك ألن من فلسفة القانون الدستوري حتقي  التواان بن السلطة واحلرية 18) للحرية
كـــون الدســـتور جمموعـــة مـــن القواعـــد القانونيـــة والسياســـية، فهـــو عمليـــة صـــياغة قانونيـــة لفكـــرة عليـــ  ي

سياســـية اســـتطاعت أن تلكـــد انتصـــارها بوصـــوهلا إىل الســـلطة وفـــرض فلســـفتها واجتاهاكـــا كقواعـــد قانونيـــة 
سـية القائمـة  مل مة. فالدستور حينما يتبق النرا  القانوين لسلطة الدولة، يلكـد كـذلك سـيطرة القـوى السيا

كما يفرس  األسس الالامة لكفالة شرعيتها. لذا يكون الدستور هو الوثيقة القانونية األ   الي توض  يف 
حلرـــة معينـــة لتحـــدد لبيعــــة النرـــا  السياســـ  وهويــــة اجملتمـــ  والدولـــة، ولــــتعكس ميـــ ان القـــوى السياســــية 

د عفــر  القــانون الدســتوري عنــد أصــحاب . لــذا فقــ 70)واالجتماعيــة واالقتصــادية املــلثرة يف تلــك اللحرــة 
 . 72) هذا االجتا  بتن  إدخاس الرواهر السياسية يف إلارات قانونية

                                                        
، 27/22/1004بتـــاري   6018ونشـــر يف الوقـــائ  العراقيـــة بالعـــدد  1004لســـنة  21لقـــد صـــدر قـــانون التضـــمن بـــالرقو  -15

 .9/4/1008بتاري   6038يف جريدة الوقائ  العراقية بالعدد ونشرت التعليمات أعال  
 .21ص-22موريس دوفرجي  : املصدر الساب ، ص -14
 مبــاد كمـاس الغـا  :   د. ،258ص سـنة لبـ ،د. نـوري لطيـف، د. علـ  غالـ  العـاين : القـانون الدســتوري، بغـداد، بـال  -13

 .9، ص2984-2985، وديالسياسية، دمش ، مطبعة الدا والنروالقانون الدستوري 
18- Zerari Fathi:Le Naissance du Droit Constitutionnel,Journal of law,No3,Vol 33,university of 

Kuwat,2009,p.14-15.  
، 1001، بـــــريوت، دار الكتـــــاب اجلديـــــدة املتحـــــدة، 1ط ،2د. إبــــراهيو أبـــــو خـــــ ا  : الوســـــي  يف القـــــانون الدســــتوري، إ -19

 .76070ص
، 1001، احلقوقيـــة احللـــا منشـــورات، بـــريوت، 6ط، لبنـــان يف السياســـ  والنرـــا  الدســـتوري القـــانونذوب : د. حممـــد اجملـــ -70

 .8-4ص
 .60، ص1002د. سعاد الشرقاوي : القانون الدستوري والنرا  السياس  املصري، القاهرة، دار النهضة العربية،  -72
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ولكنهــا تــربا يف الدســتور بــرواان  ايضــا وهــذ  الطبيعــة امل دوجــة للقواعــد الدســتورية، تشــرتإ فيهــا القــوانن
دوجـة فقــد أصـبع لـ  موقعـان متميـ ان بــن فالدسـتور قـانون سياسـ ، وملـا كانــت لـ  هـذ  الطبيعـة امل   اسـت نائيان،

ذلك ألن تنريو العالقات السياسية ووضعها يف إلارات قانونية ليس باألمر السهل  . 71)القوانن األخرى
 . 77)اليسري

فإذا مت اخلرو  عن مقتض  القواعد الدستورية يف التطبي  العمل  فـال حمـل للبحـ  يف قانونيـة القاعـدة 
. فالقواعد الدسـتورية وان كانـت  تـاا هـذ  الطبيعـة امل دوجـة فـتن غلبـة أيـان مـن  76)هافاعليت وإمناالدستورية 

الطبيعتن القانونية والسياسية وبالتا  تتثري عنصر اجل اء يف األخذ هذ  القواعد سلبان أو ااابـان إمنـا يتحـدد 
.  75)ياس  للحكا  أنفسـهو بعنصرين أساسين األوس يتم ل بقوة الرأي العا  وال اين هو مدى الوع  الس

 . 74)لذا قيل بتن الدستور هو روم ويفارسة وملسسات
 حتل البرلمتان بوصتفه جتزاء متنظم: الالبيعتة المختلالتة لالثاني حثبمال

 دستوريا

كمــــا اتضــــع لنــــا ســــلفان فــــتن حــــل الربملــــان هــــو أحــــد اجلــــ اءات املنرمــــة دســــتوريان، والــــذي قــــد يعطــــ  
ة فتلجـت إليـ  لتحقيـ  التـواان فيمـا بينهـا والسـلطة التشـريعية، أو مـن االختصاص مبمارست  للسـلطة التنفيذيـ

أجل حتقي  االستقرار للنرا  السياس  واستمرار ، كما أن احلل كج اء منرو قـد نـت  الشـع  بإيقاعـ ، 
وذلك حينما يشعر الشع  بتن هناإ هوة بن تطلعاتـ  وآمالـ  وبـن نوابـ ، فيصـار إىل حـل اجمللـس القـائو 

كما ان  كجـ اء قـد يكـون مقـرران مـن   . 73)ن ب خر جديد يكون أك ر   يالن ألفراد الشع  وتطلعاكوواإلتيا
 .فيضح  حال حبوس الدستور وقوت  قبل السلطة التتسيسية األصلية

 وعل  ذلك فان احلل بوصف  ج اء منرو قد يكون يف ميدان : 
 عالقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية. – 2
 التشريعية بالشع . السلطة ةعالق – 1
  ج اء مفروض من السلطة التتسيسية. – 7

مطالـ  ت نعقـد مطلبـا رابعـا ثالثـة  علـ  حـ وألجل إيضام ما تقد  فاحلاس يستدع  تقسيو هذا املب
 من لبيعة احلل املتبق في .  1005لبيان موقف الدستور العراق  لعا  

                                                        
 .23، ص2980كلية القانون،   –امعة بغداد فائ  ع ي  أسعد : مبدأ علو الدستور، ألروحة دكتورا ، ج -71
 .51د. سعاد الشرقاوي : املصدر الساب ، ص -77

34- Zerari Fathi : op.cit,p.15 
 .34، ص1003األنرمة السياسية والدستورية املقارنة، بغداد، املكتبة القانونية،  د. حسان حممد شفي  العاين : -75

36- Zerari Fathi : op.cit,p.15 .  
 .268-263مد هادي : املصدر الساب ، صاياد حم -73
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 ميدان العالقة بني السلطتنيحل الربملان بوصفه جزاء يف : األول طلبامل
أن احلل املتتيت من السلطة التنفيذية إمنا هو مـن أهـو وسـائل حتقيـ  التـواان بـن السـلطتن، وهـو احلـ  
الـذي مـن خاللـ  تضـمن السـلطة التنفيذيـة اســتقالهلا جتـا  السـلطة التشـريعية حيـ  إن األوىل ال تعـد جمــرد 

من خالل  تتمكن السـلطة التنفيذيـة  إذجل هذا وجد احلل، وأل ، 78)منفذة لرغبات ال انية أو خاضعة هلا 
أو أن تضـ  حـدان مبوجبـ  إلسـاءة النـواب  ، 79)من من  السلطة التشريعية من اإلخالس بوظائفهـا الدسـتورية

 . 60)است دا  حقوقهو الدستورية 
اس حماولـة أي فبالنسبة للحل الرئاس  يكون لرئيس الدولة اللجوء إىل حل الربملان كج اء يفرض  يف حـ

 من الربملان أو الواارة االفتةات عل  اختصاصات  الدستورية.
وإذا كان رئيس الدولة مي ل ت ة الوصل بـن الشـع  مـن جانـ  واحلكومـة والربملـان مـن جانـ  آخـر، 

ش العـــا ، ويقــــد  النصـــع واملشــــورة للســـلطتن معــــان ويف حـــاس  الفتهمــــا اويراقـــ  احـــرتا  كــــل منهمـــا للصــــ
، كـان لـ  أن يلجـت إىل حـل الربملـان ويقيـل  62)الدستورية وبالتا  عد  حتقيقهما ملصلحة األمـة  لوظائفهما
 . 61)غري أن  مقيد بتن يكون تصرف  هذا متفقان م  توجهات الرأي العا   الواارة،

املبــادرة بــ  تــتيت مــن الــواارة وذلــك بســب  خالفهــا مــ  الربملــان حــوس  فــانأمــا بالنســبة للحــل الــوااري 
فهنا يكون احلـل كجـ اء بإمكـان  –وذلك يف أغل  األحيان  –وع ما يتعل  بالسياسة العامة للدولة موض

 الواارة أن تفرض  عل  تعسف هلالء النواب يف است دا  صالحياكو الدستورية.
وذلـــك ألن السياســـة العامـــة للدولـــة نـــت  بر هـــا وتنفيـــذها رئـــيس الســـلطة التنفيذيـــة باالشـــرتاإ مـــ  

لة جمللـس الـواراء وان م يـن  علـ  ذلـك يف الدسـتور، فتنفيـذ هـذ  يهو مـن االختصاصـات األصـالواراء، و 
السياسة يكون من اختصاص الواارة برمتها، وكـل وايـر يتـوىل رسـو سياسـة واارتـ  يف ضـوء السياسـة العامـة 
ـــــ  باجملـــــاالت السياســـــية واالقتصـــــاد ـــــة كـــــل مـــــا يتعل ية للدولـــــة، ويشـــــمل مصـــــطلع السياســـــة العامـــــة للدول

واالجتماعية واإلدارية، وبالتا  يكون تنفيذ هذ  السياسة عن لري  استصدار القوانن أو إصـدار السـلطة 
. فـــالواارة حتتـــا  إذن إىل  67) –التنريميـــة والفرديـــة  –التنفيذيـــة للمراســـيو والقـــرارات اإلداريـــة األخـــرى 

كـن أن يرهـر النـ اع يف حالـة رفـت الربملـان استصدار قوانن من الربملان لتنفيذ سياستها العامة، وبالتـا  مي
 .66)لدولة ل النرا  القانوين مل ل هكذا مشاري  قوانن، أو رفت إقرار معاهدة ترو  الواارة إنفاذها يف

                                                        
38- G. Burdeau : Manuel Droit Constitutionnel, 21 ed,L.G.D.J. Paris, 1988, P.139.              

 .268اياد حممد هادي : املصدر الساب ، ص -79
 .254ص ،2988د. حممد عبد احلميد أبو ايد : حل اجمللس النياي، القاهرة، دار النهضة العربية،  -60
 ،1021بغداد، مكتبـة السـنهوري،  ،يف النرا  الربملاين يف العرات ةراف  خضر شرب : فصل السلطتن التنفيذية والتشريعيد.  -62

 .68ص
، 2994كلية احلقـوت،   –جامعة عن مشس  ،دكتورا  ألروحةأمحد عبد اللطيف إبراهيو : رئيس الدولة يف النرا  الربملاين،  -61

 .703- 704ص
إ اعيل إبراهيو البدوي : اختصاصات السـلطة التنفيذيـة يف الدولـة اإلسـالمية والـنرو الدسـتورية املعاصـرة، القـاهرة، دار  د. -67

 .113- 115، ص2997النهضة العربية، 
 .246، ص1003، دار اهلدى للمطبوعات، اإلسكندرية، 20د. مصطف  أبو ايد فهم  : مباد  األنرمة السياسية، ط 66-
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ولكن ا  التنبي  بتن ليس كل خال  يق  بن الواارة والربملـان تلجـت فيـ  الـواارة إىل احلـل، فـاخلال  
حــع تتبلــور االجتاهــات العامــة وتتضــع احلقيقــة مــن خــالس املناقشــات وإبــراا  أمــر ال بــد منــ ، بــل أنــ  حمبــذ
أمـــا أن  معـــن . كمـــا أن للــواارة يف حالـــة خالفهـــا مـــ  الربملــان حـــوس موضـــوع 65)وجهــات النرـــر امل تلفـــة 

 . 64)ختض  لرأي الربملان أو أن تستقيل 
اسـتمالت  أو إقناعـ  بوجهـة نررهـا،  لذا فال بد من قيا  ن اع جدي فيما بينها والربملـان، تعجـ  فيـ  عـن

ورأت أن هــذا اجمللــس يكــون بــذلك قــد انصــر  عــن أداء وظيفتــ  وم يعــد يفــ الن حقيقيــان ملصــلحة الــبالد، 
. ولعـل مـن الصـور  63)فتلجت إىل حلـ ، ولتضـ  بـذلك حـدان إلسـاءة اسـت دا  النـواب حلقـوقهو الدسـتورية 

لربملـان صــورة مـا إذا عرضــت الـواارة صــراحة مسـتلة ال قــة هـا أمــا الـي يرهـر فيهــا النـ اع جــديان بـن الــواارة وا
كما أن الواارة قد تلجت . 68) اجمللس النياي عند تصويت  حوس مشروع قانون ما ترو  الواارة استصدار  من 

إىل حـل الربملـان إذا بـدأ األخـري بـإجراءات ســح  ال قـة منهـا، والحرـت أن األغلبيـة الربملانيـة متعســفة يف 
لذا تطل  من رئيس الدولة حل الربملان لتضـ  حـدان إلسـرا  النـواب باسـت دا  حقـوقهو الدسـتورية  ذلك

(69 . 
لــواارة مــن خاللــ  إيقــا  ومنــ  يكــون لقــرب انتهــاء واليتــ  التشــريعية لحــل الربملــان مــن الــواارة إن كمــا 

رة حتقي  شـ ء مـن محايـة أعضاء الربملان من إصدار قوانن مستعجلة ألهد  انت ابية، فهنا تستطي  الواا
 .  50)املصلحة العامة 

وملا كانت القواعد الدستورية ذات لبيعة م دوجة قانونية وسياسية، فبالتا  يكون احلل ذات  ذا لبيعـة 
وهذ  األسباب عل  اختالفها  ، 52) تلطة أيضان فتعر  حقيقة لبيعت  مبعرفة األسباب احلقيقية الستعمال 

عليهـا يف صــل  الوثيقـة الدســتورية وقـد يوجـدها التطبيــ  السياسـ  للدســتور  وتعـددها قـد يكــون منصوصـان 
 . 51)وه  حينذاإ تتعل  بالسلطة التقديرية للسلطة التنفيذية 

لذا فاحلل املتتيت من السلطة التنفيذية قد يعد سالحان ذا حدين فهو من ناحية يعمل كتداة تواان بـن 
حية ثانية يعد أداة خطرة بيد رئـيس السـلطة التنفيذيـة يسـتطي  السلطات ووف  التنريو الدستوري، ومن نا

من خالل  شل عمل الربملان إذا مت اللجوء إلي  باستمرار، وقد يت ذ  وسيلة للوصوس إىل أغلبية متفقة م  

                                                        
، 2982ا( ناصف : مدى تواان السلطة السياسية م  املسلولية يف الدولـة احلدي ـة، القـاهرة، دار النهضـة العربيـة، د. عبد  -65

 .227ص
 ،4ط، اإلسـالمية الشـريعة يف الدسـتورية باملبـاد  املقارنـة مـ  السياسـية واألنرمـة الدستوري القانوند. عبد احلميد متو  :  -64

 .710ص، 2989، املعار  منشتة، اإلسكندرية
 .253د. حممد عبد احلميد أبو ايد : املصدر الساب ،  -63
 .245-246د. مصطف  أبو ايد فهم  : املصدر الساب ، ص -68
 .253-254د. حممد عبد احلميد أبو ايد : املصدر الساب ،  -69

50- M.EZ.Gorden: Histoire Du regime Parlementaire Anglais, Revue AL Qanoun wal lgtisad, 
1xeme Annee, No1, 1939 p.159.  
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وهنـا قـد يطغـ    .57) ميول  ورغبات  سـواء بتكـرار اسـتعمال  أو باسـتعمال  يف وقـت يعتقـد مناسـبت  ألغراضـ 
السياس  عل  اجلان  القانوين، ةال  احلالة األوىل الي يطغ  فيها اجلان  القانوين عل  اجلان  اجلان  
  السياس .

 حل الربملان بوصفه جزاء يف ميدان عالقة السلطة التشريعية بالشعب: الثاني طلبامل
ريــ  احلــل أو عــن ل حــل الربملــان قــد تــتيت املبــادرة بــ  مــن قبــل الشــع  ســواء عــن لريــ  احلــل الــذايت 

يكون التعبري عن اإلرادة الشعبية عن لري  النواب أنفسهو، فيلجتون  ، فعن لري  احلل الذايت 56)الشعا 
إىل إفاء عضويتهو إذا استشعروا بوجود عقبات تعيقهو عن أداء وظائفهو الدستورية وعد  صحة   يلهو 

 العنصـرين الـذين حتتاجهمـا القاعـدة للشع  وألجل تفعيل هذ  الصورة من احلل فهـ  حتتـا  بالتتكيـد إىل
الدستورية ذاكـا لتحقـ  فاعليتهـا يف اجملتمـ  وبالتـا  يكـون عنصـر اجلـ اء متحققـان إال وتـا درجـة قـوة الـرأي 

. غــري ان نرــا  احلــل الــذايت يتــيع الفرصــة الســتبداد  55)العــا  والــوع  السياســ  مــن قبــل احلكــا  أنفســهو 
ن ايــــة ســــلطة قانونيــــة مــــن منعــــ  مــــن التعســــف يف اســــت دا  صــــالحيات  اجمللــــس النيــــاي ذاتــــ  اذ لــــن تــــتمك

الدستورية، لتجردها من اية وسيلة دستورية جتا  اجمللس فضال عن تغييب  التا  لدور الشع  التحكيم  يف 
، وبذلك سيبتعد احلل  اما عن  54)االدالء برأي  يف االنت ابات الي تعق  احلل حوس سب  حل اجمللس 

ء الدســتوري. وانطالقــا مــن هــذ  احلقيقــة رفــت الفقــ  الدســتوري االجنليــ ي تبــين احلــل الــذايت يف فكــرة اجلــ ا
النرـــا  الربيطـــاين بعـــد ان قـــد  بـــ  مقرتحـــا مـــن حكومـــة الســـيد دبـــراوند، وم يـــتو اقـــرار  يف جملـــس العمـــو  

ن مــرة لتبنيــ  الربيطــاين، كــذلك رفــت هــذا النرــا  يف املانيــا علــ  الــرغو مــن للــ  تعــديل الدســتور اك ــر مــ
(53  . 

. ذلـك  عـد كجـ اء أفضـل مـن سـابقياحلل الشـعا قـد قيا  افراد الشع  حبل الربملان أي نرا  غري إن 
إن تصرفات السلطة التشـريعية تكـون مشـروعة لطاملـا كانـت مقيـدة حبـدود النصـوص الدسـتورية ذاكـا وهـ  

 .  58)بذلك ستكون متفقة م  الفكرة القانونية السائدة 
القانونيـــة الســـائدة بـــن أفـــراد اجملتمـــ  السياســـ  هـــ  الـــي يتحـــدد يف ضـــوئها اإللـــار الفكـــري  والفكـــرة

واملبــاد  الــي يرتكــ  عليهــا النرــا  القــانوين يف الدولــة، فهــ  الفكــرة الــي هلــا الغلبــة بــن األفــراد فيمــا يتعلــ  
رة غــري ثابتــة بــل بطبيعــة نرــا  احلكــو وتنرــيو اختصاصــات الســلطات وحقــوت األفــراد وحريــاكو وهــ  فكــ

                                                        
 .584ص ،2964، مكتبة عبد ا( وهبة، رةلقاه، ا7د. السيد صربي : مباد  القانون الدستوري، ط -57

 ومابعدها. 56لتفاصيل أوىف حوس احلل الذايت واحلل الشعا وتطبيقاكما ينرر : عل  سعد عمران : املصدر الساب ، ص  56-
 .34د. حسان حممد شفي  العاين : املصدر الساب ، ص -55
، ص 1004نرمة الدستورية املصرية، القاهرة، دار النهضة العربية، د. حمسن العبودي : املباد  الدستورية العامة وتطور األ -54
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وهــذا الرضــا مي ــل . 59)متغــرية ومتطــورة، غــري إفــا فكــرة تتســو بالرضــائية فــال ميكــن فرضــها مــن جهــة أعلــ 
وعليــ  فــتن الســلطة التشــريعية إذا قامــت بتصــرفات أو مارســت وظائفهــا  . 40)التســويل السياســ  للســلطة 

وقـ  عليهـا. واحلـل الشـعا بـذلك مي ـل بشكل ال يتف  والفكرة القانونيـة السـائدة، يكـون احلـل خـري جـ اء ي
هيمنة اإلرادة الشعبية عل  إرادة نواب  فيكون بذلك الضامن لتنفيذ الدستور يف الدولة ويقو  بذلك مبهمة 

 اهليـتة أعضـاء عـ س للـ  الدسـتور حيـدد  النـاخبن مـن لعـدد حيـ اذ  . 42)احلكو وصـيانة أحكـا  الدسـتور
 فـــإذا ،الشـــع  رأي عـــن معـــربة تعـــد م اهليـــتة هـــذ  أن النـــاخبن ءهـــلال شـــعر إذا وذلـــك، بـــتمجعهو النيابيـــة
 إن العكس وعل ، منحالن  يعد الربملان فإن الدستور يف املوصوفة وباألغلبية احلل لل  م  النتيجة جاءت

 جتديــدان  ذلــك ويعــد قائمــان  الربملــان ويســتمر يســق  احلــل للــ  فــإن للحــل الالامــة األغلبيــة تلــك تتحقــ  م
 . 41)ب  لل قة

وأخريان ال بد لنا من التميي  بن احلل الشعا باملفهو  املتقد ، وبن حل الربملان الذي تقو  ب  السلطة 
التنفيذية بعد عرض األمر عل  االستفتاء الشعا لبقان لنصوص الدستور الي توج  ذلك، كما هو احلاس 

ن )ال اــوا لــرئيس اجلمهوريــة حــل /أ  الــي نصــت علــ  أ202يف املــادة ) 1002يف الدســتور اليمــين لعــا  
 ،1021 جملس النواب إال عند الضرورة وبعـد اسـتفتاء الشـع   وكـذلك مـا ورد يف الدسـتور املصـري لعـا 

  مـــــن أن )ال اـــــوا لـــــرئيس 372يف املـــــادة )،  47) 1027املعـــــدس مبوجـــــ  االســـــتفتاء الـــــذي مت يف عـــــا  
   وبعد استفتاء الشع  .بقرار مسبو  عند الضرورة اجلمهورية حل جملس النواب إال

فاحلل الوارد يف الدستورين املذكورين ال يصع وصف  ان  حالن شعبيان ألن فكـرة احلـل م تنبـ  أصـالن مـن 
إرادة الشع ، وإمنا برغبة رئيس اجلمهورية، فال يعدو أن يكـون دور الشـع  هنـا هـو جمـرد إبـداء الـرأي يف 

 . 46)دستورية حلل الربملان. ليس إال قرار رئيس اجلمهورية باحلل، وهو من احلدود ال
 حل الربملان بوصفه جزاء تأسيسي: الثالث طلبامل

هنـاإ ســلطة تضـ  الدســتور يف الدولـة هــ  السـلطة التتسيســية األصـلية، هــذ  السـلطة دائمــان مـا تتم ــل 
مـا  والسلطة التتسيسية تعد ذات حرية مطلقـة يف تضـمن الدسـتور ، 45)بالقابضن احلقيقين عل  السلطة

  . 44)تشاء من نصوص ما خال الت امها بتحقي  الفكرة القانونية الي ه  أسا  وجودها 

                                                        
، 1001التغيــري، القــاهرة، دار النهضــة العربيــة، د. عصــمت عبــد ا( الشــي  : الدســتور بــن مقتضــيات ال بــات وموجبــات  -59

 .4،8-5ص
 .51، ص1001، دار النهضة العربية، قاهرةد. سعاد الشرقاوي : النرو السياسية يف العام املعاصر، ال -40
 .789د. حممد أنس قاسو جعفر : املصدر الساب ، ص -42
 .526اهرة، دار الفكر العري، بال سنة لب ، صلتفاصيل أوىف ينرر د. حممد كامل ليلة : النرو السياسية، الق -41
. وذلـك إعمـاال لنصـوص 2/1026/ 25-26مبوجـ  االسـتفتاء الـذي مت يف  1021لقد مت تعديل الدستور املصري لعـا   -47
 .1021  من الوثيقة الدستورية املعدلة لدستور 164، واملادة )8/3/1027  من اإلعالن الدستوري الصادر يف 70-18املواد )

 .208، ص1006د. عالء عبد املتعاس : حل الربملان يف األنرمة الدستورية املقارنة، القاهرة، دار النهضة العربية،  -46
 .149، ص1003عمان، دار ورد للنشر والتواي ،  ،القانون الدستوري يفد. منذر الشاوي : النررية العامة  -45
 .39د. إ اعيل مراة : املصدر الساب ، ص -44
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هـــذ  الفكـــرة القانونيـــة الـــي ســـترتمجها الســـلطة التتسيســـية األصـــلية قـــد تكـــون جمموعـــة أفكـــار الطبقـــة 
قـائو، كمـا إفـا احلاكمة، أو أفكار الفةات احملافرة يف اجملتم  والـي هلـا مصـلحة يف احملافرـة علـ  الوضـ  ال

  . 43)قد تكون أفكار الشع  
وعلـ  أيـة حـاس فـتن هــذ  السـلطة التتسيسـية سـتعرب عـن إرادة معينــة   ـل الفكـرة القانونيـة الســائدة يف 
جمتمـ  مـا، وبالتــا  فتفـا ســتتخذ باحلـل بوصــف  جـ اء يفــرض مباشـرة عنــد حـدول حالــة معينـة مــذكورة يف 

ســيبتعد عــن فكرتــ  ولبيعتــ  السياســية ليقــرتب جــدان مــن لبيعتــ   الدســتور، وبــذلك فــتن احلــل هنــا كجــ اء
القانونية حي  أن  ال يفرض إال بتحق  حاالت بعينها. وهذ  احلاالت الي يفرض فيها ج اء احلل تلقائيان 
بالتتكيــد تــلثر يف ســري امللسســات الدســتورية تــتثريان واضــحان لــذا يــتيت اجلــ اء ليضــ  حــدان النتهــاإ نصــوص 

  ن قبل أعضاء الربملان.الدستور م
 الــي  53) املــادة يف 2900 لعــا  االســرتا  الدســتور تضــمن  ولعــل مــن أهــو تطبيقــات هــذا اجلــ اء مــا

 أن يسـتط  أوم ايـ   أن يـرفت الشـيوخ جملـس وكـان قانون مقرتم النواب جملس أجاا إذا)  أن عل  تن 
 يف، أخـــرى مـــرة النـــواب جملـــس أجـــاا وإذا. بالنـــوا جملـــس عليهـــا يوافـــ  ال بتعـــديالت أجـــاا  إذا أو، ايـــ  
 الشيوخ جملس عليها واف  أو اقرتحها أو ادخلها تعديالت بتي القانون، التالية الدورة يف أو نفسها الدورة
 أو، ايــ   أن يســتط  م أو ايــ   أن يــرفت الشــيوخ جملــس وكــان، القبيــل هــذا مــن تعــديالت أي بــدون أو

 وجملــس الشــيوخ جملــس حيــل أن العــا  للحــاكو اــوا. النــواب جملــس هــاعلي يوافــ  ال تعــديالت مــ  أجــاا 
 ... .معا النواب

 يتقـد  أن بعد وذلك، اجلمهورية رئيس ع س الشع  رفت حالة يف وقد يطب  هذا اجل اء عل  الربملان
 هـوو . الصـدد هـذا كلمـتهو ليقولـوا النـاخبن جمموعـة علـ  االقرتام هذا وعرض، مقرتم هكذا مب ل الربملان
، واليتــ  مــدة فايــة قبــل)  أن علــ  تــن  الــي  40/4) املــادة يف 2919 لعــا  النمســا دســتور تضــمن  مــا

 الي الفيدرالية اجلمعية ذلك للبت إذا االستفتاء إجراء ا . باالستفتاء يع س أن ميكن، الفيدرا  الرئيس
 أن اــ  الفيدراليــة اجلمعيــة يف التصــويت..... الفيــدرا  الــولين اجمللــس بواســطة لالنعقــاد تــدع  أن اــ 
 حــل يســتدع  باالســتفتاء العــ س رفــت. األعضــاء ثل ــ  وبتغلبيــة األقــل علــ  األعضــاء نصــف حبضــور يــتو

وحل الربملان هنا يعين ان الربملان قد أسـاء اسـت دا  سـلطت   ...  جديدة انت ابات وإجراء الولين اجمللس
  .الرقابية فكان احلل ج اء لذلك

 الذي هو امللك بتن أوضحت الي  99) املادة يف وذلك 2938 لعا  االسباين لدستورا يف جاء وما
 م فـإن ثانيـة جلسـة عقـد إىل يصـار، املطلقـة األغلبيـة علـ  حيصـل م فـان، احلكومـة لرئاسـة املرشع يسم 
 اجمللـس حبـل امللـك يـتمر بـتن نفسـها املـادة مـن  5) الفقـرة بينت البسيطة األغلبية عل  املرشع فيها حيصل
  .جديدة انت ابات وإجراء

                                                        
  .3-4ت عبد ا( الشي  : املصدر الساب ، صد. عصم 43-
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بل ان حل الربملان قـد تشـرتل  السـلطة التتسيسـية قبـل كـل تعـديل للدسـتور، ومـن ذلـك مـا أشـار اليـ  
حيــ  للســلطة التشــريعية اعــالن  -2  الــي تقضــ  بــان )295يف املــادة ) 2997الدســتور البلجيكــ  لعــا  

 .  48)املراجعة يتو حل جملس  الشيوخ والنواب.    بعد اعالن هذ  -1مراجعة أمور معينة يف الدستور... 
واذا كانت صور حتق  اجل اء واضحة يف الدساتري املذكورة يف اعال ، فه  قد أوردها املشرع التتسيس  

عن مدى حتق  فكرة اجل اء يف حـل  يرهر س  تساال فان حينما حييد الربملان عن يفارسة وظائف  الدستورية،
 حلاجة لتعديل الدستور ؟الربملان بعد تقرير  ا

ويف معرض اإلجابة نقوس إن نتيجة االنت ابات النيابية الي ستجرى بعد احلل ه  الي ستحق  فكرة 
اجلــ اء مــن عــدمها، فــإذا جــاءت باألغلبيــة ذاكــا الــي قــررت احلاجــة إىل التعــديل، كــان معــق ذلــك إن هــذ  

سائدة يف اجملتم  أما إذا م تتت هذ  األغلبيـة فمعـق األغلبية كانت عل  اتفات تا  م  الفكرة القانونية ال
ذلك أن األغلبية م تكن يف تقريرها احلاجة إىل تعديل الدستور متفقة م  الفكـرة القانونيـة السـائدة، وهنـا 
يــتيت احلــل كجــ اء علــ  النــواب نتيجــة إلخالهلــو بــوظيفتهو الدســتورية األساســية واملتم لــة بضــرورة   ــيلهو 

عامـــة، وبـــذلك تتحقـــ  فكـــرة اجلـــ اء. ومـــن املعـــرو  يف القـــانون العـــا  إن اجلـــ اء ال يوقـــ  إال بعـــد لـــ رادة ال
 اإلخالس بواج  قانوين.

 العراقدي  توريف الدسد  جدزاء منظمدا   تنظديم حدل الربملدان   : مدى امكانية عدد  الرابع طلبامل
 5002لعام 

احتاديـة.... نرـا  لـة ريـة العـرات دو يف مادتـ  األوىل بـتن ) مجهو  1005لقد بـن الدسـتور العراقـ  لعـا  
 احلكو فيها مجهوري نياي ) برملاين  ... . 

وبذلك يكون الدستور قد تبق النرا  الربملـاين مـن بـن األنرمـة النيابيـة األخـرى، لـذا فالبـد مـن تـوافر 
قيــ  التــواان دعـائو أساســية لقيــا  هـذا النرــا  ومنهــا تقريـر وســائل فاعلــة للتـتثري املتبــادس بــن السـلطات وحت

االحتاديــة يف لــة مبجلــس النــواب   30). غــري إن االختصاصــات الــي منحــت للســلطة التشــريعية  49)السياســ 
، تتعارض وخصائ  النرا  النياي الربملاين ويرهر أثر ذلـك واضـحان يف تقويـة املركـ  الدسـتوري جمللـس  32)

                                                        
ـــ  الـــذي كـــان واردا يف الدســـتور البلجيكـــ  لعـــا   -48 ـــي تضـــمنت احلـــل االجبـــاري 272يف املـــادة ) 2872وهـــو الـــن  ذات   ال

  للمجلسن مبجرد االعالن عن تعديل الدستور. ينرر يف ذلك :
R. Fusilier : Les Monarchies Parlementaires, Les ed ouvries, Paris,1968, P.454.  

 .79راف  خضر شرب : املصدر الساب ، ص .ينرر د -49
   261، 278/أوالن،  214/ رابعان،  34، 30، 41، 42/ثانيان،  40، 55حوس ك رة هذ  االختصاصات تنرر املواد )  -30
  مــن 68حتــاد، وفــ  نــ  املــادة )تتكــون الســلطة التشــريعية االحتاديــة يف العــرات مــن جملســن تــا جملــس النــواب وجملــس اال -32

الدستور، غري ان الدستور قد أجل العمل بتحكا  املواد اخلاصة مبجلس االحتاد اىل حن صـدور قـرار مـن جملـس النـواب بتغلبيـة ال ل ـن 
ن األقــاليو  ، وجملــس االحتــاد هــذا يضــو يف لــن عــ273وبدورتــ  ال انيــة الــي يعقــدها بعــد نفــاذ الدســتور ذاتــ  وذلــك وفــ  نــ  املــادة )

واحملافرات غري املنترمة بإقليو. واعتقد ان التنريو املتقد  قد جانبـ  الصـواب، حيـ  كـان مـن األوىل علـ  املشـرع الدسـتوري أن يـنرو 
جملس االحتاد يف صل  الدستور ذات  ال بقرار يصـدر مـن جملـس النـواب وذلـك ألتيـة هـذا اجمللـس لكونـ  مي ـل املصـاش املتميـ ة لألقـاليو 

ا من ناحية ومن ناحية ثانية أتية املها  الي ستناط بـ  مـن تشـريعية ورقابيـة، ومـن ناحيـة ثال ـة سـيكون ذلـك أك ـر اتفاقـان مـ  مـا هـو هذ
واالملـاين لعـا   2383كالدسـتور األمريكـ  لعـا    –سائد يف دساتري الدوس االحتادية األخرى الـي تـنرو كـال اجمللسـن يف صـلبها مباشـرَة 

. وأخاس ان السب  وراء هـذا اخللـل يف التنرـيو الدسـتوري مـرد  اىل قيـا  املشـرع الدسـتوري العراقـ  - 1000سري لعا  والسوي 2969
بإعطـاء النتـائ  دون املــرور باملقـدمات الصـحيحة، فهــو قـد أقــر بوجـود دولـة احتاديــة يف نصوصـ  دون أن تكـون قائمــة علـ  ارض الواقــ  



 
 

280 

 31 :ال دد

 

بـــدأ اجلــوهري الـــذي يقــو  عليـــ  النرـــا  النــواب علـــ  حســاب الســـلطة التنفيذيــة، وهـــو بالتـــا  م يتخــذ بامل
. وهذا االختالس يف التواان بـن السـلطتن التشـريعية والتنفيذيـة،  31)الربملاين إال وهو التواان بن السلطات

  مـا يلـ  46ظهرت آثار  واضحة عنـد تنرـيو الدسـتور ملوضـوع حـل الربملـان. حيـ  جـاء يف نـ  املـادة )
، أو  37)بيـة املطلقـة لعـدد أعضـائ ، بنـاءن علـ  للـ  مـن ثلـ  أعضـائ  حيل جملس النـواب، باألغل –)أوالن 

  لل  من رئيس جملس الواراء ومبوافقة رئيس اجلمهورية... .
فابتــداءن ال بــد لنــا مــن مالحرــة أن الدســتور قــد أخــذ بطريقــة احلــل الــذايت جمللــس النــواب، حينمــا  ــع 

ر إىل األخذ باحلل الوااري عندما أجاا لرئيس . ت اجت  الدستو  36)ل ل  أعضائ  تقد  لل  يتضمن حل 
جملــس الــواراء اقــرتام حــل جملــس النــواب بشــرط موافقــة رئــيس اجلمهوريــة علــ  الطلــ ، فــان حتصــلت هــذ  
املوافقــة حيـــاس الطلـــ  بعـــد ذلــك علـــ  جملـــس النـــواب للتصـــويت عليــ ، واشـــرتط الدســـتور أن حيصـــل علـــ  

 . 35)موافقة األغلبية املطلقة جمللس النواب 
ويتضــع مــن ذلــك إن حــل جملــس النــواب الــذي نرمــ  الدســتور إمنــا يتحقــ  يف حالــة واحــدة وهــ  أن 

. وذلــك لصــعوبة تصــور  34)يوافــ  اجمللــس علــ  حــل نفســ  أي هــو حــل ذايت، وهــ  فرضــية نــادرة التحقــ 
 موافقـة اجمللــس علــ  حـل نفســ  ايــان كانـت اجلهــة الــي تقـدمت بــاقرتام احلــل، ذلـك ألن اجمللــس ســيكون يف
الوقت عين  خصمان وحكمان، ولذا فتن هذا الن  سيبق  معطالن من الناحية العملية وهو ما سيرتت  علي  

 مجلة من اآلثار ومنها : 
افتقاد السلطة التنفيذية ) رئيس اجلمهوريـة ورئـيس جملـس الـواراء   أليـة وسـيلة عمليـة فاعلـة مـن  – 2

 شتفا التتثري عل  جملس النواب.
جملــس النــواب علــ  كفــة جملــس الــواراء ورئــيس اجلمهوريــة وبالتــا  اخــتالس التــواان رجحــان كفــة  – 1

  . 33)السياس  بن امللسسات الدستورية 
فإذا كانـت تلـك اآلثـار الـي سـترتت  علـ  آليـة تنرـيو حـل الربملـان مـ  حلـا  االختصاصـات املمنوحـة 

  نتساءس ماذا ستكون ؟تتغري بالتتكيد، وهنا سجمللس النواب، فإن لبيعة نرا  احلكو س

                                                                                                                                            
الي تدار بتسلوب الالمرك ية اإلدارية بن   -ا ما جعل  يقحو احملافرات غري املنترمة يف إقليو واحد يف العرات  ولعل هذ إقليو)سوى 

 يف جملس االحتاد. -الدستور ذات  وال عالقة هلا بالالمرك ية السياسية الي يفرتض توافرها يف الدولة االحتادية دالفيدراليةد 
، 1021 الســنهوري، مكتبــة بغــداد،، العـرات يف السياســ  النرــا  تطـورو  الدســتوري د. محيـد حنــون خالــد : مبـاد  القــانون -31

. د. فائ  ع يـ  62، ص1008وكذلك د. أمحد أمحد املوايف : ر ية حوس الفيدرالية يف العرات، القاهرة، دار النهضة العربية،  .779ص
 .76، ص1005أسعد : دراسة ناقدة لدستور مجهورية العرات، بغداد، دار البستان للنشر، 

 .75األوىل أن يكون الن  ) بناءن عل  اقرتام  وليس لل . د. فائ  ع ي  اسعد : املصدر نفس ، ص -37
 .791د. محيد حنون خالد : املصدر الساب ، ص 36-
 .237،236،235املصدر الساب ، ص :راف  خضر شرب  د. ينرر -35
، البصــرة، -النرــا  الربملــاين / الســلطة التنفيذيــة  –د. حســن عــذاب الســكيين : املوضــوعات اخلالفيــة يف الدســتور العراقــ   -34

 .84، ص1009الغدير للطباعة، 
 .234راف  خضر شرب : املصدر الساب ، ص .د ينرر يف عرض هذ  اآلثار -33
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ذه  رأي إىل القوس بتن األركان األساسية للنرا  الربملاين قائمة يف النرا  الربملاين العراق  بل مجيعها 
 .  38 )متحققة في ، لذا فهو منوذ  للنرا  الربملاين التقليدي
يف الدســتور  إىل أن النرــا  املوجــود –واــن نليــد   –ويــذه  رأي ثــاين يف الفقــ  الدســتوري العراقــ  

، فهو نرا   39)العراق  ما هو إال نرا   تل  أساس  النرا  الربملاين ولكن  يف و  بقواعد األنرمة األخرى 
برملــــــاين هيمنــــــة جملســــــي  وهــــــو نرــــــا  هجــــــن ويــــــلدي يف التطبيــــــ  العملــــــ  إىل نشــــــوء االخــــــتال  حــــــوس 

  . 80)االختصاصات وتداخلها وقد يصي  عمل امللسسات السياسية بالشلل
وهنا نتساءس عن فاعلية احلل بوصف  ج اءن منرمان يفرض باإلرادة الشعبية غري املباشرة يف ظل التنريو 

 الدستوري والواق  السياس  العراق  ج اءن إلخالس النواب بوظائفهو الدستورية ؟
ا  إن اإلجابة عن ذلك تتطل  معرفة مدى شعور النواب مبسـلوليتهو الدسـتورية جتـا  نـاخبيهو، وبالتـ

مدى حتسسهو آلماس الشع  وتطلعات ، فف  حاس شعورهو باارافهو عن وظيفـتهو الدسـتورية األساسـية 
، فســــيلجتون بالتتكيــــد إىل إفــــاء عضــــويتهو  82)وهــــ    يــــل الشــــع  كمــــا ورد الــــن  عليهــــا يف الدســــتور

 الواراء.  مباشرةن، سواء قد  هذا الطل  من ثل  النواب أو من رئيس جملس
أن النـواب، مكونـات وأحـ اب وأفـراد،  اذصور مستبعد لبقا للرـرو  السياسـية السـائدة، ولعل هذا ت

يتصارعون من اجل احملافرة عل  مكتسباكو،، فال يتصور ختليهو عنها بإرادكو الذاتية والعودة إىل خوض 
جهـد  انت ابات جديدة فرصـة النجـام فيهـا غـري مضـمونة، فضـال عـن مـا تتطلبـ  احلمـالت االنت ابيـة مـن

. ولعــل هــذ  احلقيقــة هــ  الــي دفعــت  انــ  مــن الفقــ  الدســتوري العراقــ  إىل القــوس بــان نــ   81)ومــاس 
 .  87)/ اوال  سيبق  معطال من الناحية العملية46املادة )

وال ميكـــن أن يعـــرتض احـــد فيقـــوس أن هـــذ  الصـــورة مـــن صـــور احلـــل موجـــودة يف دســـاتري أخـــرى غـــري 
 األخذ ها ؟ فم ل هكذا قوس مردود لألسباب اآلتية :  الدستور العراق ، فلو ال ميكن

يف أوساط الفق  الدستوري بصورة ملحوظة، كما  -كما الحرنا سلفا   –احلل الذايت م يكن مقبوال  .2
ان  م يكن مقبوال لدى جمموعة من الدوس الـي ميكـن عـدها ذات جتربـة دميقراليـة اسـب  مـن العـرات، 

 املسةولية جتا  ناخبيهو. وبالتا  نواها أك ر شعورا ب
، ولكــن حينمــا أظهــرت هــذ  2910أخــذت اســتونيا بصــورة احلــل الــذايت يف دســتورها الصــادر عــا   .1

.  86)الصـــورة عــــد  فاعليتهــــا واســــتبداد الربملــــان، مت تعــــديل الدســــتور واســــتبدس بصــــورة احلــــل الرئاســــ 
 واملفروض أن نعترب من التجارب الدستورية للدوس األخرى. 

                                                        
 .16-17، ص1020د. عل  يوسف الشكري : انتهاء والية الرئيس، عمان، دار صفاء للنشر والتواي ،  38-
 .284-285در الساب ، صراف  خضر شرب : املص .د -39
 .62-60د. فائ  ع ي  اسعد : دراسة ناقدة، املصدر الساب ، ص -80

 / أوالن   عل  ان ) يتكون جملس النواب من عدد من األعضاء... مي لون الشع  العراق  بتكمل ... .69نصت املادة ) 82-
 . 84د. حسن عذاب السكيين : املصدر الساب ، ص  -81
 . 234املصدر الساب ، ص  راف  خضر شرب : .د -87
 . 139ص  2978الدستوري، بغداد، مطبعة اجل يرة،  نون. حسن سيف أبو السعود : القاد -86
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ـــذايت كالدســـتور النمســـاوي لعـــا  إن الدســـاتري .7 والدســـتور الرتكـــ  لعـــا   2919 الـــي أخـــذت باحلـــل ال
، جنـدها قـد أخــذت بصـور أخـرى للحــل إىل جانـ  احلــل الـذايت، وبـذلك تكــون قـد خففــت 2981

  19/2مـن مسـاو  احلــل الـذايت. فالدســتور النمسـاوي اخـذ بصــورة احلـل الرئاســ  وذلـك يف املــادة )
لفيدرا  حل اجمللس الولين. وكما اخذ باحلل التلقائ  للمجلس الولين كج اء الي بينت إن للرئيس ا

يفــرض عليــ  يف حــاس عــد  موافقــة الشــع  باالســتفتاء علــ  مقــرتم عــ س رئــيس اجلمهوريــة املقــد  مــن 
جنــد إن  اذ . واحلــاس ذاتــ  بالنســبة للدســتور الرتكــ ، 40  مــن املــادة )4اجمللــس، وذلــك وفقــا للفقــرة )

  بعـد أن بينـت إن للجمعيـة الولنيـة الكـربى حـل نفسـها بتقريـر إجـراء انت ابـات جديـدة 33املادة )
قبل انتهاء مدة واليتها، أعطت احل  يف الن  ذات  إىل رئيس اجلمهورية اختاذ قـرار بـإجراء انت ابـات 

  . جديدة. وهذا يعين إن الدستور الرتك  قد تبق صوريت احلل الذايت واحلل الرئاس  يف الن  ذات
مــــ  لبيعــــة الواقــــ   1005ولــــذا نعتقــــد إن التنرــــيو الدســــتوري حلــــل الربملــــان مبوجــــ  أحكــــا  دســــتور 

السياســــ  يتعــــارض مــــ  فكــــرة كــــون احلــــل جــــ اء يفــــرض علــــ  الســــلطة التشــــريعية عنــــد إخالهلــــا بواجباكــــا 
 نعــ  مــن  الدســتورية، بــل هــو ســيمهد الطريــ  الســتبداد اجمللــس النيــاي الــذي لــن اــد أيــة ســلطة يف الدولــة

  التعسف، لتجرد باق  السلطات من أية وسيلة دستورية جتاه .
 الخاتمة

بعــــد أن فرغنــــا مــــن بيــــان موضــــوع حب نــــا حــــ  علينــــا أن ن بــــت أهــــو النتــــائ  املست لصــــة مــــن البحــــ  
 والتوصيات الي نراها وذلك يف الفقرتن اآلتيتن : 

 أوال : النتائج : 
ها هل  حمل خال  فيما بن فقهاء القانون الدستوري، فمنهو إن القواعد الدستورية من حي  لبيعت .2

من يرى إفا ذات لبيعة سياسية، ومنهو من يسبل عليهـا الصـفة القانونيـة البحتـة، وثالـ  يـرى فيهـا 
إفا ذات لبيعة  تلطة وهو مانرا  صحيحا. ذلك الن تكييف قواعد الدستور بتفا سياسية سـيهد  

 انن الي ستصدر يف ظلها.القوة اإلل امية هلا وللقو 
يتـتثر إجـراء حـل الربملــان مـن حيـ  تكييفــ  القـانوين وفقـا لتـتثر  بالطبيعــة القانونيـة للقواعـد الدســتورية  .1

 ذلك الن هذ  القواعد ه  الي تنرو هذا اإلجراء بن ثناياها. 
دة هامــة تتضــع سياســية، لــ  فائــ -إن حتديــدنا لطبيعــة القواعــد الدســتورية بتفــا ذات لبيعــة قانونيــة  .7

معاملهـــا يف خصـــوص موضـــوع البحـــ ، اذ ان هـــذا التكييـــف سيســـتوع  الغايـــة الـــي حيـــاوس املشـــرع 
 الدستوري ابتداء من الوصوس إليها. 

مبا أن حـل الربملـان يعـد جـ اء منرمـا دسـتوريا فـان ايقـاع هـذا اجلـ اء يـتو وفقـا ألسـباب اسـتعمال  ومبـا  .6
ملان قد يعد كج اء تفرض  السلطة التنفيذية عل  نرريكـا حيق  فلسفة وجود ، لذلك جند ان حل الرب 

التشــريعية، أو يفرضــ  الشــع  ذاتــ  علــ  نوابــ  ان هــو ابتعــدوا عــن فكــرة   يلــ  بصــورة صــحيحة، أو 
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يفرض بقوة القانون حينما تتج  اىل تقرير  السلطة التتسيسية ابتداء يف احلاالت الي قد يبتعـد نـواب 
 حة العامة.   الشع  عن حتقيقهو املصل

   جمللـس النـواب، وان كانـت هـذ  الصـورة ال تتسـ  مـ ايتصـورة احلـل الـذ تبـق 1005دستور عا   إن .5
الدســتوري  شــرعأخــذ امل اكــون نرــا  احلكــو برملــاين قــائو علــ  أســا  التــواان بــن الســلطات، حينمــ

ي، ذلـك الن هـذ  يف هـذا التنرـيو الدسـتور  وفقـافانـ  م يكـن م لـذايتباحلل ا 1005العراق  يف عا  
 :  اآلتية اآلثار إحدال إىلتلدي  –فضال عما سب  ذكر   –الصورة من احلل 

 مـــنذلـــك   مـــ  مـــا يرتبـــ األوىل صـــاشل يذيـــةالتشـــريعية والتنف لســـلطتنفكـــرة التـــواان بـــن اب اإلخـــالس -أ
 مرك  ال انية.  إضعا 

 إىلحيـ  يتحـوس مـن نرـا  برملـاين  ،تورمـن الدسـ األوىللبيعة النرا  السياس  املتبق يف املـادة  تغيري -ب
 نرا  حكومة اجلمعية، وهو نرا  ال يتف  والنرا  السياس  احلا . 

التــتثري  النعــدا ذاتــ   النيــاياحلــل املتبــق يف دســتورنا الفرصــة لرهــور دكتاتوريــة واســتبداد اجمللــس  ميــنع -ت
 املتبادس بين  والسلطة التنفيذية. 

 فائدة علمية أو عملية من م ل هكذا تنريو دستوري للحل.وبذلك م يعد من السهل حتقي  اية 
 ثانيا : التوصيات : 

 نوص  املشرع الدستوري العراق  بضرورة تعديل النصوص الي تتعل  مبوضوع حب نا وكااليت : 
  ـايناخلاصـة مبجلـس االحتـاد بوصـف  اجمللـس ال األحكـا  تنرـيوالدستوري العراق  ابتـداء  للمشرع البد .2

 للقــانون    مــن الدســتور، وعــد  تــرإ تنريمــ68التشــريعية االحتاديــة حبســ  املــادة ) ســلطةللاملكــون 
دوس  يفيف ذلـك بدعـة دسـتورية ال سـند هلـا مـن املبـاد  الدسـتورية  النالذي يصدر  جملس النـواب. 
  العام والسيما االحتادية منها.

/ 46) ملـادةرى ضرورة حـذ  نـ  ااحلل الذايت جمللس النواب، حي  ن بإلغاءاملشرع الدستوري  قيا  .1
 :  كاأليتالن  املتقد    ويقرأ ، أوال

لــــرئيس جملــــس الــــواراء، بعــــد املداولــــة يف جملــــس الــــواراء، أن حيــــل جملــــس النــــواب. ويصــــدر رئــــيس  -أوال)
 اجلمهورية مرسوما بذلك عل  أن يكون مسببا. 

  مجهـوري مسـب  يوقـ  عليـ  رئـيس ، أن حيـل جملـس النـواب مبرسـو لضـرورةلرئيس اجلمهورية، وعند ا -ثانيا
 جملس الواراء والواراء. 

جملـس الـواراء. . وبـذلك فـتن  يسال اوا حل جملس النواب خالس فرتة االقرتاع عل  ال قة برئ -ثال ا .7
بن السلطتن، كما أنـ  يضـمن الـدور التحكيمـ   انأن حيق  نوعا من التوا مكنالن  املقرتم من امل
 ن ان  سيحق  للحل فكرة اجل اء املنرو دستوريا. فضال ع لرئيس اجلمهورية.

خشية أن تسر  السلطة التنفيذية يف ايقاع اجل اء املتم ل باحلل عل  نرريكا التشـريعية فإننـا نـرى أن  .6
ال اـوا لـرئيس اجلمهوريـة حـل  -)  كـاأليت/ سادسا  فقرة جديـدة تقـرأ  42) دةيضا  إىل ن  املا

 اجلمهوريــةمســاءلة رئــيس  وحــاالتاحلــاالت املتقدمــة .  إحــدىجملــس النــواب يف مــدة مســاءلت  عــن 
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وبـــذلك  احلنـــ  يف اليمـــن الدســـتورية، انتهـــاإ الدســـتور، اخليانـــة العرمـــ . حســـ  الدســـتور هـــ  :
سنوجد نوع من احلماية للربملـان حينمـا ميـار  دور  الرقـاي علـ  السـلطة التنفيذيـة مـ  حلـا  مقرتحنـا 

 . /ثال ا  اعال 47ةصوص املادة )
 :  اآلتية األحواس يف النواب جمللس التلقائ  احلل بصورة األخذ .5

 رئــــيس انت ــــاب يتســــن م إذا -ثال ــــا) اآليت نصــــ   ثال ــــا) بنــــدا  30) املــــادة نــــ  إىل يضــــا  .أ
 ثالثـن تتجـاوا ال مـدة يف االنت ابـات وجتـرى، النـواب جملـس حيـل، ال ـاين االقـرتاع يف اجلمهورية

ـــــد اجمللـــــس اتمـــــ . يومـــــا ـــــا  عشـــــرة مـــــدة خـــــالس اجلدي ـــــاري  مـــــن أي ـــــائ  إعـــــالن ت  النهائيـــــة النت
  .. لالنت ابات

 جمللـــس يتســن م إذا -سادســـا) اآليت علــ  يـــن   سادســا) بنـــدا  34) املــادة نـــ  إىل يضــا  .ب
 حيـل، تقـد  فيمـا عليهـا املنصـوص املـدد خـالس الـوااري واملنهـا  الـواراء جمللـس ال قـة منع النواب
 اجلديــد اجمللــس اتمــ . يومــا ثالثــن تتجــاوا ال مــدة خــالس ابــاتاالنت  وجتــرى، النــواب جملــس
  . .لالنت ابات النهائية النتائ  إعالن تاري  من أيا  عشرة مدة خالس
 المصادر

   الكتب:  أوال
 اجلديــدة الكتــاب دار، بــريوت، 1ط،2إ، الدســتوري القــانون يف الوســي :  خــ ا  أبــو إبــراهيو. د-2
 . 1001، املتحدة
 . 1004 املعار ، منشتة، اإلسكندرية، العامة الدستورية املباد :  شيحا الع ي  عبد يوإبراه. د-1
 القـــانون يف العامـــة النرريـــة:  اجلـــدة نـــاج  رعـــد. د. نعمـــة اغـــري كطـــران. د. املفرجـــ  إحســـان. د-7

 . 1003، القانونية املكتبة، بغداد، 6ط، العرات يف الدستوري والنرا  الدستوري
 10088 العربية، النهضة دار، القاهرة، العرات يف الفيدرالية حوس ر ية:  املوايف أمحد أمحد. د-6
 الدستورية والنرو اإلسالمية الدولة يف التنفيذية السلطة اختصاصات:  البدوي إبراهيو إ اعيل. د-5
 . 2997، العربية النهضة دار، القاهرة، املعاصرة
 . 1006 املالإ، دار، بغداد، 7ط، السياس  والعلو يالدستور  القانون مباد :  مرا  إ اعيل. د-4
 . 2964، وهبة ا( عبد مكتبة، القاهرة، 7ط، الدستوري القانون مباد :  صربي السيد. د-3
 اجلامعية دار اإلسكندرية،، املعاصرة الدساتري يف النياي اجمللس حل ح :  باا حممد عل  بشري. د-8
 . 1006، للنشر اجلديدة
 . لب  سنة بال العربية، النهضة دار، القاهرة الدستوري، القانون يف دراسة:  لقباينا بكر. د-9
، القانونيـة املكتبـة، بغـداد، املقارنـة والدستورية السياسية األنرمة:  العاين شفي  حممد حسان. د-20
1003 . 
 29788، اجل يرة مطبعة، بغداد، الدستوري القانون:  السعود أبو سيف حسن. د-22
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/  الربملــــاين النرــــا  – العراقــــ  الدســــتور يف اخلالفيــــة املوضــــوعات:  الســــكيين عــــذاب حســــن. د-21
 . 1009، للطباعة الغدير، البصرة، - التنفيذية السلطة
 بغــداد،، العــرات يف السياســ  النرــا  وتطــور الدســتوري القــانون مبــاد :  خالــد حنــون محيــد. د-27
 . 1021، السنهوري مكتبة
، بغـداد العـرات، يف الربملـاين النرـا  يف والتشـريعية التنفيذيـة السـلطتن فصل:  شربَّ  خضر راف . د-26
 .1021، السنهوري مكتبة
، العربيــة النهضــة دار، القــاهرة، 5ط، الدســتوري للقــانون العامــة النرريــة:  الشــاعر لــ  رمــ ي. د-25
1005 . 
ـــدين مجـــاس ســـام . د-24  منشـــتة، اإلســـكندرية، 1ط، ةالدســـتوري والشـــرعية الدســـتوري القـــانون:  ال
 10058، املعار 
، العربية النهضة دار، القاهرة، املصري السياس  والنرا  الدستوري القانون:  الشرقاوي سعاد. د-23
1002 . 
 . 1001، العربية النهضة دار، القاهرة، املعاصر العام يف السياسية النرو:  الشرقاوي سعاد.د-28
، احلكمــــة دار، بغــــداد، السياســــية األنرمــــة:  العــــاين غالــــ  علــــ  .د، الكــــاظو جــــواد صــــاش. د-29
2992 . 
 يف الدسـتورية باملبـاد  املقارنـة مـ  السياسية واألنرمة الدستوري القانون:  متو  احلميد عبد. د-10
 . 2989، املعار  منشتة، اإلسكندرية ،4ط، اإلسالمية الشريعة
 . 2983، اجلامعية الدار، بريوت، الدستوري القانون:  ا( عبد بسيوين الغين عبد. د-12
 دار، القاهرة، احلدي ة الدولة يف املسلولية م  السياسية السلطة تواان مدى:  ناصف ا( عبد. د-11
 . 2982، العربية النهضة
 دار، القــاهرة، التغيــري وموجبــات ال بــات مقتضــيات بــن الدســتور:  الشــي  ا( عبــد عصــمت. د-17
 10018 ،العربية النهضة
، العربيـة النهضـة دار، القـاهرة، املقارنـة الدسـتورية األنرمة يف الربملان حل:  املتعاس عبد عالء. د-16
10068 
 . 1020، والتواي  للنشر صفاء دار، عمان، الرئيس والية انتهاء:  الشكري يوسف عل . د-15
 . 2986، السندباد مطبعة، بغداد، العرات يف الربملاين النرا  اارا :  أسعد ع ي  فائ . د-14
ــــ  فــــائ . د-13 ــــة لدســــتور ناقــــدة دراســــة:  أســــعد ع ي ، للنشــــر البســــتان دار، بغــــداد، العــــرات مجهوري
1005 . 
، الــــداودي مطبعــــة، دمشــــ ، السياســــية والــــنرو الدســــتوري القــــانون مبــــاد :  الغــــا  كمــــاس. د-18
2985-29848 
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ـــنرو:  احللـــو راغـــ  ماجـــد. د-19  العربيـــة، النهضـــة دار، القـــاهرة، الدســـتوري والقـــانون السياســـية ال
1005 . 
 دار، القــاهرة، املصــرية الدســتورية األنرمــة وتطــور العامــة الدســتورية املبــاد :  العبــودي حمســن. د-70
 10048، العربية النهضة
، العربيـة النهضـة دار، بـريوت، اإلدارة ألعمـاس ورقابت  اللبناين اإلداري القضاء:  خليل حمسن. د-72
29318 
، العربيـة النهضـة دار، القـاهرة، الدستوري والقانون السياسية النرو:  جعفر قاسو انس حممد. د-71
2999 . 
 . لب  سنة بال، العربية النهضة دار، القاهرة، الدستوري القانون:  السناري حممد. د-77
 منشـــورات ،بـــريوت، 6ط، لبنـــان يف السياســـ  والنرـــا  الدســـتوري القـــانون:  اجملـــذوب حممـــد. د-76
 . 1001، احلقوقية احللا

 . 2988، العربية النهضة دار، القاهرة، النياي اجمللس حل:  ايد أبو احلميد عبد حممد. د -75
 .لب  سنة بال، العري الفكر دار، القاهرة، السياسية النرو:  ليلة كامل حممد. د-74
 اهلــــدى دار، اإلســــكندرية، 20ط، السياســــية األنرمــــة مبــــاد :  فهمــــ  ايــــد أبــــو مصــــطف . د-73

 . 1003، للمطبوعات
ــــذر. د-78 ، والتوايــــ  للنشــــر ورد دار، عمــــان، الدســــتوري القــــانون يف العامــــة النرريــــة:  الشــــاوي من
1003 . 
 . 1009، والتواي  للنشر ال قافة دار، عمان القانون، فلسفة:  الشاوي منذر. د-79
 البحــــول مركـــ  منشـــورات، بغــــداد، دســـتورال نرريـــة – الدســــتوري القـــانون:  الشـــاوي منـــذر. د-60
 . 2982، القانونية
 . 2982، بغداد، الدستوري القانون:  العاين غال  عل . د، لطيف نوري. د-62

   الجامعية واالطاريح الرسائل:  ثانيا
 مشـس عـن جامعـة دكتـورا ، ألروحـة، الربملـاين النرـا  يف الدولة رئيس:  إبراهيو اللطيف عبد أمحد-2
 . 2994، احلقوت كلية –

 كليـــة – بغـــداد جامعـــة، ماجســـتري رســـالة، الدســـتورية القاعـــدة  الفـــة جـــ اء:  هـــادي حممـــد ايـــاد-1
 . 1002، القانون
 . 2980، القانون كلية – بغداد جامعة دكتورا ، ألروحة الدستور، علو مبدأ:  أسعد ع ي  فائ -7
 – القاهرة جامعة، دكتورا  ألروحة رية،الدستو  القواعد نفاذ ضمانات:  الوحيدي النا عبد فتح -6
 . 2981، احلقوت كلية
  .1026، القانون كلية – بابل جامعة، دكتورا  الروحة، الربملان حل حدود:  عمران سعد عل -5
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    املرتجمة املصادر:  ثالثا
، بــــريوت، ســـعد جـــور . د ترمجــــة الدســـتوري، والقـــانون السياســــية امللسســـات:  دوفرجيـــ  مـــوريس-2
 . 2991، والتواي  والنشر للدراسات اجلامعية سةامللس
، عويدات منشورات، بريوت ،1ط العادة، فوت  وح . د ترمجة، القانون فلسفة:  باتيفوس هنري-1

29808 
، القانونيــة البحــول مركــ ، بغــداد، خالــد رشــدي. د ترمجــة، العــا  القــانون يف درو :  دكــ  ليــون-7
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 تمثعت المرايا في التكوينات الهندسية للروضة ألكاظميه

Representations mirrors in engineering configurations 

to kindergarten Kazimiyah 
 

                              Dr. A thmar Hamid Cream(1)أثمار حميد كريم د.

       

 ملخص البحث:

الدرجـة االسـا  علـ  بنـاء الشـبكة االساسـية يف ضـوء الفضـاء املتـام . تعتمد ال خار  اهلندسية يف 2
ووفـــ  تنوعـــات التكـــرار واالنســـجا  والتـــواان يف رســـو الوحـــدات واملفـــردات ال خرفيـــة او توايـــ  مراكـــ  تولـــد 

مي ــل  اإلســالميةالبعــد الروحــ  يف صــميو ال خــار   أن املفــردة ال خرفيــة يف مركــ  التصــميو او علــ  جانبيــة،
املتلقـــ  يف جتاربنـــا  يلمســـ  أنالغيـــ  او املطلـــ  وقـــد الميكـــن  إىل يتجـــ ة لشـــعور خفـــ  )بـــالين  االســـتجاب

 الغري ية باجلماس. وميول  اإلنسانمتناغما م  فطرة  يتيتال خرفية للواق  احملسو  الذي 
. التنوعــات الشــكلية اهلندســية يف التكوينــات ال خرفيــة العماريــة تعتمــد علــ  عنصــرين اساســين مــن 1

البنائية فائقة الدقة للنماذ  ال خرفية  األنرمة أنلوحدات واملفالدات اهلندسية شكل املرب  وشكل الدائرة ا
 أخـاذجاءت هد  خل  وحدة ذات تعبري وظيف  ومـدلوس روحـ  عقائـدي وفـ  مـنه  مجـا   اإلسالمية

 الروح  والوظيف . إىلويت يل للوصوس  يتتمليل   بصر املتلق  يف ان 
ال خــار  اهلندســية االســالمية جماالكــا العماريــة والفنيــة اىل حــد مــذهل ســاعد اىل تطورهــا  اخــذت  .7

 كبنية رم ية بوحداكا الشكلية اهلندسية او جتريدية غاية يف التحرر.

                                                        
 .قسو الرتبية الفنية /كلية الفنون اجلميلة  /جامعة بابل - 2
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. ال خرفــة اهلندســية والعماريــة هلــا بنيــة رياضــية وتعتــرب الرياضــيات نرــا  ونســ  منطقــ  يف تكوينــات 6
 العمارة االسالمية اذا ان ال خرفة ه  شكل مكتمل للفكر الرياض .ال خار  اهلندسية يف 

. عنصر الرياضـيات كـان الـراب  املشـرتإ االسـا  يف مبـدأ تنرـيو ال خرفـة اهلندسـية فاهلندسـة والعـدد  5
 كانت مرتب   وهر رسالة الوحدانية والرقو واحد هو الرم  الفكري ألصل الكون.

العمـارة االسـالمية تعطــ  اشـارة تـنعكس مـن خـالس ثالثـة جوانــ   . االشـكاس ال خرفيـة اهلندسـية يف4
منها العناصر الشـكلية ذاكـا وال ـاين يـرتب  برتتيـ  العناصـر الشـكلية وتركيبهـا يف التكـوين ال خـريف وال الـ  

 املعق ومدى تتثري التكوين ال خريف عل  مستوى الكل.
كن شيةان يف ذات  وامنا مـا يضـف  عليـ  مـن معـق  . العمل الفين ال خريف لتنوع االشكاس اهلندسية م ي3

 كما افا ليس حمددة بتغطية السطوم وامنا ايضان تساعد يف حتويل الفضاء.
 المقدمة:

وحتتـــوي   1))الروضـــة الكاظميـــ   تقـــ  يف مدينـــة بغـــداد ويقـــ  بـــالقرب منهـــا مرقـــد )الشـــريف املرتضـــ  
هـــ /  218صــفر ســنة) 3املولــود يف  فــر الروضــة الشــريفة علــ  اجلســد الطــاهر لالمــا  موســ  بــن جع

وأمـ  يقـاس هلـا دمحيـدةد بنـت صـاعد داملغربيـةد وقيـل داالندلسـيةد وكـان يلقـ  بــ   7)   يف قرية االبواء303
ــــ  مــــن العمــــر 341هـــــ/ 287مــــن رجــــ  ســــنة )15)الكــــاظو  ويكــــق بــــاي احلســــن، استشــــهد يف     ول

من رج  سنة  20املولود يف  مد بن عل  لالما  حم كما تضو اجلسد الطاهر 6)سنة . 56الشريف)
يلقــ  بــاجلواد ويكــق بــاي     وأمــ  اخليــ ران مــن أســرة دماريــة القبطيةداوجــة النــا 336هـــ/295)

 . 5)  سنة15هـ ول  من العمر الشريف )10من ذي احلجة سنة 4جعفر،استشهد يف 
علــيهو فوين آلس البيــت الروضــة الكاظميــة علــ  يــد ا اعيــل الصــفوي ويبــدو أن حــ  الصــ بنيــتقــد 
وحرصهو عل  اظهار اماكنهو املقدسة باملرهر الالئ  جعل املكان يرهر مبرهر مجيالن ورائعان سار السال  

الع مــانيون علــ  هــذا الــنه  بعنايــة اذ امــر الســلطان ســليو الع مــاين يف بنــاء أربــ  مــ ذن فضــالن عــن املــ ذن 
. يف حن كسيت املقرنصات  4)   2416هـ/2065  )األربعة الي شيدت بتمر من ا اعيل الصفوي عا

                                                        
ـــراهيو بـــن االمـــا  موســـ  بـــن جعفـــر الكـــاظو  -1 لقـــ  امل الشـــريف املرتضـــ :أبو القاســـو علـــ  بـــن موســـ  بـــن حممـــد بـــن اب

   وتــرإ مــن املللفــات العلميــة مــا يقــارب 976هـــ/755بـــ)الشريف املرتضــ   وهــو عــام يف علــو الكــال  واألدب والشــعر ولــد يف ســنة )
ـــــويف ســـــنة ) ـــــ  ت ـــــ  ومصـــــنفات  وحمفوظات ـــــد مـــــن مفردات ـــــة 2025هــــــ/674مثـــــانن الـــــف جمل ـــــدة أالن يف مدين ـــــ  مرق ـــــن يف دار  حي   ودف

، دار التعـــار ، بغـــداد، 2 : ، جعفـــر، موســـوعة العتبـــات املقدســـة العراقيـــة، قســـو الكـــاظمناخلليلـــ ،  .للم يـــد مراجعـــت:الكاظمية
 74ص.2945
مهدي آيت الله ، م  املعصومن، ت: كماس   االبواء: قرية تق  قرب املدينة املنورة فيها قرب آمنة أ  الرسوس الكر  ) -7

 6.ص1002 ، ملسسة أنصاريان للطباعة والنشر، قو، ايران،22السيد،  :
 7املصدر الساب ،ص -6
 6املصدر الساب ،ص -5

 48.ص2948، 7، جملة األقال ، :مقابر قري ياسن، حممد،  أس 4-
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ومن الواضـع أن الروضـة   3)   2809هـ/2170العنقودية وبعت التشكيالت ال خرفية بقط  املرايا سنة )
 .السور اخلارج  واملدخل وبعدها االواوين والصحن واحلر  حع الوصوس إىل الضريع الكاظمية تتكون من

وينفذ مرت 250مرت  وعرض  )730فيبلل لول  )  باملقلوب u)عل  شكل حر   الصحن الشريفن أ
 5عشرة أبواب مواعة علـ  األركـان األربعـة وحيـي  بـ  مـن اجلهـات األربـ  روات ) إىل الصحن عرب مداخل

 . 8) أمتار
ويضــو الضــريع  9)   275× 260وتبلــل أبعــاد ) املكشــو  احــد جوانــ  الصــحن فالضــريع يقــ  يف

يغطيهما الصندوت وهو من اخلش  وخارج  مشبك من الفضة، وحواشية م دانة  القربين الشريفن اللذين
  20)  2390هــ،2122بالذه  كما تعلو القربين قبتان ذات الشـكل البصـل  مكسـوتان بالـذه  عـا  )

 تقو  كل منهما عل  رقبة لويلة ومطلية م  رقبتها بالذه  وم ينة من الداخل بالنقوش واملرايا الرائعة.
إيـوان عناصـر اخرفيـ  كتابيـة تتضـمن واوين اينت مبادة البالط واألجـر املـ ج  اذ شـغل كـل يف حن اال

نصــية مــن الــذكر احلكــيو وبعــت األدعيــة وهنــاإ حفجــر  أيــ  مــن الــذكر اجمليــد وبعــت مــن األدعيــة ةطــوط
 يتضـمن واإليـوان داخل كل ايوان فضـالن عـن احلفجـر الـي جتـاور كـل مـدخل مـن مـداخل الروضـة الكاظميـة

 ابوابان متم لة بباب القبلة وباب املراد وباب املغفرة وباب قري .
املتنوعـــة منهـــا النباتيـــة واهلندســـية فضـــال عـــن األشـــكاس  لعناصـــر ال خرفيـــةو يـــ ت الروضـــة الكاظميـــة با

 واملرايا.العمارية واحليوانية واالشرلة اخلطية الي نفذت مبادة الكاش  الكربالئ  واآلجر امل ج  
 خية عن املرايا:بذة تارين

من ال خار  املنفذة يف الروضة املطهرة  040/0من خالس املالحرة للروضة الكاظمية جند بان نسبة 
هــ  اخــار  منفــذة باملرايــا يف العديــد مــن األمــاكن ســواء فــوت الضــريع الشــريف او يف املمــرات الداخليــة 

ا للمرايا من خـواص عاكسـة ال يتمتـ  وكذلك اجل ء العلوي من اجلدران يفا اكس  الروضة منررا مجيال ومل
 ها باق  اخلامات.

ســطع مســتو صــقيل  miroirاملــرآة نــرى مــن الضــروري التطــرت لوظيفــة املرايــا وكــذلك تــاري  نشــوءها، 
املرآة املائية أو صفحة املـاء كانـت أقـد  مـرآة عرفهـا اإلنسـان يف   22)يعكس صورةن لألجسا  الواقعة أمام .

اســو بابــل يعــين )بوابــة اإللــ   وهـ  مدينــة عراقيــة تقــ  علــ  فــر  ر املرايــا قــدميا مـراة بابــلومــن اشــهالتـاري ، 
واستطاع ساللة البابلين األوىل  وس  وجنوب العراتعاصمة البابلين حي  كانوا حيكمون  الفرات وكانت

بحت أصــ اجــ اء العــراتقبــل املــيالد مــن اإلســتيالء علــ  معرــو   2350-2391يف ظـل حكــو محــوراي )

                                                        
، واارة ال قافة واالعال ، العرات العمارة العربية االسالمية يف العراتعيس  سلمان وجنلة الع ي وهناء عبد اخلال  وجناة يونس،  -3
 285. ص1،2981 :

 43 ،املصدر الساب ،صاس ياسن8- 
 78.ص1009دليل السياحة الدينية يف العرات، واارة ال قافة واألعال  بغداد  -9

 79املصدر الساب ،ص 20-
  25.ص1003هشو،لارت،املنجد الفي يائ ، جامعة الرياض،السعودية، 22-
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مـدن تتميـ  كـل منهـا مبيـ ة سـحرية،  3ويـروى ان يف بابـل القدميـة  .عاصـمتهو الـي اشـتهرت حبضـاركا بابل
حال  الـي هـو فيهـا  الرابعة كان فيها مرآة من حديد، فإذاغاب رجل عن أهل  وأرادوا ان يعرفوا عن فاملدينة

الي هو فيها. فلقد كان اهل بابل يست دمون  احلالة أتوا باملرآة ووضعوا أمامها ا   ونرروا فيها فرأو  عل 
العائلــة  احـواس الغـائبن عـن أهلهـو فكـانوا يـذكرون اسـو احبـائهو او اسـو احـد افـراد املـرآة السـحرية ملعرفـة

 . 21) فيستحضر صاح  االسو وينرر إلي  اهل  يف مرآة بابل العجيبة
اســت دامها كمرايـا ااســية يف  إذ بـدأتعتـرب املرايـا الــي ظهـرت كــتدوات مـن صــن  البشـر حدي ــة العهـد 

هلـا أشـكاس وتصـميمات  تلفـة ومنهـا املـرآة ذات املقـبت الـذي يصـن  مـن عـدة  ، وكـان 27)بالد الرافـدين 
عدة مرايا بقـرص  كالربون  أو العا  او اخلش  وكانت حتفظ يف عل  بغرض محايتها، وقد ع ر عل  مواد

 .ااس  مصقوس
اإليطاليـــة،  يف مدينـــة فينيســـيا )البندقيـــة  24ت ألوس مـــرة يف القـــرن الــــ ال جاجيـــة فقـــد ظهـــر  أمـــا املـــرآة

حع أفـا أصـبحت موضـوعان اسـتوح   وكانت آنذاإ أعجوبة سحرية افتأ ها سائر النا  وانتشرت بينهو
وكانـت تفصـن  بكميـات قليلـة قياسـا يف الوقـت احلاضـر، وكـان الوجـ  اخللفـ  لل جـا  من  الفنانون أعماهلو،

اســتبدلت هــذ  الطبقــة لبقــة مــن  2860يف وجــان مــ  ال ئبــ ، وبعــد عــا   القصــديربطبقــة رقيقــة مــن يفغطــ  
. وقــد تطــورت صــناعة املرايــا ال جاجيــة إىل اســت دا  مرايــا ثابتــة كبــرية جــ ءان مــن أثــال املنــااس. كمــا الفضــة

 األملنيـو است دمت مرايا مفضضة صغرية بك رة يف الشـرت لتـ ين املالبـس وللـديكور. بعـد ذلـك اسـت د  
 ة.تقريبان، ولكن  أك ر مقاومةن لألكسد الفضةمادةن عاكسةا ألن  عاكس جيد م ل 

الــي يكــون ســطحها  املرايــا املســتويةامــا ةصــوص انواعهــا توجــد ثالثــة أنــواع شــائعة مــن املرايــاا وهــ  
 الي يكون سطحها ج ءان من سطع كروي. املرايا احملدبةمستويان، واملرايا املقعرة، و 

Introduction: 
Kindergarten (Kazimiyah) located in the city of Baghdad and is located 

near the shrine of (Sharif al-Murtaza) () and contain Rawdah the pure body 

of Imam Musa bin Ja'far (peace be upon him) was born on 7 Safar (128 

AH / 707 AD) in the village of Aloboa () and his mother said her "benign" 

girl bullish "Moroccan" and was told "Andalusian" and was nicknamed 

(Kazim) and nicknamed Papi Hassan, cited in 25 of Rajab (183 AH / 762 

AD) with the age-Sharif (54 years). () also includes the body Tahrellamam 

Mohammed Ben Ali (peace be upon him) was born in 10 of Rajab (195 AH 

/ 774 AD) and his mother bamboo from the family of "Maria Coptic" wife of 

the Prophet (Allah bless him and his family) nicknamed Paljoad and 

                                                        
 19.ص2988جبار،لارت،الصناعات القدمية،دار املامون للطباعة والنشر، 21-
 .32،ص1001،الصناعة يف تاري  وادي الرافدين،املطبعة الولنية،بغداد،كجة ج ،صبام 27-

http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=7241&vid=40
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=7241&vid=40
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=7172&vid=40
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14613&vid=40
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=14613&vid=40
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=7172&vid=40
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=7172&vid=40
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=160670&vid=40
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=160670&vid=40
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=160672&vid=40
http://www.arab-ency.com/index.php?module=pnEncyclopedia&func=display_term&id=160672&vid=40
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nicknamed Papi Jaafar, cited in 6 of the argument the year 20 AH with the 

age-Sharif (25) years  .)(  
Kindergarten Kadhimiya has been established by Ismail I seem to love 

the Safavid family of the house and are keen to show their holy places in 

the proper manner to make the place look like a beautiful and wonderful 

and delightful Ottomans this approach carefully as it ordered the Ottoman 

Sultan Selim in the construction of four minarets as well as the four 

minarets constructed by order of Ismail I year (1045 AH / 1624 AD) (). 

While covered with stalactites and cluster configurations cut some 

decorative mirrors the year (1230 AH / 1809 AD) () It is clear that K 

consists of Kadhimiya shrine and saucers Alawaoan. 
Valdharih is located in the center of the dish and the dimensions (140 m 

× 135 m) () and includes the shrine graves Mosques who covered under 

the fund which is made of wood and outside the buckle of silver, and the 

fringes decorated with gold as above the graves with two domes shaped 

onion Maxōtan gold a year (1211 AH 0.1790 m) () is each of them on a 

long neck free from windows and coated with gold and decorated her neck 

from inside the magnificent carvings and mirrors. 
The holy shrine stands at length (370 meters) and width (150 meters) 

and included ten sections spread over the four corners and surrounded by 

four sides gallery (5 meters). 
While Alawaoan decorated textured tiles and wage glazed as filled 

every Ewan Bouktoota text from the Holy Quran and some prayers and 

there stone within each Ewan as well as the stone which adjoin every 

entrance kindergarten Alkazemih.owalioan includes doors, represented by 

the door of the kiss and the door to be the door of forgiveness and the door 

of the Quraysh. 
And characterized kindergarten Kazimiyah diverse, including 

decorations and plant engineering as well as Ammaria and animal shapes 

and linear tapes carried Kashi Karbalai textured and glazed tiles and 

mirrors. 

A brief history of mirrors: 
Through observation of kindergarten Kadhimiya, we find that the 060/0 

ratio of executing in kindergarten cleared motifs are motifs executed 

mirrors in many places both above the shrine Sharif or in inland waterways 

as well as the upper part of the walls, which earn kindergarten a beautiful 
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sight and what the mirrors of the properties of reflective does not enjoy the 

rest of the raw materials. 
Find researcher necessary to function mirrors, as well as the date of 

emergence addressed, mirror miroir flat surface satin reflects the image of 

the objects located in front of him. ((Water mirror page or water was the 

oldest mirror known to man in history and already the animals ever known 

before, and months mirrors old woman Babylon name Babylon means 

(gate of God), an Iraqi town on the Euphrates River and was the capital of 

the State of the Babylonians, where they rule the regions between the two 

rivers (Euphrates and Tigris) and was able to breed the first Babylonians 

under the rule of Hammurabi (1792-1750 BC) of the seizure of most of the 

provinces between rivers of Babylon became the capital known for its 

civilization. the story goes that in ancient Babylon 7 cities each of which is 

characterized by the advantage of the magic, the city is the fourth in the 

mirror of iron, Vamagab man from his family and wanted to know about the 

situation that is where they came from women and put in front of her name 

and looked where Frooh on the situation that is there. the people of 

Babylon have used the magic mirror to see the conditions of absentees 

from their parents and they mention the name of their loved ones or family 

member name Visthoudr his name and seen his family in a strange mirror 

of Babylon  ( .(  
Considered mirrors that have emerged as tools of recent man-made as 

it began to be used copper Kamraaa in Mesopotamia (), and have had 

different shapes and designs, including those with the handle mirror which 

is made of several materials Kalprunz or ivory or wood, were kept in boxes 

in order to protect them, have been found several mirrors disk brass 

polished, the glass mirror has emerged for the first time in the 16th century 

in the city of Venice Italian, and was then magically marvel fascinated by 

other people and spread them until they became the subject inspired the 

artists, their work, and were manufactured in small quantities measured in 

At present, the rear face of the glass covered with a thin layer of tin mixed 

with mercury, and then in 1840 replaced this layer of silver layer. Mirrors, 

glass industry has evolved to use a large part of the fixed mirrors homes 

furniture. Mirrors Mvddh small as frequently used in the Middle to decorate 

clothing and decor. I then used the aluminum reflective material; for it is a 

good reflector almost like silver, but it is more resistant to oxidation. 
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As for the types There are three common types of mirrors; they are flat 

mirrors which have flat surface, and concave mirrors, convex mirrors, 

which is part of the surface of a spherical surface. 

 خرفة االسعمية:هندسية في الزالفلسفة شكل المرايا 

العناصــر املفاهيميــة هليةــة أي شــكل هندســ  تكــون غــري مرئيــة للعيــان ولكنهــا مدركــة يف الــذهن فهنــاإ 
وحينما النقاط  26)نقطة ما عند ااوية الشكل وخ  ما حيدد شكل  وسطع ما حيي  ب  وكتلت  تشغل فضاءن 

دها بصـــريان وملمســـيان تصـــبع واخلطـــوط والســـطوم والكتـــل هليةـــات األشـــكاس تتحـــوس عمليـــان وذلـــك بتجســـي
عناصر هلا مدلوالت مرئية واقعية فيتكون عنصر النقطة لبداية وفايـة خـ  او تقـال  او تالقـ  خطـوط يف 
الشكل اهلندسـ  أمـا عنصـر اخلـ  يكـون مسـار اجتاهيـان مـن حتـرإ النقطـة لـ  موقـ  معـن يف هيةـة الشـكل، 

تكــون لــ  موقــ  واجتــا  ضــمن هيةــة الشــكل ومــن مســارات اخلطــوط يتكــون ســطع الشــكل وهــذا الســطع امل
الذي ب  حتدد فايات كتلة الشكل ومن تشكل مسارات األسطع تتكون كتلت  والي تتحدد بعدد أسطع 
الشـكل وان لكـل سطع)مســتو  موقعـا يف الفضـاء ففــ  تصـميو البعـدين لألشــكاس اهلندسـية تـدرإ كتلتهــا 

عـاد ال الثـة جتسـد وجتسـو بطبيعـة ماديـة أي يصـبع هلـا بادراإ العم  البصـري أي إيهامـا، ويف تصـاميو االب
 شكل وحجو ولون وملمس فالعناصر البصرية هليةة أي شكل هندس  تتحدد يف األيت: 

 .: الذي حيدد هوية املرهر للشكل املرايا عنصر الشكل .2
 .: يوضع القيا  الطبيع  والنسا هليةة الشكل املراياعنصر احلجو  .1
 .الصفة املمي ة للشكل عن حميط   شدة ملعان املرايا : )واملقصود ب عنصر اللون  .7
إظهار السمات السطحية لألشـكاس وقـد  )املتحق  من قط  املرايا وترصفها املقرن  :عنصر امللمس .6

  25)تكون سطوحان مستوي  او اخرفي  او باراة بقدر ما.
لــون وامللمس،لقــد فهيةـة الشــكل اهلندسـ  ليســت فقـ  شــكال مرئيــا وإمنـا هــ  شـكل حمــدد بـاحلجو وال

اســتطاع الفنـــان املســلو مـــن خــالس اســـت دامة للمرايــا حتقيـــ  بعــدا مجاليـــا فالشــكل عنـــدة متحقــ  بشـــكل 
تفــاع وعكســة املنــال  العميقــة احلاصــلة مــن القطــ  الفــين الجــ اء املرايــا، وكــذلك ر متجســو مــن خــالس اال

بكـو هائـل  أللـوانماهلـا مـن عكـس توصل اىل غاية يف الروعة واجلماس من خالس فلسـفة اسـت دا  املرايـا و 
كما هو مبن يف لريقة العمل يف ’وحصولة عل  مالمس  تلفة نتيجة االنكسارات الناجتة من قط  املرايا 

 الشكل املرف :

                                                        
14 – Wong, W, principles of two Dimen sional Dessign, new york, 1972. 3ص  

 13-14،ص1008نعيو،عنايات، ال خرفة اهلندسية،جامعة حلوان،مصر، -25
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األشكاس ال خرفية تعط  إشارة تنعكس من خالس ثالثة جوان  األوس منها هو العناصر ذاكـا وال ـاين 
 . 24)بها وال ال  هو املعق ومدى تتثري الشكل للرائ  يرتب  برتتي  العناصر وتركي

اإلســـالمية تبـــق علـــ  أســـا  حســـاي وان مجيـــ  هـــذ   للمرايـــا وان معرـــو األشـــكاس ال خرفيـــة اهلندســـية
فالشــكل ال خــريف اهلندســ  املبــق بنــاء رياضــيا يتطلــ  نشــالا عقليــا  23)األشــكاس حتــتفظ بــدالالكا اخلاصــة
وتعقيـد  فقـدرة الفنـان املسـلو علـ  املواانـة بـن األشـكاس اهلندســية ذات  يكشـف عـن أسـرار  وميسـك ب ـرا 

بنيــة خطــوط مســتقيمة وذات بنيــة خطــوط منحنيــة، فــاخل  اهلندســ  بنوعيــ  املســتقيو واملنحــين كليهمــا لــ  
 . 28)مجاس رياض  يستشعر  العقل وامل اوجة بن تنوع خطوط األشكاس اهلندسية يعط  حمصلة مجالية رائعة

الشكل املرايا اهلندسية كذلك اهليةة ال خرفية اهلندسية العمارية الي يتخذها للتعبري عن احملتوى اذ  ومي ل
يكــون الشــكل يف اهليةــة ال خرفيــة يف عالقــة تبادليــة مــ  املــادة واألســلوب الفــين الــذي يســت دم  امل خــر  

ات يف اجنــاا  للهيةــة ال خرفيــة املعمــاري وأســلوب  الش صــ  يف اســتغالس واســت دا  املــواد والوســائل واألدو 
العماريــة حبيــ  اعــل الشــكل اهلندســ  جامعــا للجانــ  الرمــ ي واجلانــ  العملــ  وتكــون الوظيفــة الفعليــة 
ملوضوع ال خرفة اهلندسية باإلمكان إشباعها مبدى واس  من األشكاس اهلندسية واهليةات ال خرفية العمارية  

ارية م ل الـدائرة، واملربـ ، واملضـل ، وامل لـ  الـي تعـد مصـدر كاالشكاس اهلندسية األساسية لل خار  العم
إنتا  الك ـري مـن اهليةـات واملوضـوعات ال خرفيـة اهلندسـية العماريـة أمـا بـاق  األشـكاس فهـ  حمتـواة يف هـذ  

 لذلك تت ذ األشكاس يف الفن ال خريف اإلسالم  أتية فلسفية كبرية.  29)اهليةات ومشتقة منها

                                                        
 36 .ص2949وت، بري  0الفندي، حممد ثابت: فلسفة الرياضة، دار النهضة العربية  24-
 36 ،ص2984رايسر، دولف: بن الفن والعلو، ترمجة: د. سلمان الواسط ، دار املامون، بغداد،  23-
 81الفندي، حممد ثابت،مصدر سب  ذكرة.ص 28-
 33 .ص2980عفيف ،هنس : الفن احلدي  يف البالد العربية، دار اجلنوب للنشر، اليونسكو،  29-
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ايـــا العاكســـة لعـــدد غـــري متنـــاه  مـــن االشـــكاس ينحـــ  منحـــ  فلســـف  يف التوصـــل اىل ان اســـت دا  املر 
 عالقة الفائية تشد املتلق  اىل لري  سرمدي ليس لة فاية انرر الشكل املرف :

والـي  كاظميـةات الطاب  اهلندس  الي است دمت يف الروضـة الذفن هندسة املرايا من الفنون ال خرفة 
و ليس فق  لل ينة بل لغايات وظيفية اخرى باالضـافة اىل الناحيـة اجلماليـة،وان تقطيـ  وظفها الفنان املسل

  10)املرايا ولصقها بالشكل الرائ  تقو  بعكس الضـوء وينـت  عـن ذلـك )ايـادة مصـدر االنـارة  يف الروضـة.
ا بصـريا حمققة بذلك بعدا روحية ووظيفيا، فضال عن حتقي  التجسيو )البعـد ال الـ   الـذي يعطـ  اسـتالم

 ذات ثراء مجا .
وبقيـــت هـــذ  املهنـــة يف اادهـــار واكتســـبت أتيـــة كبـــرية، ت أدخلـــت عليهـــا تقنيـــات حدي ـــة يف صـــناعة 
ال جـــــــا  كتشـــــــكاس بديلـــــــة عـــــــن الـــــــنف  التقليـــــــدي، الرتبالهـــــــا ارتبالـــــــان وثيقـــــــا مـــــــ  منتجـــــــات الـــــــديكور 

 واإلكسسوارات.
لصـناعة 2975تـام معمـل كبـري للمرايـا عـا  م يكن هنـاإ معمـل النتـا  ال جـا  يف العـرات حـع مت افت

املرايا وحفر ال جا  وعمل اجلداريات الفنية من قط  املرايا الصغرية املقطعة باشكاس هندسية الي كان ت ين 
  12)ها املراقد واالماكن املهمة.

ل م ـري السـال  بشـك عليهـا ن اجلـوادينلتضيف اهلالة املعنوية لل خار  املمتـدة يف فواصـل مرقـد االمـام
 لالنتباة ويلسس ناجتا مجاليا مبتغاة.

                                                        
 .209ص ،2958بة املعار  مبصر،بن شاكر،بنو موس ،احليل،مكت10- 
 .286كجةج ،صبام،الصناعة يف تاري  وادي الرافدين،مصدر سب  ذكرة،ص12- 
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 الجان  العملي:

 (1عينة رقم )

 اسو العمل: اخرفة منفذة باملرايا.
 اخلامة: قط  املرايا.

 النوع: اخار  مركبة باملرايا مقعرة.
  . 21قطر الدائرة: 

 مكان العمل: داخل .
 اوال : الوصف ال ام:

أي جـــ ء مـــن التصـــميو   موســـ  الكـــاظوقبـــة االمـــا  ان هـــذا اجلـــ ء ال خـــريف مي ـــل تغليـــف اســـفل 
الداخل  للحر  الشريف، والشكل هو مي ل مقط  مقعر نفذ بقط  املرايا اهلندسية وتوجد فية باالضافة اىل 

نفـذن ةـ  ال لـ  بـاللون   ا ـاء ائمـة اهـل البيـت االشكاس اهلندسية للمرايـا املسـتوية،كلمات   ـل )
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ال خــريف اهلندســ  علــ  خطــوط منحنيــة كاســية تلتــف عنــد اال ــاء الســاب  االســود،كما حيتــوي التصــميو 
 ذكرها وتلتق  م  بعضها عند قمة كل اسو نقطة التقاء تنته    ء كاس .

ان الشكل املقعر تتمركـ  فيـة اخرفـة املرايـا اهلندسـية بشـكل شـعاع  يتكـون مـن خاللـة اثنـا عشـر راسـا 
وكـــذلك نـــر  مـــن هـــذا التصـــميو   11) اهـــل البيـــت ) األئمـــة ألحـــدبـــن كـــل را  واخـــر يوجـــد اســـو 

الشـعاع ، اثنــا عشــر شـكال كاســيا اخرفيــا، ان رقبــة القبـة شــغلت ايضــا باملرايــا وتت للهـا اثنتــا عشــرة نافــذة 
 تكون امتداد لالثق عشر شكال كاسيا اخرفيا الي حتمل اال اء الشريفة.

حتمـــل ثريـــا كبـــرية مـــن الكرســـتاس    سلســـلة حديديـــة ضـــ م)القبـــة مـــن الـــداخل كمـــا ختـــر  مـــن مركـــ  
   ت ين اعل  القرب الشريف.1العاكس للضوء والي تش  منها انارة قوية تبهر األبصار قطرها عريت يبلل 

 ثا  ا : ال حل ل والمناقش :
ان فكــرة العمــل الفــين ال خــريف هــ  فكــرة جتســد العقيــدة االســالمية مــن خــالس ال خــار  اهلندســية الــي 

يــة عميقــة هلــا جــذور تارنيــة ترجــ  بــاملتلق  لالشــكاس الــي ابتكرهــا الفنــان الرافــديين تعكــس جوانــ  روح
بالكتابــة الصــورية واملســمارية،ان لالشــكاس اهلندســية دالالت روحيــة مبفــاهيو قــد تكــون يف بعــت االحيــان 

ا هلا من وم ائمة اهل البيت سحرية،م  وجود عناصر من ال خرفة النباتية الكاسية باالضافة اىل ا اء 
اتيــة كبــرية لــدى املســلمن وهــذة اال ــاء   ــل: اســو علــ  بــن اي لالــ  امــري املــلمنن واخ الرســوس وبــاب 
آس علمــة وأبنيــة احلســن واحلســن ســيدي شــباب اهــل اجلنــة ومــن ت التســعة املعصــومن مــن ذريــة احلســن 

ملطلــ ، وأقــاموا منــار هــذا الــذين اســتكملت فــيهو الصــفات اإلنســانية، وبلغــوا ذروة الكمــاس ا البيــت 
الدين، ورفعوا شعار احل  والعدس يف األرض، وتبنوا القضايا املصريية ل سال ، وعانوا يف سبيل  مجي  ألوان 

  اخلطوب، والقوا كل جهد وضي  من جبابرة عصورهو ولغاة أامافو.
يـة لتحقيـ  جوانـ  اما ةصوص عناصر التكـوين ال خرفيـة هلـذا العمـل الفـين ومـا تعكسـة مـن اثـار روح

وظيفية مجالية، نبداء باخل  فقد احتوى هذا العمل الفين ال خريف اخلطوط املستقيمة الي ابدعت ال خار  
اهلندسية باالضافة لل طوط املنحية )اخل  الطاي   حتديدا الذي التف هنا وهنـاإ حـوس اال ـاء الطـاهرة 

،تبــدا هــ  نفحــة مــن روم الرســوس حممــد الطــاهرة لكــل املعــاين االنســانية العاليــة الــي الــي   ــل قمــو 
 )عل   وليـد الكعبـة الـذي شـاء عـ  وجـل أن يفولـد يف الكعبـة مصـبام يسـتمد وقـود  مـن معـن النبـوة، تـب

التــاري  أ ــ   اقتضـت حكمتــ  جـل وعــال ان يقـرتن إمــا  املتقــن بسـيدة نســاء العـاملن، يف يــو  ســّجل فيـ 
ببحرين يلتقيـان وجنمـن يقرتنـان،  و يفسك بيد كل منهما قائال: )مرحباتكر  هلما بلسان سيد الرسل، وه

  17)وذريتهما من ورثة جنة النعـيو واراقهمـا ذريـة لـاهرة  اللهو امج  مشلهما، وألف بن قلبيهما واجعلهما

                                                        
ــــن اي لال ،احلســــن ابــــن عل ،احلســــن ابــــن عل ،علــــ  بــــن احلســــن  باهــــل البيــــت علــــيهو الســــال ان املقصــــود  -11 )علــــ  اب

حممد بـن علـ  اجلـواد،عل  بـن  و،عل  بن موس  الرضا،السجاد،حممد بن عل  الباقر،جعفر بن حممد الصادت،موس  بن جعفر الكاظ
 صلوات ا( عليهو امجعن. حممد اهلادي،احلسن بن عل  العسكري وأخريا احلجة املنترر عجل ا( فرجة  

 .22.ص2625اق وت،حممد محدي،العقيدة الدينية،دار االاهر االسالمية،مصر،17- 
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 اادر من مشكاة هذين النورين، لتبق  الفضيلة امتدادا حّيا لـدعوة خـامت فسال  عل  النسل املطهر الذي
توغـل نرـر  الشـريف يف اعمـات االيت مـن ال مـان، تنتهـ  هـذة  الـذيصـلوات ا( عليـ  والـ  وسـلو  األنبيـاء

اال اء الطاهرة ب)االمـا  احلجـة  صـاح  العصـر وال مـان فتكـون مـن خـالس هـذا التكـرار الـدائري حلقـة 
حــوس الكعبــة وكــذلك دائريــة تعكــس جوانــ  روحيــة ملــا للــدائرة مــن معــان روحيــة تتم ــل بــدوران املســلمن 

، اذن جنــد ان العالقــة اجلدليــة بــن الــدين والفــن عنــد الفنــان املســلو،  ين الشــريفندوران ال ائــرين حــوس قــرب 
كانت ومااالت عالقة جذرية قدمية، كالتا يالمس الروم، ينب   منها ويلدي اليها ويسع  يف كل مرة اىل 

 كذيبها واالرتقاء ها اىل مديات روحية. 
اد القبــة أي الرقبــة حتتــوي اثــق عشــر شــباكا،ان وجــود هــذة املنافــذ يف الرقبــة هلــا حوانــ  روحيــة ان امتــد

لكوفـــا منفـــذ لـــدخوس الضـــوء اإلهلـــ  الـــذي مي ـــل ضـــوء اهلدايـــة واالرشـــاد اىل الطريـــ  املســـتقيو وهـــ  فكـــرة 
)َواللَّـ ف يـَقفـوسف احْلَـ َّ َوهفـَو   16)يَو عقائدية مستواة من فحو القران الكر  قاس تعاىل: )أْهِدنَا الصِّـرَاَط اْلمفْسـَتقِ 

ــِبيَل  ، فحقــ  بــذلك جوانــ  ل نــارة،وجوانــ  وظيفيــة مــن حيــ  التهويــة ومصــدار لبيعــ   15)يـَْهــِدي السَّ
روحية ووظيفية يف نفس الوقت، ان اظهـار النـات  املقعـر لنمـوذ  عينـة الدراسـة اظهـر انبهـارا بنائيـا اضـا  

عـــدها الروحـــ  املتم ـــل بـــاالج اء الـــي تضـــمنتة االشـــكاس الســـائدة والفرعيـــة  ـــات مجاليـــة متعـــددة رافقهـــا ب
 االخرى.

اما ةصوص الشكل فقد است د  الفنان املسلو االشكاس اجملردة اهلندسية واملتم لة لاللبـات النجميـة 
كـل املطهـرة ملـا هلـا مـن تـاويالت تعكـس معـاين روحيـة سـامية ف الكاظميةالي است دمها بك رة يف الروضة 

يشــعرنا الطبــ  ألنجمــ  وكتنــ  روم األشــياء، أو أفــا نــوع مــن االلبــات النجميــة هلــا تفســري روحــ  خــاص، 
من خــالس مــا تقــد  نســتطي  أن نقــف علــ  حقيقــة مفادهــا أن إســت دا  الفنـــان تكونــت نتيجــة لتجليــ ،

ن املعاين الروحية امل خر  لألشكاس النجمية كان يرم  من وراء ذلك أن حتيلنا أشكال  إىل هذ  املديات م
وإن النجو لدي  ختتلف دالالت  حبس  أشكال  وألباق  النجمية فالنجمة ذات الر و  )االثين عشر    ل 
لديـــ  رمـــ  اهلدايـــة وقـــدوكو وهكـــذا تتـــواىل األتيـــات حبســـ  لبيعـــة وشـــكل الطبـــ  ألنجمـــ  املســـت د  يف 

أو للعقل وصوالن إىل ما مي ل احلـس لـدى  النسي  ال خريف حع يصل احلاس أن تكون النجمة يف لة للقل ،
 اإلنسان كالنجمة اخلماسية م الن الي   ل احلوا  اخلمس.

إن اخلطوط اخلارجة من األشكاس النجمية والـي يتكـون منهـا، أو ج ائهـا أشـكاس هندسـية فإفـا تشـري 
حـ  وتتعـر  مـن خـالس أي إىل ضرورة اإلرتباط ومد اجلسور بينها وبن النجو، وكتمنا احل  أراد هلا أن تب

خي  عل  هذا النجو ألن  وسيلة احل  تعاىل يف تطبي  مقتضيات الرمحة اإلهلية، يقوس تعاىل:)َوَما أَْرَسْلَناَإ 
لــذلك فــإن الفنــان املســلو م ــل كــل واحــد مــنهو م ــل الــنجو ال اقــ  يف كــل امــان   14)ِإالَّ َرمْحَــةن لِّْلَعــاَلِمَن 

 حاد،إن االلبات النجمية من خالس هذا الفهو تفصع عن معان  روحية.ولذلك أللقت عليهو تسمية اآل

                                                        
 .6سورة الفاحتة اية  -16
 .7سورة االح اب،اية  -15
 . 203سورة االنبياء اية  -14
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ان االجتــاة يف هــذا العمــل ال خــريف هــو اجتــاة مائــل بســب  الشــكل املقعــر،أي اجتــاة مائــل اــو مركــ  يف 
اجلـ ء املقعــر الكــروي امــا امللمــس فهــو ملمــس متكســر نـات  مــن ترصــف قطــ  املرايــا املتجمعــة بشــكل بــارا 

الشكاس ال خرفية اهلندسية،ان العمل ال خـريف ميتلـك قيمـة ضـوئية عاليـة الن املرايـا هلـا قابليـة وغائر لتكون ا
عكس الضوء الساق  عليها بشكل جتعل املكان يش  ضياء هذا الضياء لة صفة الربود او الراحـة بعكـس 

البـارد م ــل  الـذه  الـذي يكـون ضـيائة ذو صـفة احلـرارة فبــذلك نسـتطي  تصـنيف املرايـا و الفضـة بالضـياء
ضــياء القمــر امــا الــذه  فضــيائ  حــار م ــل الشــمس،ان ماســب  ذكــرة يعــين ان املرايــا حتمــل صــفة االلــوان 

 الباردة،ان حجو العمل ال خريف ميتاا باحلجو الكبري اما اج ائة ال خرفية فه  اج اء صغرية.
ضــيائها عــن قطــ  املرايــا امــا التضــاد فهــو تضــاد نــات  مــن انعكــا  الضــوء فقطــ  املرايــا املرتفعــة نتلــف 

العميقـــة او الغـــائرة،ان التصـــميو ال خـــريف بشـــكلة العـــا  حيمـــل صـــفة التناســـ  يف كـــل العناصـــر التكوينيـــة 
 ال خرفية السابقة،يفا ادى اىل حتقي  بعد روح  باالضافة خلدمتة جوان  وظيفية يف نفس الوقت.

امـ  مفـردات الشـكل املقعـر الـدائري،ان  اما التواان النات  يف هذا العمل ال خريف فهو تواان اشـعاع 
التصــميو ال خــريف بشــكل يتمتــ  باالنســجا  يف كــل عناصــرة التكوينيــة،اما التكــرار فهــو تكــرار منــترو اــو 
املرك ،اما السيادة فه  سيادة لالشكاس ال خرفية احلاملة اال ـاء )أ ـاء االثـين عشـر معصـوما ،اما الوحـدة 

ئري الــــــذي يرمــــــ  اىل التعبــــــري عــــــن الكليــــــة والالفائية،ووحــــــدة فقــــــد حتققــــــت مــــــن خــــــالس الشــــــكل الــــــدا
 املتضادات،ووحدة العام احلس  الش ص  ال ائل م  العام الروح  السرمدي.

إن الفن اإلسالم  بشكل عا ، وال خرفة بشكل خاص ال ميكن الدخوس إىل عاملها مـا م تكـن هنـاإ 
ي ال يسع  إىل قولبة اخلطاب اإلهل ، إن قوس احل  دراية بطبيعة الفكر السائد وباألخ  ذلك الفكر الذ

تعـاىل أراد لــ  ان يكـون ســهالن يفتنعــان، سـهالن مبعطياتــ  الـي تطــور حركــة اجملتمـ  بشــكل إاـاي، وهــذا احلــاس 
يتطلــ  مــن العمــل الفــين ال خــريف قابليــات تتويليــة تتناســ  معــ  إنــ  قــد جتــرد مــن الرمحــة، أو إنــ  مــن روم 

أن يستبدس ببديل أك ر إاابية ف طاب احل  أريد ل  أن يكون أك ر النصوص قابلية  العصر، أو إن  ا 
 إلحتضان اإلنسان ووضع  عل  لري  العدس واحلرية والسال  والرمحة.

هــذ  الروحيــة مــن خــالس إلالعــ  علــ  اخلطــاب الــديين يســتطي  بســهولة إن  ســلوفــإذا أدرإ الفنــان امل
إسـتطاع أن يقـوس مـا  سـلواخرفتـ ، ذلـك ألن الفنـان امل خـر  امليفك لالسـو الفـن اإلسـالم  وبـاألخ  

 املطهرة. كاظمي صمت عن  الك ري ولكن عن لري  األشكاس ال خرفية الشاخصة يف الروضة ال
ان التقنيــة املســـت دمة يف هـــذا العمـــل ال خـــريف الفـــين هـــ  )تقنيـــة املرايـــا  ان تقنيـــة املرايـــا املرتاصـــفة الـــي 

  اضــا  ر ى مجاليــة مــن تشــكيل اجــ اء املرايــا هــذة االشــكاس هندســية وجنميــة تاســس منهــا هــذا النمــوذ 
 أو الضــوء ترهــر بافــا حمدبــة )جمســمة  حمققــة عمقــا فضــائيا،ان املرايــا هــ  أداة هلــا القابليــة علــ  عكــس

بعـت املرايـا  بطريقـة حتـافظ علـ  الك ـري مـن صـفاكما األصـلية قبـل مالمسـة سـطع املـرآة. وتعمـل الصـوت
أخـرى عنـد االنعكـا ، وهـذا نتلـف  عل  ترشيع بعت األلواس املوجية، بينمـا حتـافظ علـ  ألـواس موجيـة

حتافظ عل  الك ري من خواص املوجـة األصـلية عـدا اللـون،  ضوء، والي العن األدوات األخرى العاكسة لل
 بـالد الرافـدين املعكـو . وقـد صـنعت كـذلك مرايـا مـن النحـا  املصـقوس يف وتعمـل علـ  تشـتيت الضـوء

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D9%88%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%AF%D9%8A%D9%86
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قبل امليالد،  تاا املرايا فإذا نرر ش   ما إىل املرآة فإن صورت  سـتنعكس يف املـرآة مـ الن:  6000حوا  
 اليسرى. الناظر إىل املرآة يد  اليمق فإن  سيبدو يف املرآة وكتن  قد رف  يد  إذا رف 

اىل القـرن الربـ  اهلجـري حيـ  اسـتطاع العـرب التعـر  اما ةصوص هـذة التقنيـة فرتجـ  اىل امـن بعيـد 
اك ــر علــ  فنــون ال جــا  واملرايــا بســب  الفتوحــات االســالمية االافــا شــهدت قمتهــا يف القــرن الرابــ  عشــر 
اهلجري حي  مت ادخاهلا يف فنون الت ين والعمارة يف باد  االمر است دمت يف القصور االموية والعباسـية 

ة او مرايا بشكل اخار  هندسية يف السـقو  وريـااة اجلـدران هنـاإ ام لـة ملـا سـب  بشكل اما مرايا مستوي
 ذكرة ك رية منها ما مت است دامة يف سقو  وجدران قبة الص رة الشريفة.

االلـوان وانعكـا  الضـل علـ  سـطع  ن ال خرف  عل  ال جـا  فـن منفـرد بذاتـ  حيـ  امـ  بـن جـــماسا
وميكـن وضـع  يف أى جـ ء مـن  يعط  الشعور بالبهجـة والسـرور. ـقان ناعمان املرايا لك  تضيف إىل املكان بري

تفاصيل  ويفضل أن يكون معرضان للشمس إلبراا مجاس ألوان ال جا  وخصوصان عند انعكا  أج اء املباى،
ميكـــن اســـت دام  يف  التصــاميو علـــ  اجلـــدران واألرضـــيات وكـــذلك لت فيـــف حـــدة أشـــعة الشـــمس. كمــا

ومن أج اء املبين الـع ميكـن  .واستقاللية للمكان بغرض حج  الر ية وإعطاء خصوصيةالقوال  الداخلية 
  :است دا  املرايا فيها ما يل 

الشـكل أو مربعـة أو مسـتطيلة أو  القبـ  واملنـاور السـماوية املفتوحـةا وهـ  فتحـات سـقفية إمـا دائريـة -
لــداخل أو هرمــ  أو مســطع لل ــار  أو مقعــرة ل سداســية أو مثانيــة األضــالع أو بشــكل قبــة حمدبــة

  .منبس 
نوافـذ القبــ  واملنــاور السـماوية اخلرســانية وهــ  نوافـذ بتشــكاس هندســية  تلفـة وقــد تكــون منحنيــة أو  -

  .مستقيمة الشكل
ان صــفة االنعكــا  يف املرايــا تعطــ  بعــدا روحيــا ووظيفيــا لكــون املرايــا تــ ين مــن قــوة انــارة املكان،امــا 

انعكا  االشكاس يف املرايا تعط  احياء روح  اىل ان هناإ من يرى كل ةصوص البعد الروح  فان صفة 
كما ان املرايا شغلت تفكري املتصوفة وهذا ابـن عـري   13)ما اري )الحييطون بش ء من علمة االمبا شاء 

انت مرايت وانت بيي وانـت مسـكين وخ انـة غيـا ومسـتقر علمـ  لـوالإ مـا علمـت وال عبـدت وال )يقوس 
  18)فرت شكرت والك

اما ةصوص خطوات العمل هذة التقنية تكون قائمة علـ  اسـا  قطـ  املرايـا اىل قطـ  هندسـية م ل ـة 
اومربعــة اوشــبة مربــ  اومعينيــة ومــن ت مجعهــا باضــافة املــادة االصــقة وهنــاإ نــوع مــن املــواد االصــقة خاصــة 

سـلو نشـدة الفنـان او االسـط  امل تست د  يف العمارة تتمت  بالك افة لك  حي  البعـد اجملسـو املرتفـ  الـذي
الذي يقو  بتنفيذ هذا العمل الفين ان هذة الك افة باملادة البنائية تقو  بعمل لبقة  يكـة علـ  اجلـدار او 
السقو  تكون الغاية منها اعطاء القوة والتماسك للبناء املعماري فبذلك حتق  بعدها الوظيف  باالضـافة 

 اىل الروح  واجلما . 
                                                        

 .213سورة البقرة اية  -13
 .211.ص1004املصباح ،حممد،نعو وال ابن عري والفكر املنفتع،منشورات ما بعد احلداث ،فا ، -18
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 (5)عينة رقم 

 اسو العمل: اخرفة منفذة عل  املرايا.
 اخلامة: مرايا.

 النوع: اخار  مقعرة جمسمة.
 مرت واحد.× القيا : مرتان 

 مكان العمل: داخل .
 اوال : الوصف ال ام:

موســــ  الكــــاظو عليــــ  ان هــــذا املقــــرن  هــــو واحــــد مــــن اربــــ  مقرنصــــات موجــــودة حتــــت قبــــة االمــــا  
  وداخلهــا اخرفــة هندســية منفــذة باملرايــا، يبــداء بــارب  نطــف رئيســية هذة القبــة الــي ظاهرهــا ذهــالســال ،

 واثنتن يف كل صوب واحدة ميينا ويسارا صغرية ومن ت تتجة اىل االعل  مكونة مقرن .
 ثا  ا : ال حل ل والمناقش :

عامل حبتة بالرغو من ان استعماس املقرنصات ك اسالميةان فكرة املقرن  املصنوع من املرايا ه  فكرة 
إنشائ  كان للتدر  من السـطع املربـ  اىل السـطع الـدائري الـذي يـراد إقامـة القبـاب عليـ ،ه  فكـرة قدميـة 
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لور كـل االفكـار القدميـة اىل ان توصـل اىل فكـرة اسـت دا  املرايـا ملـا هلـا مـن خصـائ   سلولكن الفنان امل
بنـــاء القبـــاب عـــن لريـــ  املقرصـــنات تكوينيـــة ومعماريـــة يف نفـــس الوقـــت واالنتقـــاس مـــن املربـــ  اىل املـــ من ل

 املطلوب.املتكونة من املرايا وحس  الشكل 
لقــد رتــ  املعمــار املســلو مقرنصــات  علــ  املســاحات املســطحة يف صــفو  يتــتلف كــل منهــا يف تكــرار 
مقرن  واحد عدة مرات حبي  يكون شكل   تلفان عن أشكاس املقرنصات األخـرى يف الصـفو  التاليـة، 

تواصــالن تــدرايان ينــت  عنــ  تتــاب  تــرتيا جعلهــا تتجلــ  دائمــان أمــا  النــاظر يف جمموعــات  األمــر الــذي خلــ 
مك فـــة ومت امحـــة تشـــب  خاليـــا النحـــل، وتقـــو  هـــذ  اجملموعـــات عـــالوة علـــ  وظيفتهـــا اإلنشـــائية وال خرفيـــة 
رة بوظيفـــة دينيـــة تـــرتب  يف غالـــ  الرـــن بفلســـفة الرـــاهر والبـــالن ان كـــل ماســـب  ذكـــرة جـــاء بســـب  ظـــاه

االنعكا  الي  تلكها املرايا الي خل  ايها  بصري بوجـود  ـاء ثانيـة، اء بعيـدة عـن العـام احلسـ   ـاء 
روحية مرتبطة مبكان وجودها شكلت االسلوبية الي اعتمدها الفنان املسلو يف تصميو وتنفيـذ املقرنصـات 

جتان من روعة البناء التكويين الذي اضا  هلا عل  مادة املرايا قيمة مجالية اكسبها روم التفا س والبهاء النا
 ابعادا فنية تتسو بالوظيفية واجلمالية والتعبريية.

فاملقرن  دخل هنا جنبان اىل جن  م  ال خرفة بإعتبار أن تكوين  ينسجو م  التكوينات ال خرفية ألن  
يهـا السـقف املقـو ، من جسدها فضالن عن وظيفت  املعمارية من كون  يسهو يف تتسـيس قاعـدة يرتكـ  عل

 أو القبة،وكما يف الشكل )أ 

 شكل )أ 
وهــو هــذا يكــون قــد ســاهو مــ  اجلــدران يف امتصــاص ثقــل القبــة، وبالنتيجــة يكــون الفنــان املســلو قــد 
حق  معادلة اتم  فيها اجلميل املفيد، أو ال ينة الوظيفية فكان من خالس هذا الوصف خري مطبـ  لقولـ  

نـَْيا مبََصـابِيَع َوَجَعْلَناَهـا تعاىل الذي ام  بن ا ل ينة والوظيفة كما جـاء يف قولـ  تعاىل)َوَلَقـْد َايَـّنَّـا السَّـَماء الـد 
   19)رفجفومان لِّلشََّياِلِن 

فال ينـــة جـــاءت هنـــا غـــري جمـــردة عـــن الوظيفـــة، أو الفائـــدة، بـــل جـــاءت حتمـــل خاصـــيتن األوىل مجاليـــة 
م يســتبعد هـذ  اخلاصــية مـن مقرنصــات   ن روحيـة، والفنــان امل خـر مرتبطـة بالوظيفـة وال انيــة رجـو الشــيال

                                                        
 .5سورة امللك اية 19- 
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ال خرفيــة املنفــذة باملرايــا، يتضــع ذلــك مــن خـــالس االنعكــا ، التتمــل واإلحالــة، فــإن الــذي يتتمــل املكـــان 
 ومقرنصات  املرايا ال خرفية فانة حتمان حياس إىل اخلطابن حس  وروح  يف نفس الوقت. 

وينية للعمل الفين فاخلطوط ه  مستقيمة حي  ان قطـ  املرايـا مت تشـكيلها اما ةصوص العناصر التك
وذلك بقصها عل  اشكاس هندسية م ل ات ومربعات ومستطيل ومعيـين وكـل هـذة االشـكاس هـ  اشـكاس 
هندسية جمردة،ان االشكاس اهلندسية تعط  بعدا روحيا الفا غاية التجريد الي ه  غاية الفنان املسلو، ان 

 هذا املقرن  هو لون املرايا الفض  الذي يعد من االلوان الباردة،لكن صفة االنعكا  وما تعطية اللون يف
من الوان نتيجة انعكا  الضوء تعط  حالة من التغري فاللون يف مقـرن  املرايـا نتلـف عـن بـاق  احلـاالت 

 لكربالئ  والذه .الي مت ذكرها بالتفصيل فهو متغري وليس لة صفة ال بات كالي نفذت بالكاش  ا
اما االجتاة فهو اىل االعل  صوب مرك  املقرن  الذي يلدي اىل رقبة القبة ومن ت القبة اىل قمة القبـة 
وهـ  ذروة الولـو  الروحـ  للمتلق ،امــا امللمـس فهـو متكســر نـات  مـن صـفة املرايــا ذاكـا، ان هـذا املقــرن  

تايت من قط  املرايا الي قصت بشكل صغري، ان فه  حجو  صغرية  يتمت  بقيمة ضوئية عالية،اما احلجو
 هذة العناصر التكوينية لتصميو املقرن  منجمعة تعط  بعدا روحيا عاليا.

وةصوص العالقات الي ترب  بـن العناصـر التكوينيـة للعمـل الفـين فـان التضـاد، التناسـ  واالنسـجا  
تواان فهو تواان متماثل بن نصف  املقرن  متحققة يف كل العناصر التكوينية الي سب  ذكرها، يف حن ال

بشكل متناظر منترو لتواي  الربواات )النطف  من قاعـدة املقـرن  اىل ميينا ويسارا، يف حن التكرار كان 
  الـي يـراد منهـا إضــفاء Exentuate اعلـ  قمـة فيـة أي اىل رقبـة القبـة، حبيـ  يوظــف يف عمليـة )التشـديد

تسـتغل  سـايكولوجية، وهـذ  غايـة معماريـة حبـد ذاكـا، هلـا أبعـاد ل نتبـا . لفتـامجاال و يـ ا بصـريا و هيبـة، و 
العـــام الغيـــ  االهلـــ   اىل وترغيـــ  الولـــو  واإلســـتدعاء خالهلــا الوســـيلة البصـــرية مـــن أجـــل غايـــات اجلــذب

 الروح  البعيد عن كل ماهو حس  فاين.
ل املقــرن  كلــ  امــا لونيــة ملــا ان الســيادة كانــت ســيادة شــكلية ولونيــة يف نفــس الوقــت فشــكلية لشــك

يعكسة من الوان غاية يف اجلماس ختل  عام ثال  متصور فق  ليس حمسو  قد يكون عام الـرباخ الـذي 
 تسكن فية االروام.

ـــاة املتلقـــ  و اجلاذبيـــة املتحققـــة بســـب  ظـــاهرة  امـــا التتـــاب  فهـــو الشـــك تتـــاب  جـــام  مـــابن اثـــارة انتب
ذكرة حيق  جان  روح  ومجا  هو غاية الفنان الكربالئ  يف الوصوس اىل  االنعكا  يف املرايا،ان كل مامت

 عام اا  بعيد عن كل ماهو دوين ورخي  عام الشهادة والبطولة والرفعة عن االرض اىل السماء.
ــــا التقنيــــات )اخلامات املتعــــددة الــــي  ــــ  اكتشــــا  اســــرار وخفاي ــــ  الفنــــان املســــلو بالقــــدرة عل لقــــد  ت

الي  املقرنصات ان ارفة االسالمية والي من ضمنها تقنية )املرايا  امنوذ  الدراسة احلالية،است دمها يف اخ
مـن حماكـاة للسـماوات الـدائرة، والسـيما عنـدما يلعـ   توحيـ  مبـا عوجلت ها بطن قباب الروضة احلسـينية،

وحركـة الكـون مـن حولـ ،ان  ضوء النهار الدوار لعَبت  يف حركة الرل األخاذة املتنقلة املوحية ب بـوت املكـان
البنـــــــاءات  هـــــــذا النـــــــوع مـــــــن املقرنصـــــــات املرايـــــــا يكـــــــون يف ال وايـــــــا األربـــــــ  الـــــــي تقـــــــ  حتـــــــت القبـــــــاب يف
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الضـوء  إنعكـا  جـراء الشكل،ان املقرنصات املنفذة باملرايا يـنو عـن إبـداع رفيـ  يتخـذ باأللبـاب مـن املربعة
 من جمموعة املرايا تلك.

ايا سقو  احلر  املطهر واألروقة بتكملها فقد كانت يف باد  االمـر   جرى جتديد مر  2957يف عا  
علـ  انشـاء ورشـة ال جـا  واملرايـا وهـ  مـن الـورش  كاظميـةاخار  هنا وهنـاإ فعـل القـائمون يف الروضـة ال

املهمة ووظيفتها األساسية صيانة وتنريف واستبداس املرايا والت جي  اخلاص بسقو  وقب  باحلر  الشريف 
اجة  باإلضافة إىل اسـتبداس وعمـل اجـا  النوافـذ وعمـل السـقو  ال انويـة وتغليـف اجلـدران مبـواد )عند احل

حرفين. وميكن تل ي  بعت اهو االعماس الي قامت هـا هـذ   8الديكور امل تلفة، وتضو هذ  الورشة 
س اســتبداس الورشــة: عمــل مرايــا جديــدة للجــدران مــا فــوت املرمــر وللســقو  يف املنحــر الشــريف بعــد أعمــا

األصـيل ومبـا يـتالء  مـ   رفيـ مرمر اجلدران في  واست دا  نقوش جديدة رائعة التصميو تدس عل  الذوت ال
املكان املقد  ومت ألوس مرة است دا  املرايا احلمراء اللون)يف املذبع الشريف فق   يف العمل والي تتوافـ  

س املرايـا اخلاصــة بســقو  أبـواب الــذه  القدميــة مـ  الفاجعــة األليمــة الـي يتصــف هــا هـذا املكــان. اســتبدا
وقد أضفت كاظمية واجلديدة واخلاصة مبداخل احلر  الشريف واست دا  املرايا امللونة ألوس مرة يف العتبة ال

رونقا وشكال أخاذا يلفـت االنتبـا . عمـل صـيانة وتنريـف دوري لكـل املرايـا املوجـودة باجلـدران والسـقو  
  يف حالة بري  دائو ومبا يلي  بصاح  املكـان املقـد  ولكـ  تكـون بـته  صـورة اخلاصة باحلر  لك  تبق

 أما  ال ائرين الكرا  من داخل الولن ومن خارج . 
لقد حاوس الفنان املسلو يف منوذجة هذا اىل الكماس الفين والذي يعد اجلماس احـدى اركانـة ومقوماتـة 

لقوى الروحية البالنة ضمن جتربتة الصوفية الطقوسية ليكون فالتكوين ال خريف املتحق  من املرايا قد امت ل ل
ج ءها االسا  شـكال هندسـيا )امل ل  الـذي حيمـل دالالت ومضـامن فكريـة حاملـة التواصـل الوثيـ  مـ  

 النفس البشرية كقوة مقدسة   لت بالتالءلل اللوين الذي يعتمد االشرات الفين امل ري لالنتباة.
 المصادر:

 القران الكر .
 .2948، 7أس ياسن، حممد، مقابر قري ، جملة األقال ، : .2
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 8091- 8091النشر والتعبير ي  الرأي في صحافة بغداد حرية جذور 

The roots of free publishing and free opinion in the 

journalism of Baghdad 1908-1932  
                                      Dr. Ali Khamkhi Jabor )1)د.علي شمخي جبر

          

 مفهوم الحريات العامة:

ليس هناإ اتفات عل  تسمية واحدة هلذ  املادة، كما ان  ال يوجد حع االن تعريف مرض  هلا بصورة 
أو  «احلقوت األساسية للفرد»والبعت يستعمل تعبري « احلريات العامة»ة، فالبعت يستعمل التعبري متكامل

هـــذا الواقـــ  يـــدف  إىل  «حقـــوت االنســـان»والـــبعت االخـــر يســـتعمل تعبـــري  «احلريـــات الفرديـــة األساســـية»
 ملللف أو ذاإ.البح  عن تعريف يتو االعتماد علي  بغت النرر عن التسمية الي ميكن ان يطلقها هذا ا

ه  السلطة وامكانية السيطرة عل  الذات، مبوجبها نتار االنسان بنفس  تصرفات  الش صية  -احلرية 
 وميار  نشالات دون عوائ  اواكرا .

امـــا احلريـــات العامـــة فهـــ  ذلـــك النـــوع مـــن احلريـــات الـــذي ال يرهـــر إىل الوجـــود القـــانوين إالّ بتفرعاتـــ  
 . 1)ووجوه  العملية
ت وثـــائ  وقـــوانن العـــام تلكـــد ابتـــداء مـــن اإلعـــالن العـــامل  حلقـــوت االنســـان وحـــع القـــوانن فـــإذا كانـــ

ان »و «لكــل شــ   احلــ  يف حريــة التفكــري والضــمري...اخل»الوضــعية يف كــل بلــد ودولــة ونرــا  علــ  ان 

                                                        
 جامعة اهل البيت/ كلية االداب/ قسو الصحافة. - 2
 .8، ص2984لبنان، ، جرو  بر ، 2طن، جمذوب، حممد سعيد، احلريات العامة وحقوت االنسا -1
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ألنباء لكل ش    احل  يف حرية الرأي والتعبري ويشمل هذا احل  اعتنات اآلراء دون اي تدخل واستقاء ا
 . 7)«واألفكار وتلقيها وإذاعتها باية وسيلة كانت دون تقيد باحلدود اجلغرافية

ة للفرد واألمر يتعل  حبريات ترهر باجلم  افان احلريات العامة جمموعة من احلقوت واالمكانيات املعط
« Public»ا  فتعبري العـ «السلطات العامة»الفا تفرتض تدخل  «عامة»وليس بالفرد وإذا هذ  احلريات 

للداللة عل  دور  «القطاع العا »او «املرف  العا »او «القانون العا »هو تعبري شائ  يف اللغة حي  يقاس 
 . 6)الدولة يف كل هذ  اجملاالت

ومفهو  احلريـات العامـة يتضـمن جمموعـة حمـددة مـن احلريـات الـي اعـرت  هـا القـانون ونرمهـا ضـمنها 
  يتعـــدى ك ـــريان هـــذا االلـــار الضـــي  لـــيالمس كـــل مـــا حتتاجـــ  الطبيعـــة فانـــ «حقـــوت االنســـان»امـــا مفهـــو  

 االنسانية وميكن تقسيو احلريات العامة إىل الفةات التالية:
احلريـات واحلقـوت  -احلريـات االقتصـادية  -احلريـات السياسـية  - احلريات الفكرية -احلريات البدنية 

 االجتماعية.
 وحرية الشعائر الدينية. احلريات الفكرية وتتضمن حرية املعتقد

حريــة الــرأي والتعبــري، حريــة التعلـــيو وتتضــمن احلريــات السياســية حريـــة املعارضــة السياســية عــن لريـــ  
ــــتليف اجلمعيــــات  ــــة التجمــــ  وت ــــة وحــــ  املــــوالن يف املســــاتة يف الشــــلون العامــــة وحري املمارســــة الدميقرالي

فرديـــة وحريـــة التجـــارة والصـــناعة ويف موضـــوع واألحـــ اب امـــا احلريـــات االقتصـــادية فتتضـــمن حـــ  امللكيـــة ال
احلريـة  -احلريات واحلقوت االجتماعية فتن األمر يتعل  باحل  باالمن االقتصـادي واحلـ  بـاالمن السياسـ  

 . 5)ح  األح اب -النقابية
ان حريـــة التفكـــري والتعبـــري والـــرأي تشـــكل اساســـان ومطلبـــان وضـــرورة تارنيـــة وحياتيـــة، وإذا كانـــت حريـــة 

ري والفكر ه  وج  من وجو  احلرية، فان الصحافة احلرة ه  االداة الالامة اليصـاس الصـوت احلـر إىل التعب
 . 4)الرأي العا  بل إىل كافة ارجاء املعمورة

ان حرية الصحافة ه  يف احلقيقة كحرية الرأي هلا اعتبـارات عديـدة سـواء كـان ذلـك بالنسـبة للمحـرر 
جلميـــ  افـــراد اجملتمـــ  كمـــا ان اشـــرتاط اجـــااة النشـــر والصـــحافة ظهـــر  واملـــتكلو أو اللقـــار  أو املســـتم  أو

 . 3)باشكاس متعددة خالس سجل التاري  فاالفكار اخلطرة ا  حترميها عادة يف نرر مجي  الديكتاتورين
ان الرقابة والنشر والصحافة كانت احدى الطرت التارنية للقم  وكان فـرض الضـرائ  علـ  الصـحافة 

ان مـــن اهـــو متطلبـــات الدميقراليـــة ان يكـــون كـــل مـــوالن مطلعـــان علـــ  مـــا حيـــدل قـــدر  لريقـــان آخـــر كمـــا

                                                        
 .2، ص2931اجل ائري، حممد، مداخلة حوس مفهو  احلرية والصحافة، بغداد،  -7
 .8جمذوب، املصدر الساب ، ص -6
 .9ص الساب ،جمذوب، املصدر  -5
 .1املصدر الساب ، ص ،اجل ائري -4
 .13، ص2959ريوت، السيد، امحد لطف ، مشكلة احلريات يف العام العري، اجلهاد، ب -3
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االمكان، وان الصحافة احلرة من العوامل املهمة الي جتعـل املـوالنن مطلعـن اذ ان اجلرائـد واجملـالت احلـرة 
 . 8)تنشر عادة مجي  احلقائ  مبا يسهو يف ت قيف وتنوير الرأي العا 

حريــة التعلـيو هـ  اهـو غــرض مـن اغـراض حريـة الــرأي والتعبـري وهـ  يف احلقيقــة  ومـن املهـو التتكيـد ان
احد االعتبـارات السـامية والقـيو املهمـة للمجتمـ  احلـر ومـن الناحيـة االخـرى فـان حريـة التجمـ  هلـا عالقـة 

ســماع وثيقــة حبريــة الــرأي أو التعبــري اذ لــيس حلريــة الــرأي اي قيمــة أو اتيــة إذا م يســمع للنــا  بــالتجم  ل
 . 9)املتكلو أو اخلطي  فحرية التعبري وحرية التجم  تا يف احلقيقة مرتبطان حبي  ال ميكن فصو عراتا

ان االنســان خاضــ  للرقابــة يف كــل مكــان وامــان، والرقابــة علــ  الصــحف مرهــر تطبيقــ  مــن مرــاهر 
والـرأي العـا  مـن الـوهن  الضب  والتنريو يف اجملاس ال قايف يهـد  إىل احلـرص علـ  مقومـات الدولـة والبنـاء

والتفكك ويف الرقابة عل  الصحف رأيان: الرأي األوس ينطل  مـن اعتبـار الصـحافة السـلطة الرابعـة فيـدعو 
إىل حريــة الصــحابة ويشــج  كــل نــوع مــن انــواع الرقابــة عليهــا والــرأي ال ــاين: ينطلــ  مــن اعتبــار الصــحافة 

 . 20)جهااان اعالميان وتنريميان يف نفس الوقت
لشعوب الي كانت حتت سيطرة الدولة الع مانية يف القرن التاس  عشر وما قبل  والشعوب الشرقية ان ا

بصورة عامة كانت خاضعة للتقاليد االجتماعية املستمدة من مفاهيو ح  امللوإ االهل  يف احلكو، لذلك 
 . 22)قاومت لفرتة لويلة ملثرات النهضة وخصوصان عل  الصعيد الفكري

ماماتـ ، فممـا تسـطر  مـن تة وسيلة مهمة من وسـائل الشـع  للتعبـري عـن مطاحمـ  واهكما ان الصحاف
مقــــاالت نســــتطي  تلمــــس اراء النــــا  ومشــــكالكو واجتاهــــاكو وســــلبيات واقعهــــو السياســــ  واالقتصــــادي 

اجملـــاس قـــدمت جريـــدة هـــذا واالجتمــاع  وال قـــايف، ان الصـــحافة العراقيـــة منـــذ نشـــتكا عكســـت ذلـــك ففـــ  
ـــ وراء الـــي صـــورة صـــادقة ملشـــروع مـــدحت باشـــا يف جمـــاس  2849ح يـــران  25صـــدر عـــددها األوس يف  ال

حتــدي  العــرات واشــارت يف اعــدادها األوىل إىل ان صــدورها يــتيت اســتجابة لرغبــة الــوا  يف االصــالم وان 
 . 21)هدفها تنبي  الشع  إىل حقوق 

االشــارة اىل حريــة التعبــري عــن   ــت 2912وبقــدر تعلــ  االمــر بــالعرات وقبــل تتســيس الدولــة العراقيــة 
يف  2834كانون االوس   16الرأي يف القوانن الع مانية فف  ملح  القانون االساس  الع ماين الصادر يف 

يفالــــك الدولــــة الع مانيــــة وحتــــت بنــــد يف حقــــوت تبعــــة الدولــــة الع مانيــــة العموميــــة جــــاء يف املــــادة التاســــعة 
 «ية ومكلفـون بـتن ال يتسـلطوا علـ  حقـوت حريـة االخـرينالع مانيون بتمجعهو ميلكـون حـريتهو الش صـ»
(27 . 

                                                        
 .70املصدر نفس ، ص -8

 .14، ص2946دار مكتبة احلياة، وليو أو. دوكال ، احلرية يف ظل القانون، بريوت،  9-
 .7، ص2949البصري، عبد اجلبار داود، الصحافة والرقابة، دار اجلمهورية، بغداد،  -20
 .3، ص2935احلرية، بغداد، املالم، عبد الغين، تاري  احلركة الدميقرالية يف العرات، دار  -22
 .http://www.kululiraq.comالعال ، ابراهيو، خليل  -21
 .http://www.ahewar.org .جرب، مش  ، الضمانات الدستورية حلرية الرأي والتعبري يف الدساتري العراقية -27
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مثــة  تلصــاحبها عبــد اهلــادي االعرمــ  وجــد 2920ويف جملــة تنــوير األفكــار الــي صــدرت يف بغــداد 
ألنرــار والة »إشــارات إىل املطالبــة حبريــة النشــر والتعبــري فقــد كتبــت مقــاس يف احــد أعــدادها حتــت عنــوان 

صحافة يتمر الصحايف بتقد  كل صحيفة برات إىل عام املطبوعات بتية لغة  قانون ال»تقوس في  « االمور
كانت حلاكو سياسة ذلك احملل، ولكن هـل جلمعهـا ووضـعها يف اوايـا االتـاس ا  الن يتصـفحها صـحيفة 

 . 26)ة الي تنعكس عليها صورة مطال  األمةآصحيفة؟ متتمالن رمواها وإشاراكا معتربان أفا املر 
وسـيلة لغايــة تريـد حتقيقهـا وهـ  اصــالم « نـاظو باشـا»كانـت تت ــذ هـذ  اجمللـة املـدم للــوا    وك ـريان مـا

 : 25)من ذلك قصيدة الشاعر عبد الراات الكرخ  ليدحاس العراقين واعادة جمدهو الت
 عااااااارج لبغاااااااداد وا اااااااز   اااااااي مغا  هاااااااا
 اماااا تاااارى ال اااد  قااااد  ااا دت دعائمااااه
 ياااااااا ايهاااااااا النااااااااظم المجاااااااري عدال اااااااه

 ضاا اع ال لاام ماا  جهاال ااالكري يشااكو 
 اسااا نهل القاااوم مااا  ضااا م ولااا ي ا ى

 

  ح هااااااااااااا بلاااااااااااادا   قاااااااااااا  حوا اااااااااااا ها 
 ال ااااااوم وال هااااااا« و اااااااظم با ااااااا»  هااااااا 

 بااااااااا   اال اااااااااام و   الخلاااااااااق يرع هاااااااااا
  مااااا الرصااااا   تشااااكو الجهاااال وال هااااا
  ااااا هم خب ااااارا     طاااااي النفاااااو  با يهاااااا

 

وا القـرن، فقـد اسـتطاعت الصـحافة وبالرغو من ان عمر التعددية واحلرية الصحفية يف العـرات ال يتجـا
العراقيــة ان تتخــذ بواقعهــا املتقــد  يف احليــاة السياســية واالقتصــادية واالجتماعيــة ويف  تلــف جوانــ  احليــاة 
األخرى، كما لعبت دوران ملثران يف الدفاع عن حقوت العراقين، ويف شـحذ اهلمـو خلـوض النضـاس للمطالبـة 

فــرتة احلريــة الــي عمــت الدولــة الع مانيــة منــذ االنقــالب الدســتوري حبقــوقهو وحتســن أوضــاع العــرات خــالس 
 . 24)2908عا  

م ـــل بغـــداد كمـــا مــر بنـــا ويف نفــس العـــا  الـــذي أعلــن فيـــ  الدســـتور ظهـــرت يف بغــداد صـــحف شـــعبية  
للمعلو دواد صليوة ألغ  الوا   للصاحبها مراد سليمان والرقي  لصاحبها عبد اللطيف ثنيان وصدى باب

القسو العري يف ال وراء حبجة وجود صحف عربية بينما كان الواق  هو من  نشر « و الدين مالجن»الرتك  
املطال  الشعبية عل  صـفحات الـ وراء اجلريـدة الر يـة واكتفـ  الـوا  املـذكور بالقسـو الرتكـ  يفـا و الرسائل 

العــري وعــادت الــ وراء ســب  احتجــا  فريــ  االهلــن مــن ذوي الن عــة القوميــة الــذين لــالبوا بعــودة القســو 
يف عهــد  2927 ــوا  21املوافــ  يــو  الســبت  1628تنشــر بــاللغتن العربيــة والرتكيــة اعتبــاران مــن عــددها 

. ومـــ  قيـــا  االنقـــالب الدســـتوري الـــذي قادتـــ  مجعيـــة االحتـــاد والرتقـــ  اســـتطاع  23)الـــوا  حممـــد اكـــ  باشـــا
ياسـية وفكريـة ودخلـت الصـحافة العراقيـة العديد من رجاس الفكر واالدب احلصوس عل  امتيـاا صـحف س

مرحلــة جديــدة مــن تطورهــا عــن لريــ  االمتيــاا الفــردي اخلــاص وتعــددت الصــحف حــع بلغــت أك ــر مــن 

                                                        
 .2920، 19تنوير االفكار، جملة، بغداد، العدد األوس، ص -26

 .2920، 34داد، العدد ال اين، صتنوير االفكار، جملة، بغ 25-
 .1003كانون ال اين   16احلرية الصحفية يف العرات جدلية التحويل، الصبام، جريدة، بغداد،  حسن، هاديعليوي،  24-
 .4، ص2949النعيم ، هاشو، كيف صدرت جريدة ال وراء، دار اجلمهورية، بغداد،  -23
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مخســــن صــــحيفة خــــالس عــــا  واحــــد يف  تلـــــف ميــــادين السياســــة والعلــــو واالدب واهلــــ س وعلــــ  عمـــــو  
 . 28)العرات

والشــا  واضــحان علــ  العــرات حيــ  كــان يصــل صــدى لقــد كــان تــتثري املراكــ  ال قافيــة العربيــة يف مصــر 
. وكانـت  29)آثارها عـرب االتصـاس املباشـر أو مـن خـالس الصـحف واجملـالت والكتـ  الـي تصـل إىل العـرات

السمة الطاغية الي مي ت الن بة املتعلمـة العراقيـة قـد ارتبطـت باجلانـ  العسـكري، وهـذا يعـود للتوجهـات 
ة او التنريو واالصالم يف ملسساكا العسـكرية باعتبـار التحـديات الـي  الي لبعت مسار الدولة الع ماني

كانت تواجهها وحالة إقباس الشباب العراق  عل  سلك اجلندية مبا مي ل  من فروسية ورجولـة، حـع شـكل 
الطلبــة العراقيـــون النســـبة األعلــ  مـــن جممـــوع الطلبــة العـــرب الدارســـن يف املعاهــد الـــي تســـتوعبها العاصـــمة 

 . 10) مانيةالع
وقـــد ســـاتت احليـــاة الدســـتورية يف ابـــراا جـــو مـــن النقاشـــات املفتوحـــة حـــوس امل يـــد مـــن القضـــايا حـــع 
ـــــديين نقاشـــــات تعرضـــــت ملواضـــــي  جديـــــدة م تكـــــن مطروقـــــة يف  شـــــهدت املســـــاجد وحلقـــــات الـــــدر  ال

 . 12)الساب 
اجلانــ  التعليمــ  مــ   لقــد بــرات امل يــد مــن الــدعوات املناديــة بتتيــة ترســي  مبــدأ االصــالم الســيما يف

.  11)الـي أتاحتهـا احليـاة الدسـتوريةاحلريـة السع  احل ي  اـو الـرب  الصـار  بـن التعلـيو واتيـة اإلفـادة مـن 
اما عل  صعيد التطورات فقد برات الن عة العنصرية الطورانية والي كان هلـا األثـر املباشـر يف تطلـ  امل قـف 

اهلوية العربية اإلسالمية حع كان توج  ابرا امل قفن للكتابة يف جريدة العراق  للتنادي بتتية التتكيد عل  
تلـك الفـرتة الـي شـهدت تعـاظو القسـوة والـبط  الـذي ميـ   2925صدى اإلسال  الي مت تتسيسها عـا  

توجهات االحتادين حـع كانـت كتابـات مجيـل صـدق  ال هـاي، حممـد مهـدي البصـري، عبـد الـرمحن البنـاء، 
. وقد ارتكـ ت هـذ  الكتابـات إىل اتيـة الوحـدة  17)خريي اهلنداوي، وابراهيو حلم  العمر عطا اخلطي ،
احلصن الذي يتو من خالل  محاية البالد اااء االلماع اخلارجية الغربية والي باتت  س  وصفهااإلسالمية ب

 ب العاملية األوىل.البالد السيما وان قوات الغ و الربيطاين راحت توس  رقعة نفوذها خالس احدال احلر 
وقد م لت املرحلة الدستورية حالة من التغري الواضع يف اسلوب ولرائ  تفكري امل قـف العراقـ ، الـذي 
نــاس فســحة واســعة للتتمــل واســتقراء األوضــاع احمليطــة وان جــو احلريــة الــذي تــوفر خــالس الســنن األوىل مــن 

مل قف اـو لـرت موضـوعات جديـدة ختتلـف يف بـروا عمر احلياة الدستورية كان هلا االثر املباشر يف توج  ا
 . 16)النقد االجتماع  والسياس  يف اعقاب غياب الرقي  الع ماين

                                                        
 هادي حسن عليوي، املصدر الساب . -28
 .2920، 92دة، بغداد، العدد الرقي ، جري -29
 .2920، 260الرقي ، جريدة، بغداد، العدد  -10
 .2920، 222الرقي ، جريدة، بغداد، العدد  -12
نرم ، وميت، شيعة العرات وقضية القومية العربية مـن كتـاب دراسـات يف القوميـة العربيـة والوحـدة، مركـ  دراسـات الوحـدة  -11

 .247، ص2986العربية، بريوت، 
 .16، ص2976د، امن، ال ورة العربية الكربى، القاهرة، سعي -17
 .73، ص2992اجلميل، سيار، انتلجنسيا العرات التكوين واالستنارة القومية، جملة آفات عربية، ايلوس،  -16
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 31 :ال دد

 

الــذي حشــد اجلهــود مــن اجــل  )* ونشــ  دور جملــة لغــة العــرب مللسســها االب انســتا  مــار الكرملــ 
قطاب  للم يــد مــن النهــوض بواقــ  اللغــة العربيــة والعمــل علــ  احيــاء روم البحــ  والتقصــ  مــن خــالس اســت

. وم يغــ  دور الرتمجــة والــذي تكشــف بشــكل  15)البــاح ن الــذين كانــت هلــو مســاتاكو يف علــو  العربيــة
الفــت حــع كانــت الرتمجـــات للقصــة واملســرم والروايـــة والعديــد مــن اجملــاالت العلميـــة ونشــطت حركــة بيـــ  

سرحيات تقو  بتدائها لبعت من الكت  ومت افتتام العديد من املكتبات فيما راحت الصحف تعلن عن م
 . 14)املدار 

كان امتحان احلرية مب ابة املواجهة الكبرية الي وجد امل قف العراق  نفس  يف جلتها حع ان البعت من 
امل قفــن رام يعتمـــد هــذ  احلريـــة كوســيلة لتصـــفية احلســابات مـــ  الــرا  نـــ اع مباشــر وش صـــ  فيمـــا رام 

والواقـــ  ان االوضـــاع العامـــة افـــرات بـــروا تيـــارين واضـــحن   13)الفـــ آخــرون يســـعون اـــو التعبـــري الصـــارخ و 
متقــابلن  ــ ال يف: تيــار الرابطــة اإلســالمية الســاع  اــو الــرب  الصــار  بتوجهــات الدولــة الع مانيــة بوصــفها 
الـــ عيو الروحـــ  للعـــام اإلســـالم  إااء التيـــار اآلخـــر الـــذي رام ينـــادي بـــالالمرك ي، حـــع كانـــت املواجهـــة 

ة بن الطرفن وتوجي  االكامات حع كانـت الصـحف وغـدت الوسـيلة الـي يـتو مـن خالهلـا جتهيـ  الصاخب
 . 18)احلمالت املتقابلة بن الطرفن

ان جهود امل قف العراق  م تتوقف عند حدود الصراع ال نائ  أو السقوط يف دوامة انقسامات مباشرة 
لسري االحدال، حع كان الكشف عن نوايا االحتادين قد بقدر ما برا االجتا  الواضع او القراءة الواعية 

فرتة مبكرة وهذا ما تناول  الكات  عبد اللطيف ثنيان الذي رف  قضـية الـولن ورام يعمـد للمجـاهرة يف مت 
بالكشــف عــن التناقضــات املريعــة الــي وقــ  هــا االحتــاديون مــذكران ايــاهو باالســتبداد احلميــدي، حــع كــان 

 . 19)توج  إىل بالد الشا  هربان من سطوة االحتادينمصري  املطاردة لي
وم تغ  جهود داود صليوة من الرتكي  عل  قضية اللغة العربية واتية جعلها اللغة الر ية يف البالد أو 
االجتـــا  القـــوم  العـــري الـــذي عـــرب عنـــ  ابـــراهيو حلمـــ  العمـــر، حيـــ  رام يعمـــل مـــ  العديـــد مـــن امل قفـــن 

حممـد رضـا الشـبيا، وحتسـن العسـكري، وهجـت اينـل يف الـدعوة الراسـ ة اـو اعـادة العراقين مـن ام ـاس 
 . 70)جمد العرب

                                                        
بــاء مــن اب لبنــاين االصــل وا  بغداديــة تعلــو دروســ  االبتدائيــة يف مدرســة اال 2844اديــ  عراقــ  معــرو  ولــد يف بغــداد عــا   -*

  ت عــن معلمــان للغــة العربيــة يف يف 2881وختــر  فيهــا عــا   - االتفــات الكــاثوليك  -الكــرملين ببغــداد وامت دراســت  ال انويــة يف مدرســة 
مدرسة االباء الكرملن وقد اح  االدب واللغة ول  مقـاالت ك ـرية يف جمـالت العـرات ولبنـان وسـوريا ومصـر وغريهـا، وقـد بقـ  د وبـان يف 

حيات  ومللفاتـ ، بغـداد،  -كوركيس عواد، االب انستا  ماري الكرمل   :. للم يد انرر2963عربية وآداها حع توفا  ا( عا  خدمة ال
 .20-3، ص2944
، 2992، جملة آفات عربية، تشرين األوس 2926النصريي، عبد الراات، موقف امل قفن العراقين من التغلغل االستعماري،  -15

 .60ص
 .25، ص2991مود، معرو  الرصايف حيات  وآثار  ومواقف ، دار الشلون ال قافية، بغداد، العطية، حم -14
 .68، ص2981امحد، ابراهيو خليل، تطور التعليو الولين يف العرات، مرك  دراسات اخللي  العري، البصرة،  -13
 .2920، 92الرقي ، جريدة، بغداد، العدد  -18
 .23املصدر الساب ، صاهلال ، عبد الراات، تاري ...،  -19
 .248نرم ، وميت، املصدر الساب ، ص -70
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وقد كافع هذا الكات  يف العهد الع ماين، وصـارم الـوالة يف كـل مـا يعملـون ويقولـون علـ  صـفحات 
ان يصــرم علــ   ا بـ جريدتـ   ــرأة ال حـدود هلــا، متغنيـان حبريــة ابنـاء قومــ  املســلوبة، وبلغـتهو املنســية يفـا حــد

ان اصـرت علـ  اسـتعماس اللغـة الرتكيـة يف الـدوائر « ان احلكومـة الرتكيـة»صفحات جريدت   البان االتـراإ 
 . 71). وقد كلفت  هذ  اجلرأة مثنان غاليان، اذ سجن عدة مرات 72)الر ية فافا تقيو قائمة أوالد العرب عليها

ادها ما بن األوس واخلامس عشر تشري إىل وصوس كما ان جريدت  نشرت أك ر من خرب حمل  يف اعد
 . 77)جلان من استنبوس تفت  يف اراض  تصلع الستيطان اليهود

ويف ذات االجتا  كانت جريدة النهضة النالقة باسو النادي العلم  الولين ببغداد الي أسسها م احو 
ابــراهيو حلمــ  العمــر، وحررهــا الصــحايف  2927الباجــ  جــ  وصــدرت يف ال الــ  مــن تشــرين األوس عــا  

الكـــا الالذعـــة والصـــرحية فتغلقتهـــا بعـــد صـــدور عـــددها احلـــادي عشـــر اتحمـــل احلكومـــة الع مانيـــة مقتفلـــو 
 . 76)ولاردت كتاها فغادر ملسسها مت فيان م  ابراهيو العمر إىل البصرة حبماية لال  النقي 

ايت واالسـتقالس وكـان لكـل مـن هـذ  لقد لعبت الصحافة العراقية دوران معينـان يف نشـر افكـار احلكـو الـذ
اجلرائد لسانان هلذ  أو تلك مـن اجملموعـات السياسـ  الـي تشـكلت يف العـرات يف ذلـك الوقـت وقـا  الك ـري 

 . 75)منها بالدعاية للجامعة االسالمية كما انعكست فيها افكار اجلامعة العربية واجلامعة الرتكية
واارة الداخليــة امــران بتعطيـــل مجيــ  الصــحف يف بغـــداد  وعنــدما اعلنــت احلــرب العامليـــة األوىل اصــدرت

والبصـرة، وم تكتــف احلكومـة بتعطيــل الصـحف، بــل شـردت اصــحاها، فنفـت عبــد احلســن االاري وداود 
إىل قيسـرى، « لغـة العـرب»واالب انسـتا  الكرملـ  صـاح  جملـة « صدى بابل»صليو  صاح  جريدة 

إىل املوصـل، وفـر سـليمان الـدخيل إىل جنـد وجلـت الكاتبـان  ونفت ابراهيو صاش شكر وعبـد اللطيـف ثنيـان
 . 74)السيد رشيد اهلامش  والشي  كاظو الدجيل  إىل البصرة

عقــ  إعـــالن احلــرب بـــن تركيـــا وبريطانيــا، عطلـــت الســلطات الع مانيـــة الصـــحف القليلــة الـــي كانـــت 
قـــد خصصـــت لنشـــر البالغـــات تصـــدر يف بغـــداد، وم يبـــ  منهـــا ســـوى الـــ وراء اجلريـــدة الر يـــة للحكومـــة و 

اجرائــ ، وم تكــن يومةــذ  -والــنرو والتعليمــات إضــافة إىل شــ ء مــن أخبــار الســلطنة، ذات لــاب  اداري 
 . 73)تصدر يومية

كـان الغـرض مـن إصـدارها الـدعوة للع مـانين   2925 وا  20يف « صدى االسال »وعندما صدرت 
ا واحللفــاء وهكــذا اصــطبغت الدعايــة الرتكيــة واحلــت علــ  تــدعيو مــواقفهو وتتييــد سياســتهو ضــد بريطانيــ

                                                        
 .2909، السنة األوىل، 23العدد بغداد،صدى بابل، جريدة،  -72
 .288، ص 2949الصحافة العراقية واجتاهاكا السياسية،بغداد،االرشاد،التكريي، منري بكر، -71
 .20املصدر الساب ، صاملالم، عبد الغين، تاري  احلركة الدميقرالية يف العرات،  -77
 عليوي، هادي حسن، املصدر الساب . -76
، 2938يل ، أ. ، العرات يف سنوات االنتداب الربيطاين، ترمجة د. هاشو صاش التكريي، مطبعـة جامعـة بغـداد، غمنتشا ش -75

 .226ص
ريوت، لبنــــان، ، حتقيــــ  وتقــــد  باســــل ســــليمان فيضــــ ، دار الســــاق ، بــــ7ســـليمان فيضــــ ، مــــذكرات ســــليمان فيضــــ ، ط -74
 .91، ص2998
 .272،ص2986لعمة، هادي، االحتالس الربيطاين والصحافة العراقية، دار احلرية للطباعة، بغداد،  -73
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دوت  »بالصبغة الدينية وكان اخلـداع واملبالغـة  ـة ملحوظـة يف جريـدة صـدى االسـال  فلقـد قالـت بـالن  
كلمـــة امـــري املـــلمنن بـــإعالن اجلهـــاد، فـــدوت هلـــا ارجـــاء الكـــون، واهتـــ ت منهـــا العـــروش والتيجـــان، لباهـــا 

ولبتهــا االلفــاس يف مهودهــا واالجنــة يف  ،وخان وشــبابان، رجــإالّ ونســاءاملســلمون يف اقطــار الكــرة االرضــية شــي
 . 78)«اصالها، كما يلبيها الرابضون يف اجداثهو
 . 79)يف املنال  احملتلة من العرات «فضائ  االنكلي  ومراملهو»ويف سبيل الت ويف عمدت إىل نشر 
تولــــت امــــر الصــــحافة اخلاصــــة و  2926كــــانون األوس عــــا    2احتلــــت القــــوات الربيطانيــــة البصــــرة يف 

والعامة، وشرعت فوران سلطات االحتالس العسكري بإصدار نشرات يومية باللغتن العربية والرتكية متضمنة 
انتقلـت  2923  اعـآذار 22أخبار احلـرب وانتصـارات احللفـاء، وعنـدما احتلـت القـوات الربيطانيـة بغـداد 

بصــفحتن ترهــر بــن يــو  وآخــر صــدر منهــا العــدد  حكومــة االحــتالس املرك يــة إىل بغــداد واسســت جريــدة
كــان اهلــد  مــن صــدورها حماولــة فــرض الــرأي السياســـ  « العــرب»باســو  2923 ــوا عــا   6األوس يف 

 . 60)لسلطات االحتالس عل  مجاهري النا 
آب  70يف « الشرت»وجريدة  2910يف بغداد يف األوس من ح يران عا  « العرات»وصدرت جريدة 

 ايلوس. 18يف « االستقالس»ذكور وجريدة من العا  امل
وقد اثبتت جريدة العـرات يف االعـداد القليلـة الـي اعقبـت صـدور وليـدها افـا اختطـت لنفسـها سياسـة 
مستقلة دونت خالس سطورها التاري  السياس  القوم  االجتماع  ولكنها يف نفـس الوقـت م تكـن   ـل 

ود بعـت الكتـاب املتحـررين مـن الشـباب القـوم  والـولين القطاع الولين التحرري الصـاعد بـالرغو مـن وجـ
لريقــان للتعبــري عــن افكــارهو رغــو ان سياســتها م تكــن معارضــة لســلطات « العــرات»الــذين م اــدوا غــري 

االحــتالس بصــورة جديــة ومــن كتاهــا االوائــل شــكري الفضــل  وحســن غصــيبة وعطــ  امــن ورفائيــل بطــ  
 . 62)«الصحف  املعرو  والكات  يف ثورة العشرين»ن وحممد عبد احلس« وهو حمررها األوس»

وإذا اردنــا الرجــوع إىل الصــحافة للتعــر  علــ  االفكــار الدســتورية يف العــرات يف أوس العهــد بعــد انتهــاء 
، ويف 2910احلرب العاملية األوىل، فال جند صحيفة غري ر ية قد صدرت يف العرات قبل أوس ح يران سنة 

ولسـان العـرب  2910ح يـران10ة العـرات ت صـدرت بعـدها جريـدة الفـالم يف هذا التاري  صدرت جريـد
واالســــتقالس يف  2910آب70وجريــــدة الشــــرت يف  2910ح يــــران15ودجلــــة يف  2910ح يـــران 17يف 
. وبـــالرجوع إىل هـــذ  الصــــحف جنـــد فيهـــا الك ـــري مــــن الكـــال  يف الـــدعوة إىل احليــــاة  61)2910ايلـــوس14

ليـة واملطالبـة حبقـوت الشـع ، واقامـة امللسسـات املنب قـة مـن ارادة األمـة ومنهــا الدسـتورية واملفـاهيو الدميقرا
لسن دستور للـبالد ت اقامـة  «اجلمعية التتسيسية»ويقصدون ب   «املل ر الولين»ماكانوا يسمون  حينذاإ 

                                                        
 .2925  وا20، 2العددصدى االسال ، جريدة، بغداد،  -78
 .2925 وا  3،24صدى االسال ، جريدة، بغداد،العدد -79
 .70ص 2948االدي ،،بغدادبط ، فائ ، صحافة العرات، -60
 .73، ص،املصدر نفس بط ، فائ  -62
  .236، ص1003، بيسان، بريوت، لبنان، 2شعبان، عبد احلسن، جذور التيار الدميقرال  يف العرات، ط -61
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يف حــع لتكــاد تكــون هــذ  املواضــي  ومســتقبل نرــا  احلكــو يف العــرات املوضــوع الرئيســ   «جملــس النــواب»
تلــك الصــحف، وبعضــها جعــل الــدعوة إىل احليــاة الدســتورية غرضــان مــن االغــراض الــي تصــدر مــن اجلهــا 
ومنها جريدة الفالم لصاحبها عبد اللطيف الفالحـ  الـي نشـرت يف عـددها األوس افـا تسـتهد  العمـل 

ة يكـون احلكـو فيهـا مـن أوالن من اجل استقالس البالد استقالالّ تامان، وثانيان تشكيل حكومة دستورية نيابيـ
الشــع  وللشــع  وبالشــع ، وجريــدة دجلــة لصــاحبها داود الســعدي الــي قالــت يف تقــدميها لنفســها إىل 
اجلمهور ان غايتها استقالس البالد وتتسيس حكومة دستورية ذات ملـك مقيـد بقـوانن وانرمـة توفـ  روم 

 . 67)البالد وتالئو مصلحة الشع  وتتليف جملس تشريع  ل  سلطة واسعة
جنــع ال ــوار يف فــرض ارادة الشــع  بــانت اع صــحافة  2910وعنــدما انــدلعت ثــورة العشــرين يف ح يــران 

رأي مــن الســلطات الربيطانيــة تعــرب عــن اهــدا  وخطــ  ال ــوار وترســو لريــ  ثــوركو وتقــود الــرأي العــا  إىل 
 . 66)الت لف واالحتاد من اجل نيل االستقالس الناج 

 . 45)صحف وجمالت عديدة واستقط  بعضها األقال  احلرة الشابة وصدرت يف اعقاب تلك الفرتة
صــدرت يف بغــداد جريــدة االســتقالس لصــاحبها عبــد الغفــور البــدري وتعرضــت  2910ايلــوس  18ويف 

ت عــاودت الصــدور وتعرضــت عــدة مــرات للتعطيــل االداري وااللغــاء وكــان  2912شــباط  9للتعطيــل يف 
دد خاص مبناسبة عودة املنفين الـولنين إىل بغـداد حيـ  كتبـت يف أوس تعطيل اداري هلا عل  اثر نشر ع

فــينء األمــة العراقيــة بقــدو  منفيينــا الكــرا ، ونطلــ  ارجــاع مجيــ  املنفيــن بــال »  64)صــدر صــفحاكا تقــوس
 است ناء، كما اننا نواصل الطل  يف تنفيذ سائر املواد السب  وه : 

 ات الع ماين إىل ان يسن غري  وفقان لنرا  االحتالس.الالت حرية الصحافة وتطبي  قانون املطبوع .2
 الالت حرية االجتماعات وتشكيل اندية سياسية ر ية. .1
 إصدار العفو العا  اخلا  من كل قيد وشرط عن مجي  اجملرمن السياسين والالت سرام املسجونن. .7
 بالرجوع إىل اولافو.للمشتتن ارجاع املبعدين واملنفين والسمام  .6
االدارة العرفية العسكرية واالحكا  الكيفية الي اتاحت عل  الشع  العراق  منذ االحتالس حع رف   .5

 االن لتتمكن األمة من التفاهو م  السلطات بكل حرية والمةنان.
رف  احملاكو العسكرية والقضاة العسكرين والقوانن الي رتبت اخريان وتطبي  القوانن اجل ائية واحلقوقية  .4

 «.مبقتض  االحتالس أيضان »السابقة 
االسراع يف االنت اب احلر وتشكيل املل ر العا  من دون مداخلة رجاس االحتالس وبدون اي تضيي   .3

 «.ت، هذا ما للب  الشع  العراق اعل  افكار االها  ةصوص االنت اب

                                                        
 .2912ح يران،  15، 2. دجلة، جريدة، بغداد، العدد2912ح يران 10، 2الفالم، جريدة، بغداد، العدد  -67
 .62املصدر الساب ، ص بط ، فائ ، صحافة العرات، -66
 .2912شباط  9، 53العدد بغداد،  االستقالس، جريدة، -65
 املصدر نفس  -64



 
 

124 

 31 :ال دد

 

اســو وعلــ  اثــر تعطليهــا ملــدة ســنة حكــو علــ  صــاحبها بالســجن ســنة واحــدة، وعلــ  رئــيس حتريرهــا ق
 . 63)العلوي ستة اشهر وحمررها األوس حممد مهدي البصري تسعة أشهر

وبتتــوي  فيصــل ملكــان علــ  العــرات بــدأت صــفحة جديــدة مــن تــاري  العــرات احلــدي  وقــد بــدأ العهــد 
ون باملشـــاعر املعاديـــة لالنكليـــ  ونشـــطت املطالبـــة الولنيـــة يف بدايـــة عهـــد فيصـــل حالفيصـــل  والعـــرات مشـــ
الــذي  2911 ــوا  1إىل إصــدار قــانون اجلمعيــات يف « فيصــل»ياســية يفــا اضــطر  لتتســيس األحــ اب الس

اجي  مبوجب  ثالثةاح اب ه  احل ب الولين العراق  برئاسة حممد جعفر ابـو الـتمن وحـ ب النهضـة العراقيـة 
 . 68)  واحل ب احلر العراق  ب عامة حممود النقي فب عامة امن اجلرج

اســرع األحــ اب السياسـية انــذاإ إىل إصــدار  2911س يف ايلــوس عـا  وكـان احلــ ب احلــر العراقـ  امللســ
وكانـت مواليـة للسياسـة  2911تشـرين ال ـاين عـا   5يف « العاصـمة»جريدة نالقة بلسان  واصدر جريـدة 

 . 69)الربيطانية
شـــهدت صـــحافة بغـــداد مســـاجالت واكامـــات بـــن الصـــحف املليـــدة لربيطانيـــا واملطالبـــة باســـتقالس و 

الصـادرة يف تشـرين األوس عـا  « االمـل»د يف مقالـة الشـاعر معـرو  الرصـايف صـاح  جريـدة العرات، ونور 
م إاّل عل  مضمون املقاالت الي كانت سائدة انذاإ حي  رّد الرصايف عل  مقـاس نشـرت  جريـدة  2917

ل  يف بغداد آدم  يقاس « »صاح  جريدة العرات»مبقاس حتت عنوان « الكات  املطل »بتوقي  « العرات»
ال   -يســتح  ان يســم  بــتي العجــ ، كانــت يف بغــداد فــرتة قبــل انشــاء حكومتنــا العربيــة« راوت غنــا »

صــار فيهــا الوضــي  شــريفان واخلامــل نبيهــان واجلاهــل معلمــان واخلــاد  حاكمــان والصــعلوإ ثريــان  -كانــت مــن فــرتة
كــان مــا كــان، ان هــذا وكــان هــذا االدمــ  مــن الــذين اثــروا بفضــل تلــك الفــرتة فصــار صــاح  ثــروة بعــد ان  

لعجي  ولكن االعج  من  ان  ناس تلك ال ـروة بصـريورت  شـي ان للصـحافة العربيـة يف بغـداد واعجـ  مـن 
هذا وذاإ ان  ال يعر  ان ام  بن كلمتن من اللغة العربية فما وجود  اليو  إالّ اثر من آثار تلك الفـرتة 

ســوداء يف جبــن الصـــحافة العربيــة، ان املقــاس الـــذي يقصــد فــرتة االحـــتالس الــي ابقتــ  لط ـــة  –املشــلومة 
نشرت  صحيفت  النكراء يف عددها بتوقي  الكات  املطل  لـن يكـون منـ  وامنـا هـو مـن كاتـ  مقيـد بـاالجرة 

عل  ان يبصـ  « راوقان »فكيف يكون مطلقان وهو اخلاد  الذي ند  بطعا  بطن، ال ندري ما الذي محل 
من  ولعل  م ل ذلك لعلو ان  إذا جاء الشر  اندكت اجلسنة وتـدهورت  يف وج  الشر  من قبل ان يدنو

يف مهاوي اخلسران الفا ال تستطي  ان تنااع  البقاء عل  اننا نعلو من هو الذين اغروا صاح  العرات بنا 
كــال ور يضــرب ملــا عافــت »فســو  نوجــ  ســهامنا إىل مغريــ  ونعــرض عنــ  جريــان علــ  عــادة العــرب القدميــة 

 . 50)..«البقرة.

                                                        
 .57بط ، فائ ، املوسوعة، املصدر الساب ، ص -63
 .39، بغداد،مطبعة االرشاد،  ص2971 -2912العمر، فاروت، االح اب السياسية يف العرات  -68
 .29ص ، املصدر الساب ،صحافة العراتبط ، فائ ،  -69
  .2917تشرين االوس،  1، 1االمل، جريدة، بغداد، العدد  -50
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وقبل حلوس الذكرى األوىل للتتوي  ب الثة أيـا  اجتمعـت اللجنتـان التنفيـذيتان  2911آب10ويف يو  
يف جلسة مشرتكة تقرر فيها ان يقد  كـل مـن احلـ بن « احل ب الولين وح ب النهضة»للح بن املعارضن 

ان الشع  »سياسيان جاء في   ونشر ح ب النهضة بيانان   52)مذكرة سياسية إىل امللك يف يو  ذكرى التتوي 
م يــر خالهلــا فرقــان بــن سياســة احلكومــة احلاضــرة وبــن « علــ  التتــوي »يقــف اليــو  بعــد مــرور ســنة كاملــة 

 . 51)«سياسة احلكومة االحتاللية
نشر الدستور يف اجلريدة الر ية وبدأ نفاذ  من هـذا اليـو ، وقبـل نشـر  بـدأ  2915آذار سنة  12ويف 

 . 57)أوس انت اب ألوس جملس نياي للعرات االعداد ألجراء
 ي  نرـا  احلكـو يف العـرات خـالس احلقبـة امللكيـة بتادواجيـة احلكـو فقـد كـان هنـاإ ملـك ورئـيس واارة 
واىل جانــــ  ذلــــك كــــان منــــدوب ســــا  ومستشــــارون ير ــــون سياســــة كــــل وايــــر ويتــــدخلون يف كــــل شــــ ء 

انرـر امللحــ   . 56)خلارجيـة وتوضــ  القـوانن واالنرمــة وبـارادكو ومشــوركو تـدار سياســة الـبالد الداخليــة وا
 «.26»رقو

ابـراهيو »ة يف تاري  الصحافة العراقية ميكن االشارة إىل كتابات الصـحف  العراقـ  ةومن اجلوان  املضي
حي  تب  اسـلوبان جديـدان يف الصـحافة العراقيـة عنـدما تنـاوس « الناشةة اجلديدة»يف جريدت  « صاش شكر

  ذلك العهد يف كتابات  الصحفية م ترض السلطة ل  باالستمرار فتعرض ملضايقة والحق  عدد من سياس
 215واستمر ملدة  2917كانون ال اين   11التعطيل وكان أوس تعطيل جلريدت  بعد صدور العدد الراب  يف 

لتاسـ  يف كتـ  ابـراهيو صـاش شـكر يف افتتاحيـة العـدد ا« 2917ح يران  25»يومان وبعد التعطيل ال اين 
واقفـة باملرصـاد ألولةـك الـذين يتصـيدون « الناشـةة اجلديـدة»سو  تبق  » 2917تشرين األوس عا   14
اذ ان  «االســـتقالس»وخدمـــة  «الـــولن»باســـو االدب ونصـــرة  «الســـذ »و «الســـوقة»و «البســـطاء»علـــ  

با ها جرمية، وان السكوت عن هلالء املتطفلن عل  الولن يف خدمت  واملست مرين فضة األمة للمتاجرة 
 «.3»انرر امللح  رقو  . 55)«عد    ي  ثوب الرياء ليشف عما حتت  مشاركة هلو يف تلك اجلرمية

برات عل  مسرم السياسة العراقية  2911سيس  ومصادقت  عل  معاهدة تويف اثناء انعقاد اجمللس الت
مـــن املقـــاالت اجلريةـــة الـــي .. وشـــهدت الصـــحافة البغداديـــة سلســـلة  54)قضـــية الدســـتور ومشـــكلة املوصـــل

لالبــت باحلريــة واالســتقالس ومــن املقــاالت الــي اثــارت دار املعتمــد الســام  وهــ ت الــبالط امللكــ  املقــاس 
االسـتقالس يلخـذ وال »االفتتاح  الذي نشر  عبد الغفور البدري صـاح  جريـدة االسـتقالس حتـت عنـوان 

كل  يطال  في  باالستقالس الناج  وينادي بضـرورة وقد جاء هذا املقاس يف وقت كان الرأي العا    «يعط 

                                                        
 .2912ايلوس  27، 731العدد العرات، جريدة، بغداد،  -52
 .2912 وا  17، 2858العدد املفيد، جريدة، بغداد،  -51
 .2915ح يران  9 2858عالعرات، جريدة، بغداد، -57
 .63، ص2985بغداد،،يةصحافة االح اب العراق عبد احلسن،الياسري، قيس، -56
، 2949لــيع ابــراهيو صــاش، ابــراهيو صــاش شــكر ش صــية يف تــاري  الصــحافة العراقيــة، دار اجلمهوريــة، بغــداد، مشــكر،  -55

 .20ص
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رفـ  يــد املنـدوب الســام  بريسـ  كــوكس مــن الـتحكو املفــرط يف سياسـة الدولــة الداخليـة واخلارجيــة خاصــة 
 . 53)2917مايس  7بعد عقد امللح  اجلديد للمعاهدة العراقية الربيطانية يف 

ن قبــل بعــت فةــات الشــع  العراقــ  كمــا تناولــت بعــت الصــحف البغداديــة مقالعــة االنت ابــات مــ
يف « االمل»حي  كت  معرو  الرصايف يف جريدة   58)مبقاالت عربت عن حرية النشر والتعبري عن الرأي

ان الشــيعة »جـاء فيــ  « عية يف العــراتياألك ريــة الشـ»مقـاالن بعنــوان  2917تشــرين أوس  2العـدد األوس يف 
را  ابطاهلو وكرامهو اـ  ان ينـالوا كتك ريـة نصـيبهو مـن الذين شيدوا هذا امللك الع ي  فوت مجامجهو وع

 . 59)«احلكو واالدارة
لقد تركت ثورة العشرين مشـاعر راسـ ة العـداء لربيطانيـا يف العـرات، لـذلك حرصـت األحـ اب الولنيـة 

ومـــن هـــذا   40)«الســـتقالس العـــرات التـــا »يف هــذ  الفـــرتة ان تتعهـــد يف مســـتهل براجمهـــا السياســـية بالســـع  
ل  سعت صحافة األح اب إىل حماربة الوجود الربيطاين يف العرات وسياسة املعاهدات الي دأبت عل  املنط

الــي  2914انتهاجهـا الفةــة احلاكمــة، وكـان أوس مــا واجهتــ  صـحافة األحــ اب يف هــذا اجملـاس هــو معاهــدة 
هـــدة ســـوى اســـتمرار اعرتفـــت بتبعيـــة املوصـــل للعـــرات مـــ   ديـــد اجـــل الوجـــود الربيطـــاين وم تكـــن هـــذ  املعا

ويف هذ  الفرتة م تكن هناإ صحف ح بية عدا جريـدة نـداء الشـع  لسـان حـاس حـ ب  2911ملعاهدة 
 .  42)الشع  الذي عر  مبعارضت  الشديدة للمعاهدة ولواارة ح ب التقد 

  املـدر  بتوقيعـ  مـيف تلك الفـرتة مـا كتبـ  فه جريدةومن املقاالت املهمة الي ظهرت عل  صفحات 
وأدت بعـت   41) «  وكات  عراق  معرو ، والكات  العراق  الكبـري املعـرو »واقي  مستعارة منها وبت

هذ  املقاالت إىل تعطيل الصحيفة ونف  فه  املدر  ومدير اجلريدة املسلوس خـار  بغـداد وتطبيـ  قـانون 
فة هذا احل ب ياسن ب  يف صحاتوكذلك ما كتب  باقر الشبيا يف اإلخاء الولين وما ك  47)العشائر حبقهما

                                                        
 .8، ص2949ورية، بغداد، ع م ، خال ، من تاري  الصحافة العراقية، مقاالت باراة للرعيل األوس، دار اجلمه -53
 .2917تشرين اوس،  2، 2االمل، جريدة، بغداد، العدد -58
، 2، الـــدار العامليـــة للطباعـــة والنشـــر، بـــريوت، لبنــــان، ط2الرهيمـــ ، عبـــد احللـــيو، تـــاري  احلركـــة االســـالمية يف العـــرات، ط -59
 .139، ص2985
ـــولين العراقـــ  مـــادة ) -40 ـــة مـــادة )   وحـــ ب النهضـــة7النرـــا  السياســـ  للحـــ ب ال   وحـــ ب 1  وحـــ ب االمـــة مـــادة )1العراقي

  .7  وح ب االخاء الولين مادة )7  وح ب الشع  مادة )1  وح ب التقد  مادة )22  فقرة )7االستقالس العراق  مادة )
 .2914كانون ال اين   5، 743جريدة العددنداء الشع ، -42
 22 151عواألخبـار  2978كـانون ال ـاين   14اء الشـع  ونـد 2972كـانون ال ـاين   15،6 عصدى الـولن، جريـدة، بغـداد  -41
 .2971شباط 

» نشــرت جريــدة ال مــان الــي كــان مــديرها املســلوس ورئــيس حتريرهــا رفائيــل بطــ  مقــاس بعنــوان  2970تشــرين االوس  14يف  -47
بعـدها اثـر عـد  مصـادقة  يومـان وخـر  19سي  من اجل  رفائيل بط  اىل احملاكمـة وحكـو عليـ  فقضـ  يف السـجن « االستفتاء ومصري  

يــورد الباحــ  احــدى  .حمكمــة التمييــ  علــ  القــرار بعــد ان بــن فيــ  الكاتــ  فهمــ  املــدر  ان مقالــ  لــيس فيــ  لعــن بالــذات امللكيــة
وال نــدري كيــف تصــبع املفاوضــة مــ  اعرــو دولــة يف العــام وهــ  حمتلــة هــذ  الــبالد وقابضــة عليهــا بيــد مــن فــوالذ واملفــاوض »مقالعــ : 

  ضـعيف م يسـتند اىل اك ريـة برملانيـة وم يفسـع اجملـاس للـرأي العـا  واختـري اك ـر املنت بـن ال ـانوين مـن بـن مـوظف  الدولـة ويريــد العراقـ
بعد هذا وذاإ ان يعرض معاهدة خطرية ال أمد هلا عل  مجاعة تعاهد معهـو علـ  االبـرا  كمـا شـاع واذا مـا شـك يف واحـد، غـري وبـدس 

 2970تشــرين االوس  14انرــر نــ  املقــاس: جريــدة ال مــان، «. النــواب مســتمر علــ  عــدد الــدقائ  والســاعات وان التصــر  يف قــوائو
 موضوعان عن هذ  احملاكمة. 2971آذار  27ونشرت جريدة االخبار يف عددها الصادر يف 
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اهلـــامش  وكامـــل اجلـــادرج  وابـــراهيو صـــاش شـــكر وادى إىل تعطيـــل أو انـــذار صـــحافة هـــذا احلـــ ب مـــرات 
 . 46)عديدة

التعبري عن الرأي العا  ما كتب  ابراهيو صاش شكر يف جريدة ال مان و  نشرومن املراهر االخرى حلرية ال
لنهضة الذي يعارض هذ  الفكرة كما كت  مليدان حي  داف  عن فكرة التجنيد االجباري وهاجو ح ب ا

الصــهيوين وهــاجو واارة عبــد احملســن الســعدون  )*  «الفريــد مونــد»ملرــاهرات الطلبــة احتجاجــان علــ  ايــارة 
الختاذهـــا قـــرارات بفصـــل وابعـــاد الطلبـــة املترـــاهرين، كمـــا نـــادى بشـــدة بضـــرورة ابعـــاد غـــري العـــراقين مـــن 

 . 45)ومناصبهو واحالس العراقين حمله
وال ميكـــن اغفـــاس الـــدور الـــذي اضـــطلعت فيـــ  صـــحيفة األهـــا  يف الـــدعوة إىل حمـــو األميـــة يف العـــرات 

مشــروعان  ملكافحــة األميــة القــ  اســتجابة « األهــا »واصــالم االوضــاع االجتماعيــة والسياســية واللقــت 
نمـا اجلماعـة يطالبوفـا واسعة يف املدن العراقية ووقفت احلكومـة إااء  صـامت  ال تسـتجي  وال بتجـاوب، بي

ان العــــرات م يتغــــري منــــذ مةــــات الســــنن اجلامــــد «: »االهــــا »وهــــذا الصــــدد قالــــت  . 44)مبوقــــف صــــريع
احملــافظ.. الــذي م يــ س كمــا كــان يف أعرــو شــلون احليــاة خطــران وأتيــة م يصــر اىل مصــري  هــذا عب ــان، بــل 

 . 43) «من مقدمتها« االمية»ألسباب عميقة تعترب 
وذلــك عنــدما نشــرت  «االهــا »وجهــت احلكومــة أوس انــذار لصــحيفة  2971ح يــران  18وبتــاري  

الـذي سـ رت فيـ  « انعقاد مه لة الفاشستية مـرة أخـرى، مـاذا يبتغـ  الـدعاة مـن ورائهـا»مقاهلا االفتتاح  
ــــات ذوي القمصــــان الســــود يف  ــــداعن إىل تــــتليف مجاعــــة فاشســــتية هلــــا نرــــو وقــــوانن مجعي مــــن بعــــت ال

 . 48)ايطاليا
اجلريدة اليهودية العلنية الوحيدة يف العرات الي استمرت عـدة سـنوات و  ـل الفكـر « املصبام»وكانت 

ظهـــرت عـــدة  2912بعـــد تتســـيس احلكـــو امللكـــ  يف العـــرات عـــا  و والوجـــود اليهـــودي وتـــدعو للصـــهيونية 
 . 49)عصبةصحف وجمالت اصدرها اليهود منها الدليل والربهان والنشرة االقتصادية واحلاصد وال

احتجاجـان علـ  ايـارة الفريـد  2918وتابعت الصحف البغدادية الترـاهرات الـي جـرت يف بغـداد عـا  
كـان »صـمود املترـاهرين فقالـت « 2918شـباط 20عـدد « »العـام العـري»موند حي  وصفت جريدة 

 . 30)«املتراهرون واتباعهو كالبناء املرصوص بل كتلة واحدة متينة رصينة

                                                        
 .2970تشرين ال اين  22نداء الشع ، جريدة، بغداد،  -46
طــاين واعــيو صــهيوين يف بريطانيــا ينتمــ  إىل اســرة صــناعية معروفــة وبــدأ اهتمامــ    سياســ  بري2970 -2898الفريــد مونــد ) -*

ت الصــهيونية يف بريطانيــا ت عــن رئيســان ســاختــري رئيســيان للهدرو  2918ليصــبع مــن املقــربن حلــاييو وايــ من يف عــا   2923بالصــهيونية 
رـر. املعاضـيدي، عصـا  مجعـة امحـد، الصـحافة اليهوديـة عل  لق  لورد. ين 2918لالدارة الصهيونية يف فلسطن وكان قد حصل عا  

 .2995يف العرات، رسالة ماجستري، بغداد، 
 .21مليع، صاش شكر، ابراهيو صاش شكر، املصدر الساب ، ص -45
 .216، ص2939الوكيل، فلاد حسن، مجاعة االها  يف العرات، دار احلرية للطباعة، بغداد،  -44
 .2971آيار،  5، 96لعدد االها ، جريدة، بغداد، ا-43
 .182املصدر نفس ، ص -48
 .32-56، ص2995املعاضيدي، عصا  مجعة امحد، الصحافة اليهودية يف العرات، رسالة ماجستري غري منشورة، بغداد،  -49
 .109، ص2983، دار السال ، لندن، 2970 -2908مجيل، حسن، العرات شهادة سياسية  -30
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ايـــارة لــــ  اهلـــامش  مــــدير املعـــار  العــــا   2918شــــباط  20دة العــــرات يف عـــددها كمـــا تابعــــت جريـــ
« االوقات العراقيـة»للمدرسة ال انوية الي تراهر منها الطلبة وكانت الصحف احمللية كلها باست ناء جريدة 

 . 32)موالية حلركة احتجا  الطلبة املتراهرين ومليد هلا ومتعالفة م  القائمن ها
ب  اليهود العراقيون الصحف السرية قبل العقد ال ال  مـن القـرن العشـرين ويعـود السـب  وم ينشر ويط

 للصحف سواء يف العهد الع مـاين أو الربيطـاين أو ينيف ذلك إىل ان اليهود كانوا يتمتعون حبرية النشر العل
فة إىل ان جو التسامع امللك  يف فرتت  األوىل، كما ان اليهود أصدروا صحف باللغتن العربية والعربية إضا

 . 31)الديين وعد  التميي  بن الطوائف كان هو السائد يف تلك احلقبة ال منية
تشـرين  29ويعود ظهور أوس جملة عربية يف بغداد إىل فاية عهد االحتالس الربيطاين املباشر وذلـك يف 

وهـ  جملـة أدبيـة أسـبوعية  وقد اصدركا اجلمعيـة االدبيـة االسـرائيلية« يشرون»وكانت تدع   2910ال اين 
« اليــاهو نــاحو »نصــفها بالعربيــة والنصــف اآلخــر باللغــة العربيــة ولكــن بــاحر  عربيــة وكــان مــدير اداركــا 

 . 37)«يعقوب صهيون»و« صهيون اذريع »وعهد بتحريرها إىل 
مساجالت عنيفة  2913من عا  « تشرين األوس –ايلوس  –آب »لقد جرت خالس االشهر ال الثة 

تناولـــت لبيعـــة الوضـــ  « االســـتقالس»و« ال مـــان»و« النهضـــة»مناقشـــات حاميـــة علـــ  صـــفحات ودارت 
وقضـــية « 2913»القـــائو يف الـــبالد ودخـــوس الـــواارة بـــاب املفاوضـــات مـــ  حكومـــة لنـــدن حـــوس معاهـــدة 

 . 36)التجنيد االجباري، والتعرض لبعت الش صيات احلكومة واراء عامة أخرى ك رية
تعـرب عـن اراء دار االعتمـاد الربيطـاين، وتـداف  عـن فكـرة االنتـداب  «Baghdad Times»وقـد كانـت 

املنــاهت خلطــة عمــل الــواارة العســكرية القائمــة بينمــا كانــت  «النهضــة»تعــرب عــن اراء حــ ب  «النهضــة»و
ان هلما، وقد اضطرت احلكومة اااء هـذا الوضـ  إلصـدار بيـان دتقفان موقفان مضا «االستقالس»و «ال مان»
للبــت فيــ  مــن الصــحف عامــة الكــف عــن املكاتبــات الــي قــد تقضــ  إىل نتــائ  غــري  2913ايلــوس  1يف 

. وعل  الرغو مـن هـذا  35)حممودة وان تبتعد عن كل ما يشتو من  رائحة التفرقة أو ميس كرامة االش اص
اثـر اعـادة  2913وليسـها يف اوائـل تشـرين األوس   البيان فقد استمرت الصحف يف مساجالكا بـل ومحـ

ة مــن املدرســن الســورين الــذي كــانوا قــد اســتغين عــن خــدماكو يف ترــاهرات الطلبــة يف كــانون ال ــاين ثالثــ
 «.8»انرر امللح  رقو  . 34)2913

ــــك اختــــذ قــــراران يف  ــــواراء ذل ــــل صــــحيفة  2913تشــــرين األوس  12وحــــن رأى جملــــس ال يقضــــ  بتعطي
اال ال أســا  هلــا مــن الصــحة وقامــت ملقتــان الن األوىل اســندت إىل احلكومــة اعمــ «ال مــان»و «النهضــة»

                                                        
 .120املصدر نفس ، ص -32
 .39اضيدي، املصدر الساب ، صاملع -31
 .78، ص2932، العرفان، صيدا، 7احلسين، عبد الراات، تاري  الصحافة العراقية، ط -37
مقدمـة اىل معهـد  رسـالة ماجسـتري ،2971-2910حامت، صاش حممد، صحيفة االستقالس يف سنوات االنتداب الربيطاين  -36

 .122، ص2985، القاهرة، البحول والدراسات العربية
 .2913ايلوس  21، 26ال مان، جريدة، بغداد، العدد  -35
 .122حامت، صاش حممد، املصدر الساب ، ص -34
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بدعايات مضرة تدعو إىل التفرقة، األمر الذي  حدل من جرائ  بعت األحواس امل لة باألمن العا ، والن 
 . 33)ال انية نشرت مقاالت من شتفا ان ختل باألمن العا 

رين األوس تشـ 70افـ  الذي صدر صبام اجلمعـة املو « االماين القومية»وحفل العدد األوس من جريدة 
تــواع علــ  مســاحة  «حفنــة تــراب علــ  مرقــد الباجــ  جــ  مــ احو االمــن»بافتتاحيــة حتــت عنــوان  2972

الصفحة األوىل وج ء من الصفحة ال اين م  ملئ اعمدة الصفحات االخرى هجو  عنيف عل  تصرفات 
ليس ل  م يل ساب   عندما كان وايران للداخلية ضمن هذ  الفرتة، وقد راجت اجلريدة رواجان « الباج  ج »

األمر الـذي حـدا باحلكومـة إىل تعطيـل اجلريـدة ملـدة اربعـة اشـهر بسـب  دور الباجـ  جـ  يف صـدور قـانون 
 2972لســنة « 84»وحتــت رقــو  2972ح يــران26يف « الوقــائ  العراقيــة»مرســو  البلــديات الــذي نشــرت  

 .  38)ومن ت تضرر اصحاب املصان  من هذا القانون واضراهو عن العمل
وكــان للصــحافة الســاخرة يف العــرات اهتمــا  باالجتاهــات السياســية وتــتثرت مواقــف الصــحف ولرحهــا 
بعاملن أوهلمـا الرـرو  السياسـية ولبيعـة التيـارات الفكريـة الـي سـادت احليـاة السياسـية يف العـرات خـالس 

  الصـحف اىل وتعرضـت هـذ تلك الفرتة، وثانيهما االنتماء والتعالف الفكري الصحاب تلك الصحف.
« 9»االنـــذار أك ـــر مـــن مـــرة بســـب  جرأكـــا يف نقـــد االوضـــاع السياســـية واالجتماعيـــة. انرـــر امللحـــ  رقـــو 

 . 39) «7»وملح  رقو 
احيــــل صــــحفيون عديــــدون إىل القضــــاء لتعرضــــهو لــــبعت الش صــــيات السياســـــية  2970عــــا  ويف 

لصـاحبها املـال عبـود  «لكـرخا»بالقذ  حيـ  حكـو علـ  السـيد راجـ  العسـكري املـدير املسـلوس جلريـدة 
مـدير كمـارإ البصـرة « كوبر»روبية للمسرت « 250»ودف  تعويت « روبية 200»الكرخ  بغرامة قدرها 

عن الذهاب واالياب بن البصرة وبغداد حي  هجا  املال عبود الكرخ  بقصيدة شعبية وحكو عل  املال 
للشــاعر حممــد مهــدي اجلــواهري وتعــويت روبيــة بســب  هجائــ  املقــذع « 70»عبــود الكرخــ  بغرامــة قــدرا 

 . 80)املشتك  اجلواهري ب الثن روبية أخرى
نشـــر احملـــام  علـــ  حممـــود الشـــي  علـــ  املـــدير املســـلوس جلريـــدة  2970 ـــوا12يف  2512ويف العـــدد 

وجـرت حماكمتـ  حـوس املصـطلحات  « املعاهـدة اجلديـدة وثيقـة اسـتعبادية»مقـاالن بعنـوان  «صوت العرات»
ا يف املقــاس واكامــ  رئــيس الــواراء انــذاإ بالضــعف وظلــت املســتلة عائمــة حيــ  م يصــدر حكــو الــي اوردهــ

قضــائ  جتــا  احملــام  علــ  حممــود الشــي  وكــان اهلــد  مــن حتريــك هــذ  الــدعوى هــو الضــغ  علــ  حريــة 
 . 82)الصحافة والتنكيل ةرية الصحفين
ن كـــان لـــ  وقـــ  كبـــري يف االوســـاط مقـــاالن آخـــر يف جريـــدة ال مـــا« احملـــام »كمـــا نشـــر الكاتـــ  نفســـ  

 الصحفية.
                                                        

 .2913تشرين األوس  17، 2283االستقالس، جريدة، بغداد، العدد  -33
 .http://almadapaper.netالداغري، فاخر، من ملفات اشهر احملاكمات الصحفية يف العرات،  -38
 .222، ص2990، رسالة ماجستري، بغداد، 2979 -2909خضري سام، الصحافة الساخرة يف العرات سعد، محدان  -39
  http://almadapaper.netالداغري، فاخر، من ملفات اشهر احملاكمات الصحفية يف العرات.  -80
 .http://almadapaper.net، من ملفات اشهر احملاكمات الصحفية يف العرات. الداغري، فاخر -82
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 «: تشتبهون»ويورد الباح  مقطعان من هذا املقاس الذي جاء حتت عنوان 
لةن بكيت فتمنا بكيت ولنان أضاع قبضت  احلقة رجاس أنغمست يف محـتة التفريـ ، وشـعبان ج ءتـ  يـد »

بت فتمنـا نـدبت شـهداء صـرعتهو أجنبية وفرقتـ  لوائـف وأح ابـَانن ن عـات أجنبيـة وعقـوس أجنبيـة، ولـةن نـد
احلراب االستعمارية وهـو يـذودون عـن الكرامـات، ودمـاء اكيـة لـاهرة سـالت يف سـهوس العـرات وح ونـ  يف 
سبيل الوحدة والجل احلرية واالستقالس، ولةن نعيت فتمنا نعيت اشـبا  رجـاس يعملـون لألجنـا مـن حيـ  

 . 81) «وهو ال يفقهون ال يشعرون ويسددون سها  الذس واالستعباد اىل ولنهو
اعتــربت حادثــة الــالت الرصــاص علــ  الصــحف  العراقــ  والكاتــ  اهلــ   املرحــو   2975وخــالس عــا  

أوس حماولة الغتياس صـحف  يف العـرات، فبينمـا كـان « كنا  الشوارع»صاح  جريدة « مي ائيل تيس »
لي  عدة عيارات نارية لالجهاا برا  القرية إذا مبجهوس يتقد  او  ويطل  ع« كرج »جالسان يف صيدلية 

عليــ ، لكــن م يصــ  إالّ  ــروم وقــد منعــ  اهلــ  ومعارفــ  مــن م أولــة الصــحافة بــد ان فســروا حماولــة اغتيالــ  
 . 87)بتحريت من بعت الذين اصاهو رشاش قلم 

الساخرة.. محالت منرمة  ي ت بنقدها الالذع للسلطات احلكومية يف قضية « حب بوا»وكان جلريدة 
قابـــة علـــ  املطبوعـــات واملطالبـــة حبريـــة النشـــر والتعبـــري واختـــذت اجلريـــدة، لنفســـها لونـــان مـــن ألـــوان الفنـــون الر 

 «.حب بوا»و« الكرخ »الصحفية يعتمد عل  احلوار الساخر بن من ا ت  اجلريدة 
 هل اليو  وانة الشعري شتسو ؟ –الكرخ  »

   اجلريدة؟أغايت لي  ما نسرتخ !.. يعين قابل ناوي تسد –حب بوا 
 هس  دخيلك حب بوا ! شنو مناسبة الشعري والسياسة؟ –الكرخ  
هــــذا شــــ  واضــــع كالشــــمس يف وقــــت الرهــــر! الن الشــــعري علــــف اخليــــل واخليــــل يريــــد هلــــا  -حب بــــوا

 متخوذة من السياسة!« سايس»وكلمة « سايس»
  86)«هس  حرنا وياإ! بس شنسوي؟ -الكرخ 

 رقابة الشديدة املفروضة عل  النا  والصحف واىل تكميو االفوا .ويف هذا احلوار تشري اجلريدة اىل ال
االثـر الكبــري يف حتفيـ  الــرأي العـا  اــو « اجلريــدة»كمـا كــان للرسـو  الكاريكاتوريــة الـي كانــت تنشـرها 

 الك ري من القضايا الولنية يفا دع  احلكومة اىل توجي  االنذارات املتتالية هلا.
بعــت الوثــائ  احلكوميــة الصــادرة يف ذلــك الوقــت تبــن ان قــرارات  ومــن خــالس الــالع الباحــ  علــ 

التعطيل واالنـذار الصـادرة حبـ  الصـحف خـالس العهـد امللكـ  اسـتندت علـ  اكامـات موحـدة حتـت بـاب 
كيي  »بسياسة البالد اخلارجية او « االضرار»مبوظف  احلكومة او « الطعن»بالذات امللكية او « الطعن»

                                                        
 .2913آب 17، بتاري  66انرر ن  املقاس يف جريدة ال مان )يشتبهون  لعل  حممود احملام ، العدد  -81
 ، بال تاري .وب يوسف، حكايات عن الصحافة يف العرات، بغدادقكوريا، يع  -87
 .2972أيلوس  27، 7حب بوا، جريدة، بغداد، العدد  -86
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Analytical approach to the ode of "Lamyeh Alkurd" 

Abdul Hamid Erfan Sanandaji. 
Dr. Adnan Tahmaseb                                     (1)د. عدنان طهماسبي

          

 Dr. Hosamaldin                                                     (2)ورکپحسددام الدددين خدداد. 

Khakpoor  

 الملّخص:

  مـن أنشـد بالعربيـة مـن سـائر الشـعوب، هـ کبـريا يفراأثـترکـت صـد ن واسـعا و من الروائ  االدبيـة الـي
الميــة ، و«الميــة العجــو»قصــيدة دالميــة العــربد للشــنفر  حيــ  نفِســجت علــ  غرارهــا الميــات عــّدة  

الميـة الرـرد التــ  هـ  حمطــة اهتمـا  هـذا البحــ . و مـن خــالس الميـة الــرت  والميـة املماليــو، واهلنـود، و
 الــي  أمامنـا أربــ  الميــات و أشـهرها الميــة عبداحلميــد العرفـان الســنندجحب نـا عــن الميـات الرــرد ظهــرت 

دراســة القصــيدة مــن حيــ  املضــمون و  الورقــة هــذ  د. نســتهد  يف نرمهــا فــ  مــدم دأمــري نرــا   روســ
إشــارة الــ  مــا فيهــا مــن مضــامن وخصائصـــها  فــ   التحليلــ - الوصــف األســلوب معتمــدين علــ  املــنه 

فمـن حصــاد هــذ  الورقـة ينرشــف أمــا   .، و الرتکيــا، و الــدال  ال الل:اإليقـاع مســتوياكا األسـلوبية يف
مـن خـالس مرنوناتـ  فهـو   ء ما للشاعر من براعـة فائقـة فـ  نرـو الشـعر و ميـ ان تـتثري  علـ  املتلقـيالقار 

                                                        
 أستاذ مشار  يف فرع  اللغة العربية و آداها،ايران، جامعة لهران. - 2
 .h.)الربيد االکرتونير  للرات  املسةوس  لال  الدوکتورا  يف فرع اللغة العربية و آداها، ايران، جامعة لهران - 1
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لــة تلعــ  دورهــا، ناهيــو عــن جتســيد الدال يســت د  املوســيق  الداخليــة و اخلارجيــة بتفانينهــا الرائعــة الــي
تطفــو علــ  شــعر . کــل هــذا م يــدف  بالشــاعر أن يهمــل  الشــعرية و ضــروب الصــور البالغيــة املتموجــة الــي

 لقصيدت  متدارکا أاّل تغي  عن بال  مجالية الن .  ياجلان  النحو 
Abstract: 
The reflection of a broad and significant impact on the Arabic literary 

masterpieces that had a chorus of other nations, is an ode to Lamyeh 

Alarab Shnfara. Lamyeh onthe same frequency so that it was written as 

Lamyeh Alajam, Lamyeh Alhnud, LamyAlmamalyk, Lamyeh Al-Turki and 

Lamyeh Alkrud. This poem is the concern of thisresearch. During their 

research, the authors have found that most Alkurd Lameyhknown four 

odes which the most important of them is Abdul-Hamid Erfan 

SanandajiLamyeh Alkurd that has written in praise of Amir Nezam Garousi. 

In this paper, weattempt to study this ode with analytical _descriptive 

method in terms of theme andstyle in  three levels: musical, reasoning and 

compounding. Among many findingsduring this  research, it can be said 

that the owner of the ode of Lamyeh Alkurd hasthe prominent ability of 

poetry in Arabic language so that with the use of beautifulmusic in both 

internal and external levels,and proper  recruitment of vocabulary 

reasoning level denoting  the array of literary terms such as 

simile,metaphor,irony,metonymy,...and their impact oaudiences. All this 

has notprevented the poet by the way (mix) lyrics to trash it and serve it as 

text itselfis beautiful. 

 المقّدمة

ملـــا اعتنـــ  األکـــراد ديـــن اإلســـال  جعلـــوا خدمـــة ال قافـــة اإلســـالمّية و حضـــاركا نصـــ  أعيـــنهو، ومـــن 
و ف  تطور اللغة العربية و إغناءها  بدورهو ّلغة العربية و آداها. فتسهموالمراهرها جهودهو الت  بذلوها 

. لــذلو ترهــر علــ  مــّر العصــور أ ــاء ذائعــة مــن اآلخــرين قصــ  الســب   فــ  بعــت اجملــاالتقــد أحــراوا 
ابـــن الصـــيت و رفيعـــة املن لـــة اادهـــرت فـــ   ـــاء العلـــو و األدب، مـــنهو ابـــن احلاجـــ  النحـــو  الشـــهري، و

لشي  املعرو  النوده  و العاّلمة البيتوشّ  و غريهو يفن خلران، وابن األثري، و ماّل أبوبرر املصّنف، و ا
يصــع  علينــا عــّدهو فضــال عــن الشــعراء و األدبــاء الــذين  لغــت العربيــة عنــدهو علــ  الررديــة غــري أّفــو 

 حي  يقوس:  ، فمنهو أمري الشعراء أمحد الشوقي نسبهو الررديشريون إل  
ااااااااا يبااااااااا ذ  سااااااااام      و هاااااااااو قائااااااااال ي  أبااااااااام 

 

اااا   ر   ا اااائاجئاااا    اااا  ال  اااا ي  الکاااارد أصاااالم 
 

  77ش: 1388خورشا،)
حيـ  ســتل  عــن  دروا اليوســفدوهـذا هــو عبـا  حممــود العقـاد فــ  معــرض رّد  علـ  مراســل صـحيفة 

من منطقة ديار برر لرردستان ترکية حاليان  و أي يمسق  رأس ؟ فيجي  قائال: لستف مصريا، انا الررد
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 . دون أدنــ  شــو أجنبــت األمــة الررديــة 1361:7،)نيشــاينقــاهرة و أصــبحتف کاتبــا عربيان الفهاجرنــا إلــ  
مـــن قائـــد أميــادين السياســـية و الفرـــر و العلــو و األدب، مـــنهو قاســو  املةــات مـــن الربــار و املشـــاهري يف

معـــــرو  الرصـــــاف  ، ويمجيـــــل صـــــدق  ال هـــــاو احلرکـــــة النســـــويّة،و حممـــــد تيمـــــور رائـــــد القّصـــــة القصـــــرية، و
  هنـــا جتـــدر اإلشـــارة الـــ  أّن املتعلمـــن مـــن األکـــراد قـــد نشـــتوا علـــ  3 : 2005وآخرون...)الصـــويرير ،

العربيةبفضــل املراکـــ  الدينيـــة و املســاجد و احلجـــرات )احلجرة فقـــد درســـوا و تعّلمــوا فـــ  احللقـــات العلميّـــة 
لـــوات الـــذه ، و فـــ  البالغـــة، و أو روائعـــ  کاملعلقـــات الســـبعة، و  التقليديـــة املتبعـــة فيهـــا األدب العـــري

، فضـال عـن مـادة الصـر  و النحـو و يقامات و قصائد المية العرب و الميـة العجـو و الـربدة للبوصـري امل
ـــاس  البالغـــة. وقـــد بـــرا و اادهـــر فـــ  هـــذ  املعاهـــد الـــي أقيمـــت  انـــ  املســـاجد، ش صـــيات عديـــدة أم 

ة الفارســـية و ااد  د شـــارم املعّلقـــات باللغـــ محـــد ترجـــاينأد و األســـتاذ د ســـتاذ بـــدي  الّ مـــان کردســـتاينألدأ
نرــو األشــعار  د و ک ــرييفن کانــت هلــو قرحيــة شــعرية يفاألســتاذ  امعــة تربيــ  و دآيــة ا( مــردوخ الررســتاين

ترکهـا األکـراد حيتـا  الـ  مصـنفات عديـدة و  بالعربية. و احلدي  عن اآلثـار و املرتوبـات و األشـعار الـي
كـد  الدراسـة هـذ  و لعبـد احلميـد العرفـان.  من کّل هذا الغيت وق  اختيارنا علـ   قصـيدة الميـة الرـرد

 إل  الرشف عن هذ  امل بوءة و تعريفها ال  هواة األدب العرب  ضمن اإلجابة عن األسةلة التالية:
 و من هو ناظموها؟ يةرردال مياتهو عدد الال .کو1
 . ما مضمون قصيدة المية الررد لعبد احلميد العرفان؟2
 دلالمية الرردد. والرتکيا و الدال   املستو  اإليقاع . ماأهو السمات األسلوبية ف 3

 ة البحثيخلف

فيما يتعل  هذا البح  حس  معرفتنا م تفرت  عنها حت  اآلن دراسة کاملـة علميـة مسـتقّلة و هـذا 
 من أنشد بالعربية من األکراد: غي  عّنا دراسات جاءت حوستال 

عربــ  ســرايان »   بعنــوانش1392معة لهــران، .خــاکپور، حســا  الــدين، فــ  رســالة للماجيســرت)جا1
 و فيها قفمتف  م  أشعارهو و شرحها و ترمجتها.« ردمعاصر کف 
بررس  احواس و آثار دو » ش، جامعة لهران  حتت عنوان 1381.رسوس نژاد، عبدا( ف  رسالت  )2

 قا  بدراسة آثارتا و أشعارتا العربية.«  و نوده  ادي  ب رگ بيتوش
عرب  سرايان کرد در » ش  بعنوان 1388ن  ف  رسالت  املقّدمة )للجامعة احلرّة ف  تربي ، .قرن ، آه3

و بـدي  ال مـان  يو موالنا خالـد الشـهراور   و النوده  شعار العربية للبيتوشاأل حب  عن « س  قرن اخري
دد  فـ  . لذلو م يوجد البح  العلم  ف  قصـيدة دالميـة الرـردد و هـذا هـو الـذ  اـن بصـ السنندج

 مقالتنا هذ .  
 رادكة م  األيالعربشعراء 

دبيـة باللغـة العربيـة فضـالن أعمـاالن أکما أشرنا آنفان قد ظهر ف  کردستان شـعراء و أدبـاء ک ـريون خّلفـوا 
 _عن اآلثار و األشعار الت  دّونوهـا بالررديـة فـ  ظـالس بيةـتهو العلميـة، مـن هـلالء صـاح  الميـة الرـرد
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ال مـــــــان  شـــــــي  ســـــــليو الت تـــــــ  املعـــــــرو  بـــــــامر  القـــــــيس کردســـــــتان و بـــــــدي  و _عبـــــــد احلميـــــــد عرفـــــــان
 .عندما منعن النرر ف  معطياكو العربية نر  هذ  املمّي ات ف  آثارهو: السنندج
إّفــو أّلفــوا آثــاران ک ــرية فــ  علــو  الصــر  و النحــو و البالغــة نرمــا و ن ــرا، علــ  اــو مــا نــر  عــن  -

عــاين علميــة حيــ  لــ  منرومــات  العالمــة البيتوشــ
ف
 يف رائعــة فــ  علــو الصــر  و النحــو فمنهــا د کفايــة امل

 بيتـا و ايّنهـا بشـواهد و أم لـة تغ ليّـة مجيلـة و لـ  دم ل ـات األ ـاء و األفعـاسد يف 674 د يف حرو  املعاين
ـــا حـــوس موضـــوعات متبع ـــرة150 الفوائـــد امللقولـــةد يف بيتـــا و لـــ  داملوائـــد املبســـولة يف 78  يف ددةمتعـــ بيت
منهـا دترصـيف  مللفـاتو و ل  منرومات   ر  و النحو و غريهو من األدباء کشي  املعرو  النودهالص

بيتـــان و  800 بيتـــاد و داإلغـــراب فـــ  نرـــو قواعـــد اإلعـــرابد يف 470 د يفنرـــو تصـــريف ال جنـــاين يف املبـــاين
علـو  نرمها يف علو البدي د بيتا و دغي  الربي  يف1770 نرو کافية ابن احلاج د يف دکفاية الطال  يف

  .25و24ش:ص 1388البدي )رسوس نژاد، سرباا، عبدا(، حسن،
منواس روائ  االدب العري كالمية العرب   فقد نرو معرو هلالء الشعراء أشعارهو و قصائدهو عل -

و بانت سعاد و بردة البوصري  و... هذا هو مال عبدالصمد اجلـوانرود  نسـ  قصـيدة علـ  وان دبانـت 
و فيهـا يشـتر  عـن أم « مسـتفعلن  فـاعلن مسـتفعلن فعلـن » بن اهـري فـ  البحـر البسـي سعادد لرع  

 فرات احملبوب و ه  بعت أبياكا:
ااااد ا    يبا َاااا  ح َم ااااراء و دم اااا  ال ااااوم م 

 با اا  و  ااا  الهااول  اا  القلااب تشاا  ل
ااااا  مااااااَح أ لااااام يس طااااااا أحاااااااد    علاااا ن م 
 أدمااااا  حشاااااال و أضااااانا   و أد فنااااا 

 ل قاااد تاااد تو کلنماااا عاهااادت بالوصااا
                             ....... 

 بَالنغهاااااااأضااااااح ن ح َم ااااااراء باااااا   أ ال يا  
 

اااااااب و الااااااا   ا ارُّوح  َ نااااااااو القلاااااااب م لَ ه 
 و ال قاااال  اااا  خباااالأ و الجساااام منهااااا 

 ااااااااا اااااااااااااام و أقماااب َحمل هااااااا ال و ال  لا
 هاااااول حدينااااااااااااااا  عهااااادأ هجرهاااااا النناااااا 

 ااااااااا  ال هااااااد تاااااادنا ال تااااااااااااارَو إنن حديناا
....... 

 مننااااا  حاااااديث جاااااول الهجاااااران ديناااااا 
 

  85، 2:  1366)روحان ،
 کما يقوس کع :

 أمسااااااااا  سااااااااا اد بااااااااا   أ ال ي بلنغهاااااااااا
 

 إالن ال  ااااااااااااق النج باااااااااااات المراسااااااااااا ل   
 

  147: 1392خاکپور،)
ة حـذو يف مدحيتـ  الشـهري   و هذا هو مجاس الدين حممد مردوخ املعرو  بـد آية ا( مـردوخد فقـد حـذ

 االما  البوصريي يف بردت ، و جابت صيت تلك املدحية اآلفات ا  درجة أن األكراد كانوا يغّنوفا تغنية:
ااااااا ن َهاااااار مأ  اااااا ن َ اااااااا أ و م   مااااااا أ نااااااَرَ  النـاااااااَ  م 
ااااااااَطَرَم ن   مااااااااااا لا لناااااااااَهَول  اااااااااا  ه  اااااااا  قَالنب نااااااااا اضن
ااااااااو  کاظ َماااااااا أ  ااااااااا ن َ حن  أ  َاااااااااااَح   ياااااااااا   الـصابَاااااااااا م 

ااااااا  َعاااااارن   الَهااااااَول  َاَزلَاااااا ن أم آيَ  ااااااد  م   اااااااا   الَوجن
ااااااا ن َملَااااااامأ  اااااااا  إ ناااااااايأ و م   خاَ ناااااااار  الَخالي ااااااااق  م 
اباااااااااااااح  الاااااااااااادن اي  م  اااااااااااااا   اااااااااااااو   اله دايااااااااااا    م صن

 

اازنَماااااااااااااا   و النا غَاااااااااااام    َق ب ااالم   و َه ـاااااااااااااَق الـشاااااااااااااون
 و مااااااااااااا يَاق اااااااااااو   ل اَساااااااااااان  الام زَماااااااااااار  الب ااااااااااااَکم  

اااااارَ  اااا  إَضاااام  أو أ ن اااااي   ااااا  الظـلنَماااااء  م   َق الـشامن
ل ااااااااااد  َماااااااااا   ااااااااا  الَخلنااااااااق  کااااااااالَ َلم   ااااااااار  َمااون  ل ا  کن
اااااااااااا ن َعاَجااااااااااام   اااااااااااا ن ع ااااااااااارن أ و م  ار البَاااااااااارين  م   َ خن
اکاااااااااااااَم   اااااااااااااار  ال  االنااااااااااااام  و الح   زان  ال ااناااااااااااااي   َبحن
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  33)مردوخ، د.ت: 
نهــــا  فمِ  نفِســـَ  علــــ  مـــنه  روائــــ  االدب العـــري 7يالعـــر  يهنـــا  قصـــائد متعــــّددة فـــ  االدب الرــــرد

 الميات الررد و سنتطّرت اليهاو إل  المية الررد لعبد احلميد عرفان عل  وج  اخلصوص.  
 الّتغـّ س و... إال يفالوصـف، والرّثـاء،واالغراض التقليدية نفسـها کاملـدم و  و أغراضهو الشعرية ه -

    184ش: 1392ة الرومانسّية أو اإلجتماعية...)خاکپور، هلا الصبغ املواض  املعدودة الي
شطر منهـا باللغـة العربيّـة و اآلخـر بالررديـة أو الفارسـية، منهـا ملمـ   أشعارهو الي مثة ملمعات يف -
 هذا املطل : يّ فاية الروع و اجلماس عل  غ س  للحافظ الشرياا  و هو ختميس يفي ردالرف   ّ املوصل   لباق

لنهاحمااااامات  ال  ل اااول  اَحااا ن  َاق ااامن ب اااالنـاونح  سااااج 
اااااالن دوَ هاااااا صااااار ا  و للجاماااااات  جام لنهاااااا  وَسلناس 

 

لنهاااااا   وَعااااال قن  اااا  ک ئ ااااو   الاااارناح  أ واحااااا  و عاج 
 أد   ک ساااااااا  و  او لنهاااااااا يأال يااااااااا ايُّاهااااااااا الااااااااسناق

 

ق  داو لنها يو ما بَا نَ  النندام  م   أهال  ال  شن
  173)املصدر نفس ،

 ردكات اليالم

المية عبداحلميد العرفان البّد من وقفة قصرية عل    قبل أن نتطّرت ال  أشهر الالميات الررديّة و ه
 تفعَر  بالميات الررد  اّلي العري يالميات الررد ،فهنا  جمموعة متمّي ة من القصائد ف  االدب الررد

تقـدميها و  لشـعر و فـاخر . لنـا الفضـل يفمـن نفـيس ا  سنقو   معهـا و تعريفهـا فـ  دراسـاتنا اآلتيـة و هـ
ـَتوف بـرو  حتليلها علمّيا و املقصود منها الميـة  نرمهـا علـ  غـرار    الـال  و ناظمهـا شـ    کـرد يّ قصائد ختف

و ســـنمّهد الطريـــ  للبـــاح ن و اهلـــواة    العــرب أو الميـــة العجـــو غالبـــا فنشـــري إليهـــا بصـــورة مـــوج ة فيمـــا يلـــ
 هذا اجملاس. لل وض يف

 يع الّزمان السنندجيرد لبدكال ةيالم
ه.ت مبدينــة ســنند ، 1324ســنة  دبــاء وفلــد يففــذاذ العلمــاء و األأمــن    الســنندج  بــدي  ال مــان مهــ

سـاتذة عرمـاء و نـاس أاحلـواات الدينيـة و تتلمـذ عنـد املـدار  و  فـ  عّلو اللغة العربيـةانشغل يف تترعرع و 
واارة التعليو و بعـد  ، تّ وفظِّف يفيا( مدّر  الراشرت  إجااة التدريس و اإلفتاء من جان  أستاذ حبي 

سـتاذ دفرواانفـرد اعـيو کليـة اآلداب  امعـة أدب العرب  بـدعوة ستاذ األأصبع فت سنوات  أفنتقل إل  لهران
ّــ  بــدي  ال مـان لــذکاء  و نبوغــ  املفــرط. خلّـف آثــاران قّيمــة يف  ن أّتهــااللغــة العربيّـة و آداهــا فِمــ لهـران.  ف

بداي  -6جمموعة قصرية من القصائد بالعربّية-7وابدکتاب قيد األ-1 اء اهلرما  أنور النربا   م  -2
  منهـــا 516و  515:صـــ  1369شـــعار العجـــو والعـــرب و... )مـــدّر  ، أدب فـــ   ـــ ن األ -5الفوايـــد

و م تطبــ   ســف التــ اس  طولــةقصــيدة رائعــة بعنــوان الميــة الرــرد إاّل أن هــذ  القصــيدة و مــ  شــديد األ

                                                        
 املقصود من األدب الرردي العري، األدب املنسوب إل  األکراد باللغة العربية نرما ون را. -7
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ن إن اصـل عليهـا يف القريـ  العاجـل أنـا نتمـل بعدف، و م نعر  أن أحدا  كن مـن احلصـوس عليهـا ولكنّ 
 شاء ا(...فمطلعها کما تتت :

  ااااا  اااا  کااااو   الجباااالسااااق  الح ااااا أ ب  
 

ئحاااااااااا کالو ااااااااام والخلااااااااال   ومربَ اااااااااا   ال 
 

  1382:23)مراد ، 
 ّين الربزنجين العابديرد لزكة اليالم

بعـت اآلثـار   _حممـد علـ  القرداغـ_س دراساتنا وجدنا کتابا کان قد مجع  الرات  الفاضل من خال
واجهــتف » خّلفهــا األکــراد و الراتــ  قــا  بطبعهــا و شــرحها. يقــوس فــ  قســو مــن کتابــ   امل طولــة الــي

دب قصــيدة الميــة الرــرد بــن امل طولــات کفتــ  حتتــ  ِمــن دايــن العابــدين أفنــد  ال ــوران د و لنــا فــ  اال
ش صان باسو اين العابدين، أحدتا اين العابدين جعفر الرباجن  و هـو املعـرو  بـابن الفـارض  يالررد

قرداغـ ، «)ه1065لعصر  و ال ان  اين العابدين املشهور بد وران  ااد د الـذ  کـان مفتيّـا ببغـداد سـنة 
مهــا علــ  وان الميــة ، حيــ  نر   و أغلــ  الرــن أّن هــذ  القصــيدة لــ ين العابــدين الرباجنــ206 ،2002

 بياكاالول :أفاعلن مستفعلن فعلند و هذا هو بعت من  العجو ف  البحر البسي دمستفعلن
ااااال  ساق نااااان  َعلااااا  الم َقاااال   يبَراَعاااا   الَفضن

ااااب ال لاااام   اااااح  ال  لاااا  ب َکمااااا  ل  ناص   أضن
اااَرحأ   الااادنهر   ااا  حاااو أ و النناااا   ااا  س 
اااااَ  ن   إنن المااااااطالَب أقسااااااام  و قااااااد ق ض 

 

ااااال   ااااااق ننو ه    ااااا   الننضن  إلااااا  الننقااااال   يمن
ااااادل ب کالماااااا   اياااااَق ال ماااااال   يظاااااـل اله 
اااا  ألَاااامأ  اااا  َمسااااَرح  األَماااال   ي اه اااام م 

اااااام  األز     و الننااااااا ل  م نبَا  ااااااث  عاااااا  ق سن
 

  170إل  168)املصدر نفس ، ص 
  يم السنندجيخ سليرد للشكة اليالم

ترعــرع فــ  بيــت عفــا  و صــالم و ســنند  و  )ه.ت  يف1274بســنة   ّ وفلــد الشــي  ســليو الســنندج
بقراءة الرت  األدبية و العلمية.و کان ل  قرحية شعرية فريـدة عاليـة بالغـة الـّروع  شرععلو، ف تو القرآن و 

 . 165: 1369عند العلماء و األدباء بامري القيس األکراد)مـدر ،   نرو األشعار العربية لذلو  فِّ  يف
نرمهـا الشـاعر فـ  مـدم مرشـد  و مـراد   الـي     ماهلا و لالوكا هـتتمي و من مجلة أشعار  العربية الي

دالشــي  جنــو الــدين بــن شــي  ضــياءالديند و ابتــدأ علــ  غــرار القــدماء بتبيــات تغ ليــة ت ختلّــ  فــ  صــل  
موضــوع  إلــ  مــدم الشــي  جنــو الــدين و بيــان خصــال  األخالقيــة و يتضــّمن  بــذکر األلقــاب الفــاخرة ألب 

شو أن من ميعـن فـ  أبيـات هـذ  الالميـة يـر  أّفـا معارضـة مجيلـة رائعـة  املرّر . من غرياملمدوم و جّد  
نفـــس الـــوان والقافيـــة  علـــ  البحـــر الّطويـــل دفعـــولن مفـــاعيلن فعـــولن  ملعّلقـــة دقفـــا نبـــودالمري القـــيس يف

هو و   شي  سليو السنندجالمفاعيلند کما اقتبس من أبيات قصيدةدقفا نبود بعت األبيات، هذا هو 
 يتغّ س مبمدوح : 

 يإذا قاااااااام قامااااااا  مااااااا  ق اااااااام ق اااااااام 
 

 ماااااااااا  ذاف  ينااااااااااا قر فاااااااااال يو يب  ن ناااااااااا 
 

 معّلقة إمري القيس: و جاء يف
 إذا قام اااااااا تضااااااااونع المسااااااام منهمااااااااا

 

   سااااااام الصنااااااابا جااااااااءت بريناااااااا قر فااااااال 
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  1392،44)خاکپور، 
 األبيات األول  من القصيدة:   و هذ  ه

 ا   ذل تَااااااااااَدلُّل     ا ناااااااااان   ب اَفا ناااااااااااَ  ن  َا َااااااااا
َجا   َسب  الَقلنَب م نن  بَا ناد ماا َساب  الح 

 ساائ ااااااااارا   يَ و أوثَاَقااااااااان  بَااااااااا نَد إ ط اااااااااالق  
 يو ماهما مشا  َهو ا  مش  بمشاعر 

بَالَاااااا ن  يتَاولنااااااا  إذا ولنااااااا  سااااااارو    و أقان
اااااااازن   يإذا إها اااااااازن بااااااااان  القااااااااَد  ما نااااااااه يه 
اااااا  قا اااااااامأ قا اااااااام   يإذا قااااااااَم قااااااااَم ن م 

 يمااااا اهب يسااااااـد عاااااانن  يذا صااااااـد عاننااااااإ
 

َحااال     أتَااااـ  تاض ااااَل الااااـطرنف  أعاااَ َ  أکن
 ب اطَااااااااارنفأ َخاف اااااااااـ  أو ب اج ااااااااادأ م اَ طـااااااااال  
 عالااااا  أحااااار ف  الادن ااااا ا بق ااااادأ م َسلنَساااال  

و  باااااااا  آَ   اااااااحن  يتَاَ قنالااااااا يو إن آ  أون
 يإذا کاااااااااااَن م اقاب الاااااااااا يإلاااااااااا ن َماَسارناتاااااااااا

ا َاَزلناااااااااااز    تَامااي ال اااااااااا ننااااااااااال  الَقاناااااااااااا الام   اه م 
ااااااااا  ذاف  يناااااااااا قَاَر اف ااااااااال   يو يابا  ااااااااان ن  م 

اا  ک اال  م  نَضاال   يو إن يَالناَ فااا  ن لاا  أ نااق  م 
 

  545ال   544:ص  1385)مدر ، ، 
 ردكة اليدة الميو قص يد العرفان السنندجييبد الحم

ند ابـن شـي  عبـدالرر  ابـن شـي  أمحـد مـن العام الفريد دحا  شي  عبد احلميـدد املـت ل  بدعرفـا
سـنند . فبـدأ دراسـات   ه.ت  يف1273رمضان املبـار  بسـنة ) د، وفلد يفالطائفة املعروفة بدکانيمشراين

خدمـة مـال  خي  الشي  معتمد اإلسـال  ت واصـل دراسـات  إلـ  مدينـةد بينجـويند يفأبي  و أاإلبتدائّية عند 
مدرســـة  ة التـــدريس و اإلفتـــاء ببغـــداد عنـــد  العالمـــة حســـن الصـــرب  يفعبـــدالرمحن البينجوينّ .فنـــاس إجـــاا 

أعرميــة لبغــداد. ت ذهــ  إلــ  حجــاا فرجــ  الــ  ســنند  و اشــتغل بتــدريس و تعلــيو الطــالب إلــ  فايــة 
ديبــا الئقــا و شــاعرا أد. کـان عبــد احلميــد فقيهــا متفـّردا و  حياتـ  فــ  املســجد و املدرسـة درشــيد قلعــ  بي ــ

أيّا  شباب   نرو العربّية و ن ر  فنرو بالفارسية و العربية و الرردية. کان ل  براعة کاملة يف حسن القرحية يف
الفروســّية و الّرمايــة و لــذلو نســتطي  أن نلّقبــ  بــرّب الســيف و القلــو فــ  األدب الرــردّ  العربــّ  کمــا  يف

 . لــ  132و131:صــ 2، املعاصــر.)روحاين ب العــريداأل هــذا اللقــ  يف يالبــارود  لفقِّــ  حممــود ســام
ه.ت  بقريـة درااود 1334بسـنة ) ک رية و م يب  منها إاّل قلـيال. تـفويفّ    آثار و أشعار و تتليفات و حواش

الــذ  وقــف   مــدم شــي  حسـن الرباجنــ مبنطقـة أورامــان. مــن أشـعار  العربيّــة قصــيدتان إحــداتا قصـيدة يف
 يات:بعدد من تلو األ  بوج  هجمات و غارات الرو  و ما يل

 اـب الل اااااااااااااواء  حبنااااااااااااا ا   نالَااااااااااااق  و َحااااااااااا
اااااااازن  اااااااا  ه  َفااااااااق  م    ايااااااااا   کااال  اااااااااقا   َيخن
لَاااااااااااااق  کاالالن اااااااااااااوث  ياااااااااااااوَم   ااااااااااااازا أ    ا ان
اااااااا  ساااااااا و   خ ااااااااو أ     ـجاااااااا   األ    م 

 

اااااااااااازن   حااااااااااااـق ياااااااااااااَ    ه األعاااااااااااااااداء  هاب  ح 
ااااااماء   ااااااما و السن  ت اااااااه  النناسااااااار   ااااااا  السن

اااااااااااد  تاااااااااااا أ  ريس اهاااااااااااا الرن ساااااااااا  ااء  أ سن
 ضااااااَق عنهااااااا الَفاااااال وضاااااااَق الَفضااااااااء  

 

  132)املصدر نفس ، ص
 و القصيدة األخر  املسّماة بالمية الررد.  و أخريا ميدم القائد شي  حممود الرباجن
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 ردكة اليدة الميمضمون قص
ســـــنة  يفّــــا دفـــــ  الشـــــاعر لـــــنرو هــــذ  القصـــــيدة أنـّــــ  أفثـــــريت اإلضــــطرابات و الفـــــأ و الفوضـــــ  حـــــوا 

 املنطقـة فبع ـت احلرومـة سنند  و ساد القل  و اإلضـطراب يف کردستان و خاصة يف  يف ه1314و1313
کـــان مـــدبّرا فاضـــال حســـن القصـــد    يد الـــذ خـــان امـــري نرـــا   روســـ  ذا  ش صـــا باسودحســـن علـــ آن

 قـد أفشـتفِعلت مبنطقـة کردسـتان. فتحـّل األمـن و الــنرو يف حميطـا بتوضـاع کردسـتان إلمخـاد نـريان الفـأ الـي
عاجلة فنرو الشاعر هذ  القصـيدة تررميـا خلدماتـ  الـ  األکـراد حامـدان مرانتـ  العلميـة و األدبيـة. ملّـا مدة 

عن النرر ف  مضمون هذ  القصيدة الرائعة نر  ضمن املوضـوع الرئيسـ  و هـو املـدم ألمـري نرـا  بعـت  منف
قصرية بذکر بعت املصطلحات الاملوضوعات األخر  کما أّن الشاعر إبتدأ القصيدة باملقّدمة شب  الطللية 

الطلليــة و فيهــا يشــري إلــ  أّن خلــف اجلــدب و القحــ  ســرتت ســحائ  اخلــري و الربکــة الســهل و اجلبــل و 
األمرنـــة بتمجعهـــا و يفشـــّب  أيـــا  الفـــأ و اإلضـــطرابات إلـــ  اجلـــدب و القحـــ  کمـــا يشـــّب  دخـــوس احلـــاکو 

أحـــدثها املفســـدون و  لـــ  املصـــائ  الـــيبســـحائ  اخلـــري التـــ  اســـتوعبت بقـــاع املنطقـــة کلهـــا. ت يشـــري إ
فـ  الـدين و ضـياع الصـرب و اشـتعاس  فرقـةکال املشـاغبون و قـد أوجـدت هـذ  النوائـ  صـعوبات و أخطـار

 النار ف  القل  و البراء عل  الفأ...
 ل  اااااااااااا  أهاااااال  ب َربناااااأ ساااااََقاه  الاَواب ااااال  الااَهاط

ااااـل م نَ َجااااأ   ساااحائب الخ ااار  أتنَشاااا ن ک 
ااااا کاااااا  ادتن ت داو ل اااااه أينااااااادي الـنوائاااااب  م 

اااااا  ه مَ  هااااااانواَء م   مأ اااااااات ااااااازاو    الف ااااااانَ  الاادن
  ن اااااااام ل ماااااان   ه   اَجاااااا ن يااااااا بئاَسااااااما َحَدث

 انبر  م نصااااااااَر م  ااااااااااااالاااااااادني   م اناننَاااااااال م  و الص
 

 و َخلنَف َجدن أ َترونل السناهل  و الجبال   
ااا   ل هااا اب َا  حاا   و الطنلَاال  ـل د مااا   الاااااام 

 اَبل  ااااااااَس ااااال  ب اااادأ هااااواها الَخ ناااال  و الخَ 
 ال  اااااااااااااطااااا َمنَ ااااااااا ا وال ااااها مناااال  إباهااااام  القا

 ها ثَاکاااَل  ااااا ا  ب ااااااااااااااااَب ن  اااااااااو    ااان   أحاَجا
مااااا  منَهام    ل  ااااااو القاااالب  م ضااااَطر م  و الدن

 

ــت يــذکر الشــاعر أن ا( ت  و تــدبري  أحــدل اليســر بعــد العســر بــدخوس احلــاکو فــ  نّ  تعــال  باقتضــاء سف
موسـ  )ع   ااستوعبت نعمف  و سوابغف  کـّل النـا  و يفشـّبه  بـالنّ  املنطقة و يفشّب  املمدوم ب ية الرمحة الي

  مـن دالـة و أنّـملا رج  إل  قوم  و أحّل السلو و األمان بينهو و يستطرد فـ  مدحـ  بتنّـ  اسـتقّر نرـا  الع
 العرماء و رئيس الروساء و أنّ  معرو  النس  أيضا...

ـ  ي ااساااااارا  ب ااااااد ماااااا ع سااااارأ    َ حااااااَدَث ا
 و آيااااااا  الرنحمااااااا  إماا َااااااااـدتن ساوابغ ااااااااها

 َرـد لَااااااااهااااااااا  أ ال َماااااااااااعاااااااااد األماااااااا ر  ب اباَا
 هااااااو األم اااااار    ظاااااااام  ال اااااااادن   ل لَمل ااااااام  

 واب  جال وجه  الوجوه  و س ف  الم لم  
اااااااا   اااااااا  سا ااااااااماه يَلَ م    ااااااااو   اإلمااااااااا    م 

 

لاااوا  ااا ن خااااوفأ إذا و ج   و آَمااااَ  الننااااا   م 
ااااااو  ينَسااااااد      ظاااااالن  ت ظ اااااالُّ ب اَ يناااااال  ال افن
مأ َلهااااام زََجااااال   د  موسااااا  علاااا  قَاااااون  َکَ اااااون

ااااااب  الک اااااارام  ل ناااااااد  عااااازن أ إ تَحال ااااااوا ي کن
 األَمااااال   يصاااااد   الصنااااادو   إل اااااه يَاننا اهااااا

فااااَال  ز َحاااااال     ااااا  جنناااااب    ن  اااااا ه ي سَ خن
 

صـبحوا صـمان برمـان عميـان، کمـا فت املمدوم إلحالس األمـان فـ  تعـذي  األشـرار أجن و يستطرد ف  ما 
 هو قّرب و خّص  األبرار بالع ّة و اإلحسان و أصف  القلوَب من احل ن و... ف  األبيات التالية:
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 َء ذاَت ل ظَاااااااا    سکااااااانَ  الف ناااااااَ  اللنااااااا وا

اااا  دياااامأ  ااااهباء  م  اااان   الشن  واخضاااارنت  السن
 کاااان الرنب ااااا  خريفااااا  إذ َقضاااا  الم لناااام  

 َدَعااااااا أ  يآول َمَ اي اااااااا َ  کردسااااااا اَن  ااااااا
ااااااااراَ   بااااااااتوا  ااااااا  َمکا  ااااااااهم  آذل الشن
 داَن الخ ا َکمااااااااا دا  ااااااااوا و َخـصَصااااااااهم
ااااودأ  ااا  تشاااا َصاااَدإأ  ااا  ص دو أک م   کااام م 

اااااَلَ  ال ُّلاااااااَم الالن   ت ااااااواظ ب ها يتاااااکاااااام أصن
 کاام خ ر بَاا ن م نااه عمااراَن الفااواح    وا 
اااا  َسااااطنَو أ َ َساااااَخ ن   و کاااام لااااه آيااااااا   م 

 

اَفاااااال    ااااااهنا   و السن ر  و الج   أثاااااااَ ها الغَاااااامن
اااااااماَء جاااااااود ه  َاهاااااااال  ب اااااااده َعالَااااااال    َسجن
اااااال   ه َخض   عاااااااد الخاريااااااف   ب اااااا ا  جااااااوُّ

 دُّو   تاسااَمااااااااَرت ن ب َماااااااازاياه ال  لااااااااَ  الاااااااا
ماااا  و ع اااامن ا  ماااا لَااااهم   اغ اااال    ص ااامنا  و ب کن

 رنا  مااااا لااااه َخاطَاااال  ااااااارنبا  و بااااااااازنا  و قا  اااااااااعا
َقلَااااا ن بَ اااااَد مااااا لااااام تباااااد  تَانناااااَصق ل    َتَصا ان

 النل ئاااااام  و  اااااا   الب اااااؤ   َتشاااااَ   ل   يأياااااد
  َاااااحشاء  کااااا ا ع مااااا َر األدياااااان  والمااااا َلل  

 و ع ااااااادوانأ إذا إقاَ  اااااااَلوا يأ اغن آياااااااات  بَاااااا
 

ت يــذکر الشــاعر احملامــد األخــر  ملمدوحــ  و يصــف  بــتن ال يســتطي  أ   لســن  مــدم علــّو  و أّن جــود  
ِضــعفف مـــا يطلــ  الســـائل و أنّــ  ملجـــت الرـــرا  و ســب  استةصـــاس الطاغيــات و يســـتطرد فــ  وصـــف  بـــتّن 

  األبــرار و العلمــاء و يبغضــ  اجلّهــاس و األشــرار و لــ  أن حيّبــ  ارســطو کــان مغرتفــان مــن عــن علمــ  و يرفــ
 يصفها الشاعر و نتو القصيدة بالّدعاء لشتن املمدوم ف  قول : يذکر اخلصاس املمدوحة األخر  الي

 عااااااال اء ه  ااااااااوَق مااااااا يرقااااااي لااااااه لَاااااااس    
 کاااااـل  ات اااااا أ ي  الک ااااااراَم و يلااااااو  يي اااااؤو 

اااااه  ساااااطال ي م غ َااااار ف   ااااا  َعااااا ن   ع لنم   م 
 ماءااااااااااا اَ  وال  لاااااااااه حبنااااااا ه األخاب حاسب ااااااا

اااااح ب    َ وال اااااه ل لاااااو ل يااااااوم الننااااادل السُّ
ااا    اح  ااااه ااا ن َبسن  و النناااا    ااا   احااا أ م 
 ياااااااوَم الَکريهااااااا   ل لبااااااااات   حااااااا   ل ق اااااااوا
 يااااااا ک بااااااَ  الحاااااااج  و اآلمااااااا   و األَ    
اااکرا  علااا   َ مااااف إذن َتر بَااا   أوَجبنااَ    

 ق من د من ياااااا عزياااااز  ب مصااااار  الاااااا ز  و اسااااا َ 
اااارن ب خ اااارأ و إساااا افأ و  َا نااااَل م ناااا     وابنش 
اااادا  ل  ادياااام و المننااااول لااااه َجااااَدث    با  ن
 الز لناااااَ   ااااااع َم َعااااا  أ  اااااا  ذ  ل   تَااااابأ 

 

ااااااا ف  ماااااااا يهاااااااواه م اب َااااااا       ل ه ض   و بااااااا ن
 إنن األصاااااا َل لاااااااه الـن اماااااااء  و الجاااااااد   
لااام ه حااارف  القاااف م نَ ااز     ااا  حاااء ح   م 

اااا ااااَفل  أجااااارا  َکبا غنض   اهم األجاااااالف  و الس 
اااااه ل ل  ااااادل ياااااوَم الااااوتن   األَجاااال    و ب س 

ااااااا  آياااااااات ه َخاااااااَطل  اااااااااااآي  اات  برماااااااَم م 
ااااااااَزبانر  باساااااااال  بااااااااطل    ل ااااااااث  هص ااااااااو   ه 

 ماااانل   اااااََزل وااااااااب  الک  ااااااااااااا  نااااَء باب اااام  کا
ا َاغَااااااالواااااااااااااااايَ   د  األ اااااااام   َااااااامازالوا إذ إ ن

 ر َاااااااا  حاااااااااجات  لهااااااااا ثَقا اااااااال  إل اااااااام ت  
 ي ساااااااع د  الَجاااااادُّ و اإلقاااااابا   و الَجاااااَ    
اااااااي  لااااااااه   ااااااااز      تااااااابنا  ل شااااااااا  م و الرنمن
 مااااا  بناااااَب الـصاااااب  بااااالغزالن  و الغَااااز    

 

هنــا  تســائالت و إهامــات حــوس مضــمون القصــيدة،منها هــل کــان الشــاعر صــادقا فــ  مدحــ ؟ هــل 
هـل الباحـ  فـ  حيــاة  ا فيـ  مـن ذکـر احملاســن و اخلصـاس احلميـدة بشـتن ، يعــيناألمـري جـدير هلـذا املـدم مبــ

املمدوم ير  هـذ  اخلصـائ  و احملاسـن فـ  ش صـية املمـدوم؟ و الـبعت مـن التسـاءالت األخـر  حتتـا  
 إل  دراسة ليست ملا ان في  و سنفرجيها إل  مقالة أخر .

 دةيللقص يل األسلوبيالتحل
» مفهــو  األســلوبية فـذهبوا مــذاه  عــّدة، مـنهو يعــر  األســلوبية بقولــ : إختلـف البــاح ون فــ  حتديـد

کــذلو دراســة للعمــل    أيضــا دراســة للرــائن املتحــوس باللغــة و هــ  دراســة للغــة و هــ  فتســلوبّية اليــو  هــ



 

 السنندجي د ال ر ان رد" ل بد الحمك  ال د  "الم قص ى  عل ل  ظر  تحل

175 

مدرســـة لغويــة تعــاجل الـــن  األدبــ  مــن خـــالس »   و مـــنهو مــن يقــوس:8 ، 2011بومصــران،«.)اإلبــداع 
الفّنية و أدوات  اإلبداعّية، مّت ذة من اللغة و البالغة جسرا تصـف بـ  الـّن  األدبـ  و عناصر  و مقّومات  

ذلو اجلان  النفس   قد تقو  أحيانا بتقييم  من خالس منهجها القائو عل  اإلختيار و الّتواي  مراعية يف
نوع من » وبية   و منهو من يقوس أن األسل51 ، 2010ابوالعبدو ، «.)و اإلجتماع  للمرسل و املتلق 

   126 ، 2002مطلوب، «.)احلوار الّدائو بن القاري و الرات  من خالس ن ٍّ معن
إذن نشــاهد أّن البــاح ن  تلفــون فــ  فهمهــو عــن األســلوب و لرــّنهو أمجعــوا علــ  أنّــ  لريقــة التعبــري 

:  ب  و هـــدراســـة املوضـــوع ضـــمن مســـتويات التحليـــل األســـلو  يعـــين اخلاصـــة لألديـــ  و املـــنه  األســـلوي
. هـــذا و بعـــد تلــــك يأو النحــــو  أو البالغـــّ  و املســـتو  الرتکيـــا ، و املســـتو  الــــدال  املســـتو  اإليقـــاع

 االضاءات نقو  بتحليل القصيدة يف املستويات ال الثة املذكورة.
 اإليقاعي ىالمس و 

هــذا اجملــاس،  و لرــن املقصــود منــ  يف  استعصــت علــ  التعريــف النهــائ يـفَعــّد اإليقــاع مــن املفــاهيو الــي
 املوسيق  اخلارجية و املوسيق  الداخلية.

 :الخا ج    قىالموس
آخر کل  نض  إلرادها لتنوّع منترو يف و اّلي  و يفقصد ها املوسيق  املتتتية من نرا  الوان العروض

 : 1981،  .)الطرابلسـمسـتوين إيقـاعين تـا: األواان و القوايف بيت و حيرم  العروض وحد  متمـّ ال يف
15  

البحـر البسـي  علـ  وان الميـة العجـو و التفاعيـل کاملـة و األبيـات تاّمـة و  أفنِشدت هذ  القصيدة يف
 : الوان متناس  للمضمون  املدح

 أهاااااااال  ب اااااااَربناأ َساااااااقاه الواباااااال  الَهاط ااااااال  
 

ل  والَجبَااال     وخلنااَف جاادن أ تَاااَرونل الـسااهن
 

--U-     -U-     --U-     -UU       --U-     -U-     --U-     -UU 
 نـــــــــــــــــــــــــن  فعلـــــــــن  مستفعلـــــــــــمستفعلن  فاعل        نــــــــــــــــــــن  فعلـــــــــــــن  مستفعلـــــــــــــمستفعلن  فاعل

الرتابـة و الترـرار احلشـو و العـروض و الضـرب  لي رجهـا مـن  جاءت يف و لرن فيها بعت ال حافات
 غرار ما نالحظ يف البيت التا :  اململ، عل

  جاااااخ اااار أتشاااا  کاااال منسااااحائب ال
 

 طنلااال  مااا   لنهاااا اب ااالن دمااا   الحااا   و ال 
 

                      مفاعل  ال رو  و الضر =  اعل                       الحشو=مس ف ل 
 َ   ل 

الشائعة اإلستعماس و حر  الـال  مـن احلـرو  اجملهـورة  ن القوايفم  و أما بالّنسبة إل  قافية الاّل  فه
ير ـر رکـوب الشـعراء لقافيتهـا نرـران لر ـرة ألفـا   الـي يفن القافيـة بدالـّذلوسدأ و من احلرو  املسّماة يف

  عرــس القــواف  داحلــروند کالضــاد و الرــاء و الغــن و واخلــاء و هــ  هلــا و هــ تصــلع القــوايف املعجــو الــي

 احا  اخلنب             خلنب            احا  ا
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حـــــر  الـــــاّل  مـــــن القـــــواف  املناســـــبة لـــــنرو القصـــــائد الطويلـــــة  فلـــــذلوتحاشـــــ  رکوهـــــا الشـــــعراء قـــــوا   ي
  .90فيها.)الربداو ،د.ت: 

و امللفت للنرر يف هذ  القصيدة هو تكرار حر  الال  يف كافة اجـ اء القصـيدة و حضـورها املكـرور، 
بالّنسـبة إلـ  احلـرو  األخـر  کمـا القصـيدة کّلهـا  هلـا أک ـر تـواترا يف يّ کما قد وقعت ف  حر  الرو    وه

 هلا التررار الر ري: هذا اجلدوس تواتر احلرو  الي نر  يف
 هلا التررار أک ر من مخسن :تواتر احلرو  الي1اجلدوس

 النسبة املةوية)%  التواتر احلرو  الرقو
 1181 202 س 1
 1283 123 الف 2
 383 111 أ 3
4   104 883 
1   22 282 
 183 81 ب 2
 1802 28 ن 8
 482 21 ر 3
 484 12 ت 2
 100 1322 جمموع حرو  10

 
 :لقافيةا يوبع

القصـيدة و هـذا يـدّس علـ  أّن الشـاعر حمـي  بـدقائ  العـروض و  م نشاهد من عيوب القافية شـيةان يف
 القافية و اواياها الغامضة.

 الداخل    قىالموس
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النصــوص الشــعرية توظيفــا متنوعــا حتــدفل مــن خــالس  يفحترمــ  قــيو صــوتية و املــاّدة الصــوتية املوظفــة 
تررار احلرو  و املفردات و الطبات و اجلنا  و تواان اجلمل و تواايها و تلو احلرو  و املفـردات تنـت  
مــن حســن اختيــار املنشــ ء أللفاظــ  و جــودة ترتيبــ  هلــا داخــل العبــارت مبــا يــتالئو مــ  املعــان  لرفــ  قيمتهــا 

  29 : 2004ية ف  آن واحد.)احلسين ، التعبرييّة و التتثري 
 ال کرا : 

 من خالس قراءة القصيدة نالحظ التال :
القصـيدة   علـ  ضفأمن القصيدة فهذا التررار  عّدة أبياتف   إعتمد الشاعرعل  تررار املصّوتات_

ـِــ مصــوت الرســرة )املطلــ  ترــرار مصــّوت الفتحــة )َ_  و روعــة و مجــاال کمــا نشــاهدف يف علــ     يفــا الــبسـ
 القصيدة لبا  الفرم و االنفرا  و االرتيام:

 َأهاااااااااَل  ب ااااااااَربناأ َسااااااااقاه الَواب ااااااال  الَهااااااااط ل  
 

ل  والَجبَااال     َوَخلنااَف َجاادن أ تَاااَرـول الـسااهن
 

 کما وّظف الشاعر تررار احلرو  ف  غري واحد من أبيات قصيدت :  -
س  من  أّن منع ا12البيت  يف« الصاد»عن تررار حر    عل  شاکلة ما نر  لقصيدة مجاال بالغا و اِف
من احل ن و القل  الذيِن ي قالن علي  و لرن بعد جم ء احلاکو اجنل  اهلو و القل  عن  الشاعر کان يعاين

 قلب  و أحّس بالراحة و التيا  آالم :
اا   اااودأ  اا  تشااا ص ااکاام م   َدإأ َصاادو أ ک م 

 

َقلَااااا ن بَ اااااَد مااااا لااااام تباااااد  تَانناااااَصاتَ    ق ل  صَ  ان
 

 20بيـت املطلـ  و البيـت  مواض  عديدة مـن القصـيدة کمـا جـاء يف أشرنا إل   تررار حر  الاّل  يف
 بصورة واضحة:

ااااا  تااااا  ت ااااااواظ ب هالالن َم الاااااااَ  النُّ لَ کاااااام أصن
 

 ل  ب اااااؤ   َتشاااااَ    لئاااااام  و  اااااا   النل  أيااااادل ا 
 

قـل، کمـا نطـر ببالنـا لعـ  أعطـ  القصـيدة روعـة و نوعـا مـن ال  15 البيت وتررار حرو  احلل   يف
 الشاعر باحلرو  الست دا  التورية و هذا نوع من الترّلف و التصّن :  

ااااا   اااااه  ساااااطال ي م  ع   ن   َعااااام    َااااار ف  غلنم 
 

ااا     ز    َ اااف م نقااارف  الحاالااام ه ح  اء حاام 
 

 و من الطريف تررار حر  الرا  و الباء ف  هذا البيت:
     بااااااَ  الحاااااااج  و اآلمااااااا   و األ َ کيااااااا  

 

 ماااااااانل   ااااااااََزل واک  ال ب  اکااااااا   ب ااااااااماب  نااااااااَء  
 

 :ال ر  بات و الكلم  كرا ت-
 هذا البيت: بعت املواض  من القصيدة کما جاء يف نر  تررار الرلمات يف

 ا و َخـصَصااااااااهمدا  ااااااااو الخ ا َکمااااااااا  دانَ 
 

 عااااااازنا  و قااااااا رنبا  و بااااااارنا  ماااااااا لاااااااه َخاطَااااااال   
 

 :11البيت  ملتتابعة منحت القصيدة إيقاعان مجيال يفو اإلتيان ببعت الرتکيبات اإلضافّية ا
 وجااه  الوجااوه  و ساا ف  الم لک ااواب  جااال

 

 صاااااد   الصنااااادو   إل اااااه يَاننا اهااااا  األَمااااال   
 

 الجنا -
هنــا  بعــت أنــواع اجلنــا  فــ  قصــيدتنا هــذ  کمــا يفالَحــظ فــ  األبيــات التاليــة جنــا  اإلشــتقات بــن  

 )الغ الن و الغ س :عمران  و)عفِمر و کلمت  )ظّلت و ترّل ،و
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 و آيااااااا  الرنحمااااااا  إماا َااااااااـدتن ساوابغ ااااااااها

 الفااواح    وا  کاام خ ر بَاا ن م نااه عماارانَ 
 ذ  ل   تَااااابأ  يالز لناااااَ   ااااااع َم َعااااا  أ  اااااا

 

ااااااو  ينَسااااااد     ظاااااالن    ت ظ اااااالُّ ب اَ يناااااال  ال افن
  َاااااحشاء  کااااا ا ع مااااا َر األدياااااان  والمااااا َلل  

 غزالن  و الغَااااز    مااااا  بناااااَب الـصاااااب  بااااال
 

الرغد و الرفاهيـة و ال انيـة   )راحة_ راحت  و الراحة األول  هبن کلمي 23البيت  و اجلنا  الّتا  يف
 کف اليد:   ه

ااا     احااا أ و النناااا    ااا   ااا ن َبسن  ه اح  اااام 
 

اااااااا  آيااااااااات ه َخااااااااَطل     آيااااااااات  برمااااااااَم م 
 

 عسر : –  و )يسر ييلو -ي)يلو کلمي  و يفشاهد اجلنا  الالح  يف
 کاااااـل  ات اااااا أ ي  يلااااااو الک ااااااراَم و  يي اااااؤو 

ـ    ع سااااارأ ب ااااااد ماااااا  ي ااساااااارا   َ حااااااَدَث ا
 

 إنن األصاااااا َل لاااااااه الـن اماااااااء  و الجاااااااد    
لاااوا ااا ن خااااوفأ إذا و ج   و آَمااااَ  الننااااا   م 

 

 الطنباق-
 :18و16و10و3البيت  نالحظ لبات اإلااب يف

ـ    ع سااااارأ ب ااااااد ماااااا  ي ااساااااارا   َ حااااااَدَث ا
 م نااه عمااراَن الفااواح    وا  خ ر بَاا ن کاام 

 ال  لماااااااااءو  األخااااااااا ا َ ه حبنااااااااا  ب حاسب اااااااااه 
 کاااااـل  ات اااااا أ   يالک ااااااراَم و يلااااااو  يي اااااؤو 

 

ااا ن خااااوفأ إذا  آَماااا َ و   لاااواالننااااا   م   و ج 
 األدياااااان  والمااااا َلل   ع مااااا رَ  َاااااحشاء  کااااا ا 

اااااأجااااارا  کَ  ااااَفل  و  األجاااااالف  هم با غنض   الس 
 الجاااااااد   و  لـن اماااااااء  اإنن األصاااااا َل لاااااااه 

 

   و هـــ  ن ننـــدرجها  ضـــمن املســـتو  اإليقـــاعأالقصـــيدة ميرننـــا  و هنـــا  حمســـنات لفريـــة أخـــر  يف
 قول  عل  الرتتي : کالعرس واملواانة والسج  و التسمي  کما نر  يف

 إذ َقضاااا  الم لناااام   الرنب ااااا  خريفااااا  کاااان 
 واب  جال س ف  الم لم  و  وجه  الوجوه  

ااااا کااااااادتن ت داو ل ااااا  ه أينااااااادي الـنوائاااااب  م 
 الااااااااادني   م اناننَااااااااال م  و الصااااااااانبر  م نصاااااااااَر م  

 

اااااال   الخاريااااااف   ب اااااا ا  عاااااااد   ه َخض   جااااااوُّ
 إل اااااه يَاننا اهااااا  األَمااااال   صاااااد   الصنااااادو   

 الَخاااااَبل  و  الَخ نااااال  َس اااااال  ب ااااادأ هاااااواها 
ماااااا  منَهااااام ل    و القااااالب  م ضاااااَطر م  و الدن

 

الشـطر  البيـت الـذ  نـر  األلفـا  کلَّهـا يف ر اإليقاع احلاصل مـن الرتصـي  اجلميـل يفالنهاية نذک و يف
 هلا التواان م  ألفا   الشطر األوس حي  يتساو  املصراعان مبن  و معن .      ال ان

اااادا  ل  ادياااام و المننااااول لااااه َجااااَدث    با  ن
 

اااااااي  لااااااااه   ااااااااز       تااااااابنا  ل شااااااااا  م و الرنمن
 

 (:يالت)البالدناللي یالمس و
  ال تعــدو أن هنــا  عالقــات وليــدة بــن البالغــة و األســلوب حيــ  تــتقّل  األســلوبية أحيانــان حتّــ

و تّتســ  حتــ  لترــاد   ّــل  النمــوذ ترــون جــ ءان مــن منــوذ  التواصــل البالغــ  و تنفصــل أحيانــا عــن هــذا 
ن البالغــة و األســلوبية البالغــة کلَّهــا باعتبارهــا دبالغــة  ت لــةد و يصــدت م ــل هــذا القــوس علــ  العالقــة بــ

و عمـــاد   أســـا  البنـــاء الشـــعر  و األدي    فالصـــورة هـــ19 : 1999الشـــعرية مـــن جهـــة أخر .)بليـــت، 
يقو  علي  و اخلياس هو املنب  الذ  يستمّد من  الشاعر صور  برّل أبعاد  و هو الذ  يه  الشاعر  يالذ

   مــن هــذا املنطلــ  نســع  يف105 : 1984 .)حممــود،علــ  اإلن يــام مــن التصــوير املــتلو  إلــ  تصــوير فين
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هـــذا القســـو إلـــ  البحـــ  عـــن الداللـــة الرامنـــة وراء الـــّن  بوصـــف  العنصـــر الـــرئيس مـــن عناصـــر العمليـــة 
بيان مقصود الشاعر مشريين  اإلّتصالية و األهو لنا دراسة احملسنات البيانية و احملسنات املعنوية لدورها يف

 إل  بعت املواصفات األخر . 
 القصـيدة نـذکرها علـ  وجـ  االمجـاس و االقتضـاب يف تلـو الصـور البيانيـة يف ثنايـا  يفربل أن نسو قب

 اجلدوس التال :
 ، تواتر الصور البيانية ف  القصيدة2اجلدوس 

 النسبة املةوية عدد التواتر الصور البالغية
 /.12  4 التشبي      
 /.12 14 اإلستعارة    
 /.3 2 الرناية    
 /.20  1 اااجمل    
 /.100 21 اجملموع   

  هال شب-
البيـــت األوس حيـــ  يشـــّب  الشـــاعر تـــة  ربـــ  مـــرّات أثنـــاء القصـــيدة کمـــا نشـــاهد يفأأفســـت د  التشـــبي  
 القصـــر و هــو مـــن نــوع التشـــبي  املفــرد،و املرســـل و اجملمــل و إهـــا  القطــا م ـــل يف األشــرار بإهـــا  القطــا يف

هون األشياء القصرية ب  کما شّب  رجوع األمري بشّدة و شجاعة لنجاة الّنا  اللغة العربية و يشبّ  القصر يف
 البيــت التاســ . هنــا  يف إلــ  قومــ  فــ  التشــبي  املرکــ ،و املرســل و اجملمــل يف موســ   برجــوع الّنــا

صـــورة التشـــبي   تشـــبي  جـــود املمـــدوم بالّســـح  املمطـــرة و غضـــِب  باألجـــل العاجـــل للعـــد  يف 28البيـــت 
 ملبتذس. القري  ا

 اإلس  ا  -
نفس امل ال  لذلو اسـتفاد الشـاعر مـن اإلسـتعارة أک ـر  اإلستعارة أبلل من التشبي  و أشّد وقعان يف

مــرّة و  10مــن الصــور البيانيــة األخــر . اســت د  اإلســتعارة املرنيــة أک ــر مــن اإلســتعارة املصــرحة )املرنيــة 
وس حيـ  حفـِذ  املّشـب  و هـو املمـدوم و مـا يتعلّـ  البيـت األ مرات  و أّما املصرحة توجـد يف 6املصّرحة 

ء األمـري  ب  و ذفِکر املشب  ب  و هو الوابل اهلطل کما حفذ  املشب  و هو أوضاع منطقة کردستان قبـل جمـ
 شـّب  الشـاعر املمـدوم إلـ  الرعبـة و املشـّب  حمـذو  و يف 30البيـت  و ذفکر املشب  ب  و هو اجلـدب و يف

  و هـو األمـري املمـدوم و املشـِب  بـ  مـذکور و هـو دع يـ د )ملـو  مصـر القدميـة   املشب  حمـذو  32البيت 
 يف أّمــــا بالنســــبة إلــــ  اإلســــتعارة املرنيــــة فالشــــاعر وظّــــف اإلســــتعارة املرنيــــة فــــ  صــــورة الرتکيــــ  اإلضــــايف

ذيـل : سـحائ  اخلـري، أيـد  الّنوائـ ،  بذکرها و عّدها عل  وج  اإلمجاس و ه  الرتکيبات التالية، نرتف
العفو،نور اإلمارة، سجماء جود ، نار البل ، عمران الفواح ، عن علم ، مصر العـ .وإّن الشـاعر فقـد 
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ـــــة تـــــتثري ال قافـــــات علـــــ اســـــت دا  نـــــوع   وظّـــــف االســـــتعارات املســـــت دمة يف االدب العـــــري لبقـــــا لنرري
 شعراء الكرد اآلخرين.   االستعارات يف االدب، حبي  النر  صبغة من ال قافة الكردية يف استعارات  كما يف

 کناي ال-
و هــ  قولــ : صــما بكمــا  18هــ  يف البيــت   مــا اســت د  الكنايــة يف القصــيدة اال مــرتن، املــرة األولــ

و ه  قول : تربت يد االنا   31عميا يفا يكن  ب  عن السكوت و عد  الفهو و املرة ال انية ه  يف بيت 
 يفا يكن  ب  عن الفقر و املعواة.

 المجاز-
کلمة ددمند حي    ف  قول  ددمن احلّ د و اجملاا يف  عّدة مواض  من القصيدة و ه نا  اجملاا يفه

قول دتســـــامرت مب ايـــــا  العلـــــ  الـــــّدوسد و اجملـــــاا فـــــ    يف 24البيـــــت  ذفکـــــر اجلـــــ ء و أفريـــــد منـــــ  الرـــــّل و يف
مـن  الشـطر ال ـاين يف  لـکلمةدالّدوسد بعالقة احملّلية حي  ذفکر احملـل و أفريـد منـ  احلـاس و هنـا  جمـاا عق

 هو ل . ما حي  أفسند اجلد و... ال  غري 33البيت 
 يةاملعنو احملّسنات 

است د  الشاعر بعـت احملسـنات املعنويـة کالتقابـل و مراعـاة النرـري و التوريـة بصـورة رائعـة فـ  مواضـ  
 :کاآليت   من القصيدة و ه

 خ :حتتها  الرلمات الي بن 13و14البيت  التقابل موجود يف
 بحاسب اااااااااه حبنااااااااا ه األخااااااااا اَ  وال  لماااااااااء

اااااااااح ب  يااااااااااوم  لاااااااااو له ل  َ وال ااااااااا  الننديالسُّ
 

ااااَفل    اااااهم األجاااااالف  و الس   أجااااارا  َکبا غنض 
اااااو   األَجاااال   الااااوتن    ياااااومَ  ل  ااااادله ل  ب س 

 

کلمـات )الرب /اجلدب/السـهل/اجلبل ف  البيـت األوس  و فـ  )الـدمن/ احلـّ /   مراعاة النرري يف هنا 
کلمـات )احلـا / اآلمـاس /   بـن 70البيـت البيـت ال ـان ، و فـ   )السـحائ / لـّل/ ابتـّل  يف و يف الطلل 

و   احلـر  اهلجـائ )عن  و العن هلـا معنيـان، األّوس ف  کلمة 15البيت  است دا  التورية يف األرب . متّ 
 الينبوع و هو املعن  البعيد املراد.  هو املعن  القري  و ال اين

ااااا   اااااه  ساااااطال ي م غ َااااار ف   َعااااا ن   م   ع لنم 
 

لااام ه حااارف  القاااف م نَ ااز      ااا  حاااء ح   م 
 

 هـــذا البيـــت يســـتنب  جـــانبِن  تلفـــِن مـــن شـــعر ، مـــن جانـــ  يـــر  الشـــاعَر بارعـــان يف املتعمـــ  يفإّن 
 ياست دا  احملسّنات املعنويّة بشرل  م ري  ل عجاب و يتسائل القار ء کيف استطاع هـذا الشـاعر الرـرد

لـ  شــعران يفلــوءن مــن الصــور البالغيــة و ليســت اللغــة العربيــة لغتــ  األّ ؟ و مــن جانــ  آخــر نطــر ببالــ  أن ن
أشـعارهو مـن الصـور البالغيـة کالتوريـة و نوعـا مـن التصـّن  فـ   أم اس أشعار شعراء العصـر الرتکـ  و مـا يف

الشعراء الررد کصاح   نراها ف  أشعار اللع  بالشعر کصن  األلغاا و ما إل  ذلو من اخلصائ  الي
 الميات الررد.   

بينمـا  مـرة 45 اإلضـايفأما بالّنسبة إل  است دام  الرتکيباِت فنالحظ أّن الشاعر استفاد مـن الرتکيـ  
 .يو اإلسناد  و م يوّظف الرتکي  امل ج مرّة4  وّظف الرتکي  الوصف
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 (ي)النحو  ال رک بي لالمس و 
و  أو الرتکيـا  ملة املنطوقة أو املرتوبـة علـ  املسـتو  التحلـيلاملستو  الرتکيب  يستنب  من خالس اجل

  و جانـ  178 : 1998النحوية.)حسان،  يطل  عل  هذا النوع من الداللة الوظائف النحوية أو املعاين
آخر من املستو  ميرن أن يستنب  من املعان  العامة للجمل و األسالي  الدالة عل  اخلرب أو اإلنشاء، و 

و  أو النفــ  و التتکيـد و الطلــ  کاألســتفها  و األمـر و النهــ  و العـرض و الت صــي  و التمــيناإلثبـات 
  .43ت: 1419و النداء و الشرط باست دا  األدوات الدالة عل  هذ  األسالي )عوض حيدر،   الرتج

 دراسة الجمل:
املنتفعـن باللغـة  اجلملة ه  عنصر الرال  األساس ، إذ حيصل بواستطها الفهو و اإلفها  بـن  تلـف

ــّوس املنتفــ  مــادة فرــر  إلــ  کــال  معــرّب بواســطة اجلمــل و يــترلو و يتواصــل بواســطتها کــذلو و اعتــرب  و حيف
ــــذ ــــد أ  الرــــال  ال ــــات اللغــــة و  يعلمــــاء األلســــنية اجلملــــة، الصــــورة الصــــغر  للرــــال  املقّي نضــــ  ملتطّلب

ذ  القصـيدة يـر  أّن تـواتر اجلملـة الفعليـة نرـا  اجلمـالت هلـ   فالناظر يف195: 2004نواميسها)احلسين ، 
 نفس  جتا  املمدوم. أک ر من اإل ية و الشاعر است د  کال النوعن ليفعرّب عّما يف

 ، تواتر اجلملة اإل ّية و الفعلية3اجلدوس
 النسبة املةويّة عدد التواتر   اجلملة  

 /.20      43      الفعلّية
 /.40       32       اإل ية
 /.100       30      اجملموع

ف اجلملــة الفعليــة ليفيــد التجـــدد يف تــدس اجلملــة الفعليــة علــ  التجــدد و احلــدول و الشـــاعر قــد وظّــ
صفات يفدوم احلسنة، غري أن اجلملة اال ية اذا كانت يف مقا  املدم أو الذ  ألفـاد التجـدد، و املالحـظ 

أفـا  ذإال الفـادة التجـدد إاال ية يف هذ  القصيدة ليس  ن قسما كبريا من اجلمليف نرا  اجلمالت ير  أ
 يف هذا البيت و غري  من األبيات:  او ما نر   يف مقا  املدم، عل

  والااااااه للااااااو ل يااااااوم الناااااادل السااااااحب
 

 و ب ساااااه لل ااااادل ياااااوم الاااااوت  األجااااال 
 

 و اما اجلملة اال ية الي تفيد ال بوت قول :
 الاااااااااادي  مناااااااااانلم و الصاااااااااابر منصاااااااااارم

 

 مضاااااطرم و الااااادما منهمااااال و القلاااااب 
 

 مـــرّات و يف 3و علـــ  األمـــر  مـــرّة26املضـــارع علـــ   مـــرّة و75  املاضـــو اعتمـــد الشـــاعر علـــ  الفعـــل 
کما جاء ف  البيت اآلخر و الفعل املاض  جاء ليدّس    بعت األحيان خرجت األفعاس عن مدلوهلا األصل

 عل  الدعاء:
  ااااااع َم َعااااا  أ  اااااا  ذ  ل   تَااااابأ  الز لنااااا َ 

 

 اَب الـصاااااب  بااااالغزالن  و الغَااااز    مااااا  بناااا 
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ذهــن الســام ، و إاالـــة الشــو و توضــيع املقصـــود و  املــراد مـــن التتکيــد ترســي  األمـــر يف التوکيــد: إن
 يسـريا يفـا قـد يـدس علـ  أن الشـاعر  إاّل أنّنا ال نر  شيةا من تلـو امللکـدات إاّل  للتتکيد أدوات و تراکي 

 مدم هذا املمدوم الرر : هو ف کان عل  علو من  البي  و عد  مريت
 کاااااـل  ات اااااا أ   يالک ااااااراَم و يلااااااو  يي اااااؤو 

 

 األصاااااا َل لاااااااه الـن اماااااااء  و الجاااااااد    إنن  
 

جــار  جمــر   الشــطر ال ــان  توکيــد للمصــراع األّوس و فيــ  إلنــاب مــن نــوع التــذييل و صــار البيــت ال ــاين
ترــــرار  و هــــو  29،10،12،11طر أوائــــل الشــــ امل ــــل. و للترــــرار أيضــــا نــــوع مــــن التتکيــــد کمــــا نــــر  يف

 ذهن السام . کلمةدکود ليلّکد املعن  و يستقرّ  يف
 التقد  و التتخري

و هــو حيّقــ  غرضــان نفســّيان  يالرتکيــ  اللغــو  مي ّــل التقــد  و التــتخري واحــدان مــن أبــرا مرــاهر العــدوس يف
عـن لريـ  کسـر العالقـات الطبيعيـة  دالليان ، و يقو  بوظيفة مجالّية باعتبـار  ملمحـان أسـلوبيان خاصـان، و يـتوّ 

ســـيات جديـــد و عالقـــة متمّي ة.)املصـــدر نفســـ ،  اجلملـــة ليضـــعها يف املتلوفـــة بـــن املســـند و املســـند إليـــ  يف
 القصيدة ألغراض عّدة، نشري إل  بعت منها حي  يقوس:   نشاهد التقد  و التتخري يف233

 عماران الفاواح  و ا  منهکم خ رنب  
 

 األديااااان و الملاااال  حشاااااء کاااا ا ع ماااار 
 

قفدِّ  د من د إلفـادة احلصـر فـ  املمـدوم و ال غـري ، کمـا نـر  تقـد  مـا حّقـ  التـتخري ليفيـد احلصـر فـ  
حتفــا  علــ  وان الشــعر و الفصــل بــن املبتــدأ و ل  16البيــت  و قفــّد  دلــ د يف 13و 14و 15 األبيــات

 اخلرب املعرفتن:
 کاااااـل  ات اااااا أ ي  الک ااااااراَم و يلااااااو  يي اااااؤو 

 

 الـن اماااااااء  و الجاااااااد    لاااااااهإنن األصاااااا َل  
 

رتبطـــة بعلــو املعــان  کرــاهرة احلـــذ  مموضــوعات أخــر   هــذ  القصــيدة يالحـــظ فيهــا  و املتعّمــ  يف
ف  الرلمة دإذ اشتغلواد حيـ  حفـذ  اجلـار و اجملـرور  و هـو کلمـة دبالشـررد  31ف  البيت  حي  جاء

ـــذ  املســـند إليـــ د هـــود مـــن صـــدر البيـــت  و اإلحتفـــا  علـــ  وان الشـــعر و ةالســـابقتـــ  بقرين  11أيضـــا حف
 لتعّين :

 وجه  الوجوه  و س ف  الم لم  واب  جال
 

 صاااااد   الصنااااادو   إل اااااه يَاننا اهااااا  األَمااااال   
 

البيت اخلامس  است د  الشاعر اإلااا و اإللناب و تنرري املسندإلي  و... فنفّرر املسند إلي  م ال يف
 فان و التنوين للتف يو و التهويل:و املسوّا لذلو کون  موصو 

 ه   اَجااااااا ن ياااااااا بئاَساااااااما َحااااااَدث ن  م ل مااااااان   
 

 و    ااااااان   أحاَجاااااااَب ن  اااااااا ا  ب اااااااها ثَاکاااااااَل   
 

بإااا و لرـن فيهـا مجاليـات اويّـة أخـر  نغـت الطـر   يأشرنا إل  بعت مواصفات املستو  النحو 
 .عنها اختصارا للمقاس و إتقاء لاللالة

 التناص
حــظ ظــاهرة التنــاص بتمنالــ  امل تلفــة مــن التنــاص الــدين ،و الّتنــاص األدبــ ،و التنــاص التــارن  فــ  تفال

 مواض  من القصيدة:
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و املقصود من التناص الدين  هو حضور الن  القرآن  و احلدي  النبو  ف  نـّ  _ الّتناص الدين :
 آخر، فاست د  الشاعر التناص الدين  ف  قول :

ااااااااراَ   بااااااااتو   ا  ااااااا  َمکا  ااااااااهمآذل الشن
 

ماااا  و ع اااامن ا     ماااا لَااااهم   اغ اااال   ص ااامنا  و ب کن
 

 .کمـا اقتـبس مـن 13و ف  هذا الشطر تناص م  اآلية د...صو  برو  عمـ   فهفـو اليرجعـوند )البقـرة/
د    د5اإلنشــرام/هــاتن اآليتــن د إّن مــ  العســر يفســر د ) ــو ِمــن جــوع  و آَمــَنهو ِمــن خــو   الــذ  ألعمهف

 قول :   ف 6)قري /
ـ    ي ااساااااارا  ب ااااااد ماااااا ع سااااارأ  َ حااااااَدَث ا

 

ااا ن خااااوفأ و   لاااوا آَمااااَ  الننااااا   م   إذا و ج 
 

_التنــاص األدبـــ : ينــدر أن اـــد الباحــ  شـــاعران مــن شـــعراء العربيــة لألکـــراد م يّتصــل علـــ  اــو مـــن 
أبياتـ  تقالعــا األاـاء بشـاعر مـن شـعراء الــرتال العربـ  أو يتقـال  معـ  أو مـ  أحــد مـن نصوصـ  أو بعـت 

أو لغويان أو إيقاعيان، أو کّل ذلو ف  بعت حاالت األحتذاء أو املعارضات الشعريّة. هذا و هو  مضمونيان 
 :الشاعر ف  البيت التال 

 واب  جال وجه  الوجوه  و س ف  الم لم  
 

 صاااااد   الصنااااادو   إل اااااه يَاننا اهااااا  األَمااااال   
 

 ت ِلسفَحْيوف ْبنف َوثِيل  الرِّيَاِح  و هو يقوس:و ف  قول  دابن جالد التناص م  هذا البي
 أَ َاااااااااا ابااااااااا   َجاااااااااااَل و َاااااااااااـلع  النـانَاايَاااااااااا

 

 ما َاااااااااااااااى أَضااا  ال مااَمااااااااااااااَ  تَ ار   او ااااااااااااااي 
 

: يّت ذ التناص م  التاري  أشراالن عّدة منهاا اسـتدعاء الش صـية)رم ان أو قناعـان أو _التناص التارن 
ضــــــــوعّيا و فــــــــ  هــــــــذ  القصــــــــيدة نــــــــر  الشــــــــاعر يســــــــتدع  بعــــــــت الش صــــــــيات  مــــــــرآة  أو معــــــــادال مو 

و دع يــ  مصــردو درسـطاليسد أو األفَســر  دآس برمــود أو... ليفعـرّب عّمــا فــ  نفســ   کالنبّ دموسـ د
 بالنسبة إل  ش صية املمدوم. 

 حصاد البحث

 :فف  ختا  البح  ندّون أبرا النتائ  الي أسفر عنها البح  و من أّتها
لالمية العرب و المية العجو اثر بالل ف  شعراء العربية من األکراد حبي  نر  الشـعراء الرـرد .کان 1

  الر ريين الذين نرموا الميات عل  منواس هاتن القصيدتن کالمية الررد لعبد احلميد العرفـان السـنندج
 من أشهر الميات الررد.  و ه
د الذ  انقذ مدينة سنند  من  مري نرا   روس.نرو عبد احلميد العرفان هذ  القصيدة ف  مدم دأ2

 الفأ  احمليطة ها.
األشعار العربية لألکراد ير  املي ات املشرتکة بينها و بن أشعار شعراء العصر الرتک ،   . الباح  يف3

کاست دا  الصور البيانية بر رة و التورية و مادة التاري  و األلغاا الشعرية و... کما شـاهدنا بعـت هـذ  
 قصيدة المية الررد. صائ  يفاخل

هلــــذ  القصــــيدة فــــ  درجــــة عاليــــة ألن الشــــاعر اســــتفاد مــــن اخلصــــائ    . يرـــون املســــتو  اإليقــــاع6
 اإليقاعية کالتررار الصوت ، و اجلنا ، و الطبات، و السج ، و املواانة و... 
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اإلسـتعارة و اجملـاا و  و است دا  الشاعر للصور البالغية کالتشـبي  و . بالّنسبة إل  املستو  الدال 5
الرناية و التورية و...فنر  فيها مجاليات ک رية غري أنّ  فـ  بعـت األحيـان نطـر ببالنـا نـوع مـن التصـن  و 

 الترلف کما أشري إلي  ضمن املقالة.
حبســـن اإلســـت دا  للجمـــل، و التقـــد  و التـــتخري، و  املســـتو  الرتکيـــا . نشـــاهد براعـــة الشـــاعر يف4

 و التعريف للمسند إلي  و... احلذ  و التنرري
. أيضا هنا  إقرتاحـات بالنسـبة إلـ  م ـل هـذا املوضـوع الـذ  فتحنـا بابـ ، منهـا: بإمرـان البـاح ن 8

دراسة حتليلية أخر  ف  جمموعة الميات األمو، عالوة عل  دراسة و حتليل ف  الالميات الرردية املنسوبة 
 راسة تطبيقية بن الالميات امل تلفة و.... إل  شعراء العربية من األکراد، أيضا ميرننا د

 المصادر و المراجع

  .2007أبو العبدو ، يوسف، األسلوبية الر ية و التطبي ، عمان، دار السرية، -
بليـــت، هنـــري ، البالغـــة و األســـلوبية اـــو منـــاذ  ســـيميائية لتحليـــل الـــن ، املـــرتجو حممـــد العمـــر ، -

  . 1999بريوت، الدار البيضاء،
نبيل،بنيــات األســلوبف  قصــيدة مــ مت و أعــرا  لعبــد ا( الربدونــ ، اجل ائر،جامعــة قاصــد   نبومصــرا-

 . 2001مربام، ورقلة، 
  .1998، 2حسان،  ا ، اللغة العربية معناها و مبناها، القاهرة، عام الرتاب، ط -
حلرمة، الطبعة احلسين ، راشد بن محد بن هاشل، البن  األسلوبية، ف  الن  الشعر ، لندن، دار ا-
  .2004األول ،
هــــا ، دانشــــ ا  كــــران، مايــــ خــــاکپور، حســــا  الــــدين، عربــــ  ســــرايان معاصــــر کرد)مضــــامن و درون-
 ش.1392
 .ش1388كران ،  ت ، چاپ اوس ،   املدار  االدبي    خورشا ، صادت-
 ، دمش ، د.ت.36-33الربداو ، حممود، جملة الرتال العرب ، العدد -
لرم پژوهش  با عنـوان نقـ  کردهـا در پيشـرفت ابـان وادبيـات  رباا، عبدا(، حسنرسوس نژاد، س-

 .ش1388  ع مان ، دانش ا  کردستان، عرب  در دور 
 ش.1366روحان ، بابا مردوخ ، تاري  مشاهري کفرد، كران، سروش، چاپ اوس، -
حلــدي  فــ  کردســتان الّصــويرير ، حممــد علــ ،معجو أعــال  الرــرد فــ  التــاري  االســالم  والعصــر ا-

  .2005  اين،چاپ اوس، وخارجها، سليماني ، بنر 
الطرابلســـــ ، حممـــــد اهلـــــاد ، خصـــــائ  األســـــلوب فـــــ  الشـــــوقيات، منشـــــورات اجلامعـــــة التونســـــية، -
  .1981تونس،
عوض احليدر، فريد، علو الداللة دراسة نرريـة و تطبيقيـة، القـاهرة، مرتبـة النهضـة املصـرية القـاهرة، -
 ت.1419، 2ط
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  .2002القرداغ ،حممد عل ، ورود الررد ف  حديقة الورد، اربيل، آرا ، الطبعة االول ، -
، 3حممـــود، اخلـــال ، شـــعر ابـــن فـــارض فـــ  ضـــوء النقـــد األدبـــ  احلـــدي ، القـــاهر ، دار املعـــار ، ط -
1984 .  
 .1385مدر ، عبدالكر ، يادى م  ردان، سنند ، انتشارات كردستان ،چاپ اوس ، -
دالرر ، دانشـــمندان کـــرد در خـــدمت علـــو وديـــن، ترمجـــ  امحـــد حـــوار  نســـ ، كـــران، مدر ،عبـــ-

 ش.1369ملسس  الالعات، چاپ اوس.
مراد ، حممد رئو ، اند   نام  وخدمات علم  وفرهن ـ  عبـد احلميـد بـدي  ال مـان  کردسـتان ، -

 ش.1382كران، اجنمن آثار ومفاخر فرهن  ، چاپ اوس، 
  ش صــ  ســّيد  ، نســ   خطــ  اا ديــوان اشــعار ايشــان، در کتاةانــ مــردوخ کردســتان ، آيــ  ا(-

 صبام حسين .
  .2002 مطلـــــــــوب، أمحــــــــــد، فـــــــــ  املصــــــــــطلع النقـــــــــد ، بغــــــــــداد، منشـــــــــورات اجملمــــــــــ  العلمــــــــــ ، -
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معنى الحياة في الوجود البشري لدى المرشدي  والمرشدات العاملي  

 في مجال االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

The meaning of life in the human existence on the part of 

the male and female supervisors 
 (1)م.د. عبد عون عبود جعفر المسعودي

Dr. Abed Un Abood Ja'afar AL-Masoudi                                                                                               

 مستخلص البحث

 أهداف البحث: 
تعـــر  مســـتوى معـــق احليـــاة يف الوجـــود البشـــري للمرشـــدين واملرشـــدات العـــاملن يف جمـــاس  .2

 االرشاد النفس  والتوجي  الرتبوي.
تعـــر  مســـتوى معـــق احليـــاة يف الوجـــود البشـــري للمرشـــدين واملرشـــدات العـــاملن يف جمـــاس  .1

 انال . –وف  متغري اجلنس )ذكور  االرشاد النفس  والتوجي  الرتبوي عل 
 حدود البحث:

اقتصــر البحــ  احلــا  علــ  املرشــدين واملرشــدات العــاملن يف جمــاس االرشــاد النفســ  والتوجيــ  الرتبــوي 
 . ولفرتيت الدوا  الصباح  واملسائ .1026 – 1027ضمن مديرية تربية كربالء املقدسة للعا  الدراس  

                                                        
 فرع كربالء./ الكلية الرتبوية املفتوحة/ واارة الرتبية - 2
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 إجراءات البحث:
  فقرة ةمس بدائل وفقان لطريقة 10اء أداة )مقيا   وفقان ملفاهيو الوجودية اذ وض  )قا  الباح  ببن

  مرشــد  200  مرشــدان ومرشــدة أختــريت منــ  عينــة قوامهــا )289ليكــرت، وقــد بلــل عــدد جمتمــ  البحــ  )
ومرشـــدة الغـــراض التحليـــل االحصـــائ . وت اســـت را  الصـــدت بـــن اجملمـــوعتن املتطـــرفتن وكـــذلك ارتبـــاط 

لفقـــرة بالدرجـــة الكليـــة للمقيـــا  إضـــافة للصـــدت الرـــاهري. وكـــذلك مت اســـت را  ال بـــات بطـــريقتن تـــا ا
  مرشــد ومرشــدة 40أســلوب التج ئــة النصــفية وأســلوب إعــادة االختبــار. وأخــريان مت تطبيــ  املقيــا  علــ  )

 فق  وذلك لصغر حجو جمتم  البح .
ـــة وقـــد اســـت د  الباحـــ  عـــدة وســـائل إحصـــائية ملعاجلـــة الب يانـــات )معامـــل ارتبـــاط بريســـون . )معادل

 سبريمان براون  واالختبار التائ  لعينة واحدة .
 نتائج البحث:
 أظهرت النتائ : 

  ت  عينة البح  مبستوى عاس  من معق احلياة يف الوجود البشري. .2
 توجد فروت ذات داللة إحصائية ملستوى معق احلياة يف الوجود البشري ولصاش الذكور.  .1

Abstract 

Aims of the study: 
This paper aims at  

1. Determining the level of the meaning of life of the counselors working 

in the field of physiological counseling and educational and the level of 

meaning of life of the counselors working in the field of psychological 

counseling and educational guidance. 

2. Determining the level of the meaning of life of the counselors working 

in the field of physiological counseling and educational and the level of 

meaning of life of the counselors working in the field of psychological 

counseling and educational guidance in Iraqi schools according to 

gender variable (male – female).  

Limits of the study: 
This paper is limited to investigate the meaning of life of the counselors 

working in the field of psychological counseling and educational guidance 

in the academic year 2013 -2014 and for both morning and evening 

studies. 
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Methodology: 
The researcher builds a scale according to the existence concept 

consists of (20) items and puts extractors for answering according to Likert 

Scale. The sample of the study consists of (189) male and female 

counselors. (100) counselor is chosen for the purpose of statistical 

analysis. Validity is obtained between the two groups. Also relevance of 

the item with the total results of the scale is obtained as well as face 

validity.  

Reliability is gained through two methods, the spilt – half method and 

test – retest method. The scale is conducted on (60) counselors (male and 

female). The researcher uses many statistical means to analyse results 

such as person formula, spearman – Brown formula, and T-test. 

Results: 
The following results are obtained  

1- Counselors (male and female) have a very high level of existential 

anxiety. 

2- There is a statistical difference in the level of meaning of life 

according to gender variable for the sake of male. 

Some recommendation and suggestions are mentioned at the end of 

the study.  

 التعريف بالبحث: الفصل األول

 أهمية البحث والحاجة اليه:
يعد مفهو  معق احلياة من بن تلك املفاهيو الوجودية الي يسع  االنسان اىل حتقيقهـا، والـي بـدورها 
حولــت مســارات علــو الــنفس اىل أن جتعــل منــ  مهتمــان حبيــاة النــا  وتــوجههو اىل إشــاعة احلــ  والعدالــة 

ن الرتكي  عل  حاالت الشذوذ واالمراض، كما وأن علو النفس اإلنساين ومن بين  علو االجتماعية بدالن م
الــنفس الوجــودي يشــدد علــ  ضــرورة أن تكــون حيــاة االنســان أك ــر عمقــان وتوافقــان وتكيفــان يفــا اعلــ  قــادران 

  .1984:26عل  التعامل السليو والصحيع م  ظرو  احلياة احمليطة ب  )ايعور، 
  ان املعق يتحق  مبجرد وض  الفرد ألهدا  قيمة ترتب  باالرتيام والقناعة Ennons 1986ويعتقد )

  .Diener 1982 p. 89خاصةن إذا كانت تلك األهدا  تتالئو م  مواردهو وامكاناكو )
  عن لري  مقابالت م  الناجن من معسكرات االعتقاس Shantall 1999وتوصلت دراسة شانتاس )

لري  حتليل مذكرات سجناء معروفن أيا  النااية اىل أن بتمكان املعق أن ييسـر  )معسكرات املوت  وعن
حتمل املعاناة القاسية والنرر اليها كتحدي ا  إجناا  واخلرو  بتدى مقدار من اخلسائر واالضرار النفسية 

  .Shantall. 1982 p. 118والبدنية. )
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ال يعــد مرضــان بــاملعق الطــا لكنــ  حالــة فقــدان   ان الفــراا الوجــودي Frankl 1969ويعتقــد فرانكــل )
املعــق جتعــل احليــاة ليســت ذات جــدوى وجتعــل املوجــود البشــري )االنســان  يشــعر بالوحــدة وانعــدا  معــق 

  .Frankl 1969 p.142احلياة )
  إن االفـــراد حيققـــون املعـــق يف حيـــاكو ألفـــو ميتلكـــون أهـــدا  Ellis 1980وأشـــارت دراســـة الـــيس )

تحقيقهــا، كــون االفــراد القــادرين علــ  الفعــل واالجنــاا يشــعرون باالحســا  بالرضــا عــن حيــاكو يفت ــرون ب
  Ellis, 1990, p.490والسعادة )

ويعتقــد الوجوديــون أنــ  أكــرب التحــديات الــي واجههــا املوجــود البشــري يف القــرن العشــرين هــو شــعورهو 
   400، ص2002املت ايد بفقدان املعق. )الشمري، 

نكل أن للوجود البشري ك ري من الدواف  ويبق  الـداف  األهـو واالساسـ  هـو حتقيـ  املعـق يف بينما فرا
  .460، ص1990حيات  من خالس  سك  بالقيو املبدعة واجنااات يف حتقي  املطال  )باترسون، 

يكـون ان العالقـة ال وجيـة اإلاابيـة أو تلـك العالقـة ال وجيـة القائمـة علـ  التفـاهو  1995فريى د بشـر 
 هلا ارتباط عاس  مبعق احلياة والرضا عنها.

ويعتقــد الباحــ  أن مفهــو  معــق احليــاة هــو الــداف  األساســ  للوجــود البشــري مــن هنــا ينــت  عــن قيــا  
املوجــود البشـــري بوضــ  اهـــدا  قريبــة وبعيـــدة املــدى حلياتـــ  ومــا تتطلبـــ  تلــك األهـــدا  مــن فعـــل وحتمـــل 

س ذلك سو  يواج  مصري  بفقدان املعـق الـذي اعـل منـ  يعـي  للمسلولية وقدرة عل  االجناا ويف عك
 حياةن اائفة أوهامشية جتر  اىل االضطراب النفس .

وهنا جاءت فكرة البح  احلا  الذي يعد حماولة للتعر  عل  معق احلياة لدى املرشدين واملرشدات 
ين تق  عل  عاتقهو مسلولية ارع هذا العاملن يف جماس االرشاد النفس  والتوجي  الرتبوي يف املدار  والذ

 املفهو  يف نفو  للبتهو )املسرتشدين .
 أهداف البحث:

 يهد  البح  اىل ما يل : 
 تعر  مستوى معق احلياة للمرشدين واملرشدات العاملن يف جماس االرشاد النفس  والتوجي  الرتبوي. .2
اس االرشـاد النفسـ  والتوجيـ  الرتبـوي تعر  مستوى معق احلياة للمرشدين واملرشدات العاملن يف جم .1

 انال . –عل  وف  متغري اجلنس )ذكور 
 حدود البحث:

يقتصــر البحــ  احلــا  علــ  املرشــدين واملرشــدات العــامل  يف جمــاس االرشــاد النفســ  والتوجيــ  الرتبــوي 
وللعــا  الدراســ  ملــدار  املتوســطة واالعداديــة وال انويــة ضــمن حــدود املديريــة العامــة لرتبيــة كــربالء املقدســة 

 وللدوامن الصباح  واملسائ . 1026 – 1027
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 تحديد املصطلحات:

 عر ه   -مفهوم م نى الح ا :

  Frankl 1964 را كل:  .3
))هـــو قـــدرة الفـــرد علـــ  أن يكشـــف وبشـــكل مســـلوس املعـــاين احلياتيـــة املتتصـــلة يف ســـلوك  ويف مواقفـــ  

(Frankl, 1964, p.132   

 Ryff 1989 اف:  .1
عل  االستيعاب الواضع لغرض احلياة واالحسا  باالجتا  والقصدية بوصفها ملشرات  ))ه  التتكيد

   Ryff, 1989, p.107للشعور بتن احلياة ذات هد    )

 Wilman 1973ولمان:  .1
))تقليـــل حالـــة التـــوتر مـــن خـــالس اشـــياع الغرائـــ  والـــدواف  وافـــا مـــن اخلـــري والرفـــا  وحســـن االختيـــار   

  21، ص2006)حافظ، 
 يف النظري للباحث:ال  ر 

هو شـعور الفـرد بالرضـا عـن نفسـ  وعـن حياتـ  وأهدافـ  الـي يطمـع مـن خالهلـا حتقيـ  غاياتـ  كتنسـان 
 فاعل وقادر عل  اإلجناا. 

 ال  ريف االجرائي:
 هو الدرجة الكلية الي حيصل عليها املستجي  من خالس اجابت  عل  فقرات املقيا .

 الثاني: االطار النظري الفصل 

 وم معنى الحياة:مفه
ان علــو الــنفس بنررياتــ  القدميــة واحلدي ــة جــاءت لدراســة ســلوإ املوجــود البشــري )االنســان  وتتضــع 
األسالي  واملناه  الي  كن  من حتقي  معق حلياتـ  باعتبـار  هـد  أساسـ  يصـل اليـ  وسـو  نعتمـد يف 

ة ال ال ـة يف علـو الـنفس املللفـة مـن هذا البح  األسلوب الوجودي كالاران نرريان الذي هـو جـ ء مـن الكتلـ
نررية احلاجات )ملاسلو  ونررية الذات )لروجرا . واألسلوب الوجـودي الـذي ال ميكـن أن نسـمي  بنرريـة  

 كون  أسلوب فلسف  اشت  من مفاهيو من الفلسفة الوجودية مللسسها )كريكجارد .
 األسلوب الوجودي:

عل  فروع املعرفـة هـو تتثريهـا علـ  علـو الـنفس وتطبيقاتـ   أن من أهو التتثريات الي مارستها الوجودية
 :Franklيف جماس االرشاد والعال  النفس  إذ يعتقد فرانكل 

 أن الش   ل  كينونت  اخلاصة ووجود  املتمي  عن اآلخرين والذي يعكس اجتاهات  وقيمت  اخلاصة. .2
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نتــا  قدرتــ  يف تطــور  ومنــو   االنســان لــيس حالــة تابعــة حلــاالت أخــرى بــل اــ  النرــر اليــ  علــ  انــ  .1
 الذايت.

يواجــ  الفــرد خــالس حياتــ  مــا يقــو  بــ  اجملتمــ  مــن حمــو لش صــيت  الــذي يصــل اىل مرحلــة االغــرتاب  .7
  .48، ص1982والشعور بالذن  والوحدة والقل  )ماكوري، 

 ويشري الدباا اىل أن الوجودية قدمت مجلة من نقاط االنطالت لعلو النفس.
 نية  نع املوجود البشري )الفرد  احلرية يف اختيار ما ل  وما علي .ان الطبيعة اإلنسا .2
 ان االنفعاس ليس فكرة بل هو ج ء من وجود الفرد وهو دائو اإلحسا  ها. .1
يــرفت الوجوديــون فكــرة العوامــل البيولوجيــة عنــد فرويــد باعتبارهــا فقــرة حمفــ ة للســلوإ بــل أن الســلوإ  .7

  .203، ص1998ب، نض  لشعورهو بالقل  واحلرية )النوا
والوجوديــة تشـــري اىل ان الش صـــية هلــا وجهـــان األوس هـــو الش صـــية االصــلية وال انيـــة هـــو الش صـــية 

 ال ائفة. 
: أن مفهو  االصالة  تد جذور  اىل بداية تاري  ظهور علو النفس الوجودي أو الوجودية Parkويذكر 
   Park, 2001, p.60نفسها )

صيل يتطل  من الفرد أن يصن  خططان لوجود  ويطور أهدافان حليات  ت ويشري أيضان اىل أن الوجود األ
ارها مـن قبلـ  لكـ  ال يقـ  يف الوجـود ال ائـف الـذي يفـرض عليـ  أن يستسـلو لليـت  وبالتـا  يفقـد معـق 

   Park, 2001, p.28حليات  )
وجـود البشـري إلاـاد معـق ويعتقد فرانكل ان مفهو  املعق الذي ا ا  )ارادة املعق  ويعين ب  سع  امل
 يف حيات  والذي يعمل بوصف  داف  للسلوإ ويعتقد ان املعق ل  مستوين. 

 معق احلياة يف اللحرة الراهنة واحلاضرة )اآلن  .2
 معق احلياة اجلوهري. .1

ويف هذا يقوس فرانكل ))إذا كـان مـن املسـتحيل حتديـد معـق احليـاة بطريقـة عامـة فاحليـاة ال تعـين شـيةان 
مضان كوفا تعين شيةان حقيقيان وحمددان للغاية م لما تكون. مها  احلياة ايضان حقيقتـ  وحمـددة للغايـة فهـذ  غا

املها  تشكل مصـري الشـ   فكـل شـ   كـائن انسـاين  تلـف ومتفـرد ومتميـ  وال ميكـن مقارنـة انسـان 
ذلــك توجــد دائمــان  بتنســان آخــر وال مصــري انســان مبصــري انســان آخــر. أن كــل موقــف يتميــ  بتفــرد  ومــ 

  .Frankl 1982 p.109إجابة صحيحة واحدة فق  للمشكلة الي يفرضها املوقف الراهن )
ومعق احلياة عند فرانكل يعد اكتشا  العام بوصف  عاملان ذي معق إذ ال ميكن افرتاض وجود املعـاين 

ا، وهـذ  املهمـة تتحقـ  مـن وكتفا خل  ذاتية بل أن مهمة االنسان تكمن يف البح  عن املعق واكتشـافه
 خالس ثالل لرت  تلفة: 

مــن خــالس مــا ميــنحهو الفــرد للعــام مــن منجــ ات إبداعيــة ذات  Creative Valuesالقــيو االبداعيــة  .2
 فائدة وقيمة من  تلف اجملاالت.
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من خالس مواجهة املوجود البشري )االنسان  ملتاق  الوجودي وتتقلم  م   attitudinalالقيو املوقفية  .1
الرـــرو  الســـليمة واخلـــربات الصـــعبة املـــلثرة الـــي ال ميكـــن تفاديهـــا م ـــل االمـــراض امل منـــة والكـــوارل 

 الطبيعية.
وتــتيت مــن خــالس مــا حيصــل عليــ  املوجــود البشــري )االنســان  مــن خــربات  Experientialقــيو اخلــربة  .7

الفرد أن يبلل املعق فتن   إاابية يف جماس اجلماس والعالقات اإلنسانية، أذ أن الوجودية اذا م يستطي 
وحتــت ظــرو   Meaning lessnessأو الالمعــق  Existeut Vacuumقــد يعــاين اخلــواء الوجــودي 

مســتدمية فــتن خــربة الالمعــق ميكــن تــلدي اىل العصــاب الوجــودي الــذي يســتدع  عالجــ  بتســلوب 
   Frankl, 1982 p.136العال  باملعق )

 مصادر معنى الحياة:
أربعة مصادر اد االنسـان فيهـا ملـا حيقـ   Crumbangh mohalich 1969مولي  حدد كرومباخ و 
 ل  معق حيات  وه : 

 القناعة يف احلياة  .2
 القدرة عل  وض  أهدا  حمددة واجنااها  .1
 ان يكون الفرد لدي  قدرة عل  السيطرة عل  حيات . .7
 االست ارة واحلما  واجلد يف احلياة. .6

 الحرية ومفهوم معنى الحياة 
املفاهيو الي تناولتها الوجودية هو احلرية باعتبارها خاصية مهمة للوجود البشـري. أذ يعـد املوجـود من 

البشري هو اجلوهر الذي يقرر ونتار بفضل احلرية الي تعين مواجهة الغرائ  أو الن عة املوروثة واالجتماعية 
 والي منها العالقة باآلخر.

ت أرب  معطيات للوجود ه  عل  او خاص ذات عالقة   )لقد وجدLebon 2001ويقوس يف هذا )
بالعال  واإلرشاد النفس  يف قضية املـوت لكـل منـا وألولةـك الـذين اـبهو واحلريـة لصـن  حياتنـا كمـا نريـد 

  .Lebon 2001 p.1وتفردنا النهائ  ومعق احلياة )
البشـري اىل الشـعور مبعـق  ويعتقد الباحـ  بـتن احلريـة هـ  احـدى املفـردات احلياتيـة الـي تقـود املوجـود

احلياة، فال معق للحياة بدون احلرية الي  ن  املوجود البشري القدرة عل  االختيار والقرار من أجل حتقي  
 األهدا .

 الحب ومعنى الحياة:
يفعد معق احليـاة دافعـان اساسـيان يـدف  املوجـود البشـري اـو احلـ  ويقـوس فرانكـل )االنسـان يسـتطي  أن 

 حلياتــ  بالتمســك بــالقيو املبدعــة وإجنــاا املطالــ  ومعــق أن ختــرب انســانان واحــدان متفــردان هــو أن يعطــ  معــق
حتب ، واحل  هو أقص  أو أعل  هد  للكائنات البشرية وأن حياة االنسان إمنـا تكـون مـن خـالس احلـ  

  460، ص1990حي   )باترسون، ويف أن 
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البشـري مـن خـالس حتقيـ  غايتـ  أو أهدافـ  الـي يعـد ويعتقد الباح  ان معق احليـاة يتحقـ  للموجـود 
 احل  اك رها تتثريان، فباحل  منتلك معق حلياتنا.

 القيم ومعنى الحياة: 
 بن نوعن من القيو: Rokeachميي  

: وهـ  القــيو الـي تشـري اىل أهــدا  وغايـات الوجـود البشــري Terminal Valuesأوالن: القـيو الغائيـة 
 وتتضمن بدورها: 

 يو الش صية: م ل احرتا  الذات، الرغبة، معق احلياة.الق -أ
 القيو االجتماعية: م ل املساواة، والسال ، احل . -ب

: والـي تشـري اىل أسـالي  السـلوإ املـلثر يف احلصـوس علـ  Nstrument Valuesثانيان: القيو الوسيلية 
 النتائ  وتعديلها وتتحق  بالقيو املتعلقة:

 مكن والطموم والشجاعة وسعة اخلياس.م ل الت Competenceالكفاءة  -أ
   68، ص1992م ل حتمل املسلولية والتسامع لتوفري معق احلياة. )خليفة،  Moralityاالخالت  -ب

 ,Reker, 2000أن القيو   ل حجر األسا  ملصادر احلياة ومعناها. ) Reker 2000ويعتقد ريكر 
p.51   

لــي يتبناهــا يف حياتــ  وهــو متفــرد يف االميــان هــا ويعتقــد الباحــ  أن قــيو املوجــود البشــري الش صــية ا
 ومتحمل مسلولية تفرد  سو  تقود  اىل الشعور مبعق حليات .

 الدراسات السابقة:

 الد اسات ال رب  

اســـــــــــــــــــــــــــــــو  عنوان الدراسة ت
 ابرا النتائ  األداة العينة أهو األهدا  الباح 

العالقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  2
ال وجيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
وعالقتهــــــــــــــــــــــــــــا 
بالســـــــــــــــــــــــــــعادة 
 والرضا باحلياة

شــــــــــــــــــــــــــــري ب
1995 

تعــــر  العالقــــة بـــــن 
العالقــــــــــــــة ال وجيــــــــــــــة 
وعالقتهـــــا بالســـــعادة 

 والرضا باحلياة

جمموعـــــــــــة 
مـــــــــــــــــــــــــــــــن 
 املت وجن

ان العالقــــــة ال وجيــــــة  
ــــــــــــة مرتبطــــــــــــة  اإلاابي
بالســــــــــعادة والرضــــــــــا 

 باحلياة 

 الد اسات االجنب  

اســـــــــــــــــــــــــــــــــــو  عنوان الدراسة ت
 ابرا النتائ  األداة العينة أهو األهدا  الباح 

ــــة بــــن  Kinner الشــــعور مبعــــق 2 ان تـــــــــــدين الشـــــــــــعور  مقابالت مراهقنتعــــر  العالق
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احليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ   وعالقت
بتعــــــــــــــــــــــــــــــــــال  
امل ــــــــــــــــــــــدرات 
 لدى املراهقن

تـــدين الشـــعور مبعـــق  1994
ـــــــــــــــاة وتعـــــــــــــــال   احلي

 امل درات

مبعـــق احليـــاة يشـــكل 
____ نفســـــــــــــــــــــــــيان 
يــــــدف  املــــــراهقن اىل 
 تعال  امل درات

فقــــدران معـــــق  1
احليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة 
وعالقت  ب يادة 

 الوان

Lants 
1994 

هـــــــل هنـــــــاإ عالقـــــــة 
بــــــــن معــــــــق احليــــــــاة 
واالفــــــــراط يف ايــــــــادة 

 الوان

جمموعــــــــــــة 
مــــــــــــــــــــــــــــــــن 
 العائالت

ان اإلحســـــــــــــــــــــــــــــــــا   مقابالت
بـــــاملعق عنـــــد بعـــــت 
العوائــــــــــــــــل دفعهـــــــــــــــــا 
لألكــــــــــــــــل بــــــــــــــــتفراط 
والــــــذي قــــــاد ل يــــــادة 

 يف الوان

 الثالث: منهج البحث واجراءاتهالفصل 

 إجراءات البح :
وعيناتــ  واإلجــراءات الــي يتبعهــا الباحــ  لتحقيــ  أهــدا   يتضــمن هــذا الفصــل وصــفان جملتمــ  البحــ 

حب ــــ  وأســــلوب اختيــــار العينــــة واألدوات املســــتعملة جلميــــ  البيانــــات وأهــــو الوســــائل اإلحصــــائية ملعاجلتهــــا 
 وحتليلها.

 :Population of Rescarchمجتمع البحث 
تربيـة كـربالء املقدســة يف  تكـون جمتمـ  البحـ  احلـا  مـن املرشـدين واملرشــدات العـاملن ضـمن مديريـة

  189إذ بلـــل العـــدد الكلــــ  ) 1026 – 1027مـــدار  املتوســـطة واالعداديـــة وال انويـــة للعـــا  الدراســـ  
   انال. مواعن عل  بعت مدار  كربالء. 83  ذكور و )106مرشدان ومرشدة منهو )

 إجراءات بناء األداة )املقياس(:
ـــاة لـــدى املرشـــدين واملرشـــدات العـــاملن يف جمـــاس يتطلـــ  البحـــ  بنـــاء أداة لقيـــا  مفهـــو  معـــق ا حلي

االرشــاد النفســ  والتوجيــ  الرتبــوي يف مــدار  كــربالء. وقــد اعتمــد الباحــ  األســس اآلتيــة يف بنــاء األداة 
 وه :
 نوع القيا   .2
 أسلوب القيا  .1
 لريقة القيا  .7
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  وع الق ا : -3
الـــذي يقـــو  علـــ  مقارنـــة  Psychometryاعتمــد الباحـــ  يف حب ـــ  احلـــا  علـــ  القيـــا  الســـيكومرتي 

 درجة املستجي  بدرجات املتوس  العا  لآلخرين.
 أسلو  الق ا : -1

بكونـ  يبعـد الباحـ  عـن الذاتيـة يف احلصـوس  self – reportاسـتعمل الباحـ  أسـلوب التقريـر الـذايت 
  .143، ص1987عل  البيانات فضالن عن سهولة التصحيع وتقليل اجلهد )الكبيس ، 

 لق ا : ريق  ا -1
 يف القيا   Likertاعتمد الباح  لريقة ليكرت 

 خطوات بناء األداة )املقياس(:
أن بناء األدوات او املقاييس يتطل  االلالع عل  الدراسات السابقة واملقاييس ذات العالقـة مبفهـو  

 البح  ا إذ الل  الباح  عل  املقاييس االتية: 
 .pil  The purpose in lifeاختبار الغرض من احلياة ) .2
 .LRI  Life Regard Indexقائمة تقدير احلياة ) .1

 ص ات  الفقرات:
 بعد الالع الباح  عل  الدراسات السابقة واملقاييس قا  مبا يتيت: 

 فقرة بشكل أو  ومبا يغط  مجي  جماالت  17صياغة  -
 صالح   الفقرات:

 ,Allenقبــل اخلــرباء ) اىل ان صــالحية الفقــرات وصــدقها يتحقــ  بفحــ  املقيــا  مــن Allenيشــري 
1979, p.96   

ولتحقيـــ  ذلـــك قـــا  الباحـــ  بعـــرض الفقـــرات علـــ  اخلـــرباء واحملكمـــن ذو اخلـــربة يف هـــذا اجملـــاس لبيـــان 
 آرائهو يف صالحية الفقرات واجملاالت الي ه :

 أ  احلياة االسرية  ب  احلياة املهنية )يف املدرسة      احلياة البيةية العامة
 رية: أ  احلياة االس

هـ  شــعور املرشــد أواملرشــدة بالســعادة والرضــا عــن عائلتـ  ملــا يتلقــا  مــنهو مــن معاملــة وعالقــة يســودها 
 احل  واالحرتا  والتعاون. 

 ب  احلياة داخل املدرسة:
هــ  شــعور املرشــد أو املرشــدة بالســعادة والرضــا عــن عملــ  داخــل املدرســة مــن خــالس مــا يقــد  للطلبــة 

 سية ورضاهو عن .واإلدارة واهليةة التدري
    احلياة يف البيةة العامة:
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ه  شعور املرشد أو املرشدة بالرضا والسعادة عن البيةة العامة كاحمللـة أو اجلـريان واألصـدقاء واالقـارب 
 وما تربط  هو من عالقات اجتماعية صميمية.
 وكذلك احلكو عل  بدائل اإلجابة وه :
 ريان، تنطب  عل َّ بدرجة متوسطة، تنطب  عل َّ قليالن، ال تنطب تنطب  عل َّ ك ريان جدان، تنطب  عل َّ ك 

 .%80  فقرات بتتفات أك ر من 7  فقرة وحذفت )10ومت اإلبقاء عل  )
 أسلو  تصح   األدا  )المق ا (:

 – 1وسلا  ةمس بدائل أعطيت أواان تراوحت بن ) –ان األداة مت صياغة فقراكا باجتاهن )إااي 
  1 – 5ل اإلجابـــة بالنســـبة للفقـــرات اإلاابيـــة وأيضـــان أعطيـــت أواان تراوحـــت بـــن )  حســـ  تسلســـ5

 للفقرات السلبية.
 ع ن  ال جرب  االس طالع  :

كـــد  هـــذ  التجربـــة التحـــ  مـــن وضـــوم تعليمـــات اإلجابـــة ووضـــوم الفقـــرات والـــ من الـــذي تســـتغرق  
ات واضــحة والفقــرات واضــحة والــ من   مرشــد ومرشــدة وتبــن ان التعليمــ20ل جابـة وتتلفــت العينــة مــن )

   دقيقة.15هو )
 ع ن  ال جرب  األساس  :

اىل ان نســبة عــدد  Nunnally  مرشــد ومرشــدة وفقــان ملــا يشــري اليــ  200بلــل افــراد العينــة األساســية )
  وذلــك لتقيــل وقــوع الصــدفة 5 :1افــراد العينــة اىل فقــرات املقيــا  اــ  ان يكــون أو ال يقــل عــن نســبة )

(Nunnally, 1978, p.262.  
 مؤ رات الصدق:

 الصدق الظاهري: -3
اىل ان افضـل وسـيلة الســت را  الصـدت الرـاهري هـ  قيـا  عـدد مـن اخلــرباء  Ebel 1979يشـري ابيـل 

  .Ebel 1979 p.79واحملكمن بتقدير مدى   يل فقرات املقيا  للراهرة املراد قياسها )
 .24ة الفقرات. أنرر صوقد حتق  هذا النوع من الصدت يف فقرة صالحي

 صدق البناء: -1
 أوال : أسلو  المجموع    الم طر    : 

 لغرض است را  القوة التمي ية هذا األسلوب اتب  الباح  اخلطوات التالية:
 رت  الدرجات الكلية ترتيبان تنااليان من اعل  درجة اىل ادى درجة يف املقيا . -أ
  مــن الــدرجات 27%ليهــا )اجملموعــة العليــا  وأدى )  مــن الــدرجات أللــ  ع27%مت اختيــار اعلــ  ) -ب

 وألل  عليها )اجملموعة الدنيا .
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لي بــت مســتقلن ملعرفــة داللــة الفــروت واتضــع ان مجيــ  فقــرات  Te-Testاســت دا  االختبــار التــائ   -ت
   يوضع ذلك 2  واجلدوس رقو )0.05املقيا  يفي ة عند مستوى داللة )

  2جدوس رقو )

 الفقرة
القيمـــــــــــــــــــــــــــة  اجملموعة الدنيا لعليااجملموعة ا

 التائية
مســـــــــــــــــــتوى 

االاــــــــــــــــــــــــــــرا   املتوس  الدالىل
االاــــــــــــــــــــــــــــرا   املتوس  املعياري

 املعياري
2 2.2500 0.8214 1.6538 0.7730 5.390 * 
1 1.5673 0.7729 1.2596 0.5213 3.366 * 
7 1.3558 0.6956 1.0385 0.3922 4.052 * 
6 1.8173 0.9113 1.0481 0.4034 7.872 * 
5 1.5385 0.7623 1.3077 0.6086 2.413 * 
4 2.0865 0.8486 1.2115 0.5153 8.986 * 
3 2.4615 0.8116 1.5962 0.8648 7.441 * 
8 1.7212 0.8414 1.2404 0.5305 4.929 * 
9 1.9038 0.8535 1.1442 0.4043 8.202 * 
20 2.0481 0.8744 1.1635 0.4645 9.111 * 
22 1.7308 0.7911 1.1827 0.4572 6.117 * 
21 1.2788 0.6303 1.0769 0.4338 2.691 * 
27 2.1346 0.8596 1.2308 0.5257 9.148 * 
26 1.7885 0.8439 1.3654 0.6691 4.006 * 
25 1.7788 0.8000 1.2981 0.5001 5.197 * 
24 2.2622 0.8503 1.4327 0.6501 7.971 * 
23 2.0769 0.9105 1.0865 0.3445 10.375 * 
28 1.9423 0.7482 1.2115 0.6181 7.679 * 
29 2.0673 0.8275 1.4712 0.6379 5.819 * 
10 2.2596 0.8243 1.2596 0.5023 10.564 * 

 ثا  ا : أسلو  عالق  الفقر  بالد ج  الكل   للمق ا 
للمقيــا  نفســ  يقــو  هــذا األســلوب علــ  ارتبــاط درجــة كــل فقــرة مــن فقــرات املقيــا  بالدرجــة الكليــة 

   184، ص1983)عبد الرمحن، 
   يوضع ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية ملقيا  معق احلياة1جدوس )
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 الداللة درجة االرتباط ت
2 0.32 * 
1 0.33 * 
7 0.27 * 
6 0.37 * 
5 0.47 * 
4 0.41 * 
3 0.45 * 
8 0.22 * 
9 0.24 * 
20 0.39 * 
22 0.26 * 
21 0.39 * 
27 0.35 * 
26 0.19 * 
25 0.24 * 
24 0.26 * 
23 0.36 * 
28 0.27 * 
29 0.47 * 
10 0.31 * 
 0.05* دالة عند مستوى 

 النبات:
  232، ص1980يعد ال بات ضرورة عل  الرغو من ان مقيا  الصدت هو مقياسان ثابتان )فر ، 

 وقا  الباح  بإجراء نوعن من ال بات تا. 
 لنصف  : أسلو  ال جزئ  ا -3

اوجــ   بعــد أن تتكــد الباحــ  مــن عــد   –قســو الباحــ  فقــرات املقيــا  اىل نصــفن بطريقــة )فــردي 
  وهـــ  أقـــل مـــن اجلدوليـــة 0.71وجـــود تبـــاين داس احصـــائيان بـــن نصـــف  املقيـــا  إذ بلغـــت القيمـــة التائيـــة )
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سـت رجة هـ  نصـف   وملا كانت الدرجـة امل0.76  وأظهرت النتائ  أن معامالت االرتباط كانت )1.98)
)ثورنـدايك و هـيجن،  Sperman – Brownبـراون  –املقيا  فقد مت تعديلـ  بتسـتعماس معادلـة سـبريمان 

   3 - 78، ص1989
  وهــ  قيمــة ثبــات عاليــة اذا مــا قورنــت بقــيو ال بــات للمقــاييس األخــرى 83%فبلغــت قيمــة االرتبــاط )

  659، ص1977)الغري ، 
 أسلو  إعاد  االخ با : -1

  Anastasi, 1971, p.116ذا األســلوب مــن أك ــر األســالي  اســتعماالن يف حسـاب ال بــات )يعـد هــ
ولتحقي  ذلـك قـا  الباحـ  وبعـد مـرور أسـبوعن علـ  تطبيـ  )عينـة التحليـل االحصـائ   بإعـادة التطبيـ  

   مرشد ومرشدة العاملن ضمن مـدار  كـربالء املقدسـة. ت25ملقيا  مرة أخرى عل  عينة بلل عددها )
حســ  معامـــل ارتبــاط )بريســـون  بــن درجـــات العينــة يف التطبيـــ  األوس وبــن درجـــاكو يف التطبيــ  ال ـــاين 

  .81.5%فبلغت قيمة االرتباط )
 التطبيق النهائي:

  مرشـد ومرشـدة فقـ  وذلـك لصـغر حجـو جمتمــ  50قـا  الباحـ  بتطبيـ  املقيـا  علـ  عينـة بلغـت )
   مرشدة.18  مرشدان و )32منها )  مرشدان ومرشدة كان 189البح  البالل )

 الوسائل اإلحصائية:
 ت است دا  الوسائل اإلحصائية االتية لغرض معاجلة البيانات احصائيان لتحقي  اهدا  البح .

   االختبار التائT – test .لفةتن مستقلتن 
  معامل ارتباط بريسونPerson Correlation coefficient 
  براون  –معامل سبريمانSpearman – Brown Formulas 
  االختبار التائ  لبعد واحدT- test one sample case 
   معادلة الفاكروبناخ ل نسان الداخلCronbach Alpha 
   حتليل التباين التائTow-way Variance analysis 

 الرابع: النتائج وتفسيرهاالفصل 

 عرض النتائج وتفسريها:
 فسريها وفقان ألهدا  البح  يف الفصل األوس.سو  يتو يف هذا الفصل عرض النتائ  وت

  مرشـــدان ومرشــدة. ظهـــرت 50بعــد إن مت بنــاء أداة البحـــ  )املقيــا   مت تطبيقهـــا علــ  عينـــة بلغــت )
 النتائ  التالية: 
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 الهدف األو : 
تعـــر  مســــتوى معـــق احليــــاة يف الوجـــود البشــــري لــــدى العـــاملن يف جمــــاس االرشـــاد النفســــ  والتوجيــــ  

 الرتبوي. 
 لتحقي  هذا اهلد  قا  الباح  باستعماس احلاس  اال  و 

  فقــرة 20حسـاب املتوســ  احلســاي للــدرجات الكليــة علــ  مقيـا  مفهــو  معــق احليــاة املكــون مــن ) -أ
  .26.10  وباارا  معياري )75.63  مرشدان ومرشدة ويبلل )50وجلمي  افراد العينة احلالية البالل )

  بــــاارا  معيــــاري بلــــل )صــــفر  60فهــــو  معــــق احليــــاة فبلــــل )حســــاب املتوســــ  النرــــري ملقيــــا  م -ب
  .50، ص1977)الغري ، 

لعينــة واحــدة )فركســون،  T- testولغــرض إاــاد داللــة الفــرت احصــائيان مت اســتعماس االختبــار التــائ   -ت
    يوضع ذلك3وجدوس رقو ) 202، ص1991
  3جدوس )
عـــــــــــــــــــــــــــــدد 

 العينة
املتوســـــــــــــ  
 احلساي

االاـــــــــــــــرا  
 املعياري

ســــــــــــ  املتو 
 النرري

مســـــــــــــتوى  القيمة التائية
 اجلدولية احملسوبة الداللة الداللة

 دالة 0.05 1.96 15.61 60 27.10 75.63 50
  ومــن خــالس مقارنــة املتوســ  احلســاي لــدرجات العينــة علــ  فقــرات 3يتبــن مــن خــالس اجلــدوس رقــو )

وسـ  احلسـاي أعلـ  مـن املتوسـ  النرـري   إن املت27.10  بـاارا  معيـاري )75.63معق احليـاة والبـالل )
  وهــ  اكــرب مــن القيمــة التائيــة 15.61  وإن الفــرت داس إذ بلغــت اليــ  القيمــة التائيــة احملســوبة )60البــالل )

وهــذا يعــين ان عينـة البحــ  احلـا  تتمتــ  بالشــعور العـا  مبعــق احليــاة  5%  عنــد مسـتوى 1.96اجلدوليـة )
 اىل التفا س واالظمةنان عل  سالمة ش صية املرشد واملرشدة.  وهذ  النتيجة ملشر إااي يدعو

 الهدف النا ي:
انال  ولغرض حتقي  ذلك  –تعر  مستوى معق احلياة يف الوجود البشري وفقان ملتغري اجلنس )ذكور 

   يوضع ذلك 4لعينتن مستقلتن واجلدوس رقو ) T- testمت استعماس االختبار التائ  
  4جدوس )

د عـــــــــــــــــــــــــــد اجلنس
 العينة

املتوســــــــــــــ  
 احلساي

االاــــــــــــرا  
 املعياري

مســــــــــــــــتوى  القيمة اجلدولية
 اجلدولية احملسوبة الداللة الداللة

 26.6 76.31 65 ذكور
 27.46 74.32 25 انال دالة 0.05 1.46 15.41

  هــو 26.6  بـاارا  معيـاري )76.31يتبـن مـن اجلـدوس أعـال  ان املتوسـ  احلســاي للـذكور والبـالل )
  كمـا بلغـت القيمـة التائيـة 27.76  باارا  معيـاري )74.32اعل  من املتوس  احلساي ل نال والبالل )
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  0.05  ظهــر افــا دالــة عنــد مســتوى )1.96  وعنــد مقارنتهــا بالقيمــة اجلدوليــة البالغــة )15.41احملســوبة )
اة والباح  يفسر هذا الفـرت لصـاش وهذا يعين ان الذكور يتمتعون مبستوى اعل  من االنال يف معق احلي

الذكور بتن  نتيجة لبيعية ملا يتمت  ب  الرجل يف اجملتم  العراق  من حرية يف اشباع حاجات  وملا تتعرض ل  
 املرأة العراقية من كبت وكبع حلاجاكا وحريتها بفعل التقاليد والعادات االجتماعية.

، وهـذا يـدس علـ  قـوة الش صـية العراقيـة رغـو مـا ميـر إذ من واجبهما ارع املعق يف نفو  املسرتشـدين
 ها من ظرو  صعبة يف الوقت احلاضر.

 االستنتاجات:
أن )املرشد واملرشدة  العاملن يف جمـاس االرشـاد النفسـ  والتوجيـ  الرتبـوي يف مـدار  كـربالء املقدسـة  .2

 يتمتعون مبستوى عاس  من معق احلياة يف الوجود البشري.
 احصائيان ملستوى معق احلياة يف الوجود البشري وفقان ملتغري اجلنس ولصاش الذكور.توجد فروت دالة  .1

 التوصيات:
االهتمــا  بــالبحول الــي جتــري علــ  )املرشــد واملرشــدة  العــاملن يف جمــاس االرشــاد النفســ  والتوجيــ   .2

كو الرتبــوي واالخــذ بتوصــيات تلــك البحــول كمنطلقــات أساســية اىل قــرارات تكفــل تطــوير ش صــيا
 والتعر  عل  مشكالكو وحلها.

إقامة دورات تطويرية )للمرشد واملرشدة  لتطوير مهاراكو يف التعامل م  اآلخـرين باألسـلوب العلمـ   .1
ليكونوا عل  دراية كافية بكيفية عد  التتثر مبا يواجهون  من مشـكالت قـد تنشـ  علـ  ش صـياكو 

 وتسب  هلو فقدان املعق حلياكو مستقبالن.
الباح  واارة الرتبيـة االهتمـا  )باملرشـد واملرشـدة  مـن خـالس الوقـو  علـ  معوقـات عملهـو  ويوص  .7

 وجتنبهو الوقوع يف مشكالت مهنية واجتماعية مستقبالن.
 املقرتحات:

 اجراء دراسات أخرى كد  اىل إااد العالقة بن معق احلياة ومتغريات أخرى نفسية. .2
رى يف ش صـية املرشـد واملرشـدة العـاملن يف جمـاس االرشـاد اجراء دراسـات أخـرى تنـاوس متغـريات أخـ .1

 النفس  والتوجي  الرتبوي.
 المصادر

 املصادر العربية:
 القرآن الكر . .2
 .5 ، مذاه  علو النفس، دار االندلس، بريوت، ط1984ايعور، عل  ) .1
و مـن غـري  ، اإلرهاب لدى فاقدي الوالدين يف دور الدولة واقراف2002الشمري، أمحد عل  ذياب ) .7

 فاقدي الوالدين يف مدينة بغداد كلية الرتبية، اجلامعة املستنصرية، )رسالة ماجستري غري منشورة .



 
 

141 

 31 :ال دد

 

، 2نرريــات االرشــاد والعــال  النفســ ، ترمجــة حامــد عبــد الع يــ  الفقــ ، ط 1990هـــ -ي–باترســون  .6
 دار العلو للنشر، الكويت.

ية للعال  النص  الوجودي، جملة علـو  تربويـة   األسس النررية واملنهج1998النواب، ناج  حممود ) .5
 .2نفسية، العدد 

 القيا  النفس ، مكتبة الفالم، بريوت. 1983عبد الرمحن، سعد جالس  .4
  القيا  والتقـو  يف علـو الـنفس والرتبيـة، ترمجـة عبـد ا( 1989ثورندايك، روبرت، وال ابي  هيجن ) .3

 . الكيالين، وعبد الرمحن عد ، مرك  الكت  األردين
   القيا  النفس ، دار الفكر العري، القاهرة.1980فر ، صفوت ) .8
   التقو  والقيا  النفس  والرتبوي، مكتبة االجنلو املصرية، القاهرة.1977الغري ، رم ية ) .9
  التحليل االحصائ  يف الرتبية وعلو النفس، ترمجة هذا العكيل ، واارة الرتبية 1991فركو ، جور  ) .20

 والبح  العلم ، بغداد. والتعليو العا 
   االنسان يبح  عن املعق، ترمجة د. للعت املصري، القاهرة.1982فرانكل، فكتور ) .22
 دعائو الصحة النفسية، املكت  اجلامع  احلدي ، اإلسكندرية. 1978اهلاب ، حممد السيد  .21
 علو الصحة النفسية، دار النهضة العربية، بريوت. 1983الشرقاوي، مصطف  خليل  .27
 ، مطبعة التعليو العا .1لرت البح  يف العلو  السلوكية،   1987س ، وهي  جميد الكبي .26
   الوجودية، ترمجة: اما  عبد الفتام، سلسلة عام املعرفة، الكويت.1982ماكوري، جون ) .25

 املصادر االجنبية:
1. Shantall (1982) relationship of spirituality to cognitive and moral 
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counseling and values. 
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3. Frank L. V.E. (1964). Man's search for meaning: An Introduction to 

Logotherapy. London: Hodder and Stoughton. 
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 لنهائية:مقياس معنى الحياة بصيةته ا

 الفقرات ت
ال  تنطب  عل َّ 

ـــــريان  تنطب  ك 
بدرجـــــــــة  ك ريان  جدان 

 قليالن  متوسطة

      أجد صعوبة يف التعامل م  املسرتشدين 2

      أكر  عمل  لك رة  اع  ملشاكل املسرتشدين 1

      تلموين إدارة املدرسة عل  التقاعس يف عمل  7

شـــــــــكلة اشـــــــــعر بـــــــــالف ر عنـــــــــدما اجنـــــــــع يف حـــــــــل م 6
      للمسرتشد

      اعتقد ان مهنة االرشاد يفلة  5

      حصلت عل  احرتا  وتقدير املسلولن  4

      اشعر بال قة بالنفس عندما أتعامل م  املسرتشدين  3
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      اشعر ان ش صيي مقبولة من قبل املسرتشدين 8

      اشعر بالف ر النتمائ  لعائلي 9

      العائلية مهددة باالفياراعتقد أن حيايت  20

      أ ق لوكنت يف عائلة أخرى 22

      افكر باالنتحار لل الص من حيايت 21

      اجد صعوبة يف كس  األصدقاء 27

      اشعر باالنسجا  م  قيو جمتمع  26

      اشعر ان أصدقائ  حيبونين  25

      أ ق لو اعود لفالن  24

      ادة م  عائلي اشعر بالسع 23

      اشعر ان عائلي متعاونة مع   28

      اشعر ان احلياة يفتعة 29

      اعتقد ان للنا  وجهن 10

 أسماء الخرباء واملحكمني:

 مكان العمل االســــــو ت

 كلية الرتبية  –جامعة كربالء  أ.  . د. أمحد عبد احلسن االايرجاوي 2

 كربالء  –الكلية الرتبوية املفتوحة  اظو  . د. إميان نعمة ك 1

 كلية الرتبية  –اجلامعة املستنصرية  أ.  . د. أاهار حممود الربيع  7

 بغداد  –معهد املعلمات  أ.  . د. اين  عبد الكاظو غامن 6



 

 م نى الح ا   ي الوجود البشري لدى المر دي  والمر دات ال امل    ي مجا  اال  اد النفسي وال وج ه ال ربوي 

145 

 كربالء  –الكلية الرتبوية املفتوحة   . د. مسلو كاظو العيساوي 5
 
 
.
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 ريخهم و يقائدهم(يلويوا االناضول )تا

Alawites of Anatolea (Their history and Ideologies) 
                                   Dr. Mahdi Jamali Far(1) د. مهدي جمالي فر

                                               Dr. Mehri Idreesi(2)د. مهري ادريسي 

           

 الملخص

البكتاشــــية احــــدى أهـــــو الطوائــــف العقائديــــة يف تركيـــــا. وقــــد قــــدرت بعـــــت  -ائفــــة العلويـــــة تعــــّد الط
إذا ما وضـعت  ،، هلذا عدت من االقليات الكبرية )مليون نسمة 25االحصائيات اعداد هذ  الطائفة بـ 

ذور فقــد يف مواجهــة الطائفــة الســنية الغالبــة يف تركيــا. و ألرتبــاط هــذ  الطائفــة بالتشــي  بوصــفها علويــة اجلــ
أثارت جدال لدى الباح ن   ت عن  تسا الت عدة لعل أتها، ماهية جذورها التارنية؟ و ما ه  أهو 

 التحوالت التترنية الي رافقت نشتكا و تطورها، و ما ه  مراحل تكوينها العقائدي؟ 
 المقدمة

ناصــر  و آمــن و علــ  كــل مــن  تطلــ  تســمية العلــوي بصــورة عامــة نســبة اىل علــ  بــن اي لالــ  
بغــت النرــر عــن مــا إذا كــان عاصــر االمــا  علــ  أ  م يعاصــر .  ةالفتــ  بوصــف  وصــيا لرســوس ا( 

                                                        
 لال  دكتوراة جامعة بيا  نور/ ايران. - 2
 اهليةة العلمية/ جامعة بيا  نور/ إيران. عضو - 1
(  الرــرو  الولنيــة و املذهبيــة يف تركيــا ادت اىل التعمــد علــ  االتــاس حــوس نســمة احلقيقيــة للعلــوين، فهنــاإ اخــتال  شاســ  

 10  أفــو 2989حــوس االحصــاء الــذي يــتو اعالنــ  مــن احلكومــة الرتكيــة و مــا يعلنــ  العلويــون ألنفســهو. فقــد اعلــن العلويــون يف عــا  
ماليــن. لكـن حسـ  بعـت الشــواهد املوجـودة و بعيـدا عــن  5مليـون نسـمة لكـن قــد اعلـن بعـت احملققـن أن هــذ  النسـمة ال تتجـاوا 

 مليون علوي يف تركيا. 25االفراط و التفري  بإمكاننا أن نقوس يعي  اليو  أك ر من 
Yaman, ali, Alevilik Bektaşilik nedir? In: www.Alevibektaşi.org)   

 مل يد من التفاصيل حوس االحصائيات امل تلفة حوس العلويون راج : 
üzüm, Ilyas, Günümüz Aleviliği, İstanbul, Tȕ rkiyede diyanet vakfi, 2000, s 20 

http://www.Alevibektaşi.org)
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فاالميان بإمامت  تض  املسلو يف خانة التشي  و من شاي  باملبايعة ل . لكن من قرن التاس  العشـر و حـع 
انية يف آناضـوس و منطقـة البلقـان. و يف العرف –االن استعمل حمققوا الرتإ و الغربين للمجتمعات الدينية 

االمـــر كـــان يطلـــ  علـــيهو ق لبـــاش، ختتـــ  جـــ ، ايشـــي ، ابـــداس، تـــورالت، حـــرويف و يف مفهـــو  اعـــو  البدايـــة
. و اليو  لفظ قلندري و بكتاش . و استعماس عنوان العلويون يعين أفو يغالون بالنسبة لالما  عل  

، وهلـــذ  الطائفـــة يف ال قافـــة الرتكيــــة أ ـــاء  تلفـــة، مـــن أتهــــا العلـــوي يف تركيـــا، يفطلـــ  علـــ  أقليــــة خاصـــة
   7))البكتاشية  وهو أتباع لريقة احلا  بكتاش و  اخلراساين.

شــكلت اهلجــرات الــي انطلقــت مــن ايــران و آســيا الوســط  بعــد االجتيــام املغــو  هلــذ  املنــال  تيــارين 
نهو من واصـل حياتـ  القبليـة البدويـة يف التنقـل و  تلفن يف املنطقة فمنهو من فضل العي  يف املدن و م

الرحاس بن الصحاري و االريا ، األمر الذي أدى اىل أختال  االجواء السياسية و العقائدية بن الريف 
و املدينة و يفا ساعد عل  استفحاس أمر الطريقة الصوفية البكتاشية أتاس احلكا  )سالجقة الرو   حلقوت 

  6).البدوين يف الدولة
أمـــا اعمـــاء وقـــادة العشـــائر الـــذين لبســـوا اهـــاب البـــابوات يف آســـيا الصـــغرى، يف احلقيقـــة هـــو اســـتمراران 

إال فضـة   5)للطريقة الشامانية يف آسيا الوسط  الي كانت جت  العشائر لاعتهو. و ما داحلركة البابائيةد
يف القـرن السـاب ، الـذي كـان  احتجاجية ضد الرلو و اجلور حي  تتسسـت بقيـادة احـد هـلالء البابـاوات

يسـع  اىل افــاء الرلــو علــ  البــدو الرّحــل املهــاجرين اىل األناضـوس. وبعــد فشــلها، إلتــف بقايــا هــذ  احلركــة 
   4)احلركة البابائية  و من هنا تتسست دالطريقة البكتاشيةد. حوس احلا  بكتاش و  )أحد خلفاء قائد

تاشــية القرويــة، والبكتاشــية املدنيــة. وعنــدما بــدأت الــدعوة إنقسـو أتبــاع هــذ  الطريقــة اىل قســمن: البك
الصـــفوية يف األناضـــوس إنضـــو البكتاشـــيون القرويـــون الـــيهو، و كـــانوا مـــن معارضـــ  احلكومـــة، ويســـمون بــــ 
دالق لبــاشد. و م يكــن هنــاإ تعريــف دقيــ  للق لبــاش. ففــ  الوثــائ  الع مانيــة كــانوا يســمون بـــ: ال نــدي ، 

وامللحد، إاّل أفو اشتهروا فيما بعد بـدالعلويند. لكن بق  الق لبـاش ا ـا تترنيـا هلـو والرافض ، والشيع ، 
ويعــين ذوي الــر و  احلمــراء ألفــو كــانوا يرتــدون قبعــات محــراء ذات اثــين عشــر شــقة. ومبــا أن الق لبــاش يف 

وا جـ ءان مـن اجلماعـات الوثائ  الع مانية كانت تعين املرتـد واملتمـرد، فـان ق لبـاش اسـتبدلت بـالعلوين وصـار 

                                                        
7 - Kutlu, Sönmez, Aleviliğin Dinî Statüsü: Din, Mezhep, Tarikat, Heterodoksi, Ortodoksi veya 

Metadoksi. Islâmiyât, C. VI, S, 2003, 3: 32. 
6 - Ethem ruhi fiğlali, Türkiyede Alevilik ve Bektaşilik, Istanbul, selçuk yayinlari, 4-BA SKI, 

1996, s118. 
رى قامـت علـ  غيـال الـدين كي سـرو الســلجوق  يف اجتماعيـة تركمانيـة يف آسـيا الصـغ –احلركـة البابائيـة: اسـو حركـة دينيـة  - 5

ي رو ، بـ  اهتمـا  دكـرت حممـد جـواد مشـكور، انتشـارات : ابـن ي ي، تـاري  سـالجق القرن الساب  اهلجري. مل يد مـن املعلومـات راجـ 
صــــاحلاين ابــــن العــــربي، تــــاري   تصــــر الــــدوس، وضــــ  حواشــــي  اب انطــــوان ، 229ص ،هجــــري مشســــ  2750، الطبعــــة االو تربيــــ ، 

 الصـوفية والن عـات الشـيع  ، الشيا، کامل مصطف ، الفكـر251 ، ص2958ال اني ،  ةطبعال، ةالكاتوليكي ةاليسوع ، بريوت، املطبع
 771 ، ص 2981الطبعة ال ال ة، بريوت،  اهلجري، ىار االنىلس، عشر ال اين القرن مطل  حع

4 - Ethem ruhi fiğlali, op.cil.p.9. 
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وبسب  الفـروت املوجـودة بـن البكتاشـية القرويـة واملدنيـة، فقـد  ـوا البكتاشـية القرويـة   3)امللحدة يف تركيا.
البكتاشـيةد تفسـت د  معـا  -أما اليو  فـان كلمـي دالعلويـة   8)بـدالعلويند و بكتاشية املدنية بـدالبكتاشيةد.

   مجي  )العلوين والبكتاشين  برلمة العلوين.يف تركيا، وقد تفطل  تساحمان عل
 الحاج بكتاش ولي

صويف معرو  بإسو احلا  بكتاش و  و هو ال عيو املشرتإ للبكتاشية و العلوين )الق لباش  و يعتقد 
ألوان جلا، حفيد بابا اليا  )و هو من اعماء احلركة البابائية ، إن احلا  بكتاش كان احد مريدي جد  

أيــد هــذا الــرأي املــلرخ الع مــان  عاشــ  باشــاااد  )مــلرخ القــرن التاســ  اهلجــري  يف كتــاب   9)يــا .بابــا ال
و االفالك  ملرخ القرن ال امن يف )مناق  العارفن  حي  وصف  باخلليفة اخلاص   20))تواري  آس ع مان 

  22)للبابا رسوس الذي ظهر يف ملك الرو  و  ا  البعت بابا رسوس ا(.
ا  بكتـــاش يف نيســـابور. والـــد  ابـــراهيو ال ـــاين، وامـــ  دخـــامتد بنـــت الشـــي  امحـــد، مـــن علمـــاء وفلِـــد احلـــ

ويــذكر عاشــ  باشــاااد  أن   21). نيســابور. ا ــ  حممــد ولقبــ  البكتــاش )مبعــق: املســاوي، النرــري، الع يــ  
 مولــد  كــان يف خراســان، و جــاء مــن خراســان اىل ســيوا ، وبعــد استشــهاد اخيــ  منــت  )الــذي كـــان يف

. وقـد تكـررت عبـارة دجـاء مـن خراسـاند يف اغلـ  كتـ   27)احلركة البابائية  انتقل اىل آماسـي  وقـري شـهر
هــــ بــــدأت هجــــرة القبائــــل  5 / 22التـــاري  والســــري القدميــــة، وهـــ  تــــدس علــــ  اهلجــــرة. ففـــ  فايــــة القــــرن 

هـ هربا من هجو  3 /27هـ والسيما يف 4 /21الرتكمانية اىل األناضوس. و اشتدت هذ  اهلجرة يف القرن 
ســواحل حبـــر قــ وين، وتســـتمر اىل  املغــوس. وكانــت تبـــدأ عــادة مــن آســـيا الوســط ، مــن خـــالس خراســان و

آذربااـان االيرانيــة. وإختـذ هــذا الطريـ  لالبتعــاد مـن صــحاري ايـران. ولعــل احلـا  بكتــاش و  كـان يبحــ  
   26).عن ملجت م  اخلوارا  شاهيان امله ومة فجاء اىل األناضوس

                                                        
3 - Irene Melikoff, Bektashi/ kizilbash, Historical Bipartition and Its consequence, in: Tord olsson, 

Elisabeth ozdalga, cathrina Raudvere (eds) alevi Identity, (istanbul: Swedish Research institute, 1998), 
p.2. 
8 - Ethem ruhi fiğlali, op.cil.p.9. 
9 - DR Mertol tulum, “Menakibul-kudsiyye üzerinde Bir Deneme”, Istanbul, Deniz kitabevi, 

2000, s. 352. 
20 - Irene Melikoff, op.cil.p.2. 
 .782، ص 2741 لهــران،دنيــاي كتــاب،  ،2   العــارفن، تصــحيع وحواشــ ، حتســن يــااا ،مناق  ،افالكــ ، امحــد - 22

الطبعـة ال ال ـة، بـريوت،  اهلجري، ىـار االنىلـس، عشر ال اين القرن مطل  حع لصوفيةا والن عات الشيع  الشيا، کامل مصطف ، الفكر
 .773  ص 2981
21 - Ethem ruhi fiğlali, op.cil.p.137. 
ا  ردانشـ ي ادبيـات وعلـو  انسـاين،بكتاشـي ، نشـري  دانشـكد  حـاج  بكتـاش و  و، قاسـو انصـاري، ،سـبحاين، توفيـ  - 27
 .508، صهجري مشس  2754الشتاء، 210سلسلالعدد امل، 18سنة تربي ، 

26 - Irene Melikoff, op.cil.p.2. 
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ومـــن القصـــائد البكتاشـــية، أن احلـــا    25)ويرهـــر مـــن  طولـــات البكتاشـــية، وكتـــاب دواليـــت نامـــ د
احلــا  بكتــاش بــن ابــراهيو ال ــاين بــن موســ  بــن اســحات بــن حممــد بــن »و هــو   24)بكتــاش كــان هامشيــا.

  ابــراهيو بــن حســن بــن ابــراهيو بــن مهــدي بــن حممــد ال ــاين بــن حســن بــن ابــراهيو املكــر  اجملــاب بــن االمــا
 سـيدال راساين بـناخل حممد بن بكتاش ا احل» و هو:كما ذكر ل  نس  آخر  23).« موس  الكاظو 

 كـر امل ابـراهيو بـن  ـاينال  موسـ بـن  ـاينال ابـراهيو بـن طيّـارال جعفـر بـن ابوريسـنيال راسـايناخل ادياهلـعل  
ا  احلــ بــن ال منيــة فاصــلةالب م ــل هــذا االنتســاب نرــرا لكــنو  28) « كــاظو  الموســ مــا اال بــن اجملــاب
 غري صحيحا.  الكاظو واالما  بكتاش

احلا  بكتاش. فعل  سبيل امل اس: يف  يوهناإ تناقضات ك رية يف كت  واليت نام  املكتوبة بيد مريد
)واليــت نامــ   الــذي كتبــ  حــاجيو ســلطان ذكــر أن احلــا  بكتــاش هــو خليفــة امحــد يســوي. بينمــا تــذكر 

أن احلــا   «األخبــاركنــ  »يــت نامــ  حــاج  بكتــاش  وايضــا اجلــ ء اخلــامس مــن النســ ة املطبوعــة مــن )وال
بكتاش كان مريد الشي  لقمان برند . ويوصلون نس  الشي  لقمان اىل اخلواج  امحد يسوي، ويف بعت 

  29). الروايات الضعيفة يوصلون  اىل حممد احلنفية بن االما  عل  
هـــ فاعتبــار  معلمــان للحــا  بكتــاش غــري 565-4 /2250وعلــ  أن وفــاة امحــد يســوي كانــت يف عــا 

صـحيع، لكــن اتفقـت املصــادر علـ  أنــ  تعلّـو مــن اجــات يسـوي وكــان لقمـان برنــد  واسـطة هــذ  التعلــيو. 
و شارإ احلا  بكتاش يف احلركة البابائية ضد سالجقة الـرو ، لكنـ  م يشـرتإ يف املرحلـة األخـرية مـن   10)

  12)ذحبة كبرية وواسعة يف سهل مااليا.احلركة املذكورة الي ادت اىل م
كــارا اويـوإد. وكانــت  ظهـر احلـا  بكتــاش بعـد ســنوات مـن االختفــاء يف قريـة دكــارايوسد أو دصـولوجا

قبيلة آغوا الصينية تسكن هناإ آنذاإ. ورغو ان  م ينتم  اىل هـذ  القبيلـة لكـن احتضـن  احـدى العوائـل 
  11)اوجها دادريسد.السب  يف تلك القرية، اي دكادينجيك آناد و 

وباعتقاد عاش  باشاااد  م يكن لريقة حلا  بكتاش يف امن حياتـ ، ومـا نفِسـ  اليـ  هـو بعـد يفاتـ  و 
ربيبة احلا  بكتـاش، و علـ  نقـل   -حس  امللرخن -هو من صن  امرأة تفدع  )كادينجينك آنا . وه  

                                                        
نامــ د  دواليـت و نامـ د مللـف هـذا الكتـاب جمهـوس و قـد مت ت ليفـ  بعـد مـرور متئـة عـا  علـ  وفـاة احلـا  بكتـاش. دمناقـ  - 25

دواليـت نامـ د يف  ضـوس كتـ  عديـدة بإسـوعنوانان لكتـ  يـذكر فيـ  كرامـات و خـرت عـادات للعرفـا كبـار املتصـوفة. و قـد كتـ  يف انا
 ترمجة الشيوخ و اوليائهو.

 .9 ، ص1007البالا، بريوت، الطبعة االو  ، ةاالنطاك ، بسيو، علويوا االناضوس، ملسسصبح  - 24
 انفسها.ة  ، و الصفحاملصدر نفس - 23
 انفسها. ة ، و الصفحاملصدر نفس - 28
حممـد تقـ  امـام ،   ةربوط ب  حـاج  بكتـاش و  بنيانرـذار لريقـت بكتاشـّي ، ترمجـهاي مهاي افسان ، فلاد، ريش بر كو  - 29

 .218، ص هجري مشس  2746هران،لي تاري  وادبيات ايران، سرت ک
10 - Ethem ruhi fiğlali, op.cil.p.14 
12 - Irene Melikoff, op.cil.p.2. 
11 - Ibid, op.cil.p.2 
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هـذ  الطريقـة مبسـاعدة مريـدها ابـداس  كت  )واليت نام   افا اوجت  املعنوية. وقد اسست كادينجيك آنا
  17).موس 

اما عن تاري  وفاة احلا  بكتاش، نررا بتن الكات  أفالكـ  كسـائر املـلرخن كـان يـذكر تـاري  الوفـاة، 
هـــ و هــ  الســنة االوىل مــن تــتليف الكتــاب. و بــذلك يرهــر أن ســنة 328 /2728فــان وفاتــ  قبــل ســنة 

ا  بكتــاش امنــا هــو تــاري  موضــوع للحروفيــة لكــ  يســاوي  هـــ الــي نقلــت كتــاري  وفــاة حــ 378 / 2773
  16)كلمة دبكتاشيةد عل  حساب اجلفمل.

وعلــ  مــا نفقــل يف إحــدى نســ  )واليــت نامــ   احملفوظــة يف مكتبــة خلــ  يف مدينــة حلــا  بكتــاش، ان 
 / 2132هـــــ ووفاتــــ  يف ســــنة 404 / 2109عامــــان، وكانــــت والدتــــ  يف ســــنة  47احلــــا  بكتــــاش عــــاش 

و هناإ شواهد اخرى تنسجو م  هذ  التواري ، فان التواري  املذكورة األخرية ه  أصـع مـن   15).هـ449
 غريها. 

و الكرامات املذكورة حلا  بكتاش حـوس عالقتـ  مـ  اوس سـلطان ع مـاين، و كمرشـد و عـون يف ااـاد 
هلـا أيــة هــ ولــيس 9 -  25فكـرة ديـق جــريد ]اجلـي  اجلديــد/ االنكشـارية.، كلهــا مـن موضـوعات القــرن 

حقيقــة تارنيــة. والروايــة الــي حتكــ  أنــ  قــد تنّبــت وبّشــر باســتيالء الع مــانين علــ  الســلطة، وانــ  الــذي قّلــد 
الســــيف لع مــــان غــــااي وقــــا  بتتواــــ ، كلهــــا وِضــــعت يف اواســــ  القــــرن التاســــ  اهلجــــري عنــــدما حريــــت 

  14)البكتاشية بالقوة يف االمربالورية.
لبداية عل  شعائر بسيطة كإشعاس الشموع يف املراسيو، ووجبة دينية، احتوت لريقة احلا  بكتاش يف ا

وجملس  اع، وحل  الرأ ، ولبس قبعة )الف  ، والتكبـري يف مراسـيو اسـتقباس املنتمـن اجلـدد. ولكـن هـذ  
ويعتقــد احلـا  بكتــاش أن اخلــو  ال   13)الشـعائر تطــورت يف القـرون التاليــة لتتسـ  وتنســجو بشــكل أكـرب.

وقـد ذفكِـرت املراتـ  العرفانيـة يف    18)سـان اىل ا( تعـاىل، و العشـ  هـو لريـ  الوصـوس دون غـري .يقود االن

                                                        
17 - Ibid, op.cil.p.2. 
 .509، ص املصىر الساب انصاري، قاسو ،  ،سبحاين، توفي - 16
15 - J.King birage, The Bektashi order of dervishes, London, Luzac, 1937.p. 41. مت تسـجيل والدة و 

امن وفات  و بعت وقائ  حياة احلا  بكتاش و حي تاري  و عقائد البكتاشية خطتَ خاصة يف اللغة العربية. و عل  سبيل امل ـاس سـجل 
هـــ هــذا يعــين أنــ  كــان معاصــرا لســلطان اورخــاين ع مــاين. )ســليمان 464يمان املــدين يف كتابــ  دموســوعة الصــوفيةد والدتــ  يف ســنة ســل

  او امحــــد ســــر  بابـــا الــــذي كــــان مــــن البابــــاوات 54ت، ص 2618دمشـــ ، الطبعــــة االوىل،  -املـــدى، املوســــوعة الصــــوفية، احلرمــــة 
ت. و ذكـر أنـ  كــان معاصـرا لسـلطان اورخـان الع مـاين و أنــ   378ت و وفاتـ  يف عـا   465 البرتاشـية يف مصـر سـجل هـذا التــاري  يف

كــان حاضــرا يف تاســيس ينــ  جر )االنرشــارية  وهــو الــذي انت ــ  هــذا االســو.)امحد ســري بابــا، الرســالة االمحديــة يف تــاري  لريقــة 
 . 9و 4 ، ص 2979العلية البكتاشية مبصر احملروس ، مطبعة الشرت، 

الفرر البالين ف  االناضوس االمـا   ،، حممد عبدالعاس، بديعة509، ص ، املصىر الساب انصاري، قاسو، بحاين، توفي س - 14
 .72 ، ص 1020منوذجا، الىارال قافية للنشر، القاهرة، الطبعة االول ،  -عل  يف معتقد البرتاشية 

 .793، ص 21اسالم ،     بكتاشّي ، دايرة املعار  ب ر  ،الجوردي، فالم  - 13
 .22، ص ، املصدر الساب صبح  االنطاك ، بسيو - 18
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كتــاب املقــاالت )املنســوب للحــا  بكتــاش  حتــت عنــوان داالبــواب االربعــةد وكــل بــاب يتكــون مــن عشــرة 
  19)مقامات، حي  يكون اجلمي  اربعن مقاما، ويعّد هذا من عقائد التصو  االسالم .

جلمــ  بــن  تلــف االقــواس حــوس احلــا  بكتــاش عســري جــدا، حيــ  تصــطف احلقــائ  التارنيــة يف إن ا 
جهة، وتقف االسالري امل تلفة عنها يف جهة أخرى. ولكن املهـو أّن افكـار  كانـت قائمـة علـ  املـداراة و 

  70).التسامع، وان  يدعو اىل االسال  يف إلار العر  وآداب وتقاليد األتراإ
  برتــاش ولــ  فــ  حياتــ  ا  ال؟ هــذا هــو موضــوع نقــاش اختلــف فيــ  البرتاشــيون بعــد هــل تــ و  احلــا 

  72)ت و  من فالمة نورية، بنت خواج  ادريس وكادينجيك آنـا، ورات منهـا ولـدا.موت . فري  البعت ان  
و يعتقد أن سيد عل  سلطان )خضر الل  أو تيمورتاش  هو ابن احلا  بكتاش، و قد خّلف  بعد وفات ، و 

بكتـاش  ة حـا تريـد خلف نفس  إبنا  رسـوس بـا  ومرسـل بـا . و حسـ  روايـات التـاري  الع مـاين إّن ق
 –و  اتبعت بعدتا خليفي با  جلا )باليو سلطان  وقلندر جلا. وهلذا  يت خلفاء الطائفة العلويـة 

  71)البكتاشية الي تنتم  باحلا  بكتاش نسبا بإسو )جلا .
ن احلا  بكتاش م يت و ، وأّن اخلواج  ادريس رفات باألوالد من اكادينجينك آنا، كما يعتقد البعت أ

وســيد علــ  ســـلطان )خضــر اللـــ   هــو واحــد مـــنهو، وهــو لـــيس مــن صــل  حـــا  بكتــاش، بـــل يعــّد ابنـــ  
  77). دالراملعنوي. وأّن احلا  بكتاش تويف دون أن يكون ل  ولد. هذا الفري  يفدع  بـ دالباب

هـــــ  أوس خليفــــة حلــــا  320–805 / 2720– 2601ن ســــيد علــــ  ســــلطان )وعلــــ  أي حــــاس كــــا
بكتاش، و عاش يف عهد اورخان بيك الع ماين )ابن ع مـان بيـك وملسـس الدولـة الع مانيـة ، و كـان مـ  
ســليمان باشــا بــن اورخــان واجلــي  الع مــاين يف دخــوهلو اىل الروملــ  مــن األناضــوس، واســس تكيــة )أحــد 

دمي  توكا )ىف أقص  مشاس غرب اليونـان . وقـد تـويف هنـاإ ومرقـد  اليـو  هـو مـ ار  املعابد عند الصوفية  يف
وبعــد وفــاة ســيد علــ  ســلطان تــوىّل إبنــا  رســوس بــا  ومرســل بــا  االشــرا  علــ    76)للبكتاشــية والعلويــة.

  تكايــا ددميــ  توكــاد ودصــولوجا كــارا ايــوإد. وبعــد وفــاة مرســل بــا ، اســت لف  بــا  جلــا )بــاليو ســلطان
  او الشـي  ال ـاين )جمــدد الطريقـة البكتاشـية  وذلـك يف عهـد حكـو باي يـد ال ــاين بـري ثـان الـذي يعـر  بــ )

 . 75)الع ماين 
واختلفــت الروايــات البكتاشــية حــوس بــاليو ســلطان ك ــريا. وحســ  مــا كتــ  علــ  قــرب  هــو ابــن رســوس 

بــاليو ســلطان حســ  مــا نفقــل يف هـــ بينمــا كــان مــيالد 865 / 2662بــا . إال أّن رســوس بــا  تــويف عــا  

                                                        
19 - Yaman, Mehmet, Alevilik İnanç Edeb Erkân, 4. b, İstanbul: yb,1995, S. 236. 
70 - Ayhan aydın, Akademisyenlerle alevilik bektaşilik söyleşileri, ıstanbul, horasan 

yayınları,1.baskı,2006,s 126 
72 - Cemal Şener, Alevilik olayl (Toplumsal Bir Baskaldirinin kisa Tarihçesi), Istanbul, kurtiş 

matbaasi, 4- Baski, 1989, s 106. 
71 - Ethem ruhi fiğlali, op.cil.p.194. 
77 - Cemal Şener, op.cil.p.106. 
 .27، ص، املصدر الساب صبح  االنطاك ، بسيو - 76
 .26، ص  املصدر نفس - 75
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 31 :ال دد

 

تمـل أنـ  كـان ابـن مرسـل بـا ، الــذي   74)هــ. إذن فـان هـذا اإلنتسـاب خـالئ تارنيـان.887 / 2638 وحيف
اســت لف  بعــد وفاتــ . وتبــدأ الــدورة ال انيــة للبكتاشــية مــ  بــاليو ســلطان. إّن هــذ  الش صــية املهمــة، الــذي 

دخـاس بعـت االبـداعات يف تقاليـد وشـعائر هـذ  الطريقـة، تعد  البكتاشية امللسس ال اين لطـريقتهو، قـا  بإ
و كما فصل اجلماعات املتشـّبهة بالطريقـة   73)وأضف  عل  النرا  الداخل  لل انقاهات تنريمات ك رية.

الذين ظهروا يف إهاب الطوائف الدينية حوس القرى واالريا ، و جعلهو حلقات درويشية جمـردة. و كـان 
ات عف ّابــا، وكــانوا يعّلقــون احللقــات احلديديــة يف آذافــو اشــارة اىل عــ وفهو عــن هــلالء يعيشــون يف اخلانقاهــ

)وهــ  حجـــارة   االصــوس البكتاشـــية، ارتــداء باهلنــكواضــافةن اىل الع وبــة الـــي كانــت يف مقدمــة   78)الــ وا .
وعلـ ، االثنـ  عشـر، و]الت ليـ . احلـ  وحممـد  الئّمـةكانت تلص  فوت احلـ ا  يف حمـاذاة املعـدة  واحـرتا  ل
  79)ه  من الشعائر الي وفضعت يف عهد باليو سلطان.

  شـيةا فشـيةا 25هــ/ 9ويبدو أّن باليو سلطان ع ا االصوس الشيعية واحلروفية الي دخلت بعـد القـرن 
وبسب  ع وبـة   60)يف البكتاشية، يف إلار خاص بعيدان عن التتثر من اإلعال  املذها السياس  الصفوي.

  اخو  قلندر. وقد أثار قلندر احتجاجات كبرية يف وجـ  احلكومـة الع مانيـة، اىل أن باليو سلطان است لف
هـــــــ وقفِتــــــل يف فايــــــة 977 / 2514ه مــــــ  ابــــــراهيو باشــــــا )الصــــــدر االعرــــــو لســــــليمان قــــــانوين  يف ســــــنة 

هـ استولت فرتة من اخلمود علـ  تكيـة احلـا  بكتـاش. 958 / 2552وبعد ذلك وحع عا    62)املطا .
يف التكيــة و نشــ  فــرع البكتاشــية العفــ ّاب. ومنــذ هــذ  الفــرتة   61)لســنة حضــر سرســو علــ  بابــاويف هــذ  ا

و لكن بقيت  67)فصاعدان، مت استحدال مقا  ددد  باباد وداالب البكتاش  االع بد اضافة اىل اجللبين.
  66).االوقا  بيد اجللا، اال أن أعل  مقا  يف الطريقة كانت بيد ددد  باباد

س الق لباش عن البكتاشية، لكن ال ميكن فصلهما اليو  من الناحية التارنية واالجتماعية و رغو انفصا
إعتبارتــا مجــاعتن مســتقلتن. فعقائــد العلــوين والبكتاشــين هــ  واحــدة. و ال يوجــد اخــتال  اساســ  يف 

ال  إجتماع ، ادبياكو وعقائدهو، وحع أّن أصوهلو ه  مشرتكة أيضان. إّن إختالفهو االساس  هو إخت

                                                        
74 - Ethem ruhi fiğlali, op.cil.p.196-7. 
 .525، ص ، املصىر الساب انصاري، قاسو، سبحاين، توفي  - 73
 .73حممد عبدالعاس، بديع ، املصدر الساب ، ص  .و الصفحة انفسها، املصدر نفس  - 78
 .145، ص 22اسالم ،    إملعار  ب ر ا باليو سلطان، دايرة اكرب ديانت،عل  - 79
 .51، ص 1ي جهان اسال ،   ياشار اجات، باليو سلطان، دانشنام امحد  - 60
62 - Aabdulbak gölpinarli, kizilbaş, Lydenin tabi esas,tutularak, islam Ansiklopeeisi telif, tadil, 

ikmal ve tercüme süretile, Istanbul, milli eğiti matbasi evi, 1967, cit 6,s 794. 
   ، و قـد تـوىل الصـدارة )الصـدر االعرـو  يف حكومـة سـلطان سـليمان قـانوين، و لكـن 25هــ/  9خر القرن والدت  يف اوا - 61

ختل  عنها لك  يكون خاد  للتكية )نوع من اخلانقا  . و وصل اىل دحريو اکربد يعن  رئيس الطريق  البرتاشية. و كان وفات  يف عا  
  .2524ه/ 933

(Şevki koca, Bektaşilik ve Bektaşi dergahlari, Ankara,cem vakfi yayınlari,2002,s139) 
67 - Aabdulbak gölpinarli, op.cil.p.794. 
66 - Aabdulbak gölpinarli, op.cil.p.794. 
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  65).ذلــك أن أك ــر البكتاشــية كــانوا يعيشــون يف املدينــة، بينمــا العلويــة كانــت تعــي  حيــاة البدويــة الرّحالــة
فـــان البكتاشـــية هـــ  جمموعـــة   64)ومـــن هنـــا فـــان بعـــت البـــاح ن يلقبـــون العلـــوين بالبكتاشـــين القـــروين 

ىل حدٍّ مـا. كمـا أن العلـوين تـلمن ةرافـات منرمة، بينما العلويون الذين يعيشون يف القرى غري منرمن ا
كمـا إن االنتمـاء للطريقـة البكتاشـية كـان مفتوحـا للجميـ ،    63)اختلطت فيها االسالري من ال قافة احمللية.

بينما العلويون جمتم  مغل  وال يقبلون انتماء غري العلوي اليهو. وبعبارة اخرى ان العلوية وراثيـة والـذي ال 
تطي  أن يكــون علويــا. امــا البكتاشــية فهــ  اكتســابية، واجلميــ  بامكــافو أن ينتمــوا اىل يولــد علويــا ال يســ

  68)البكتاشية.
رغــو أن الــ وا  و االســرة امــران مقدســان ومهمــان عنــد الق لبــاش االناضــولين، و افــو كــانوا يرفضــوا تقليــد 

بـاع أبنـاء احلـا  بكتـاش الصـلبين. ع وبة باليو سلطان، لكنهو كانوا يفعّدون من اجللبين، اي أفو كـانوا أت
بينما البكتاشية كانوا يعّدون الفرع املذكور أبناء  املعنوين، وكانوا يعتقدون أفو من صل  اخلواج  ادريس 

  69))او  كادينجيك آنا 
لقد جنحت احلكومـة الع مانيـة )مـن عهـد السـلطان سـليو فصـاعدا  أن تقسـو البكتاشـية اىل قسـمن: 

كتاشية املدعومة مـن قبـل احلكومـة وكانـت نشـالاكو مباحـة. والقسـو ال ـاين هـو الق لبـاش القسو االوس الب
ويف   50)الــذين كانــت تالحقهــو احلكومــة، وكانــت تقتــل قيــاداكو وأتبــاعهو، وتنفــ  أقربــاَءهو وعشــائرهو.
ة البدوية احلقيقة فان الفرت بن العلوية والبكتاشية هو سياس  قبل أن يكون عقائدي. فانضما  البكتاشي

الرّحــل األناضــولين اىل الــدعوة الصــفوية ونصــركو أدى اىل انفصــاهلو عــن اجملتمــ  الع مــاين حيــ   يــت بـــ 
الق لباش. والوثائ  الع مانيـة اكمـت ق لبـاش أناضـوس بنصـرة الصـفوين ومجـ  املسـاعدات املاليـة والتجسـس 

   52).هلو
وكانوا يوالون الصفوية ك ريان، ومبا أن   51).ايران كان هلالء يرسلون حل  اوجاكو ملساعدة الصفوية يف

الطائفة العلوية الرتكية ه  جمتم  مغل ، وأّن اااكو داخلية فيما بينهو، لذلك فهـو بقايـا الق لبـاش الـذين 
كانوا يف يو   ّما يوالون الصفوية، وكانوا بسب  هذا الوالء يفرهبون الدولة الع مانية. وهو اليـو  يكنـون حمبـة 

صـة لشـا  ا اعيـل، ويقيمـون مراسـيو التكـر  لـ  بـن حـن وآخـر. و كـان يقـرء اشـعار شـا  ا اعيــل يف خا

                                                        
65 - Irene melikoff, op.cil.p.5-6 
64 - J. K. birage, op.cil.p.19/ Bedri noyan, “Bektaşilik, Alevilik nedir?’ Istanbul, ANT/ CAN, 

1995, S.13. 
63 - Abdulbaki gölpinarli, op.cil.p.791. 
68 - Irene melikoff, op.cil.p.6. 
69 - Abdulbaki gölpinarli, op.cil.p.794. 
 .203، ص املصدر الساب  بسيو، صبح  االنطاك ، - 50
52 - Savaş, Saim, XVI ASIRDA ANADOLUDA ALEVilik, ANKARA VADi YAYINLARI, 

birinci baski, 2002, s 62. 
51 - Savaş, Saim, op.cil.p.62. 
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 نسلطاد   و  ّــت حكومــة اردوغــان جســر مضــي  بســفر بـــ 1027اآلداب العباديــة للعلــوين و يف عــا  
  57)د.سماعيلا هشاد اعرتض العلويون اعرتاضا شديدا و للبوا تسميت  بـ دسليو

 ويي  م  سلالنة بايزيد الثاني الى اليومتاريخ العل

أدى عد  إهتمـا  الدولـة الع مانيـة بالرتكمـان املهـاجرين اىل األناضـوس، اىل اسـتقطاهو وتنرـيو امـورهو 
مــن قبــل الصــفوية. و رغــو إحلــات األناضــوس باالراضــ  الع مانيــة علــ  يــد الســلطان حممــد الفــاتع، إال أّن 

قــوقهو. وكــانوا يعيشــون حيــاة شــاقة بــن اجلبــاس حمــافرن فيهــا علــ  أهــا  األناضــوس ظلــوا حمــرومن مــن ح
عقيــدكو. وهلــذا قــرر الســـلطان باي يــد ال ــاين أن يتســـل  علــيهو باظهــار احملبـــة لبــاليو ســلطان والتقـــرب اىل 

وم يتــواى عــن مســاعدكو إذ دفــ  هلــو ســتة اىل ســبعة آال  )آقجــ   اىل   56)البكتاشــية واظهــار الــوّد هلــو.
ن وابنــ  شــا  قلــ ، اللــَذْين كانــا مــن خلفــاء الشــي  حيــدر والشــا  ا اعيــل الصــفوي يف منطقــة خليفــ  حســ

  55)أنتاليا. ولقد استغل شا  قل  هذ  الفرصة و قاد فضة خطرية ضد الع مانين.
فّجر الق لباش يف األناضوس فضات  تلفة ضـد الع مـانين، منهـا فضـات: نـور علـ  خليفـة، وجـالس 

ـــــون، يف عهـــــد حكومـــــة  ـــــا ذوالن الســـــلطان ســـــليو، وأيضـــــا اىل ســـــوغلون )ســـــلكون  قوجـــــ ، شـــــا  و ، باب
ـ 977 / 2519-2513دموااوغالن، بينج  بيك، و  خليفة، قلندر جلا، و... الي حدثت فيما بن

  54)هـ ويف اوائل حكومة السلطان سليمان القانوين.975
الصــفوين والع مــانين، وخــالس هــذ   يف عهــد الســلطان ســليمان القــانوين صــراعات عــدة بــنانــدلعت 

ويف النهايـة جـنع الطرفـان للسـلو، فعقـدا   53)املدة هجو السلطان سليمان االراض  االيرانية ثالل مرات.
هـ   يف آماسي  دون مواجهة اية عقبة حقيقية. 941 / رج 2555مايس 19بينهما معاهدة الصلع يف 

حكمــا بإعــدا  بــري  -مــن واراء الدولــة الع مانيــة وهــو  -وبعــد فــرتة مــن هــذا الصــلع أصــدر خضــر باشــا 
سلطان ابداس )قوج  حيدر  يف مدينة سواسية، وهو من أبرا الشعراء البكتاشية، والذي كان يتمق جم ء 
الصفوين اىل األناضوس واستيالءهو عل  احلكو، وقد شـارإ يف فضـات  تلفـة، كنهضـة ذوالنـون وقلنـدر 

ق لبـاش يف األناضـوس، إال أنـ  بسـب  األجـواء اخلانقـة احلاكمـة فيهـا، م اغضـ  هـذا االعـدا  ال  58)جلا.

                                                        
57 - bogaz koprusunun adi sah ismail olsun in: http://www.zaman.com.tr/politika 24 Kasım 2014, 

Pazartesi. 
 مل يد من املعلومات حوس مكانة شا  ا اعيل فيما بن العلويون ف  ترکيا راج :

Arsalanoglu, Ibrahim. "Şah Ismail Hatayi ve Anadolu Hatayileri." Der Yayinlari Istanbul (1992)./ 
Gündüz, Tufan. Son Kızılbaş: Şah İsmail, Vol, 110, Yeditepe, 2010. 

 .203، ص املصدر الساب  بسيو، صبح  االنطاك ، - 56
 .215-4، ص املصدر نفس  - 55
 .260ال 210 ص ،املصدر الساب  بسيو، االنطاك ،راج : صبح  االناضوس لاللالع عل  فضة ق لباش  - 54
 صـدر، لهـران، يكتاةانـ  انتشـارات سـيدن، نـارمن چـارلس تصـحيع و سـع  ب  التواري ، احسن حسن، راج : روملو، - 53

 هـ و مابعد 970تا.)سنة  ي
ي ادبيـات وعلـو  انسـاين ي دانشكد وهشنام ب  معريف يك شاعر ب ر  علوي بكتاش  اهل آنالو ، ، امام ، حممد تق  - 58

 .223، ص هجري مشس  2737الربي  و الصيف، 25-24 رقودانشرا  شهيد هشي، 
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حيدل اي اعرتاض. وبعد هذا الصلع املذكور انفصل ق لبـاش األناضـوس عسـكريان، وسياسـيان واعتقاديـان مـن 
ايران، واضطروا بالعي  يف أريا  بعيدة، و اضطروا عل  التقية و االنطواء الداخل  حمافرة عل  عقائدهو 

  59)اعرافهو. و
وخــالس القـــرنن احلــاد  عشـــر و ال ــان  عشـــر اهلـــجر  م حيـــدل اي حتــرإ ملحـــو  مــن قبـــل ق لبـــاش 
األناضــوس. ويبــدو أن توجــ  احلكومــة الصــفوية اــو التشــّي  الفقهــ ، وضــعف الصــفوين التــدرا ، وتشــّدد 

لـ  السـلطة يف ايـران، أدى اىل التدابري الع مانية ضد محاة الصـفوين، وبالتـا  إسـتيالء نـادر شـا  افشـار ع
  40)يت  العلوين من احلكومة االيرانية بشكل كامل.

اهلجـري هـ  ما يـت  27إّن اهو حادثة شـهدكا الطائفـة العلويـة الرتكيـة يف النصـف االوس مـن القـرن 
-2808هــ عنـدما قـرر السـلطان الع مـاين حممـود ال ـاين )2161 / 2814بواقعـة اخلرييـة. وذلـك يف عـا  

هــــــــ ، وضـــــــمن اصـــــــالحات  اجلديـــــــدة، بـــــــااالس فرقـــــــة يـــــــين جـــــــري العســـــــكرية 2117-2155 / 2879
  42))االنرشارية  الي كانت تتعل  معنويان بالبكتاشية.

بعـد ااــالس فرقـة يــين جـري مت منــ  نشـاط الطريقــة البكتاشـية ايضــان، ذلـك ألن الدولــة الع مانيـة كانــت 
رقــة يــين جــري، حيــ  امــر الســلطان حممــود ال ــاين بت ريــ  تعتقــد ان البكتاشــين هــو الــذين ســاندوا  ــرد ف

جيمــ  التكايــا الصــغرية للبكتاشــية، ومصــادرة امــواهلو او اعطائهــا للفقــراء، وتبــديل التكايــا ذات البنايــات 
املفيدة اىل ما يفيد )عّباد املسلمن  م ل جوام ، او مساجد حملية، او مكات ، اومدار . وهكذا بدأت 

  41)البكتاشية اثر ذلك االمر. و يت هـذ  الواقعـة يف الوثـائ  التارنيـة بواقعـة اخلرييـة. عملية ختري  تكايا
وكانـت هــذ  الواقعــة ســببا للتقــارب بــن العلـوين والبكتاشــين، و ادى اىل امت اجهمــا بشــكل كبــري، و قيــل 

   47)بإحتادتا.
دمية للبكتاشية. ولكن البكتاشين بعد إلغاء البكتاشية مت تعين شيوخ النقشبندية عل  اخلانقاهات الق

اضـــافوا الطربـــوش علـــ  قبعـــاكو، وحصـــلوا علـــ  اجـــااات مـــن شـــيوخ النقشـــبندية، و ســـلكوا أســـهل الطـــرت 
  46)للمشي ة يف اخلانقاهات. 

 / 2910-2814و نســ  قــرار االلغــاء بعــد حممــود ال ــاين بشــكل كامــل. وقــا  مجــاس الــدين اجللــا )
قتــ  مــ  بالبــابوات  بارســاس يف لــن اىل أبعــد منــال  األناضــوس، هـــ  )الــذي تــدهورت عال2779 -2169

                                                        
59 - David zidan, “THE ALEVI OF ANATOLIA”, in, www. AleviBektasi.org 
ن ودخــوهلو ىف اواخــر حكــو الشــا  ا اعيــل ويف نتيجــة هجــرة بعــت العلمــاء االصــولين مــن جبــل عامــل والبحــرين اىل ايــرا - 40

 للقصر الصفوي، تعّ ا االجتا  الفقه  وضعفت التوجهات الصوفية.
الطبعــة ، آســتان قــد  رضــوي، مشــهد، 1جــ  شــاو، اســتانفورد، تــاري  امپرالــوري ع مــاين، ترمجــ  حممــود رمضــان ااد ،   - 42
ة راج : عبدالع ي  حممد الشناو ، لاللالع عل  العالقات الوثيقة بن البرتاشية واالنرشاري .12، ص هجري مشس  2730، االو 

 .682و680 ، ص 2980، مطبع  جامع  القاهر ، 2الدولة الع مانية دولة اسالمية مفرت  عليها،   
 ،3ي جهان اسال ، اير نرر غالمعل  حداد عادس،   اروس قليچ، حممود، تصّو  در آسياي صغري وبالكان، دانشنام  - 41
 .614، ص هجري مشس  2781، الطبعة االو ان، هر لاملعار  اسالم ، بنياد دايرة
47 - Hülya, küçük, bektaşilik ve aleviliĝin sufi ve esoterik boyutu karşilaştirmali kavram analizi, 

islamiyat, cilt6, say3, (temmuz-eylül 2003), s151. 
 .517، ص املصدر الساب قاسو،  انصاري، ،سبحاين، توفي  - 46
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الستقطاب العلـوين وتع يـ  نفـوذ  فـيهو. وقـد أعلـن أن اجـات احلـا  بكتـاش مصـدرا واعتـرب كـل )دد   ال 
   45)يكون مع  منحرفان.

هـذ   واستطاع أن يستقط  تلك اجملموعة من الـ )دد   الذين م يعتنـوا باجللبيـة، وأن يضـاعف نفـوذ 
هــ  عـادت حيـاة جديـدة اىل البكتاشـية، ونشـ  2714 / 2908الطريقة. ويف املرحلة ال انية للمشرولة )

فرع دباباغاند بعد اسـتقطاب ثقـة عبـد احلميـد ال ـاين الع مـاين. واقيمـت التكايـا مـرة اخـرى، ودبّـت احليـاة 
خـالس احلـرب  -اس الـدين اجللـا فيهو حتت ظل املالمتية رغو توتر العالقات مـ  الع مـانين، وقـد قـا  مجـ

  44) م  الك ري من ]العلوين. البكتاشين، و ارساهلو اىل احلرب متطوعن. -   2926العاملية االوىل )
دعـــا أهـــل الطريقـــة وال ســـيما العلـــوين  -الـــذي كـــان بكتاشـــيا  -كمـــا أّن مصـــطف  كمـــاس )أتـــاتورإ  

  . و للــ  مــنهو املســاعدة، فاســتجابوا 2928 -2917البكتاشــين للمشــاركة يف حــروب االســتقالس )
دعوتـــ  و وقفـــوا معـــ  حـــع فايـــة احلـــروب، ألفـــو كـــانوا يكرهـــون الســـاللن الع مـــانين، و يـــدعمو تيـــارات 

  43)املعارضة للع مانين دائما. 
  و بعــد افتتــام الربملــان الرتكــ ، صــار مجــاس الــدين اجللــا نائبــان عــن 2910و يف نيســان ]ابريــل. عــا  

  و بعــد وفاتــ ، اســت لف  2912قــري شــهر، وارتقــ  فيــ  اىل منصــ  نائـ  رئــيس الربملــان. ويف عــا   مدينـة
  أعلـن مصـطف  كمـاس 2911وأخـريان ويف عـا    48)أخو  وّ  الدين اجللا، واسـتمر بـدعو أتـاتورإ أيضـا.

خلــ  والســلطان   إلغيــت اخلالفــة و مت 2916إلغــاء الســلطة الع مانيــة و قــا  بــإعالن اجلمهوريــة. ويف عــا  
و سقطت اخلالفة الع مانية عل  يد أتـاتورإ مـا ادى اىل ااديـاد  49)عبد احلميد ال اين آخر سلطان ع ماين

شعبيت  بن العلوين، وأنشد الشعراء القصـائد يف مدحـ ، بـل ولّقبـ  الـبعت بــداملهديد الـذي ظهـر، ألفـو  
  30)كانوا بانترار من حيي  آماهلو مرة اخرى.

العلوين ألتاتورإ ك ريا جدا، حي  إفو استمروا مبساندت  رغو إلغائ  مجي  الطرت الصوفية كان ارتيام 
واجلماعات الدينية. إّن فصل السياسة عن الدين )العلمانية  رف  الك ري من القيود والتهديدات الي كانت 

ل قـراهو مـن السـكان، فقـد حتي  بالعلوين آنـذاإ. هجـرة العلـوين الكبـرية اىل املـدن الكـربى ادى اىل تفريـ
  32)هاجروا اىل املدن الكربى كتنقرة واسطنبوس، وبعد اهلجرة اخنرلوا للعمل يف املعامل والدوائر احلكومية.

                                                        
45 - Abdulbaki gölpinarli, op.cil.p.794. 
44 - Ethem ruhi figlaliy, op.cil.p.209. 
43 - baki öz ; "kurtuluş savaşinda alevi bektaşiler" ; Istanbul ; canyayınlari; 3-baski; 199 ; s.1-4 
48 - Ethem ruhi fiğlali, op.cil.p.209 
هــران، لا ، مرکــ  بااشناسـ  اســال  وايــران، فريـدون بــدر  ، ترمجــ ها  اســالم  جديــدسلسـل ، کليفـورد باســورل، ادمونــد - 49

 .646، ص هجري مشس  2782، الطبعة االول 
30 - baki öz, op.cil.p.78 
هران، ل   مطالعات راهربد ،ژوهشرد بهر  جديد امنيت در خاورميان ، ترمج  قدير نصر ، جل ، نور، ج ، مارتن،  - 32
 .103-8، ص هجري مشس  2787
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وكانت نتيجة هذ  اهلجـرة عـد  اسـتطاعة شـيوخ الطريقـة )دد   بـتداء واجبـاكو التقليديـة، فمنـذ حقبـة 
و اال نادران، و ترى االوالد يف البيةة اجلديدة حي  جهلوا الستينات فصاعدا ابتعدوا عن شعائرهو وتقاليده

  31)أصوس الطريقة العلوية  اما، فلهذا تلقت الشعائر والتقاليد العلوية ضربات ململة.
وبتصـاعد وتـرية اهلجـرة يف السـبعينات، عـاش العلويـون يف ضـواح  املـدن الكبـرية و يف االكـواخ. ونرــران 

إجنذب اجليل العلوي امل قف اىل شعارات االشرتاكية يف العدالـة واملسـاواة. فـإّن  لألوضاع املعيشية املت ّلفة
أغلبيـــة أعضـــاء املنرمـــات اليســـارية املســـّلحة وغـــري املســـّلحة كانـــت مـــن العلـــوين او مـــن أوالدهـــو، حبيـــ  

كمـا   37)ة.صارت الرموا العلوية )الشارب الطويل واالنشودات العلوية  رمواان ل جتاهات ال وروية واليساري
اخــذت روايــاكو العقائديــة صــبغة سياســية، فتصــبع االمــا  علــ  عليــ  الســال  نصــري املستضــعفن والفقــراء، 
وإبنا  احلسن واحلسن شهداء الدفاع عن املرلومن. إّن إجتا  العلوين اىل االح اب اليسارية يبدو واضحان 

اب بن اليمن واليسار يف تركيـا يف حقبـة وخالس فرتة االستقط  36)بشكل جل  من مقارنة آراء االح اب.
  2938الســــبعينات أصــــبحت كلمتــــا )العلــــوي  و)الشــــيوع   تـفـــذكران كمفهــــومن مرتادفـَــــْن. ويف ســــنة 

]وبذريعة احتاد العلوين بالشيوعين. قا  احل ب اليميـين املتطـّر  داحلركـة القوميـةد بقيـادة القـوم  املتطـّر  
 200ية يف مدينة قهرمـان مـاراش ]يف جنـوب تركيـا. قتـل فيـ  اك ـر مـن آل  ارسالن توركي  مبذحبة سياس

  حيــ  كشــف عــن  ــاو  2980مّهــدت هــذ  احلادثــة أرضــية اإلنقــالب العســكري يف عــا    35)علــوي.
اجلــي  مــن االحــ اب اليســارية. فقــا  بــاإلنقالب العســكري يف هــذ  الســنة النــ  كــان يعتقــد أن االحــ اب 

 . 34)مهورية. و كان تعبري العلوين عن هذا االنقالب بتطهري الطائفة العلويةاليسارية ه  أكرب كديد للج
من األتراإ يف أملانيا كانوا  % 70بعد الوقائ  املذكورة هاجر الك ري من العلوين اىل اوروبا، حبي  أن 

يف  وشــكل العلويــون إحتــادات يف كــل مــن بلجيكــا، وبريطانيــا، وسويســرا، وفرنســا وحــع  33)مــن العلــوين.
  38)الـــف عضــو مـــنهو يف االحتـــاد االوروي للجمعيـــات العلويـــة. 70 . شـــارإ 1000اســرتاليا. ]ويف عـــا  

  بل وحع قبل ذلك اصي  امل قفـون العلويـون 2992وبافيار االحتاد السوفيي واملعسكر الشرق  يف عا  
ألفـــو اســـتنتجوا أن الفكـــر ةيبــة أمـــل جتـــا  الشـــيوعية، وتبلـــورت لـــدى العلــوين فكـــرة العـــودة اىل هـــويتهو، 

  39)العلوي أك ر مطالبة للعدالة واملساواة واحلرية مـن االشـرتاكية، وهكـذا ظهـرت ايديولوجيـة جديـدة منهـا
وبرهــور االســال  السياســ  الســـين يف تركيــا، وانطــالت نشــالات االســـالمين الســنة فيهــا، شــعر العلويـــون 

                                                        
31 - David zidan, “THE ALEVI OF ANATOLIA”, in, www. AleviBektasi.org. 
   مطالعـــات راهـــربد ،وهشـــرد ب    معاصـــر، وهشـــ ، تـــتثري علويـــان بـــر سياســـت ترکيـــ ب   ارش ، کـــقـــا  ، حممـــد علـــ  - 37

 .8، ص هجري مشس  2787هران، ل
 .نفس ، و الصفحة انفسهااملصدر  - 36
 .91 ، ص 1007االول ،  عةن ف  ترکيا، دارالرنوا االدبي ، بريوت، الطبالعلويو  ،اجلهمان ، يوسف - 35
 . ، و الصفحة انفسهااملصدر نفس - 34
 .91ص   ،املصدر نفس - 33
 ، ترمجـ  ابواحلسـن خلـ  کا، علويت يو فلسف  ويو را  اند بها  علويان در ارو و، رئيس اجنمنجيجل کمصاحب  با   - 38

 .42ص هجري مشس ، 2781ا، ج ب   ،رمقاالت فرهن منفرد، جمموع 
 .8ص  ، املصدر الساب ،قا  ، حممدعل  - 39
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ة العلويــــة. وأصــــبع الــــدفاع العلــــوي جتــــا  النهضــــة بــــاخلطر وبــــادروا بتتســــيس وتوســــي  املنرمــــات االســــالمي
  80)االسالمية السنية عامالن الااد وحدة سياسية فيما بينهو.

إن اخلشــية مــن انتمــاء الشــباب اىل املــذه  الســين، دفعــت العلــوين للبحــ  عــن أســالي  وامكانيــات 
ت ومـا بعـدها، قامـت احلكومـة الي تساعد عل  إعادة العالقة بتقاليدهو العقائدية. ومنذ أواس  ال مانينا

وبســب    82)ببنــاء املســاجد يف القــرى العلويــة وارســاس أئمــة مجاعــات حنفيــة هلــا. -رغــو  الفــة األهــا   -
عج  شـيوخ الطريقـة العلويـة عـن اإلجابـة علـ  تسـا الت الشـباب، وانعـدا  املصـادر املكتوبـة صـار التعلـيو 

  ااداد انتشــار كتــ  2988ن مســلولية التوعيــة. ومنـذ عــا  العقائـدي أمــران شــاقان، فتحمــل امل قفـون العلويــو 
  81)العلوين بشكل كبري جدان.

 ، وألوس مرة يف التاري  املعاصر، جترّأ العلويون علـ  قبـوس هـويتهو املكبوتـة، وأعلنـوا 2989و يف عا  
 للحكومة بكل صراحة عن مصاحلهو اجلمعية، مطالبن باملساواة م  األغلبية السنية.

  ، املعرو  ببيان العلوين، اك ر مطالبهو كالتا :2989بيان آذار )مار   وتضمن 
 اعتبار العلوية من املذاه  االسالمية. -2
 ميليون علوي يف تركيا. 10يعي   -1
املسلمون الس ّنة يف تركيا ال يعرفون شيةا عن العلوين، بل يكررون االشائعات املنتشرة عـنهو منـذ  -7

 وال يلي  يف العصر الراهن البقاء عل  التصورات الع مانية املعادية عنهو. العهد الع مانين.
إّن إدارة االمور الدينية )منرمة الشلون الدينية  ال   ل غري أهل السنة، بينما العلويون هو ثلـ   -6

 سكان تركيا، واحلكومة تتجاهلهو وتعلن تركيا بتفا دولة سفنّية.
ية. عل  العلوين بعد إعالن اجلمهورية، اال أّن الضغوط الش صية، رغو انتهاء الضغوط ]احلكوم -5

والسياسية، واإلجتماعية ال ت اس مستمرة، وهو ال يتمتعون حبرية الفكر واإلنتمـاء الـديين. هـذا بينمـا تـن  
 من الدستور الرتك  عل  م ل هذا احل . 16املادة 
ائــــد وثقافــــات وآداب وأعيــــاد وأشــــعار ال كــــتو وســــائل االعــــال  العامــــة بنشــــر معلومــــات عــــن عق -4

 وموسيق  واآلداب الشعبية للعلوين. 
 عل  احلكومة أن  ن  منرمة الشلون الدينية من بناء املساجد وإرساس األئمة اىل قرى العلوين. -3
هنـــاإ اعـــال  مضـــاد للعلـــوين يف املـــدار . يطالـــ  العلويـــون بالغـــاء التعلـــيو الـــديين االجبـــاري يف  -8

 ذلك ألن  نالف مبدأ علمانية الدولة. املدار ،

                                                        
80 - Reha Çamuroğlu, “Alevi Revivalism in Turkey”, in: Tord olsson,…(eds) Alevi identity, 

Istanbul, Swedish research institute, 1998, P. 80 
ر ترکيــ ، جمموعــ  مقــاالت جانــ  غربــ  )دفــرت دو   انت ــاب وتــدوين:   علــو  دباايــاب  فرقــ  ، ، کريســتيناککهــل بــودرو  - 82

 .75هجري مشس ، ص2731، الطبعة االو هران، ل  ،رها  فرهنوه ب  دفرت ، فريدااد ، حممدجواد
 .16، صاملصدر نفس  - 81
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إّن األجواء املعادية للعلوين تركت تتثريها السلا علـ  أعضـاء احلكومـة والربملـان، حبيـ  أصـبحوا  -9
 نشون حع من كلمة العلوي.

تسع  احلكومة لرتوي  أّن )فكر  العلوين هو نفس الفكر الشيع  يف ايران اليو ، وهذا  الف  -20
  87).ليس هناإ أّي شب  بن علوي  األناضوس والشيعة يف ايرانللواق ، ف

إّن التتثري الشامل للدين عل  احلياة العامة يف التسعينات، واهلجو  علـ  الفنـدت املعـد إلقامـة ضـيو  
ش صــا مــنهو. ]كــان هــذا احلــادل  73مــل ر تكــر  بــري ســلطان ابــداس، مــن كبــار شــعراء العلــوين، وقتــل 

ن، الكاتـ  الرتكـ ، حــوس القـرآن. وحـوادل اخـرى كاغتيــاس اثنـن مـن العلــوين يف بسـب  كلمـة ع يـ  نســ
علــوي اثــر الرصــاص يف ترـاهرات احتجاجيــة ضــد االغتيــاس املــذكور، وحتقــري   25 ، ومــوت 2995مـار  

 كلمة ق لباش واعتبار  امرا غري أخالق  يف أحد الربام  التلف يونية، و... كل ذلك ااد توتر عالقة العلوين
  فيمـا بعــد، 2995مـ  أهـل الســنة، وأدى اىل تراجـ  العلـوين عــن مـواقفهو اليســارية منـذ انت ابـات عــا  

واإلدالء بـــ رائهو املتشـــتتة ملصـــلحة أحـــ اب  تلفـــة. كمـــا أّن احلـــوادل املـــذكورة أدت اىل مطالبـــة العلـــوين 
و هذا اهلد  م   86).بتشكيل ح ب سياس  جديد للوقو  يف وج  االح اب االسالمية السنية احلاكمة

يتحقـــ  حـــع اآلن، وذلـــك ملغايرتـــ  مـــ  القـــانون الرتكـــ  مـــن جهـــة، واخـــتال  و ـــّ ت العلـــوين مـــن جهـــة 
  85).اخرى

يعد إنضما  تركيا اىل االحتاد االوروي فرصة هامة للعلوين، ذلك ألن  يتكفل باحلفا  عل  حقوقهو. 
القومية والدينية بناءن عل  ذلك. و هذ  املستلة أدت اىل  ألن  يستل   رعاية معايري كوبنهاغن واعطاء احلرية

بروا بعت االختالفات، وذلك بسب  معارضة اك رية اهل السنة وح ب العدالة والتنمية االسالم . ورغو 
يف  –عــد  وجـــود أيــة مشـــكلة خاصــة حـــع اآلن، لكــن حيتمـــل أن تكــون مســـتلة احلريــة وقضـــايا العلـــوين 

  84)لبات االحتاد االوروي من تركيا.يف قائمة مطا -املستقبل 
 يقائد العلويي 

تكمن االرضية املساعدة يف تكوين و تطوير عقائد العلوين اىل إن العقائد العلوية شـتفا شـتن الك ـري 
مــن العقائــد الدينيــة االخــرى تكونــت يف مرحلــة تارنيــة معينــة، ومــن ت شــهدت حتــوالت  تلفــة يف لــواس 

العقائـد العلويـة أن ماهيـة هـذ  العقائـد هـ  تركيـ  مـن معتقـدات  تلفـة. ومـن  حياكا. ويرهر مـن دراسـة
أبرا عناصر املاهّيات الي جعلت من العلوين فرقة إنتقائية ه : الشامانية، والتصو ، والتشي ، وتتثريات 

 االرضية العقائدية احمللية ملنطقة األناضوس. 

                                                        
 .95-3، ص ، املصدر الساب يوسف اجلهمان ، - 87
86 - David zidan, “THE ALEVI OF ANATOLIA”, in, www. AleviBektasi.org. 
85 - David shankland,, The Alevis in turkey, the emergence of a secular Islamic tradition, London 

and Newyork, Rontledge curzon, 2003, p. 80. 
 .8، ص املصدر الساب  ،قا  ، حممدعل  - 84
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 الشامانية
ومبـــا أن بعـــت العقائـــد االســـالمية    )بعـــت العقائـــد الشـــامانية.ألتـــراإ قبـــل اعتنـــاقهو لالســـال  لكـــان 

كاإلميان ببقاء الـروم، واحليـاة االخرويـة، واجلنـة والنـار، واالضـحية (، و... قريبـة مـن عقائـدهو، فتوجهـوا 
اىل اإلسال  بسهولة. لكن يبـدو أن اك ـر تـتثريا هـو اسـت دا  مسـم  )الشـي   و)الـو   يف االسـال  بـدال 

  او )مشن  يف العقائد الرتكية، ذلك ألن للشي  واالولياء كرامات أيضا، وهـو  امـان م ـل الشـمن من )كا 
  83).يستطيعون اإلخبار عن الغي  وشفاء املرض 

ــــران اىل األناضــــوس، كــــان العــــام االســــالم  ميــــر  ــــون اىل االســــال  وعــــربوا مــــن اي ــــدما دخــــل اآلغواي عن
كــان ظهــور شــيوخ الصــوفية ، وكرامــاكو، ومنــاقبهو يف القــرن مب اضــات عــدة يف التيــارات الصــوفية. حبيــ   

الرابــ  اهلجــري مشــهودان، لــيس يف ةــارا وفرغانــة فحســ ، بــل حــع يف املنــال  الرتكيــة  -العاشــر املــيالدي 
امل تلفــة. وكــان هــذا االمــر ظــاهران بشــكل كبــري بــن األتــراإ املهــاجرين، ألفــو كــانوا يلمنــون يف معتقــداكو 

وم يكن إسال  األتراإ   88)اس الشي  والكاهن الذي يستطي  أن يستجي  حلاجاكو الروحية.السابقة بتم 
الر ّحــل اســالما فقهيــان، بــل كــانوا يتعلمــون االســال  مــن الــدراوي  )البــابوات والــددهات . وكــان الــدراوي  

لتســــاهل بــــدورهو يشــــرحون االســــال  بلغــــة بســــيطة وعلــــ  قــــدر عقــــوس األتــــراإ الرّحــــل وشــــب  الرّحــــل مــــ  ا
  89)والتسامع.

 التصوف
إّن بنيـــة العقيـــدة العلويـــة، واســـت دا  املصـــطلحات الصـــوفية، كــــاملرشد، واملريـــد، والطريقـــة، واحلقيقـــة، 

كمـا إّن امتـ ا  الطـرت الصـوفية بـالبعت،   90)والفتوة، و... يعط  الدليل الكـايف علـ  العالقـة بالتصـو .
ت الصـــوفية كـــان لـــ الل لـــرت التـــتثري األكـــرب علـــ  ظـــاهرة مشـــهودة يف تـــاري  التصـــو . ومـــن بـــن الطـــر 

 البكتاشية، ه  املالمتية، والقلندرية، واحلروفية.
ردة فعل عل  ف  الصوفية لألوقا ، وبرا ذلك يف إنفصاهلو عن النـا  مبالبـس  )* ظهرت املالمتية 

راهرون بتفو من أوض  ومراهر خاصة والتراهر بال هد. كان املالمتية يلكدون عل  َكّد اليمن، وكانوا يت
                                                        

( . : لاللالع عل  الشامانية راج 
 Eliade, Mircea,"Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy, New York, 1964.  
 
83 - Ethem ruhi fiğlali, op.cil.p. 84. 
88 - Ibid. op.cil.p.100 
89 - Ibid. op.cil.p.103 
90 - Hülya, küçük, op.cil.p.15. 
يـرى أن هـذ  النسـبة لغـة  ، و«املالمتيـة»هــ  يعـرتض علـ  اسـو 478 /2160لقد كان الشي  األكرب حمي  الدين بن عـري )تــ )* 

 ،دارصــادر، اجمللــد ال الــ ، قــرأ  و قىــو لــ  نــوا  اجلــرامالفتوحــات املريــة،  ،عــري، حميــ  الــدينالبــن ا«.)املالميــة»ضــعيفة، ويســميهو 
هـــ  قــد عقــد يف كتابــ  645 / 2031ومــن قبــل كــان اهلجــويري علــ  بــن ع مــان اجلــالي )تـــ  12ص ، 1003، الطبعــة ال انيــة ،بــريوت

نسـبة إىل شــي هو األوس أي « القصــارية»بابــا لبيـان املالمــة، ت  َـّ  أصـحاها يف الكــال  عـن فــرت الصـوفية الفرقـة « كشـف احملجـوب»
-تصــــحيع و كشــــف احملجــــوب،  ، علــــ  بــــن ع مــــان،هـــــ . )هجــــويري132 /886صــــاش محــــدون بــــن أمحــــد بــــن عمــــارة القصــــار )ت

هجري مشس .  و جاء يف كتاب اي سعد  2738، لهران، الطبعة السادسة، ور کتاةان  له،  با مقدم  قاسو انصار ، اوکوفسر 
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النــا . واشــتهر املالمتيــة الــذين ظهــروا منــذ القــرن ال الــ  اهلجــري فصــاعدان يف خراســان، بـــ )اخلراســانين  
وكانــت هــذ  الطريقــة عــامالن   92)و)اهــل خراســان  وبعــد ذلــك بـــ )رجــاس خراســان  و )واصــل  خراســان .

لبالنيــة أو أتبــاع الشــريعة، وهلــذا الســب  فــإّن مهمــان وأساســيان لرهــور واتســاع بعــت الطــرت الرتكيــة، ســواء ا
مجيــ  أهــا  األناضـــوس تقريبــان، وخاصــة الق لبـــاش والبكتاشــيون، يلمنــون بـــتّن كــل و ٍّ تركــ  هـــو قــاد  مـــن 
خراسـان، ويســموفو بـــ )واصــل  خراســان . الشــعائر البابائيـة املســتقاة مــن شــعائر وأركــان املالمتيــة، خاصــة 

 . 91)ولة عند احلا  بكتاشمالمتية خراسان، كانت مقب
وبانضما  البكتاشية باملالمتية، دخل الك ري مـن لـرت اخـرى، وال سـيما البالنيـة، اىل املالمتيـة. ذلـك 
ألن االبداس، والقلندرية، واحليدرية، واجلامية، واالدتيـة، والشمسـية كانـت تشـب  البكتاشـية اىل حـد  كبـري، 

لرــاهر، حبيــ  ورثــت البكتاشــية معتقــدات مجيــ  الطوائــف ســواء مــن جهــة اإلعتقــاد أو مــن جهــة العــر  وا
  97)املذكورة عن هذا الطري .

و فيمــا يتعلـــ  بالطريقـــة القلندريـــة الـــي كانـــت املـــلثِّرة علــ  البكتاشـــية، نقـــوس افـــا كانـــت متداخلـــة مـــ  
ة ه  الطريقة املالمتية بشكل ال ميكن التميي  بينهما باملعق احلقيق . وقد ذكرت املصادر أن فرقة القلندري

املتكاملة للمالمتية. ويف احلقيقة ميكن القوس بتن املالمتية ه  منشت القلندريـة. وكانـت القلندريـة مـن أشـد 
رد فعل اجتماع  الـي منـت ونضـجت يف ايـران يف مواجهـة الغـ و املغـو ، ومـن تّ يف وجـ  تشـكيل احلكـو 

  96)االيل اين.
س كايقوسـوا ابـداس، غةيـك   بابـا، سـلطان شـجاع الــدين، إّن الش صـيات العلويـة املعروفـة، مـن ام ـا

وسيد عل  سلطان، و... كلهو يفعدون من القلندريـة. وكـان سـلوإ الدولـة الع مانيـة جتـا  القلندريـة مقبـوالن 

                                                                                                                                            
عبــد امللــك بــن حممــد اخلركوشــ  دبــاب ىف ذكــر املالمتّيــة و صــفاكو و شــعارهو و الفــرت بــن الصــوفية و بيــنهو ىف األقــواس و األفعــاس و 

سرار ىف اصوس التصو ، دار الكت  العلمية، بريوت، ابو سعد عبد امللك بن حممد، كذي  اال ،د )اخلركوش األحواس و ما قيل فيهو
لري  املالمة: هو تـرإ   : »اهلجري املتصوفة ف  قرن الراب کبار يقوس أبو عبد الرمحن السلم )من    16ت، ص 2613الطبعة االول  ، 

 ، والتفـرد عـنهو حبسـن املراقبـة، الشهوة فيما يق  في  التميي  من اخلل  يف اللبا  واملش  واجللـو  والسـكون معهـو علـ  ظـاهر األحكـا
 نـالف وال والطبـائ ، العادات من علي  هووال نالف ظاهر  ظاهرهو حبي  يتمي  منهو، وال يواف  بالن  بالنهو، فيساعدهو عل  ما 

  207ص،  2965 ، ط دار إحياء الكت  العربية ـ القاهرة،ةملالمتية والصوفية وأهل الفتو ا ،أبو العال ،عفيف ) «يتمي  حبي  ظاهرهو
هـــران، ل ،، الطبعـــة االولـــ ينـــارل ، عبـــدالباق ، مولويـــ  پـــس اا موالنـــا، ترمجـــ  دکـــرت توفيـــ  ســـبحان ، انتشـــارات روابـــ بکول - 92
 .71، صهجري مشس  2738
 .517، ص  املصدر الساب توفي  سبحان  قاسو انصار ،  - 91
 املصدر نفس ، والصفحة انفسها. - 97
قلندريــ  در عهــد ايل ــان ، جمموعــ  مقــاالت اولــن  ينــار تــارن  هجــو  مغــوس بــ  ايــران، دانشــرا    فرقــ  ،بيــان ، شــريين - 96

)من  شـــهاب الـــدين ابـــو حفـــ  الســـهروردى .708-9، صهجـــري مشســـ 2739هـــران، لوانتشـــارات،  جـــابشـــهيد هشـــت ، مرکـــ  
املالمـي يعمـل يف كـتو العبـادات، و القلنـدري »يقـوس: ف  بيان الفرت بن املالمـي و القلنـدري   الساب  اهلجريقرن الاملتصوفة ف  کبار 

يعمل يف ختري  العادات، و املالمع يتمسك بكل أبواب الرب و اخلري و يرى الفضل في ، و لكن نف  األعمـاس و األحـواس، و يوقـف 
متطلــ  إىل للـ  امل يـد، بــاذس نفسـ  موقـف العـوا  يف هيةتــ  و ملبوسـ  و حركاتـ  و أمـور ، ســرتا للحـاس لـةال يفطـن لــ ، و هـو مـ  ذلـك 

جمهود  يف كـل مـا يتقـرب بـ  العبيـد. و القلنـدري ال يتقيـد هيةـة، و ال يبـا  مبـا يعـر  مـن حالـ  و مـا ال يعـر ، و ال ينعطـف إال علـ  
 امها، و يقـيوليبة القلوب و هو رأ  مال . و الصويف يض  األشياء مواضعها، و يدبر األوقات و األحواس كلها بالعلو، يقيو اخلل  مق

أمر احل  مقام ، و يسرت ما ينبغ  أن يسرت و يرهر ما ينبغ  أن يرهر، و يتيت بـاألمور يف مواضـعها حبضـور عقـل، و صـحة توحيـد، و  
 -، مكتبـة ال قافـة الدينيــة 2)شــهاب الـدين ابـو حفــ  السـهروردى، عـوار  املعــار ،  « كمـاس معرفـة، و رعايــة صـدت و إخـالص.

 . .89ت، ص 2613وىل، قاهرة، الطبعة اال
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اىل سلطنة باي يد ال اين. لكن بعد حماولة اغتياس السلطان بواسطة أحد القلندريـة، مت القـاء القـبت علـيهو 
ىل األناضـــوس. وبعـــد عشـــر ســـنوات مـــن اخـــرا  القلندريـــة مـــن املنـــال  الغربيـــة واملرك يـــة للدولـــة و ارســـاهلو ا

الع مانيـة، أدرإ رجــاس الدولــة أفــو كــانوا  طةــن يف هـذ  السياســة. كانــت هــذ  السياســة يف احلقيقــة ســببان 
ولة الع مانية منطلقا لتجّم  الصوفين يف منطقة خاصة، وقد اصبع جتّم  الصوفين يف املنطقة الشرقية للد

  95)للنشاط السياس  ملصلحة الدولة الصفوية.
واذا كان قط  الدين حيدر الذي يـذكر  الك ـري مـن البكتاشـية هـو نفـس قطـ  الـدين حيـدري الـذي 

هـــ، يتضــع لنــا مــدى 428 / 2112أســس إحــدى فــرت الطريقــة القلندريــة )احليدريــة  والــذي تــويف يف ســنة
ـــــن البكتاشـــــية وال ـــــ  مرتادفـــــة يف الفـــــرتات العالقـــــة ب ـــــة. كانـــــت هـــــذ  العالقـــــة متماســـــكة جـــــدا حي قلندري

  94).الالحقة
علـ  عقائـد البكتاشـية والعلويـة، نقـوس بعـد إعـدا  شـي  فضـل ا( احلـرويف،  93)وأما عن تتثري احلروفية 

وقمــ  فضــة بنــت الشــي ، جلــت اغلــ  احلــروفين اىل ســوريا ومصــر واألناضــوس، وســافر آخــرون اىل الروملــ  
)أو بالد الرو   والتحقوا هناإ ببعت الطرت الصوفية، وقاموا بنشر عقائـدهو سـران. وال شـك يف أن الـدور 
األكرب يف تروي  احلروفية يف األناضوس هـو مـا قـا  بـ  شـريف مصـر وعمـاد الـدين نسـيم ، الشـاعر الرتكـ  

  98)الكبري وشي  احلروفية.

                                                        
95 - Ahmet yaşar ocak, Kalanderiler, ANKARA, T.T.K, 1999; S.93. 
العاشـر قـرن الاملتصـوفة فـ  کبار )مـن   عبد الوهاب الشعراى .511، ص املصدر الساب  ،انصار ، قاسو ،سبحان ، توفي  - 94
مــن فقــراء القلندريــة و احليدريــة و املالمتيــة علــ  االلــالت  ال ينبغــ  ان يســّم  كــال»نقــال عــن اســتاذ ، امحــد ال اهــد، يرتــ :   اهلجــري

فقراء اي ولّيا أو صوفيا فقريا الن اك رهو خار  عن الشريعة كما قاس و كـذلك احلكـو يف أك ـر فقـراء االمحديـة و الرفاعيـة و البسـطامية 
ليهـا مـن الصـدت و ال هـد و الكرامـات و اخلـوارت و و االدتية و املسلمية و الدسوقية فان افعاهلو يكذها لريـ  اشـياخهو الـي كـانوا ع

التقيــد علــ  ظــاهر الكتــاب و الســنة فــال يــلمر مريــد بــاالدب مــ  هــلالء بــل األوىل لــ  هجــر جمالســهو. قــاس و الضــاب  الــذي يعــر  بــ  
شـاي  املنقولـة يف م ـل الصادت من غري  ان كـل مـن رأينـا  متقيـدا برـاهر الكتـاب و السـنة متتدبـا بـ داب اهـل الطريـ  علـ  وفـ  سـري امل

)عبد الوهاب الشـعراى، األنـوار القدسـية « رسالة القشريي و احللية ألي نعيو فهو صادت يف دعوا  املشي ة فيج  علينا التتدب مع .
  .66، املكتبة العلمية، بريوت، الطبعة االوىل، ص 1ىف معرفة قواعد الصوفية،  

ه.  360 /2779اللّــ  بــن عبــد الــرمحن احلســيقد الــذى ولــد ىف )اســرتاباد  ] تنســ  فرقــة احلروفيــة إىل ملسســهاد فضــل»  - 93
ـــ  ثالثـــة كتـــ  رئيســـية مقدســـة عنـــد احلـــروفين. و م  ـــت فرقـــة احلروفيـــة مبـــوت ملسســـها ]ت  مـــن أســـرة صـــوفية. و قـــد تـــرإ فضـــل الّل

و كـــان مـــنهو تســـعة خلفـــاء علـــ  عـــدد  ه.، و إمنـــا بقيـــت ىف قلـــوب أتباعـــ  الك ـــريين املنتشـــرين ىف العـــام اإلســـالم ،800 /2793
ـــاحلرو  و أســـرارها علـــ  لريقـــة األوفـــات و الطالســـو و ال ابرجـــة و  ـــة العتنائهـــا ال ائـــد ب األخـــالس. و  يـــت هـــذ  الفرقـــة باســـو احلروفي

صـل باللّـ  و . و تقـو  دعـوى احلـروفين علـ  أن األصـل ىف العبـادة هـو اللفـظ، و بـ  ميكـن ل نسـان أن يتوااستنطات احلرو  و التنجيو
املعرفة ه  أيضا معرفة باأللفا ، ألفا مرهر للموجودات، و اللفظ مقد  عل  املعق، و ال ميكن تصور معق دون لفظ. فهو يـرون أن 

  حرفـا. و 71  حرفا، و احلرو  الفارسـية و عـددها )18التعبري عن املعاى و احلرو  و أصواكا يكمل ىف احلرو  العربية و عددها )
حلروفيون أن التعبري عن املعاى بـاحلرو  و أصـواكا ينصـ  ىف لـريقن و قـالبن أوهلمـا: القالـ  العـرى الـذى نـ س بـ  كـال  اللّـ ، و يرى ا

« يتضـمن اثنـن و ثالثـن حرفـا، و امـ  احلـرو  كلهـا منـذ أيـا  آد . يتضمن مثانية و عشرين حرفا. و ال اى: القال  الفارس ، الـذى
 2670 وت، موسوعة التصو  االسـالم ، واارة االوقـا  اجمللـس االعلـ  للشـةون االسـالمية، قـاهرة، الطبعـة االوىل، )حممود محدى اق

 :وااللالع راج  لم يد من الفائدة  ل167-66ت، ص 
 Usluer, Fatih, "Hurufilik." İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 2009. 

 پــور،  دکــر انــدي  آنــالول ، تــتثريات حروفيرــر ، ترمجــ  اصــغر دلرب ت ريــ  تــ  خــداکر  بــ  اســال، ياشــار اجــات، امحــد - 98
هـــ  حــوس 948 / 2540و يكتــ  لاشــرربي ااد  )تــويف ســنة  .51صهجــري مشســ ،  2781، جــابــ  فرهنرــ ، مقــاالت جمموعــ 

رب  قبـة و عنـد  ااويـة كـان رمحـ  ا( مـن مجلـة اصـحاب الكرامـات و اربـاب الواليـات و قـرب  بـبالد تركمـان و علـ  قـ» حاج  بكتـاش: 
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ة، وال ســيما مللفــات فضــل ا( اســرتآبادي اىل جــاء شــريف مصــر واخــو  بــالك ري مــن مللفــات احلروفيــ
األناضـــوس، كمـــا أّن عمـــاد الـــدين نســـيم  الـــذي كـــان أكـــرب خلفـــاء فضـــل ا( قـــا  حبملـــة تبليغيـــة واســـعة. 
ولكــنهو م يكونــوا يف مــتمن  يف األراضــ  الع مانيــة مــن املطــاردة والعقوبــات. ويبــدو مــن الوثــائ  الع مانيــة 

هـ أن احلروفين، وخاصـة يف مـدن وقـرى البلقـان، قـد تعرضـوا للمالحقـة، 20-  24املهمة املتعلقة بالقرن 
وقــد مت اعــدا  اك ــرهو. وكمــا يفســتفاد مــن هــذ  املصــادر فــإّن هــلالء إن م يكونــوا حــروفين فقــد كــانوا مــن 
املتـــــتثرين بافكـــــار ومعتقـــــدات احلـــــروفين، وكـــــانوا منتمـــــن اىل الفـــــرت امل تلفـــــة، ورمبـــــا كـــــانوا منضـــــمن اىل 

ورغــو كـــل هــذ  املطــاردة والعقوبـــات، بقــ  مـــن ينتمــ  اىل  تلــف حمافـــل الصــوفية امل تلفـــة   99)ق لبــاش.ال
ويدع  للحروفية، و من أهـو شـعراء الق لبـاش )العلـوين  م ـل: حـرييت، وحميطـ ، وويـراين، ومييـين مـن هـذ  

احلروفين و أظهروا ذلـك  وس منلالفةة. كما كان عدد آخر من هلالء الشعراء الذين اقتبسوا االعتقاد باحل
ــــاكو ولعــــل تــــتثري نســــيم  يف توســــي  االفكــــار احلروفيــــة يف األناضــــوس كــــان أك ــــر مــــن بــــاق    200)يف ادبي

احلروفين، حع أّن البكتاشية يف تركيا اليو  تعترب نسيم  منهو، كمـا أّن العلـوين اعلـون لـ  مقامـان ومرتبـة 
ت )باح  ترك   إّن اعتقاد الق لباش حبلـوس ا( يف جسـو وبناءن عل  ما يرا  امحد ياشار اجا  202)خاصة.

االما  عل  علي  السال  متخوذ من احلروفية. ولقد أثّر االعتقاد حبلوس ا( يف جسو االنسان أثناء انتشـار 
احلروفيــة يف األناضــوس والروملــ ، علــ  املالمتيــن البــايرامين، والقلندريــة وعــن هــذا الطريــ  علــ  البكتاشــية 

احملافــل العلويــة. وحســ  مــا يــرى فــإّن اإلعتقــاد بــاحللوس عنــد احلروفيــة يــرتب  بســّنة منصــور احلــال  وبعــت 
الذي شكل اسا  التصو  عل  اسا  وحدة الوجـود. والـدليل الـدامل علـ  ذلـك هـو تعـابري دانـا احلـ د 

المتية البايرامية، وأك ر ودسّنة منصور احلال د الي نشاهدها يف اآلداب العرفانية للمولوية، والقلندرية، وامل
نفذ احلاّل  إىل أعمات اجملتم  اإلسالم  يف املشرت، علـ    201)من ذلك يف اشعار البكتاشية والق لباش.

اخلصـوص بتــتثري مــن الطــرت الصـوفية، ففــ  تركيــة مــا ااس أتبــاع الطريقـة املولويــة يســمون امل مــار الرئيســ  يف 
الطريقــة البكتاشــية فيهــا يتبعــون، يف حفــل ختــري  املريــدين،  و كــذا مــا ااس أتبــاع «نــاي املنصــور»أذكــارهو 

، يطلقـون عليـ  اسـو «امليـدان»تقليدا حاّلجيا واضحا يتم ل يف إفرادهو مكانا يف تكاياهو، الي يسموفا 
]الصـــحيع صــاّلبة أو مشـــنقة منصــور.. فـــإذا أمّت املريـــد   207)«.صــلي  احلـــاّل »، يريـــدون «دار منصــور»

قد »و وضعوا يف عنق  حبال يرم  إىل أن  « دار منصور»جا وا ب  إىل « بكتاش » سلوك  و استح  لق 
   206)«.مات عن هذ  الدنيا الفانية و رحل إىل ميادين املعشوت اإلهل 

                                                                                                                                            
ي ار و يتربإ ب  و تستجاب عند  الدعوات و قد انتس  الي  يف اماننا هذا بعـت مـن املالحـدة نسـبة كاذبـة و هـو بـر  مـنهو بالشـك 

 ااد ، الشــقائ  الّنعمانّيــة يفهــذا و يفهــو مــن كالمــ  أنــ  يقصــد مــن املالحــدة أم ــاس احلروفية.)لاشــكربي« قىــس ا( تعــا  ســر  الع يــ .
  .10هـ، ص2605، حتقي ، الدكتور امحد صبح  فرات، اسطانبوس، نيةالع ما لةعلماء الدو 
 . ، و الصفحة انفسهااملصدر نفس - 99
 . ، و الصفحة انفسهااملصدر نفس - 200
 .224، صهجري مشس  2749هران، ل ،الطبعة االول حروفي  در تاري ، نشر ن ،  ،آاند، يعقوب - 202
 .57، ص …ت ري  ت  خداکري ب  اسال  دکراندي  آنالو  ،محدا ياشار اجات، - 201
 .97 ، ص  1003األملانية الغربية، الطبعة ال انية،  -الشيىب، كامل مصطف ، شرم ديوان احلال ، اجلمل، كلن - 207
 . ، و الصفحة انفسهااملصدر نفس - 206
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هــ، واجهـت احلـروفين 2160 / 2842-1وبعد حماربة البكتاشية بيد السلطان حممود ال اين يف عـا  
الك ــــــري مــــــنهو ودمــــــرت خانقاهــــــاكو وســــــلمت يفتلكــــــاكو اىل فرقــــــة أيضــــــان تنكــــــيال كالبكتاشــــــين، فقفتــــــل 

  205)النقشبندية.
ون عــنهو بــــ دبنجــ  آس عبـــاد،  إعتقــد العلــوين بتصـــحاب الكســاء اخلمســـة علــيهو الســـال  الــذين يعـــربِّ

، واقامـــة واالعتقـــاد باألئمـــة اإلثـــين عشـــر كمـــا يعتقـــد هـــو االماميـــة، و الـــوالء الشـــديد لالمـــا  احلســـن 
، واالعتقـاد بـالتو  والتـربي، كـل إحياء عاشوراء، والتتكيد الكبري عل  االمـا  جعفـر الصـادت مراسيو 

  204)ذلك هو من عالمات التشي  املوجودة بن العلوين.
لكـــن   203)كـــذلك وجـــود االحاديـــ  الشـــيعية عنـــد العلـــوين هـــ  مـــن عالمـــات االخـــرى للتشـــيعهو.

  والتـربي بــالتو  )حـ  علـ  بـن اي لالـ  واهـل بيتـ   املالحرة املهمة ه  أّن رغو اعتقـاد العلـوين
  وهذا القبوس يفصلون فجهو عن أهل السنة، لكـنهو )رفت ومعاداة  الف  االما  عل  واهل بيت  

فــالعلويون بــالنيون،   208)مـن أهــل التتويــل والتفســري فهــو مــن الشــيعة البالنيـة ولــيس مــن الشــيعة االماميــة.
ـــتّولون احكـــا  االســـال  لكـــن اـــ  أن ال نعـــّد بـــا لنيتهو م ـــل اال اعيليـــة. فهـــو بـــالنيون بســـب  أفـــو ي

  209)العبادية، وبعبارة اخرى افو ليسوا اهل الشريعة )التمسك بقوانن املذه  .
وســـواء أن قلنـــا إّن العقائـــد الشـــيعية ظهـــرت بعـــد انضـــما  علـــوي  األناضـــوس للصـــفوية، أ  إفـــا كانـــت 

احلــا  بكتــاش، وأن جنيــد الصــفوي تــتثر بعقائــدهو بعــد حضــور  بــن موجــودة قبــل ذلــك وحــع يف عهــد 
الرتكمــان يف األناضــوس، ففــ  مجيــ  هــذ  االحــواس ســيكون العلويــون شــيعة بــالنين، وإّن التشــي  فيمــا بــن 

 عقائدهو يتيت يف مرتبة متتخرة بعد التصو .
ية اختالفـا كـامال عنـد العلـوين نتلف النرا  االجتماع ، العقائد الدينية، اآلداب، و اجلذور االخالق

و الشعية اجلعفرية. و رغو أن اصوهلو العقائدية تبتين عل  اثق عشر ائمة، لكن النرا  الديين يف األخذ و 
دينيـة و  –التفسري و املناه  ختتلف عندهو. و ا  فصل العلوية و االثق عشرية كمجموعي اجتماعية 

  220)نبح  عن اختالفاكو بدس عن شباهتهو.

                                                        
الـــرقو  ســـالمية يف ايـــران، لباعـــة حجريـــة،اســـحات افنـــدي، کاشـــف االســـرار و دافـــ  االشـــرار، مرتبـــة جملـــس الشـــور  اال - 205
 .5، ص 201، الرقو اخلاص 40657
 .هجري مشس 2788قو،  ،الطبعة االول : نوري دمن ، حممد، علويان تركي ، انتشارات دانشرا  اديان ومذاه ، ارج  - 204
203 - Ahmet yıldrim, Alevi-Bektaşi Edebiyatinda Kullanilan Hedisler ve Değerlendirilmesi, 

islamiyat, Cilt 6 say 3, (temmuz-eylül 2003),S.4-9 
 .229، عبدالباق ، مالمت ومالمتيان، ص ينار بولك  - 208
209 - Tayyar Önder, ali, Türkiye'nin Etnik Yapısı (Halkımızın Kökenleri ve Gerçekler), İstanbul, 

Kripto Basım Yayın,2008. S 22. 
220 - Yeler, Abdulkadir, Shi‘ism in Turkey :A Comparison of the Alevis and the Ja‘faris, Journal 

of Shi ‘a lslamic Studies Summer, Vol .III .No 3، 2010, p 338. 
و لكن يت و  اهـل السـنة مـ  الشـيعة اجلعفريـة.  .ال تت و  العلوية م  أهل السنة يف تركيا. كما ال تت و  العلوية م  الشيعة اجلعفرية

و نقل أن أهل السنة كانـت تـرفت خطوبـة الشـيعة اجلعفريـة يف بدايـة االمـر، باعتبـار أفـو علـوينا لكـن بعـدما علمـوا أن الشـيعة ليسـوا 
 .بعلوين، و هو حيضرون يف املساجد و يقيموا الصالة قبلوا خطوبتهو و ت اوجوا معهو
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وملا كانت آسيا الصغرى مهد ال قافة املسيحية، فإن  يبدو لبيعيا تتثري ونفوذ هذ  ال قافة عل  األتراإ 
الذين سكنوا هذ  املنطقة فيما بعد. ومن املسلَّمات أّن هذ  املنطقة كانت متـتثرة دينيـان وثقافيـان باملسـيحية 

أغلــــ  ســـكان األناضــــوس يتحــــدثون  هــــ. وكــــان646 / 2032قبـــل فــــتع األناضــــوس بيـــد األتــــراإ يف ســــنة
باليونانيـــة ويعتنقـــون املـــذه  االرثوذكســـ . وكـــان املســـلمون يف البـــدء وبالقيـــا  اىل اليونـــانين جمـــرد أقليـــة 

  222)حس  إحتماس  قوي، ولكن مبا أن االسال  كان دين احلكا  يف األراض  الرتكية، فإنتشر شيةا فشيةا
القــدماء الــذين كــانوا قــد انقطعــوا عــن مركــ هو الروحــاين يف ولعــل الســب  هــو أّن أغلــ  أهــا  األناضــوس 

  221)القسطنطنية، كانوا يشعرون بالع لة املعنويـة، ولـذلك اجتهـوا اـو االسـال . وهكـذا انـدجموا بـن االتـراإ
وعندما احف الع مانيون عل  منال  السالجقة والقرمانين واسـتولوا علـ  كـل منـال  الـرو ، كـان اجملتمـ  

 -من جهة  -ك  من عنصرين: روم  مسيح  وترك  مسلو، وكان يتوق  عقيدة موحدة تكون الرتك  املر 
وسيطا بن املسيحية واالسال ، ومن جهة اخرى بن االسـال  الر ـ  والتصـو  الغالـ . وكـان املقـدَّر أن 

 ، ألن تقـــو  الفرقـــة البكتاشـــية هـــذ  املهمـــة. وبعـــد وصـــوس البكتاشـــية اىل هـــذ  املرحلـــة اجتهـــت اـــو التشـــيّ 
التشـــي  كـــان املـــذه  الوحيـــد الـــذي كـــان مبقـــدور  رفـــد الفرقـــة اجلديـــدة باالفكـــار املعنويـــة. وهكـــذا حتولـــت 

ويبــدو أن العلــوين م   227)األقــانيو املســيحية ال الثــة اىل ]ثالثــة أقــانيو بكتاشــية. هــ : ا(، حممــد، علــ .
  -قـانيو ال الثـة يف عـرض واحـد. بـل كـانوا يكونوا يلمنون يف جماس الت لي  ك الل إلـ ، وم يضـعوا هـذ  األ

يعتقــدون بــتّن االاليــة هــ  ( ســبحان  وتعــاىل وحــد ، وأّن حممــدان وعليــان تــا مرهــرا  -كــالتفكر األريوســ  
جتلّــــ  ا( حيــــ  وصــــال اىل مرتبــــة ودرجــــة االلوهيـــــة، اال افمــــا كســــائر امل لوقــــات جــــاءا مــــن العـــــد  اىل 

  226)الوجود.
 ة:خاتمال

يوا أنـاظوس يشـهد بـتن معـرفتهو باالسـال  م تكـن مـن قبـل الفقهـا و املـدار ، و هلـذا ال إن تتري  علو 
امـا  لكـنهو م  21 لك الشريعة لديهو مكانة خاصة. و بدراسة عقائدهو نعلو أن رغـو تتكيـدهو علـ  

  امـــا  ســـطح  و ال يـــدخل يف املباحـــ 21يتـــتثروا مـــن احلركـــة االصـــيلة للشـــيع  االماميـــة و اعتقـــادهو بــــ 
 العلمية يف مقا  علمهو و عصمتهو.

تتري  العلوية يف الدورة الع مانية يشهد ضغوط و صعوبات ك رية و مـن جهـة اخـرى تضـعيف ق لبـاش 
لعد  مساندة ايران هلو بعد هجرة علماء جبل عامل و حبرين )يف اواخـر حكومـة شـا  ا اعيـل الصـفوي  

                                                                                                                                            
(Yeler, Abdulkadir, Türk Toplumunda Caferiler (İstanbul Halkalı Örneği), İstanbul: MÜSBE 

(BasılmamıĢ Yüksek Lisans Tez)، 2006, s 42.).  
الطبعــة ا  ترمجــ  ونشــر كتــاب، رــايــر نرــر احســان يارشــالر، بن ،2ي ايــران واســال ،   تشــنر،  ، آنــالو ، دانشــنام  - 222
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فمجـ ء اتـاتورإ كانـت فرصـة تارنيـة هلـو ادت اىل حتسـن اىل ايران و ظهور احلركة الفقهية الشيعية فيهـا. 
ظــروفهو االقتصــادية و االجتماعيــة لــدعو الــولين و العلمــاين. و هــذا يرهــر ســب  اجتــاههو للعمــانين و 

  الفتهو لالح اب االسالمية.
ظهـور إّن اعتماد العلوين عل  تناقل ثقافتهو شفهيا، وعـد  وجـود املصـادر املكتوبـة لـديهو، أدى اىل 

حتلـــيالت  تلفـــة عـــن العلـــوين يف تركيـــا. ورغـــو أّن دخـــوس العلـــوين يف األجـــواء العصـــرية احلدي ـــة أدى اىل 
إبتعادهو تدرايا عن التقاليد واملعتقدات، إال أّن افيار اإلحتاد السوفيايت، والتطورات الي شهدكا تركيا يف 

 الروم يف الطائفة العلوية من جديد يف هذا البلد.احلقبة األخرية، أدت اىل ظهور حركة للعمل عل  إعادة 
رغــــو أن احلكومــــة احلاليــــة يف تركيــــا امنحــــت امتيــــااات خاصــــة للعلــــوين، لكــــن ال ميكــــن حتقــــ  مجيــــ  
مطالباكو حع وإن وافقت علي  احلكومة الن  سيلدي اىل  الفـة االسـالمين يف تركيـا. تـتري  العلـوين يف 

 حتد هلو. ضوع ل  معقدات  اخلاصة و بإمكان  أن يتبدس اىلآناضوس ي بت لنا أن هذا املو 
 المصادر:

، ةالكاتوليكيـ ةحواشي  اب انطوان صاحلاين اليسوع ، املطبع ، تاري   تصر الدوس، وض يالعر ابن  .2
   2958، ةال اني ةطبعالبريوت، 

الطبعــة ربيــ ، بــ  اهتمــا  دكــرت حممــد جــواد مشــكور، انتشــارات ت ي رو ،، تــاري  ســالجق ابــن ي ي .1
 . مشس يهجر  2750، االو 

، ايـر نرـر 3   ي جهـان اسـال ،دانشـنام  حممود، تصـّو  در آسـياي صـغري وبالكـان،اروس قليچ،  .7
 . مشس يهجر  2781، الطبعة االو هران، لاملعار  اسالم ، غالمعل  حداد عادس، بنياد دايرة

 . مشس يهجر 2749، االو  الطبعةلهران، نشر ن ،  ، حروفي  در تاري ،ند، يعقوبا آ .6
ة جملـس الشـور  االسـالمية يف ايـران، لباعـة مرتبـندي، کاشف االسرار و دافـ  االشـرار، اسحات اف .5

 .102، رقو خاص 40657رقو  ،حجرية
ـــــــااا ،   العـــــــارفن،، مناق افالكـــــــ ، امحـــــــد .4 ـــــــاب، 2تصـــــــحيع وحواشـــــــ ، حتســـــــن ي ـــــــاي كت ، دني

  . مشس يهجر 2741
ي ي دانشـكد وهشـنام ب  شاعر ب ر  علوي بكتاشـ  اهـل آنـالو ،  معريف يكحممد تق ،  امام ، .3

 يهجـــر  2737الربيـــ  و الصـــيف، 25-24 العـــددا  شـــهيد هشـــي، رادبيـــات وعلـــو  انســـاين دانشـــ
 . مشس

جمموع  مقـاالت اولـن  ينـار تـارن  هجـو  مغـوس    قلندري  در عهد ايل ان ،، فرق شريين بيان ، .8
 . مشس يهجر  2739وانتشارات،  جابهران، مرک  لت ، ا  شهيد هشرب  ايران، دانش

ايــر نرــر احســان يارشــالر، لهــران، بنرــا   ،2ايــران واســال ،    ي، آنــالو ، دانشــنام تشــنر،   .9
 . مشس يهجر  2755، الطبعة االو ترمج  ونشر كتاب، 
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ـــوثروب: اإلســـالم  العـــام حاضـــر شـــكي ، أرســـالن، /ســـام  الفـــداء أي التـــوين، .20  6   ســـتودارد، ل
  .1006 كتاب، مراجعة أرسالن، شكي : تعلي 

  . 1007االول ،  ةعبريوت، دارالرنوا االدبي ، الطب يوسف، العلويون ف  ترکيا،اجلهمان ،  .22
، مشــهد، آســتان 1ترمجــ  حممــود رمضــان ااد ،   اســتانفورد، تــاري  امپرالــوري ع مــاين،جــ  شــاو،  .21

 . مشس يهجر  2730االول ،  ةعقد  رضوي، الطب
واارة االوقـــــا  اجمللـــــس االعلـــــ  للشـــــةون  ، موســـــوعة التصـــــو  االســـــالم ،اقـــــ وت، حممـــــود محـــــدى .27

 .ت 1430، طبعة االوىل، الةاالسالمية، قاهر 
 ،العلميـة عبد امللك بن حممد، كذي  االسرار ىف اصوس التصـو ، دار الكتـ ابو سعد  ،اخلركوش  .26

 ت. 1428بريوت، الطبعة االول  ، 
ي  ، بــ  ســع  و تصــحيع چــارلس نــارمن ســيدن، انتشــارات كتاةانــ روملــو، حســن، احســن التــواري .25

 .صدر، لهران، ي تا
ي ادبيات وعلو  دانشكد  بكتاشي ، نشري  قاسو، حاج  بكتاش و  وسبحاين، توفي ، انصاري،  .24

 . مشس يهجر  2754، امستان 210، مشار  مسلسل18انساين ،دانشرا  تربي ، ساس
الشـرت،  ديـة يف تـاري  لريقـة العليـة البكتاشـية مبصـر احملروسـ ، مطبعـةامحد، الرسـالة االمح ،سري بابا .23

1232 . 
، مكتبة ال قافة الدينية، قـاهرة، الطبعـة 2، عوار  املعار ،  السهروردى، شهاب الدين ابو حف  .28

 ت. 1428االوىل، 
، بــريوت، ، املكتبــة العلميــة1الوهــاب، األنــوار القدســية ىف معرفــة قواعــد الصــوفية،  الشــعراى، عبــد  .29

 الطبعة االوىل، دون التاري .
 2008األملانية الغربيـة، الطبعـة ال انيـة،  -، كلن، شرم ديوان احلال ، اجلملالشيىب، كامل مصطف  .10

 . 
ىار اهلجري،  عشر ال اين القرن مطل  حع الصوفية والن عات الشيع  ، الفكرالشيا، کامل مصطف  .12

  .1232الطبعة ال ال ة، بريوت،  االنىلس،
 .  1007، ملسس  البالا، الطبعة االو ،بسيو، علويوا االناضوس، بريوت االنطاك ،صبح  .11
حتقيــ  الــدكتور امحــد صــبح  فــرات،  ،نيــةالع ما لــةااد ، الشــقائ  الّنعمانّيــة يف علمــاء الدو لاشــكربي .17

 ت.2605اسطانبوس، 
 . 2965  العربية ـ القاهرة، ، ط دار إحياء الكتةملالمتية والصوفية وأهل الفتو ا ،العالأبو  ،عفيف  .16
،   معاصـــــر، لهــــــرانپ وهشـــــ ، تـــــتثري علويـــــان بـــــر سياســـــت ترکيـــــ قـــــا  ، حممـــــد علـــــ ، کـــــ ارش  .15

 . مشس يهجر  2787  مطالعات راهربد ، پ وهشرد 
هاي مربــوط بــ  حــاج  بكتــاش و  بنيانرــذار لريقــت بكتاشـــّي ، هاي افســان ، ريشــ ، فــلادبرل كــو  .14

 . مشس يهجر  2746ي تاري  وادبيات ايران، لهران،   امام ، کسرت ترمج  حممد تق
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ا ، مرکـ  بااشناســ    فريـدون بــدر ترمجــ  ها  اســالم  جديـد،سلسـل ادمونــد،  کليفـورد باسـورل، .13
 . مشس يهجر  2782اسال  وايران، لهران، الطبعة االو ، 

غرب  )دفـرت دو    جمموع  مقاالت جان    علو  در ترکي ،، بااياب  فرق کهل بودروک ، کريستينا .18
ــــــدااد ، لهــــــران، دفــــــرت پ وه  ــــــدوين: حممــــــدجواد فري هــــــا  فرهنرــــــ ، الطبعــــــة االوىل، انت ــــــاب وت

 . مشس يهجر 2731
 ،توفي  سبحان ، لهـران، انتشـارات روابـ  عبدالباق ، مولوي  پس اا موالنا، ترمج  دکرت ينارل ،بکول .19

 . مشس يهجر  2738الطبعة االوىل، 
، ايـــــر نرـــــر كـــــاظو موســـــوي 22املعـــــار  بـــــ ر  اســـــالم ،    ، دايرةالجـــــوردي، فالمـــــ ، بكتاشـــــي .70

 . مشس يهجر  2787املعار  ب ر  اسالم ، لهران، الطبعة االوىل،  نوردي، بنياد دايرة
نصـــــر ،   ، چهـــــر  جديـــــد امنيـــــت در خاورميانـــــ ، ترمجـــــ : قـــــديرلـــــ ، نـــــور، جـــــ ، مـــــارتن )تـــــدوين .72

 . مشس يهجر  2787  مطالعات راهربد ، لهران، پ وهشرد 
، مطبعـــة جامعــــة 1   ، الدولـــة الع مانيـــة دولــــة اســـالمية مفـــرت  عليهــــا،حممـــد الشـــناو ، عبــــدالع ي  .71

 . 1230القاهرة، 
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 أثر االثارة غير المنتظمة في االداء التعبيري 

 لدى طعب الصف الرابع العلمي

The impact of excitement irregular in expressive 

performance of the fourth-grade science students 

        M.Dr. Dhia Aziz Mohammed(1)الموسوي  محمد يزم. د ضياء عز

  M.M. Tahseen Ali Hussein (2)م.م تحسين علي حسين الشاهر

 

 ملخص البحث

 يرمـ  البحـ  احلـا  إىل:معرفـة أثـر االثـارة غـري املنترمـة يف االداء التعبـريي لـدى لـالب الصـف الرابـ 
 رضية الصفرية اآلتية:العلم . ولتحقي  مرم  البح  وض  الباح ان الف

  بـن متوســ  درجــات اجملموعــة التجريبيــة الــي 0805يوجـد فــرت ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى) ال
تدر  اسلوب االثارة غري املنترمة ومتوس  درجات اجملموعة الضابطة الـي تـدر  بالطريقـة االعتياديـة يف 

 األداء التعبريي.  
يــة للبنــن التابعــة للمديريــة العامــة لرتبيــة كــربالء املقدســة، وضــو جمتمــ  البحــ  مجيــ  املــدار  اإلعداد

 ، واختار الباح ان عشوائيان مدرسة جابر االنصاري للبنـن لتطبيـ  التجربـة فيهـا. وبعـد 22والبالل عددها)
أن حــدد الباح ــان املدرســة الــي ســيطب  فيهــا التجربــة اارهــا احــد البــاح ن، فوجــدها تضــو شــعبتن للرابــ  

ا)أ،ب ، واختـــريت بطريقــــة عشـــوائية شـــعبة)أ  لتم ـــل اجملموعــــة التجريبيـــة، وشـــعبة)ب  لتم ــــل العلمـــ  تـــ

                                                        
 .كلية العلو  االسالمية/جامعة كربالء  - 2
 .املقدسةاملديرية العامة لرتبية كربالء  - 1
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  لالبــــا يف اجملموعــــة التجريبيــــة 71  لالبــــا، بواقــــ )47اجملموعـــة الضــــابطة، وبلــــل عــــدد لــــالب الشــــعبتن)
   لالبا يف اجملموعة الضابطة.72و)

لتجربـــة، وصـــاغا أهـــدافان ســـلوكية هلـــذ  حـــدد الباح ـــان املوضـــوعات الدراســـية الـــي ســـتدر  يف اثنـــاء ا
   هدفان سلوكيان.81املوضوعات فكانت)

أعــد الباح ـــان خططــا تدريســـية للموضــوعات املقـــرر تدريســها يف اثنـــاء التجربــة وعـــرض اثنتــان خطـــ  
 امنوذجية عل  خنبة من اخلرباء واملت صصن ملعرفة صالحيتها ومالءمتها لتلك املوضوعات.

بعديا يف مادة التعبري بعد انتهاء التجربـة، واسـتعمال الوسـائل االحصـائية اآلتيـة: لب  الباح ان اختبارا 
االختبـــار ال ائـــ  لعينتـــن مســـتقلتن، ومربـــ  كـــاي، ومعامـــل ارتبـــاط بريســـون ، وبعـــد حتليـــل النتـــائ  توصـــل 

لضـابطة يف الباح ان إىل تفوت لـالب اجملموعـة التجريبيـة الـي درسـت االثـارة غـري املنترمـة علـ  اجملموعـة ا
 اختبار االداء التعبريي.

 وخل  الباح ان اىل جمموعة توصيات منها:
اجـل تـدريبهو علـ  اسـتعماس األسـالي  واالسـرتاتيجيات  ضرورة عمل دورات تدريبية للمدرسن من-

 احلدي ة يف التدريس، وتطبيقها بشكل فعل .
 واقرتم الباح ان ما يتيت:

 ية عل  مراحل دراسية أخر.إجراء دراسة يفاثلة للدراسة احلال -
Abstract 
The current research aims to: identify the effect of excitement irregular 

in expressive performance of the fourth-grade science students. 
To achieve the goal put researchers search the following null  

hypothesis: 
There is no difference statistically significant at the level (0.05) between 

the average scores of the experimental group taught style thrills irregular 

and the average scores of the control group taught the usual way in 

expressive performance. 
Find all brought together community prep school for boys of the General 

Directorate for Educational holy city of Karbala, of (11), and the 

researchers randomly chose Jaber Al-Ansari School for Boys to apply the 

experience. Having identified the researchers school which will apply the 

experiment visited, and found includes two divisions of scientific fourth two 

(a, b), were selected randomly Division (a) to represent the experimental 

group, and the Division (b) to represent the control group, and the number 

of divisions students (63 students), by (32) students in the experimental 

group and 31 students in the control group. 
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 31 :ال دد

 

 The researchers identified academic subjects that will be examined in 

the course of the experiment, and coined the behavioral targets for these 

subjects were (82) behaviorally target. 
The researchers prepared plans for teaching the subjects to be taught 

in the course of the experiment and display two atypical plans to a group of 

experts and specialists to see the validity and relevance of these topics. 
The researchers applied a test Uday in the material expression after the 

end of the experiment, and were used statistical means the following: Test 

Zaúa for two independent samples, and Chi-square, Pearson) correlation, 

and after analyzing the results, the researchers to outweigh the 

experimental group that studied the excitement irregular to the control 

group to test the performance of students Expressionist. 

 The researchers concluded that a set of recommendations including: 
- The need to work training courses for teachers to be trained in the use 

of modern methods and strategies in teaching, and applied effectively. 

The researchers suggested the following: 
- Conducting a similar study of the current study to study the last stages.  

 التعريف بالبحث: الفصل األول

  مشكلة البحث:أوًلا:
يف التعبــري مشــكلة حلرهــا الرتبويــون واملفكــرون يف أقطــار شــع مــن الــولن  الطــالبإّن مشــكلة ضــعف 

 . الطالبالعري ورأوا أن احلاجة ماسة إىل دراستها واقرتام املعاجلات هلا من أجل النهوض مبستوى تعبري 
شار إىل خطورة هذ  املشكلة يف املدار  ال انوية بقول :د ثبت من عمليـات فمن هلالء الرتبوين من أ

الرغو عل  التتب  يف امليدان بالنسبة للتعبري باملدار  ال انوية أن التدري  علي  م حيق  اهلد  من دراست ، 
ا يشـي  يفا يبذل  املدرسون...فالطال ... يبدو عـاج ان عـن تـدوين مذكراتـ  وتل ـي  حماضـرات ، فضـال عمـ

 . ومنهو من 183: 2932يف كتابات  من أغالط اوية وإمالئّية ولغوية وأسلوبيةد)اجلمبالل  والتوانس ،
  . 249: 2937أ اها مشكلة املشكالت )إبراهيو،

، وذلــك مــن حيــ  األفكــار، البوقــد اثبتــت الدراســات قصــوران واضــحان يف مهــارات التعبــري عنــد الطــ
 ، 2988ألغالط اإلمالئية والنحوية، ومن هذ  الدراسات دراسة )اهلامش ،واألسلوب، والصياغة، وك رة ا

  .2989و دراسة)عبد عون، 
وقـــد بـــدأ الضـــعف يف الكتابـــة يرهـــر جليـــان يف الوقـــت احلاضـــر، وقـــد يكـــون الســـب  يف ذلـــك نرامنـــا 

ــ  علــ  التلقــن واحلفــظ )مصــطف ، يف  ، ومــن األســباب املهمــة األخــر 241: 1003التعليمــ  الــذي يركِّ
، افتقــارهو إىل الـوع  الكتـاي، واالســتعماس السـليو لـ  )مرع ،واحليلــة، الطـالبتفـاقو هـذ  املشــكلة لـدى 
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 ، أضــف إىل ذلــك، ك ــرة اللهجــة العاميــة يف أثنــاء التــدريس وقلــة اســت مار فــرص التــدري  152: 1001
  .85: 1006عل  العربية الفصيحة يف درو  العربية األخر)الوائل ،

كلة الضــعف يف التعبــري قلــة عنايــة املدرســن بالــدر  مــن حيــ  اإلعــداد لــ ، ولريقــة وقــد بــرات مشــ
واالبتعـــاد غالبـــا عــن اللغـــة الفصـــيحة اىل عاميــة ســـقيمة مـــ  افتقـــار  الطــالبالتــدريس، وتصـــحيع كتابـــات 

 ألركــان التعبــري الالامــة مــن املفــردات والعبــارات واألفكــار وغيــاب املنه )عبــد احللــيو، وحفــظ ا( الطــالب
2948 :22.  

ان اإلحســـا  مبشـــكلة تـــدريس التعبـــري ومـــا يتعـــرض لـــ  مـــن صـــعوبات يقتضـــ  التفكـــري بالبحـــ  عـــن 
 الطـــالبأســـلوب جديـــد لتدريســـ  يف املرحلـــة ال انويـــة يتفـــ  مـــ  مـــا تلكـــد  األســـالي  احلدي ـــة يف مشـــاركة 

فســـهو يف تقـــو  وتشـــجيعهو علـــ  النقـــد، والتحليـــل، واالســـتقراء وتـــدريبهو علـــ  ذلـــك واالعتمـــاد علـــ  أن
ان هذا العمل قد يسهو يف تذليل بعت صعوبات تدريس التعبري  الباح انالرواهر واحلكو عليها، ويعتقد 

احلالية جتري  اسلوب االثارة غـري املنترمـة األثـر يف األداء  ويف دراسته ومعاجلة بعت مشكالت  لذا حياوال
 التعبريي عند تدريس لالب الصف الراب  العلم .

  :أهمية البحث:ثانيًا
مادامـت اللغـة أداة التعبـري، فالعربيـة كانـت ومـا االـت خـري أداة للتعبـري واإليضـام، فهـ  املـرآة الصـادقة 
الي تعكس ثقافة اإلنسان وما حيمل  من ألوان العلو واألدب، وكيـف يـرد هـا علـ  اآلخـرين فيمـا يسـتلون  

اع عن العقيدة والدين ولقد كان للرسوس)صل  فيحجو، ويورد هلو األدلة عل  ما يقوس فه  أسلوب للدف
ا( علي  وال  وصحب  وسلو  شعراء يدافعون عن  وعن دعوت  ويردون عل  مشرك  قري  هجاءهو ل ، دإذ  
ــــــيهو اشــــــد مــــــن وقــــــ   ــــــ  وصــــــحب  وســــــلو  أن وقــــــ  شــــــعرهو عل ــــــ  وال ــــــرى الرسوس)صــــــل  ا( علي كــــــان ي

ض  ا( عن  ، إذ قاس ل  رسوس ا( ر صاري) ، ومنهو حسان بن ثابت االن65: 2984احلسا د)ضيف، 
  .201)صل  ا( علي  وال  وصحب  وسلو : داهجهو وروم القد  معكد)املربد، ب. ت: 

َتكفـوَن وقد قاس تعاىل يف كتاب  الع ي :))َوِإنَّ ف لَتَـْن ِيلف َربِّ اْلَعـاَلِمَن* نـَـَ َس بِـِ  الـر ومف اأْلَِمـنف* َعلَـ  قـَْلبِـَك لِ 
ْنِذرِيَن* بِِلَسان  َعَرِيٍّ مفِبن   ِمَن الْ  أي ان املرء مقيس حبسـن مشـاعر    295-291ية )سورة الشعراء،اآل مف

ولي  احساس  وجودة كالم  وبيان ، وكان الرسوس الكر )صل  ا( علي  وآل  وصحب  وسلو  مـ ال رائعـا 
ع الفرة واهتدت ها النفو  الضـالة يف سداد التفكري وبراعة التصوي، ول  خط  متثورة النت فيها الطبا 

 .ومـ  63: 2932واستمدت منها الع ائو الواهنة والقلـوب املـرتددة ثباتـا ونـورا يف سـاعات احملن)الـرحيو، 
ان العــرب كــانوا أمــة فصــاحة وبالغــة فقــد كــانوا ينقــدون الكــال ، ويبينــون مــوالن القــوة والضــعف فيــ ، لــذا 

ل  الشاعر)ذي الرمة  ملا بـدأ قصـيدت  بقولـ :ما بـاس عينيـك منهـا عاب اخلليفة األموي هشا  ابن مروان ع
الـــدم  ينســـك اإذ غضـــ  عليـــ  واـــا  حـــع عـــاد وقـــاس: د مـــا بـــاس عيـــين منهـــا الـــدم  ينســـك  د)أمـــن، 

 ، وكانوا يفضلون الكال  عل  الصمت وهذا اجلاحظ يلكد ان الكال  انف  من الصـمت، 645: 2943
كمــا روت كـــال  النــاظمن والنـــاثرين، فبــالكال  أرســـل ا( تعــاىل أنبيـــاء    ســكوت الصـــامتن اوالــرواة م يـــرو 

  .96: 2985وليس بالصمت أرسلهو)اهلامش ، 
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ويعــد التعبــري الغايــة الرئيســة مــن درو  اللغــة بصــفة عامــة، إذ إنــ  البوتقــة الــي تنصــهر فيهــا فــروع اللغــة 
وبالغـة، فـالتعبري هـو اهلـد  األ ـ ، وخ ، ونصوص، وأدب،  وإمالء، وصر ، العربية مجيعها من او،

  .263: 1020وفروع اللغة مجيعها وسائل لتحقي  هذا اهلد )عبد الباري، 
فــالتعبري لــ  أتيــة  كبــرية  يف حيــاة الفــرد وكــذلك يف حيــاة اجملتمــ ، فهــو مي ّــل لريقــةن التصــاس الفــرد بغــري  

املشكالت، وذلك عن لريـ  مـا يتبادلـ ف األفـراد سواء  أكان باألفراد أ  باجملتم ، ويساعد التعبري عل  حلِّ 
، والفشـــــــــل يف ذلـــــــــك يـــــــــلّدي إىل فقـــــــــدان ال قـــــــــة وتوســـــــــي  املشكالت)الســـــــــاموإ  مـــــــــن آراء  ومناقشـــــــــات 

 ، وللتعبـري أتيـة  يفيـ ة يف التعلـيو، فدروسـ  تقـّوي ش صـية املـتعلو وتعـّود ف اجلـرأة 175: 1005والشمري،
لـــ  حســـن االســـتماع والتفكـــري قبـــل احلـــدي  أو الكتابـــة)لاهر، وحســـن األداء وأدب احلـــدي ، وتدرّبفـــ ف ع

1020 :234.  
يّعد الركن األساس  يف العمل اللغوي، وفيـ  يرهـر كمـاس اللغـة، وعليـ  يعتمـد التحصـيل الدراسـ  يف  و 

 ، اذ ينقســو 22: 1001ل املشــكالت الفرديــة واالجتماعيــة)االايرجاوي ويســهو يف حــ ك ــري مــن صــور ،
وضــوعات اىل وظيفــ  وأبــداع  ومــن حيــ  االداء اىل شــفوي و حتريــري و كــل األنــواع بــدور  مــن حيــ  امل

  .280: 2949مطلوبة يف مواقف احلياة امل تلفة )الطاهر،
رياضـة الـذهن، واملعـاين غالبـان مـا تكـون غامضـة وغـري حمـددة يف الـذهن، واإلنسـان عنـدما  أّن التعبريهو

  لتحديـد األفكـار واملعـاين وتوضـيحها، والتعبـري عنهـا شـفويان يضطر إىل التعبري فهو يضطر إىل إعماس ذهن
  . 673: 1005أو كتابتها حتريريان)الدليم ، وسعاد، 

ويعــد األســلوب مــن اهــو مرــاهر التعبــري الــذي يبتعــد الطالــ  عنــ  يف كتاباتــ  وهلــذا األســلوب صــفات 
م  بعضها أعطت  أتية بالغة  ماا ها وه : الوضوم والقوة واجلماس. فمع جتمعت هذ  الصفاتنثالل ي

ألسلوب الكات  وقد قيل االسـلوب هـو الكاتـ  نفسـ  يريـد بـذلك أن أسـلوب الطالـ  هـو مـرآة صـافية 
  .19: 1005لش صيت )عامر، 
أن ما نلحر  يف هذ  األيا  من التطور، أدى إىل اتساع الفجوة بن حاجات الطالب  انويرى الباح 

املدرسن املهنية، عل  مواكبة التغيريات احلضارية السريعة،إذ تـ داد احلاجـة  تقدرا وبن  الرتبوية-التعليمية
 إىل توظيف العديد من الوسائل واألسالي  واالسرتاتيجيات الرتبوية احلدي ة. 

لذا وج  إجراء مراجعة شاملة لبيان ما إذا كانـت تلـك اخلطـ  تـلدي وظيفتهـا فعـالن، وحتـدل الـتعلو 
  .115: 1001، املطلوب أ  ال؟)اجلاغوب

ومن االسالي  احلدي ة هو أسلوب اإلثارة غري املنترمـة الـي تـوفر للطالـ  حريـة ومرونـة للـت ل  مـن 
معوقـــات الواقـــ  والتقليـــد وتقربـــ  مـــن اإلبـــداع وذلـــك مـــن خـــالس اجـــراء مقارنـــات بـــن مفـــردات ال تربطهـــا 

حتريـر اخليـاس مـن قيـود املنطـ   أذ يشعر الطال  من لري  تتمل  للمفردات بالقـدرة علـ  ،عالقات واضحة
والتفكـــري التقليـــدي ويف هـــذ  احلالـــة النفســـية يشـــعر الطالـــ  أن املشـــكلة بـــن تـــراب  املفـــردات يف لرائقهـــا 

  . 1004:621للحل)صالم الدين،
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ويعـد أســلوب اإلثــارة غــري املنترمــة مــن أســالي  اســرتاتيجية العصــف الــذهين وآليــة مــن آليــات التفكــري 
  است ارة الدماا لتوليد أفكار إبداعية م يسب  التفكري فيها من قبل، فهو مي ل آلية من اإلبداع  يقو  عل

آليات التفكري اإلبداع  من لري  إااد عالقات بن مفاهيو أو أشياء م تكن بينها عالقة ظاهرة معروفة 
يكـون هـذا األسـلوب  يف األصل لذلك ألل  عل  امل ريات املطروحة )امل ـريات غـري املنترمـة ، إذ ميكـن أنْ 

 . 103:1003 )عطية، فعَّاال يف تدريس املفاهيو، واالجتاهات، كذلك شرم األفكار وتوضيحها
وتـتيت أتيـة مرحلـة الرابـ  العلمـ  مـن أتيـة املرحلـة اإلعداديـة، ففـ  هـذ  املرحلـة أصـبع وعـ  الطــالب 

البدَّ من إيالء اهتما   كبري  للتعبـري  ا ، ويف املرحلة ال انوية54: 2984أك ر، وتفكريهو أقوى)أبو مغل ، 
ـــــة، والتوّســـــ  يف معاجلـــــة بعـــــت  ـــــا كتابـــــة املوضـــــوعات األدبي ـــــاي، إذ ينبغـــــ  للطـــــالب أن يتعلَّمـــــوا هن الكت

 ، فضــــالن عــــن ذلــــك أنَّ اســــتعماس 230: 1001املوضــــوعات كتابيــــان، والتــــدّرب علــــ  التل ي )عّمــــار،
  .81: 1005الب  من مراحل دراسية  متقدمة )قطام ، التجربة يكون أك ر مالءمةن إذا لـبِّـ  عل  ل

 وميكن إااا أتّية البح  احلا  يف ما يتيت:
أتيــة اللغــة العربيــة،لكوفا املقــو  الــرئيس للوجــود العري،وهــ  فــوت كــل هــذا لغــة كتــاب ا( الع يــ  -2

 القرآن الكر  
اللغــة العربيــة جمتمعــةن والوســيلة الوحيـــدة ألنــ  اهلــد  األخــري وغايــة الدراســة لفــروع  اأتيــة التعبــري -1

 لالتصاس بن النا  يف  تلف البلدان واحملافرة عل  الرصيد احلضاري وال قايف ونقل  اىل األجياس املقبلة.
يف العمليــــة  للطــــالبضــــرورة اســــتعماس األســــالي  الرتبويــــة احلدي ــــة الــــي تعتمــــد املشــــاركة الفعليــــة -7

 التعليمية.
ارة غــري املنترمــة بوصــف  أســلوبان مــن أســالي  العصــف الــذهين وآليــة مــن آليــات أتيــة أســلوب اإلثــ-6

 التفكري اإلبداع  
 أتية املرحلة اإلعدادية، والسيما مرحلة الصف الراب  العلم .-5

  مرمى البحث:ثالًثا:
رابـ  يرمـ  البحـ  احلـا  إىل:معرفـة أثـر االثـارة غـري املنترمـة يف االداء التعبـريي لـدى لـالب الصـف ال

   0العلم 
 فرضية البحث:رابًعا:

  بــن متوســ  درجــات اجملموعــة التجريبيــة الــي 0805اليوجــد فــرت ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوى)
تدر  اسلوب االثارة غري املنترمة ومتوس  درجات اجملموعة الضابطة الـي تـدر  بالطريقـة االعتياديـة يف 

 األداء التعبريي. 
 خامسا:حدود البحث: 

 البح  احلا  عل : يقتصر
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 – 1026.املدار  اإلعدادية وال انويـة النهاريـة التابعـة ملركـ  حمافرـة كـربالء املقدسـة للعـا  الدراسـ  2
1025 .  
 . التعبري الكتاي.1

 سادًسا:تحديد املصطلحات:

 .Random stimulataion اإلثا   ت ر المن ظم -3
 -عرفها كل من:

التحــريت غــري امل طــ ، وأك ــر تقنيــات التفكــري اجلــانا ســهولة هــ  نــوع مــن ")دي بونــو  بتفــا:  أ.
يكون مناسبا عل  النحو اخلصوص حلالة إبداعية تكـون عنـدما يطلـ  منـك لـرم أفكـار إبداعيـة ولكنـك 

  .289: 2995ال تعر  من أين تبدأ د)دي بونو، 
حباجـة إىل توليـد أفكـار )أبو جادو، وحممد بتفا: دنوع من الرتكي  املبدع نلجت إليـ  عنـدما نكـون  .ب

: 1003جديدة، وخنتار كلمة بنحـو  عشـوائ  مـن بـن األفكـار املطروحـة للمناقشـةد)أبو جـادو، وحممـد ، 
631.  

 التعريف اإلجرائ  ل ثارة غري املنترمة.
هوعمليــة ت ــري تفكــري الطالب)عينــة البحــ  ، وت يــد مــن دافعيــتهو اــو الــدر ، وجتعلهــو ينرــْرون إىل 

اوايـا متعـددة، وقـادرين علـ  توليـد أفكـار جديـدة م يسـب  هلـو أْن يتوصـلوا إليهـا قبـل عمليـة املوضوع مـن 
التفكـري فيهــا، وذلـك مــن لريــ  ربـ  امل ــريات املطروحـة مبوضــوع الــدر  وإْن كانـت هــذ  امل ـريات لــيس هلــا 

 .عالقة باملوضوع يف الراهر
 . Expressive performanceاألداء ال  ب ري  -1

ة: جــاء يف لســان العــرب مــادة)أدا  وأدَّى الشــ َء أْوَصــل ف وهــو آِدي لألمانــِة منــ  مبــد األلــف األداء لغــ
 .(73 ابن منرور، د. ت:)وأدَّى دين ف تتديةن أي قضا ف واالسوف األداءف 

 األداء اصطالحا:
  .25: 2940عرف  جناد: د بتن  اجناا عمل، أو إحراا تفوت يف مهارة ماد)جناد، 

اء يف لســان العــرب َعبَـــَر الرف يــا يـَْعبـفرفهــا َعــرْب وِعبــارةن وعرّبهــا: فّســرها واخــرب مبــا يــلوسف إليــ  جــ التعبــري لغــة:
  .(443 ابن منرور، د.ت:)أمرفها

 التعبري اصطالحا:   
عرف  أبو مفغل : د هو تدف  الكال  عل  لسان املتكلو، أو الكات  فيصور مـا حيـس بـ ، أو مـا يفكـر 

، اويستوضــع عنــ ، وهــو الــار يكشــف خالصــة املقــروء مــن فــروع اللغــة واداهــا بــ ، أو مــا يريــد ان يســاس
   .57: 1002واملعار  امل تلفة د)ابو مفغل ، 

 التعريف اإلجرائ  لألداء التعبريي:
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إجناا لالب جمموعي البح  اللغوي يف التعبري الكتاي، عن املوضوع التعبريي امل تار هلو من أفكـار  
، ويقــا ف ذلــك علــ  وفــ  حمّكــات  معتمــدة  وأحاســيَس ومشــاعَر كت ابــةن، وبتســلوب  واضــع  وســليو  ومفهــو  

 لتصحيح ، ويعبـَّرف عن  بالدرجات الي حيصل عليها لالب اجملموعتن يف االختبار املعدِّ لذلك.
 :Class Of Scientific Fourthالصف الرابا ال لمي -1

ا، وتتيت هذ  املرحلة بعد املرحلة املتوسطة، ومدة أّوس صفٍّ من صفو  املرحلة اإلعدادية وأحد فرعيه
 الدراسة فيها ثالل سنوات  وتضو  الصفو  اآلتية: الراب ، واخلامس، والساد .

 دراسات سابقة الفصل الثاني:

 اواًل: دراسات عربية: 

 )د اس    بان(.  - 3
 صف احلادي عشر )اثر است دا  االثارة العشوائية عل  حتصيل مادة االحياء لدى لالب ال

ورمـت إىل معرفـة أثـر  ،وه  ج ء من متطلبات نيل درجة املاجستري ،أجريت هذ  الدراسة يف البحرين
اســت دا  االثــارة العشــوائية علــ  التحصــيل مــادة االحيــاء لــدى لــالب الصــف احلــادي عشــر، ومت اختيــار 

ن صفو  الرابـ  االعـدادي،   لالبا، وه  عبارة عن صفن م40عينة البح  عشوائيا والي تتلفت من )
مبدرسة املتمون للبنن، حبي  يدر  احد الصفن وحدة احلرارة والتغيريات من كتاب االحياء للصف الراب  
االعـدادي باسـتعماس االثـارة العشـوائية لتكـون اجملموعـة التجريبيـة، يف حـن يـدر  الصـف األخـر بالطريقــة 

وقـــد أســـفرت  ،  باختبـــار حتصـــيل  وأخـــر للتفكـــري العلمـــ املعتـــادة ليكـــون اجملموعـــة الضـــابطة،وقا  الباحـــ
الدراســة عــن وجــود فــروت بــن اجملمــوعتن التجريبيــة والضــابطة، وذلــك علــ  االختبــار التحصــيل  البعــدي 
واالختبار املرجئ يف الدرجـة الكليـة ومسـتوى التـذكر، ومسـتوى الفهـو، لصـاش اجملموعـة التجريبية)شـعبان، 

2994 :200- 205.  
 اس  جم  (: )د   -1

)أثرأسلوب اإلثارة العشوائية يف تنمية التفكري اإلبداع  واألداء التعبريي لدى لالبات الصف اخلامس 
 األدي    

وهـ  جـ ء مـن متطلبـات نيـل  ،أجريت هذ  الدراسة يف العرات يف جامعـة بابـل/ كليـة الرتبيـة االساسـية
رة العشوائية يف تنمية التفكري اإلبداع  واألداء درجة املاجستري، وهدفت إىل تعر  مدى أثر أسلوب اإلثا

  لالبة وبواق  جممـوعتن 37التعبريي لدى لالبات الصف اخلامس األدي وقد تكونت عينة الدراسة من)
  لالبـــة باســـتعماس االثـــارة العشـــوائية، 73جتريبيـــة وضـــابطة درســـت اجملموعـــة التجريبيـــة األوىل وهـــ  بواقـــ )

  لالبـــة باســـتعماس الطريقـــة االعتيادية،وقـــد كافـــتة الباح ـــة بـــن 74عـــددها )ودرســـت اجملموعـــة الضـــابطة و 
جمموعـــات البحـــ  ملتغـــريات العمـــر الـــ مين والتحصـــيل الدراســـ  لألبـــوين، وبعـــد انتهـــاء مـــدة التجربـــة الـــي 

ومت التتكـد  ،  فقرة60استمرت شهرين لبقت الباح ة اختباران حتصيليان عل  الطالبات بلغت عدد فقرات  )
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صــدت االختبــار مــن خــالس عرضــها علــ  جمموعــة مــن ذوي اخلــربة واالختصــاص ومت حســاب ال بــات مــن 
بطريقة التج ئة النصفية وصحع باستعماس معادلة سـبريمان بـراون ومت حسـاب معـامالت صـعوبة الفقـرات 

د لعينتـــن مســـتقلتن وقـــ T-Testومعامـــل التمييـــ ، ولتحليـــل النتـــائ  إحصـــائيا اســـتعملت الباح ـــة اختبـــار 
 توصلت الدراسة إىل: 

  بن متوسط  درجات الطالبات الالئ  يدرسّن 0 ,0 5وجود فرت ذو داللة إحصائية عند مستوى)
التعبـــري الكتـــاي بتســـلوب اإلثـــارة العشـــوائية و درجـــات الطالبـــات الالئـــ  يدرســـّن التعبـــري الكتـــاي بالطريقـــة 

  .1-2: 1022االعتيادية يف التفكري اإلبداع  واالداء التعبريي)مجعة،
 )د اس  الجبو ي(: -1

)اثر استعماس اسلوب االثارة غـري املنترمـة يف التحصـيل لـدى لـالب الصـف ال ـاين املتوسـ  يف مـادة 
 التاري  

وه  ج ء من متطلبات  ،أجريت هذ  الدراسة يف العرات يف جامعة بابل/ كلية الرتبية للعلو  االنسانية
مــدى أثــر اســتعماس اســلوب االثــارة غــري املنترمــة يف التحصــيل  نيــل درجــة املاجســتري، وهــدفت إىل تعــر 

وبواقــ   ،  لالبـا44لـدى لـالب الصــف ال ـاين املتوسـ  يف مــادة التـاري  وقـد تكونــت عينـة الدراسـة مــن )
  لالبا يف كـل مـن اجملمـوعتن 77جمموعتن جتريبية وضابطة درست اجملموعة التجريبية األوىل وه  بواق  )

والتحصــيل الدراســ   ،بطة،وقد كافــت الباحــ  بــن جممــوعي البحــ  ملتغــريات العمــر الــ مينالتجريبيــة والضــا
لألبــوين، واختبــار الــذكاء، وبعــد انتهــاء مــدة التجربــة الــي اســتمرت شــهرين لبــ  الباحــ  اختبــاران حتصــيليان 

موعة   فقرة ومت التتكد من صدت االختبار من خالس عرضها عل  جم50عل  الطالب بلغت عدد فقرات )
ـــة  مـــن ذوي اخلـــربة واالختصـــاص ومت حســـاب ال بـــات بطريقـــة التج ئـــة النصـــفية وصـــحع باســـتعماس معادل
سبريمان براون ومت حساب معامالت صعوبة الفقرات ومعامل التميي ، ولتحليل النتائ  إحصائيا اسـتعمل 

 لعينتن مستقلتن وقد توصلت الدراسة إىل: T-Testالباح  اختبار 
ولصــاش اجملموعـة التجريبيــة الـي درســت  ، 0805اللـة إحصــائية عنـد مســتوى داللـة)د يوجـود فــرت ذ

باســــتعماس اســــلوب االثــــارة غــــري املنترمــــة علــــ  اجملموعــــة الضــــابطة الــــي درســــت بالطريقــــة االعتياديــــة يف 
 ط .-:  1026التحصيل)اجلبوري،

 ثانيًا: دراسات أجنبية:  

 (Feldhausen)د اس  -3
لوب االثارة العشوائية يف حتصيل للبـة الصـف ال ـامن يف مـادة تـاري  الواليـات )معرفة اثر استعماس اس

 املتحدة 
 ،وهـ  جـ ء مـن متطلبـات نيـل درجـة املاجسـتري ،أجريت هذ  الدراسـة يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة

ي  ورمـت اىل معرفــة اثــر اســتعماس اســلوب االثــارة العشـوائية يف حتصــيل لــالب الصــف ال ــامن يف مــادة تــار 
  لالبا، مشلت الصفو  يف احدى املدار  الذي تدر  تاري  50الواليات املتحدة بلغت عينة البح  )
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درسوا بطريقة  ، لالبا15الواليات املتحدة، قسموا عل  جمموعتن األوىل جمموعة جتريبية بلل عدد لالها)
درسـوا بالطريقـة االعتياديـة،  ،  لالبـا15اسلوب االثارة العشوائية واألخـرى اجملموعـة الضـابطة تتلفـت مـن)

ـــــات إحصـــــائيا ـــــار البعـــــدي وعوجلـــــت البيان ـــــة بعـــــد االختب ، ومت إجـــــراء مســـــع تقـــــومي  للمجموعـــــة التجريبي
 وباستعماس االختبار التائ  لعينتن مستقلتن وحتليل التباين أظهرت النتائ : 

التجريبيـة الـذين درسـوا وجود فـروت دالـة إحصـائيا يف التحصـيل اآلين وامللجـل لصـاش لـالب اجملموعـة 
  . Feldhausen,1990:68)باستعماس االثارة العشوائية

 :(Hanuscin)د اس  -1
 )اثر االثارة العشوائية يف حتصيل لالب الراب  االعدادي يف مادة االحياء 

هـدفت هـذ  الدراسـة  ،وه  جـ ء مـن متطلبـات نيـل درجـة املاجسـتري ،اجريت هذ  الدراسة يف امريكا
اثر االثارة العشوائية يف التحصيل لتدريس خلية تنفس األوكسجن، وتكونت عينت الدراسة من إىل معرفة 

  لالبــا، إحــداتا   ــل اجملموعــة التجريبيــة الــي 51صــفن مــن صــفو  املرحلــة ال انويــة الــي بلــل عــددها )
لطريقـة االعتياديـة. تدر  باستعماس االثارة العشوائية، واألخرى اجملموعة الضـابطة الـي تـدر  باسـتعماس ا

وقــد اعــد الباحــ  اختبــارا حتصــيليا بعــديا. وأســفرت نتــائ  الدراســة عــن متوســ  درجــات االختبــار لــدى 
 ، وهـذا يـدس % 80 ، ومتوس  درجات اجملموعة الضـابطة بلـل )% 84لالب اجملموعة التجريبية بلل )

  .Hanuscin,2008: 211عل  تفوت اجملموعة التجريبية عل  اجملموعة الضابطة يف التحصيل)
 موازنة الدراسات السابقة والدراسة الحالية:ثالثا: 

مـــوالن الشـــب  واالخـــتال  بـــن هـــذ   ابـــن الدراســـات الســـابقة والدراســـة احلاليـــة، مبينـــ انواان الباح ـــ
 تية: الدراسات، وكذلك بينها وبن الدراسة احلالية، وميكن إمجاهلا بالنقاط االلتقاء اآل

 الهدف: -3
راســــات فيمــــا بينهــــا مــــن حيــــ  أهــــدافها، فــــالبعت منهــــا كــــان يهــــد  اىل التعــــّر  علــــ  تنوعــــت الد

 1990, ، و)1026 ، و)اجلبــــوري،2994كــــــدراسة )شــــعبان،  يف التحصــــيل أثرأســــلوب اإلثــــارة العشــــوائية
Feldhausen(2008 ، و.Hanuscin, تنميــــة التفكــــري اإلبــــداع  واألداء التعبــــريي ، والــــبعت اآلخــــر يف 
والدراسة احلالية هدفت اىل أثر االثارة غري املنترمة  ،يف املراحل التعليمية امل تلفة  1022كدراسة)مجعة،

 .يف االداء التعبريي لدى لالب الصف الراب  العلم 
 المنهق: -1

، والدراسـة احلاليـة تتطل  هكذا مـنه إذ افا دراسات  التجريا،استعملت الدراسات السابقة املنه  
 ايضنا. تجرياات الستعماهلا املنه  التتف  م  هذ  الدراس
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 ال  ن : -1
  ، إذ1022مجعة، تباينـــت الدراســـات الســـابقة يف أعـــداد عينتها،وكانـــت أكـــرب عينـــة ضـــمتها دراســـة)

، أما الدراسة لالبا 50، إذ بلغت)Feldhausen) 1990,لالبا، وأصغر عينة ضمتها دراسة)  37بلغت)
  .ا  لالب47احلالية فكانت عينتها عشوائية بلغت)

 المرحل  الد اس   -4
لبقت الدراسات السابقة عل  مراحل التعليو امل تلفة، وم تقتصر عل  مرحلة دراسـية بعينهـا، فمنهـا 

   ،واملرحلـــــــــــــة االعداديـــــــــــــةFeldhausen,1990 ،و)1026اجلبـــــــــــــوري، )ي كدراســـــــــــــ  املتوســـــــــــــطةاملرحلـــــــــــــة 
لدراسة احلالية فقد لبقت عل  اما ا ، Hanuscin,2008و) ،1022مجعة، ،و) 2994كدراسة)شعبان،

 املرحلة االعدادية ايضا.
 األدا : -5

 .أداة لتحقي  أهدافها التحصيل  اتفقت الدراسة احلالية م  الدراسات السابقة باستعماهلا االختبار
 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:رابعا: 

 اكا.تصميو منه  الدراسة وإجراء -1صياغة مشكلة الدراسة وأتيتها.-2
 بناء االداة وتطبيقها.-6.          اختيار عينة الدراسة -7
 ها.كيفية عرض النتائ  وتفسري -5

 منهج البحث وإجراءاته: الفصل الثالث

  أواًل:منهج البحث:  
ا ألَنّ  املنه  املالئو إلجراءات البح ، واملقصود و املنه  التجريا لتحقي  هد  حب ه اناتب  الباح 
 0 1009:80رياد تطبي  ش ء ومالحرة أثر التغيري يف ش ء  آخر)عبا  وآخرون،من مصطلع دجت

 ثانًيا:التصميم التجريبي:  
واحدان من تصاميو الضـب  اجل ئـ  الـذي يـرا  مالئمـان لرـرو  البحـ  احلا ،والشـكل  اناعتمد الباح 

 ذلك: اآليت يبن
 األداة املتغري التاب  املتغري املستقل اجملموعة
 األداء التعبريي االثارة غري املنترمة عة التجريبيةاجملمو 

 
 بعدياختبار 

 .......................... اجملموعة الضابطة 
 التجريا للبح  احلا    التصميو2شكل )
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 ثالثا: مجتمع البحث وعّينته:

 ا مج ما البحث: 3
كـ  حمافرـة كـربالء املقدسـة للعـا  مشل جمتم  البح  املدار  اإلعدادية النهارية للبنن ضمن حـدود مر 

 ،الي ال يقـل عـدد شـع  الصـف الرابـ  العلمـ  فيهـا عـن شـعبتن، فكانـت  1025 – 1026الدراس  
 . 2املدار  عل  ما مبن يف جدوس )

   ، ومواقعهااملدار  اإلعدادية النهارية للبنن يف مرك  حمافرة كربالء املقدسة  2جدوس )

 ع ن  البحث: . 1
وقــد حــددت عينــة البحــ  احلــا    عينــة   ــل اجملتمــ  األصــل    ــيالن صــادقان  واأن نتــار  نعلــ  البــاح 

 عل  النحو اآليت: 
 ع ن  المدا  :-أ

 اختار  7)وربالء املقدسة لتسهيل مهمتهأمران من املديرية العامة لرتبية حمافرة ك انبعد استصدار الباح 
 
 

  .فيها وإلجراء حب ه  6) االنصاري النهارية للبنن بطريقة عشوائية إعدادية جابر انالباح 
                                                        

  .29/22/1026يف  42490كتاب املديرية العامة لرتبية كربالء املقدسة املرقو   - 7

 موقعها اسو املدرسة ت
 

 جممـــــــــــــوع لـــــــــــــالب شعبها دعد
 الشع 

 174 4 العباسية الغربية إعدادية كربـالء للبـنن -2
 222 7 باب بغداد إعدادية فر العلقم  للبنن -1
 88 1 ح  األلباء إعدادية الغد األفضل للبنن -7
 228 6 ح  اإلحصاء إعدادية عبد ا( بن عبا  للبنن -6
 266 6 العباسية الغربية إعدادية ع مان بن سعيد للبنن -5
 90 7 ح  رمضان إعدادية املكاس  للبنن -4
 84 1 ح  العامل إعدادية الرافدين للبنن -3
 85 1 سيف سعد إعدادية امحد الوائل  للبنن -8
 250 7 ح  احلر إعدادية أسامة بن ايد للبنن -9
 205 7 ح  املعلمن إعدادية حسن حمفو  للبنن -20
 82 1 ح  املوظفن دية جابر األنصاريإعدا -22

 2196 76 اجملموع
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   ا ع ن  الطال : 
 إعدادية جابر االنصاري للبنن مبوج  الكتاب الصادر من مديرية تربية كربالء املقدسة، اناار الباح 

  5)شــعبة )أ  بطريقــة عشــوائية انبتن )أ، ب  للصــف الرابــ  العلمــ  اختــار الباح ــأفــا حتــوي شــع وافوجــد
لتكــون اجملموعــة التجريبيــة الــي تفــدّر  بتســلوب اإلثــارة غــري املنترمــة، وشــعبة )ب  اجملموعــة الضــابطة الــي 

لالـ  يف   60  لالـ  بواقـ )82تفدّر  بالطريقة االعتيادية، وقد بلل اجملموع الكل  لطالب اجملموعتن)
  لالـــ  يف شـــعبة)ب  وذلـــك قبـــل اســتبعاد الطـــالب امل فقـــن يف اجملمـــوعتن وعـــددهو 62شــعبة)أ ، و)

  لالب يف اجملموعة الضابطة ليكون عدد الطالب 20  لالب يف اجملموعة التجريبية، و)8  بواق  )28)
  لالـــ  يف 72يـــة، و)  لالـــ  يف اجملموعـــة التجريب71  لالـــ  بواقـــ )47يف اجملمـــوعتن بعـــد االســـتبعاد)

علمان بتن استبعادهو كان من النتائ  النهائية فق  م  إبقائهو يف الصف حفاظان علـ   ،اجملموعة الضابطة
    يبن ذلك.1النرا  املدرس  وجدوس )

 تواي  لالب عينة البح  عل  جمموعي البح   1جدوس)
عـــــــــــدد الطـــــــــــالب  اجملموعة 

 قبل االستبعاد
عــــــــــدد الطــــــــــالب 

 امل فقن
الطـــالب بعـــد  عـــدد

 استبعاد امل فقن 
 71 8 60 اجملموعة التجريبية)أ 

 72 20 62 لضابطة)ب ااجملموعة 
 ابعا: تكافؤ مجموعتي البحث:ر

قبل بدء التجربة تكافلان إحصائيان بن جمموعي البح  يف املتغريات اآلتية الي قد تلثر  انأجرى الباح 
 يف نتائ  هذ  التجربة:  

 لطالب حمسوبان بالشهور. العمر ال مين ل -2
 .  2)ملح / 1026-1027درجات اللغة العربية يف اختبار فائ  السنة للعا  الدراس  الساب   -1
 .  1)ملح /درجات االختبار القبل  يف االداء التعبريي -7
 التحصيل الدراس  لآلباء. -6
 التحصيل الدراس  لألمهات.  -5

 يان يف املتغريات السابقة.وفيما يتيت توضيع تكافل لالب جمموعي البح  إحصائ

                                                                                                                                            
ورقـــة واحـــدة لتم ـــل  اها يف كـــيس، وســـحبهأ ـــاء املـــدار  اإلحـــدى عشـــرة مدرســـة يف أورات صـــغرية ووضـــع انكتـــ  الباح ـــ - 6

 .اسو إعدادية جابر االنصاري للبنن ، فكانت الورقة املسحوبة حتملوجتربته اناملدرسة الي سيطب  فيها الباح 
ورقـة واحـدة لتكـون اجملموعـة التجريبيـة وكانـت  اها يف كـيس وسـحبهأ اء الشعبتن يف ورقتن صغريتن ووضع انكت  الباح  - 5

 .الورقة املسحوبة حتمل اسو شعبة )أ   أما الورقة الي حتمل اسو شعبة )ب   فكانت اجملموعة الضابطة
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 ا ال مر الزمني محسوبا  بالشهو : 3
  لعينتــن مســتقلتن Zاختبــار) انللتحقــ  مــن أن جممــوعي البحــ  متكافةــة يف العمــر اســتعمل الباح ــ

  :     7حلساب داللة الفروت بن أعمار جمموعي البح  فكانت النتائ  عل  ما مبنية يف جدوس)
 بالشهوراحملسوبة ألعمار لالب جمموعي البح  حمسوبان  القيمة ال ائية  7جدوس)
حجـــــــــــــــو  اجملموعة

 العينة
الوســــــــــ  
 احلساي

االاـــرا   التباين
 املعياري

درجـــة  القيمتان ال ائيتان
 احلرية

مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى 
 ة عنـــــــــدلـــــــــالدال
(05,0  

 احلرجة احملسوبة

غــــــــــــــــري دالـــــــــــــــــة  42 2894 2871 685 10896 29484 71 التجريبية
 7803 9867 29886 72 ضابطةال إحصائيان 

 : م1034 -1031ا د جات ماد  اللغ  ال رب    ي اخ با   هائي السن  لل ام الد اسي 1
تكافلان إحصائيان يف درجات مادة اللغة العربية يف اختبار فائ  السنة لطالب جمموعي  انأجرى الباح 

  : 6)نت النتائ  عل  ما مبنية يف جدوس  لعينتن مستقلتن أيضا، فكاZوباستعماس اختبار) البح ،
القيمة ال ائية لدرجات لالب جمموعي البح  يف اختبار فائ  السنة ملادة اللغة العربية.  6جدوس )

 اجملموعة
 

حجو 
 العينة

الوســــــــــ  
 احلساي

االاــــــــــرا   التباين
 املعياري

درجـــــة  القيمتان ال ائيتان
 احلرية

مســـــــــــــــــــــــــــــــــــتوى 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الدالل

  05,0عند)
 احلرجة سوبةاحمل

ــــــــــــــــة  42 2894 08236 9880 94817 59841 71 التجريبية غــــــــــــــــري دال
 22802 21286 59824 72 الضابطة إحصائيان 

 ا د جات االداء ال  ب ري  ي االخ با  القبلي:1
ـــ تكـــافلان إحصـــائيان يف درجـــات االختبـــار القبلـــ  يف االداء التعبـــريي لطـــالب جممـــوعي  انأجـــرى الباح 

كتـــ  لـــالب اجملمـــوعتن يف املوضـــوع التعبـــريي الـــذي  ـّــت املوافقـــة عليـــ  مـــن بـــن عـــدد مـــن البحـــ ، إذ  
 ، 7يف اســـتبانة علـــ  جمموعـــة مـــن اخلـــرباء واحملكمن)ملحـــ  انها الباح ـــهاملوضـــوعات التعبرييـــة الـــي عرضـــ

ادلة .وباستعماس مع 6)ملح /سالمةف اإلنساِن يف حفِظ اللساِن   :( قاس النا حممد  واملوضوع هو
ـــة الفـــرت اإلحصـــائ  بـــن درجـــات لـــالب جممـــوعي البحـــ ، Zاختبـــار )   لعينتـــن مســـتقلتن ملعرفـــة دالل
   يبن ذلك:5وجدوس )

  القيمـــة ال ائيـــة احملســــوبة لـــدرجات لـــالب جممـــوعي البحــــ  يف االختبـــار القبلـــ  لــــالداء 5جـــدوس )
 التعبريي.
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حجو  اجملموعة
 العينة

الوســــــــــــ  
 احلساي

ا  االاــــر  التباين
 املعياري

درجــــــة  القيمتان ال ائيتان
 احلرية

مســـــــــــــــــــــــــــتوى 
ــــد ــــة عن  الدالل

(05,0  
 احلرجة احملسوبة

ــــــــــــة  42 2894 08055 8832 3589 57812 71 التجريبية غــــــــــــري دال
 8856 37806 57809 72 الضابطة إحصائيان 

 ا ال حص ل الد اسي لآلباء: 4
  انــ  لــيس هنــاإ فــرت  ذو 1آلبــاء باســتعماس مربــ  )كــاأظهــرت نتــائ  التكــافل يف التحصــيل الدراســ  ل

  بـن اجملمـوعتن يف حتصـيل اآلبـاء، وجـدوس 7  ودرجـة حريـة )05,0داللة  إحصائية  عند مستوى داللة )
   يبن ذلك.4)

  تكرارات التحصيل الدراس  آلباء لالب جمموعي البح .4جدوس )
 اجملموعة 

 
حجـــــو 
 العينة 

أمــــــــــــــــــّ  
يقــــــــــــــــــــرأ 
 ويكت  

 متوسطة ئية ابتدا
 و

 إعدادية 

معهـــــــــد 
وكليـــــــــــة 
فمـــــــــــــــــــا 
 فوت 

درجـــــــــة 
 احلرية 

مســــــــتوى  قيمتا مرب  كاي
الداللـــــــــــــة 
عنــــــــــــــــــــــــــد 

(05,0  
 احلرجة احملسوبة 

 20 22 4 5 71 التجريبية 
غـــري دالـــة   3881 28271 7

 21 3 3 5 72 الضابطة إحصائيان 
 ا ال حص ل الد اسي لألمهات:5

  أنـ  لـيس هنـاإ فـرت  1التحصيل الدراس  لألمهـات، وباسـتعماس مربـ  )كـاأظهرت نتائ  التكافل يف 
ــــد مســــتوى ) ــــة  إحصــــائية  عن ــــة)،  05,0ذو دالل   بــــن اجملمــــوعتن يف التحصــــيل الدراســــ  7ودرجــــة حري

   يبن ذلك:3لألمهات، وجدوس)
  تكرارات التحصيل الدراس  ألمهات لالب جمموعي البح  3جدوس )

حجـــــــو  اجملموعة
 العينة

تقـــرأ  أميّـــة
 متوسطة بتدائيةا وتكت 

 وإعدادية

معهـــــــــد 
فمـــــــــــــــــــا 
 فوت

 درجة
 حلريةا

مســـــــــتوى  قيمتا مرب  كاي
الداللـــــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــد  عن

(05,0  
 احلرجة احملسوبة

 3 8 4 71 التجريبية
 

22 
 

غري دالة  3881 2،564 7
 إحصائيان 

 9 22 3 6 72 الضابطة



 

 المن ظم   ي االداء ال  ب ري لدى  ال  الصف الرابا ال لمي أثر االثا   ت ر 

705 

 تي:قام الباحث باآل متطلبات التجربة:خامسَا:

 تحديد الماد  ال لم  : -
ها علــ  خنبــة مــن اخلــرباء، ه، وعرضــ 5)ملحــ /  موضــوعان تعبرييــان 21اســتبانة ضــمت ) انأعــّد الباح ــ

  ســتة موضــوعات منهــا تكــون املوضــوعات 4واملت صصــن يف اللغــة العربيــة، ولرائــ  تدرســيها، الختيــار)
تجربـة. فوقـ  اختيـار اخلـرباء، واملت صصـن التعبريية الي ستكت  فيهـا لـالب جممـوعي البحـ  يف أثنـاء ال

   اآليت:8يف جدوس ) انعل  موضوعات تعبريية بينها الباح 
 لتدريس لالب جمموعي البح  اناملوضوعات التعبريية الي اختارها الباح   8جدوس )

ها علـــ  جمموعـــة مـــن اخلـــرباء، هوعرضـــ  4)ملحـــ /  م ـــريا عشـــوائيا 40قائمـــة ضـــمت) انوأعـــد الباح ـــ
، ان  م ـريا بطريقـة عشـوائية، يعتمـدها الباح ـ70ت صصن يف اللغة العربيـة، ولرائـ  تدريسـها الختيـار)وامل

ولالب اجملموعة التجريبية يف االختيـار العشـوائ  ألي مخسـة م ـريات منهـا لكـل موضـوع مـن املوضـوعات 
 آلتية:  فوق  اختيار اخلرباء عل  امل ريات العشوائية ا8الست الساب  ذكرها يف جدوس)

شجرة، مدينة، صندوت، وسادة، اهرة، ربي ، قلو حـرب، مفتـام، سـور، الـة، فـالم، حجـر، جسـر، د
منلة، والعة، جحر، ثوب، سـلو، فراشـة، بيـت، جبـل، عـود اخضـر، حطـ ، مطـر، سـاعة، خنلـة، مشـس، 

 .دبذرة، أصفاد، سرا  
 ص ات  األهداف السلو   : -

اللغــة العربيــة، واملت صصــن يف  جمموعــة مــن احملكمــن عرضــت علــ  اســلوكي ا  هــدف81اذ مت صــياغة )
  .%80ولرائ  تدرسيها لبيان صدقها وكانت نسبة اتفات احملكمن بقبوهلا أك ر من)

 وعاتـــــــــــــــــــاملوض ت
 أفولةَك هفو خريف الربية ﴾. قاس ا( تعاىل: ﴿ إّن الذيَن آمنوا وَعِملوا الصاحلات 2
وسـلو : ))لـيس الشـديدف بالصفـرعِة إمنـا الشـديدف  وصـحب  قاس النا حممد )صل  ا( علي  وآل  1

  .من ميلكف نفَس  عند الغض   
قاس اإلما  عل  )علي  السال  :))ما جفِت الدموع إال لقسوة القلوب وما قسوة القلوب إال  7

  .لك رة الذنوب  
 .كاد املعلو أْن يكون رسفوال             لشاعر: قو للمعلو وّفِ  التبجيال قاس ا 6
 .قاس الشاعر: بالدي وإْن جارت علّ  ع ي ة       وأهل  وإْن َشحفوا علّ  كرا ف  5
   .حسنف األخالت 4
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 أعداد الخط  ال د يس  : -
واملت صصــن يف  وعرضــت علــ  جمموعــة مــن احملكمــن ،بحــ ال يمت إعــداد اخلطــ  التدريســية جملمــوع

آرائهو أجريت عليها  وبضوء ،، ل فادة من آرائهو ومالحراكو ومقرتحاكودرسيهااللغة العربية، ولرائ  ت
 .  3)ملح / املطلوبة بعت التعديالت

 تطب ق ال جرب : -
  17/22/1026املوافـ ) االحـدوعي البح  يـو  ـــجمم الب  لــــــربة علـــــبتطبي  التج ــانباشر الباح 

اجملموعــة التجريبيــة  البلــ ان  بعـد أن درب الباح ــ1025/ 1/ 11املوافــ  ) االحــدوانتهـت التجربــة يــو  
 والتوايـ  بـن جمموعـات غـري متجانسـة وتـَـَو  رئـيس كـل جمموعـة مهامـ ، غري املنترمـةعل  أسلوب اإلثارة 
عل  هذ  الصـيغة لـواس مـدة التجربـة، ودر  الباحـ  نفسـ  جممـوعي البحـ  مـادة  وواتف  الباح  معه
ــــري اســــتنادا إىل جممــــوعي البحــــ  يف ســــتة  الباخلطــــ  التدريســــية الــــي وضــــعها بنفســــها وكتــــ  لــــ التعب
 موضوعات تعبريية.

 د أداتا البحث: سادسا

 اخ با  األداء ال  ب ري: -
من متطلبات البح  احلا  إعداد اختيار موضوع تعبريي يتو اختبار الطـالب فيـ  اختبـارا بعـديان، لـذا 

 ، وعرضها عل  جمموعة من اخلرباء 8عددا من املوضوعات،)ملح /اعد الباح ان االستبانة الي تضمنت 
. الختيــــار املوضـــوع الـــذي يرونـــ  أك ـــر مناســـبة الختبــــار اللغـــة العربيـــة، ولرائـــ  تدرســـيها املت صصـــن يف

 الطالب في  فوق  االختيار عل  قوس الشاعر:
 مااااا أ اااارق   ااااي الكااااون   أيُّ حضااااا  أ 

 
 (6)إالن و ا اااااااا  ماااااااا  ضاااااااا اء  م لاااااااام 

 

   من اختيار اخلرباء.%80ان حصل عل  نسبة ) بعد
 اخ  ا  م  ا  ال صح  : -

ا لتصحيع كتابات لالب جمموعي البح  التجريبية والضـابطة جاه    معيار تصحيع اناعتمد الباح 
  2996اهلامش  الذي أعد  وأعتمد  يف دراسـت ) وهو معيار تصحيعلتكون أداةن لقيا  أدائهو التعبريي، 

ان مـــا شـــج  الباح ـــان علـــ  اعتمـــاد هـــذا املعيـــار، أنـــ  وضـــ  للبيةـــة العراقيـــة ولقيـــا  األداء و  ، 9/ملحـــ )
ـــان معيـــار تصـــحيع  التعبـــريي للمرحلـــة اإلعداديـــة، وقـــد اعتمـــد يف دراســـات ك ـــرية، وبـــذلك اعتمـــد الباح 

 حدي  وجمرب.

                                                        
 الشوقيات. –شوق   ديوان أمحد - 4
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 ثبات م  ا  ال صح  : -
-املشــار إليــ  -ع األداء التعبــرييمــن أجــل التحقــ  مــن ثبــات معيــار التصــحيع لبــ  الباح ــان موضــو 

  لالبــا مــن لــالب الصــف الرابــ  29وهــو علــ  شــكل اختبــارعل  عينــ  اســتطالعية مكونــة مــن) -ســابقا
ــــة يف املوضــــوع مجعــــا األورات  ــــة املكاســــ  للبنــــن، وبعــــد االنتهــــاء الطــــالب مــــن الكتاب العلمــــ  يف اعدادي

 التفات:وصححهها خار  الصف، وقد اعتمد الباح ان عل  نوعن من ا
 . 3)االتفات م  مصحع آخر -1االتفات عرب ال من.    -2

صــحع الباح ــان االختبــار بعــد عشــرة أيــا  مــن تصــحيع للمــرة االوىل، وللــ  مــن مصــحع آخــر ان 
يصحع االورات املسحوبة بعد ان دربا  عل  التصحيع، وباستعماس معامل ارتباط بريسون وجد ان معامل 

    89،0  وبن الباح ان ومصحع آخر كان)92,0ثبات التصحيع عرب ال من كان)
ويفعّد معامل ال بات جيدان يف التصحيحن، ذلك أّن ثبات االختبار يعّد جيـدا بالنسـبة  ، 20)ملح /

  . 676: 2999  فتك ر)أبو عال ، 48،0إىل االختبارات غري املقننة الي إْن بلل معامل ثبات )
 تطب ق أدا  البحث:   -

،وصـــــحع  1025/ 1/ 11املوافـــــ )ألداء التعبريي)االختبـــــار البعـــــدي  يـــــو  االحـــــد لبـــــ  الباح ـــــان ا
  درجــة، 200وكــان احلــد األعلــ  للتصــحيع )الباح ــان أختبــار األداء التعبــريي علــ  وفــ  معيــار اهلــامش ، 

 .واحلد األدى)صفرا 
 سابعا: الوسائل االحصائية:

 إلحصائية اآلتية:بالوسائل ا ماللتوصل إىل نتائ  حب ه اناستعان الباح 
 .معامل ارتباط بريسون -7مرب  كاي. -1.  لعينتن مستقلتنZاالختبار ال ائ  ) -2

 الفصل الرابع:

 أوال: عرض النتيجة:
 لدرجات جمموعي البح  يف االختبـار النهائ . القيمة ال ائية احملسوبة  9) جدوس
حجو  اجملموعة

 العينة
املتوســـــــ  
 احلساي

االارا   التباين
 ملعياريا

درجــــــــة  القيمتان ال ائيتان
 احلرية

الداللـــــــــة عنـــــــــد 
 مســــــــــــــــــــــــــــــــــــتوى

(0805  
 اجلدولية احملسوبة

 260804 40 71 التجريبية 
 

 دالة إحصائيان   42 2894 18024 22887

 22854 277836 56804 72 الضابطة

                                                        
 .كربالء املقدسة-اعدادية الوثبة–،  اللغة العربية جنو عبد ا( االستاذ هواملصحع  - 3
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ة التجريبيـــة تبلـــل يتضــع مـــن النتيجـــة املعروضــة يف اجلـــدوس أعـــال  أن متوســ  درجـــات لـــالب اجملموعــ
 ، وعند استعماس االختبار ال ائ  لعينتن 56804 ، ومتوس  درجات لالب اجملموعة الضابطة بلل)40)

، وبدرجــة حريــة  0805  عنــد مســتوى داللــة)18024مســتقلتن، ظهــر أن القيمــة ال ائيــة احملســوبة بلغــت)
لقيمة ال ائية احملسوبة أكرب من القيمـة  ، وملا كانت ا2894 ، يف حن كانت القيمة التائية اجلدولية )42)

 اجلدولية، فإن هذا يدس عل  وجود فرت ذي داللة إحصائية ملصلحة اجملموعة التجريبية. 
 ثانيا: تفسري النتيجة:

يف االثــارة غــري املنترمــة املتقدمــة تفــوت لــالب اجملموعــة التجريبيــة الــذين مارســوا  يجــةلقــد أظهــرت النت
يف األداء التعبـريي، ويـرى االثـارة غـري املنترمـة موعة الضـابطة الـذين م ميارسـوا عل  لالب اجملالتعبري در  
 أنَّ سب  ذلك قد يعود إىل أّن: انالباح 
فاعلية استعماس االثارة غري املنترمة اعل الطـالب يف موقـف جيـد ومتفاعـل مـ  الـدر  اعتمـادان  -2

ــــذي يعتمــــد علــــ  الطريقــــة علــــ  تنــــوع اإلجابــــات وتشــــعبها وك ركــــا، بــــدالن عــــن املوقــــف  غــــري املتجــــدد ال
 0االعتيادية
مــن فهــو املــادة املقــروءة واســتيعاها مبــا فيهــا مــن صــيل  البكــن الطــميف  االثــارة غــري املنترمــةيفارســة  -1

 يفّا أدى ذلك إىل است مارالقراءة يف حتسن أداء الطالب التعبريي. وأسالي ،وعبارات 
 املنترمــة ســاعد علــ  شــد انتبــا  الطــالب وإثــارة عنــايتهو إن اســلوب االثــارة غــري انالحــظ الباح ــ-7

 للدر  وتنريو أفكارهو حبي  يكون ذا معق.
يفــا  البيســاعد علــ  تنّميــة ال ــروة اللغويــة لــدى الطــ التعبــرييف در   االثــارة غــري املنترمــةيفارســة  -6
 و اإلجادة في . وعل  حتسن التعبري لديه وميكنه
بـــالك ري مـــن املفـــردات، وعمـــل علـــ  تنميـــة اإلبـــداع  البقـــد أثـــرى الطـــ رمـــةيفارســـة االثـــارة غرياملنت-5

البالغية الي تتتت  من حماولة الرب  بن الكلمات العشوائية، وموضوع  التعبريي من لري  استعماس الفنون
و)دقــة اختيــار اللفــظ املعــرب عــن  ،يف فقريت)فنيــة التعبــري  البالــدر  الــذي كــان نتيجتــ  تقــد  مســتوى الطــ

 عق . امل
تتجيل صياغة الكتابة، وجعلها يف حصة التعبري التاليـة جعـل  يفارسة االثارة غري املنترمة ساعد يف-4

 .عملية الكتابة  ر مبراحلها الطبيعية أي توليد األفكار، وكتابتها يف مسودة ت صياغتها بتتن وروية
ب مسـبقا اوجـدت لـديهو اإلثـارة إن استعماس االثارة غـري املنترمـة ولكوفـا م تعـرض علـ  الطـال -3

 والتشوي  للدر  الذي ي يد دافعية الطالب وهذا ما توصلت إلي  نتيجة البح .
 ثالثا: االستنتاجات:

 يف ضوء النتيجة الي توصل اليها البح  احلا  ميكن استنتا  ما يتيت: 
، وتنميــة اإلبــداع البلــدى الطــإّن ألســلوب اإلثــارة العشــوائية أثــران كبــريان يف ايــادة ال ــروة اللغويــة  - 2

، نتيجة استعماس الفنون البالغية يف إثناء احلدي  والكتابة، وقدرة يف التعبري عن املشاعر، والتعبريي لديه
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فيمــا ن )فنيــة التعبــري، ودقــة اختيــار اللفــظ  وومــا اــوس يف الــذهن مــن أفكــار، يفــا يــلدي إىل رفــ  قــدراك
 املعرب عن املعق .

بشـكل أفضـل ومفيـد،  التعبـرييشارإ يف اسـت مار مـادة  التعبرييف در   ة غري املنترمةاالثار يفارسة -1
 وهذا ما تبن يف حتّسن األداء التعبريي لدى لالب اجملموعة التجريبية.

وإدراإ أوجــ  الشــب ،  وعلــ  املالحرــة الدقيقــة ملــا حــوهل البعــّوَد أســلوب اإلثــارة العشــوائية الطــ - 7
عل  اإلتيان باجلديد، ساعد ذلك كل  الطال  عل   البألشياء،وتشجي  الطواالختال  بن خصائ  ا

تلعــ و عنــدما يجتــاوا املشــاعر الســلبية يف أّفــا قــد ختــالر بتجــاوا الواقــ ، وحــدود احلقيقــة، إذ كــان الطالــ  
 نس  في  تكملة ما تبق  من أج اء الصورة.يعرب عن  بكلمات غامضة ييوج  ل  سلاس إبداع ، و 

وجـد مكانـ  الطبيعـ  يف خـربات الطـ تشكل غري املنترمة االثارة-6 وظيفيا ن اليوميـة  البنشالان لغويا ن
 ومواقف احلياة االنسانية.

 تساعد عل  حتسن أداء الطالب التعبريي واإلجادة في . االثارة غري املنترمةإّن  -5
 ن قبل.اىل التدريس بوسالة اسالي  تدريسية حدي ة م يتلفنها م سونمتحم البالط-4
 

 رابعا: التوصيات:
 يوص  الباح ان مبا يتيت:

ــــــــض -2 ــــــــرورة عمــ ــــــــل دورات تـ  علـــــــ  اســـــــتعماس األســـــــالي  اجـــــــل تـــــــدريبهو دريبية للمدرســـــــن مـــــــنــ
 واالسرتاتيجيات احلدي ة يف التدريس، وتطبيقها بشكل فعل .

تنمية التفكري اإلبداع ،  استعماس أسلوب اإلثارة العشوائية يف املرحلة اإلعدادية ملا ل  من أتية يف-1
 يف فروع اللغة العربية، ومنها األداء التعبريي. البوانعكا  ذلك بشكل اااي يف حتصيل الط

  .مكانة التعبريبن فروع اللغة العربية األفخرو  ضرورة إيالء در  التعبريأتية يفي ة تتناس -7
عــدِّها يدرو  القــراءة يف تعبــرياكو،  إىل ضــرورة توظيــف مــا تعلمــو  يف الهــوأن يوجــ  املدرســون ل -6

  املصدر املهو يف تنمية ال روة اللغوية لدى الطالب الي يتطلبها التعبري بنوعي .
 

 خامسا: املقرتحات:
 استكماال جلوان  البح  احلا  يقرتم الباح ان ما يتيت:

 إجراء دراسة يفاثلة للدراسة احلالية عل  مراحل دراسية أخر. -2
 اسة يفاثلة للدراسة احلالية يف حتصيل الطلبة )الذكور واالنال  عل  حد سواء.إجراء در  -1
 إجراء دراسة يفاثلة للدراسة احلالية عل  فروع اللغة العربية األخر. -7
  .االبداع إجراء دراسة يفاثلة للدراسة احلالية يف تنمية التفكري  -6
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 المصادر

 القران الكر -
  .2937، دار املعار ، مصر،3وج  الفين ملدرس  اللغة العربية.طإبراهيو، عبد العليو. امل-2
هـــــ . لســــان العــــرب، إعــــداد  322، أبــــو الفضــــل مجــــاس الــــدين حممــــد بــــن مكــــر  )ترابــــن منرــــو -1

 وتصنيف، يوسف خياط، وند  مرعشل ، دار صادرـ بريوت)د.ت .
 -سـرية للنشـر والتوايـ ، عمـانتعليو التفكري النرريـة والتطبيـ ، دار امل ابو جادو،وحممد بكر نوفل.-7
  . 1003االردن،
، دار النشـر للجامعـات ـ 1والرتبويـة، ط أبو عال ، رجاء حممود. مناه  البح  يف العلو  النفسـية-6

  .    2999القاهرة، 
للنشـــــــر الوي  ،دار حممــــــد1األســــــالي  احلدي ـــــــة لتــــــدريس اللغــــــة العربيــــــة،ط .أبــــــو مغلــــــ ،  ــــــيع-5

  .  2984األردن،  –والتواي ،عمان 
.األســــالي  احلدي ــــة لتــــدريس اللغــــة العربيــــة، داريافــــا ـ عمــــان، --------------------4
1002  .  
االايرجـــــاوي،منته  فهـــــد بريسو.أثرأســـــلوي التصـــــحيع التحليلـــــ  واالنطبـــــاع  يف األداء التعبـــــريي -3

 غـري منشــورة  لطالبـات الصـف اخلــامس اإلعدادي،كليـة الرتبيــة)ابن رشـد ،جامعة بغداد،)رسـالة ماجســتري
1001 .  
  . 2943، دار الكتاب العري، بريوت، لبنان، 6أمن، امحد. النقد األدي، ط-8
  .1001اجلاغوب، حممد عبد الرمحن. النه  القو  يف مهنة التعليو، دار وائل، عمان،-9
ل لـــدى اجلبـــوري، نصـــريحممد ظـــاهر. أثــــر اســــتعماس أســــلوب اإلثـــارة غــــري املــــنترمة فــــ  التحصـــي-20

رســالة )كليــة الرتبيــة للعلــو  االنســانية جامعــة بابــل العــرات  ،لــالب الصــف ال ــاين املتوســ  يف مــادة التــاري 
  . 1026،  ماجستريغري منشورة

اجلمبالل ، عل  وأبو الفتوم التوانس .األصوس احلدي ة لتدريس اللغة العربية والرتبية الدينيـة، ط -22
  .2932القاهرة،  ، دار فضة مصر للطباعة والنشر،1

مجعة، اين  مراد محود. أثر أسلوب اإلثارة العشوائية يف تنمية التفكري اإلبداع  واألداء التعبريي -21
رســالة ماجســتريغري )العــرات، -لــدى لالبــات الصــف اخلــامس األدي، كليــة الرتبيــة االساســية، جامعــة بابــل

  .     1022،  منشورة
د الكر  الوائل .اللغة العربية مناهجها ولرائ  تدريسها، دار الدليم ،ل  عل  حسن،وسعاد عب-27

  .1005الشروت للطباعة والنشر، عمان، 
 2995االردن، -،دارالفكرللطباعـــة،عمان1دي بونو،ادوارد.برنـــام  الكـــورت لتعلـــيو التفكـــري،ط-26

 .  
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ـــــة الدينية،مطبعـــــة اآلدا-25 ـــــة والرتبي ـــــدريس اللغـــــة العربي ب،النجـــــف، الـــــرحيو، امحـــــد حسن.اصـــــوس ت
2932.  
 ،الســاموإ، ســـعدون حممود،وهـــدى علـــ  جـــواد الشـــمري.مناه  اللـــــــغة العربيـــة ولــــــرت تدريســـها-24

   .  1005األردن،–، وائل للنـشر والتواي  عمان2لـ
شــعبان، حممد،شــعبان. اثــر اســت دا  االثــارة العشــوائية علــ  حتصــيل مــادة االحيــاء لــدى لــالب -23

  . 2994ن، رسالة ماجستري غري منشورة،الصف احلادي عشر،البحري
  .1004مصر،  -تفكري بال حدود، عام الكت ، القاهرة صالم الدين عرفة حممود.-28
  . 2984، دار املعار ، القاهرة، مصر، 20ضيف، شرق .العصر االسالم ، ط-29
ر املســــرية                                         ، دا2تــــدريس اللغــــة العربيــــة وفقــــا ألحــــدل الطرائــــ  الرتبويــــة،ط.لــــاهر،علوي عبــــد ا(-10
  . 1020األردن،  -، عمان 
الطاهر،عل  جواد.تـدريس اللغـة العربيـة يف املـدار  املتوسـطة وال انويـة،النجف األشـر ، مطبعـة -12
  . 2949النعمان، 
، منشـــورات 2عـــامر، ف ـــر الـــدين.لرت التـــدريس اخلاصـــة باللغـــة العربيـــة والرتبيـــة االســـالمية، ط -11

 .  1005جامعة الفاتع، لرابلس، 
، دار 1مــدخل إلــ  مناهـــ  البحـــ  فــ  الرتبيـة وعــلو الـنفس، ط0عبا ، حممد خليل، وآخرون-17

 0 1009األردن، -املسرية للنشر والتواي  والطباعة، عمان
ار املسـرية للنشـر ، د2عبـد البـاري، مـاهر شـعبان. املهـارات الكتابيـة مـن النشـتة اىل التـدريس. ط-16

  .1020األردن  -والتواي  والطباعة، عمان
،عـــام الكتـــ  مطبعـــة 2عبـــد احلليو،فـــتع البـــاب،وإبراهيو حفـــظ ا(.وســـائل التعلـــيو واألعـــال ،ط-15

  . 2948 يمر،القاهرة، 
عبـد عـون، فاضـل نـاه . تقـو  تدريــــس مـادة التعبيــر يف املـدار  املتوسـطة يف العـرات مـن وجهــة -14

  .   2989ر املدرسن، جامعة بغداد، كلية الرتبية)رسالة ماجستري غري منشورة ،نر
  . 1003األردن  -، عل  حمسن. تدريس اللغة العربية، دار املناه ، عمانعطية-13
لبنــان،  –، ملسســة الرســالة، بــريوت2عّمــار، ســا . اجتاهــات حدي ــة يف تــدريس اللغــــة العربيــة،ط-18
1001 .  
  . 1005األردن،  -، دار الفكر،عمان1فة. تعليو التفكري لأللفاس، طقطام ، ناي-19
املربد، ابو العبا  حممد بن ي يد. الكامل، عرض  بتصـول  وعلـ  عليـ  حممـد ابـو الفضـل ابـراهيو، -70

 اجمللد الراب ، دار الفكر العري  القاهرة، بدون تاري .
املصـححة، دار إحيـاء الــرتال  7، ط32   هــ. حبـار األنــوار،  2220اجمللسـ ، حممـد بــاقر)ت -72

 العري ـ بريوت )د. ت .
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 –، دار املســرية، عمــان 2ط ،لرائــ  التــدريس العامــة. مرعــ ، توفيــ  أمحــد وحممــد حممــود احليلــة-71
  . 1001األردن، 
  .1003األردن،  –،داراملـسرية، عمان2مصطف ،عبد ا( عل . مهارات اللغة العربية،ط -77
  .    2940لبنان،  -ربائيل. قامو  الرتبية وعلو النفس الرتبوي، بريوتجناد، فريد ج-76
  .  2985اهلامش ،عابد توفي .لرائ  تدريس االنشاء،معهد التدري  والتطوير الرتبوي،بغداد، -75
اهلامش ،عبــد الرمحن.ددراســة مقارنــة ألثــر أســالي  التصــحيع يف األداء التعبــريي لطالبــات املرحلــة -74

   . 2996كلية الرتبية)ابن رشد ،جامعة بغداد)ألروحة دكتورا  غري منشورة ،اإلعداديةد
اهلــامش ، عبـــد الــرمحن عبـــد علـــ . مشــكالت تـــدريس التعبـــري التحريــري يف املرحلـــة اإلعداديـــة يف -73

  . 2988العرات، جامعة بغداد، كلية الرتبية)رسالة ماجستري غري منشورة ، 
 . لرائ  تدريس األدب والبالغة والتعبري بن النررية والتطبيـ ،ط الوائل ،سعاد عبد الكر  عّبا-78

  .1006األردن، –،دار الشروت  للنشر والتواي ،عمان2
، مطبعـة واارة 2واارة الرتبية، مجهورية العرات. توجيهات عامة يف لرائ  تدريس اللغـة العربيـة، ط-79

                                            .                               2990الرتبية، بغداد، 
40-Feldhausen, See the excitement in the random collection of eighth grade 

students in the history of the United States, Unpublished MA Thesis, United 
States,1990.              

41-Hanuscin, The impact of random excitation in the collection of the students 
in the fourth preparatory material neighborhoods Unpublished MA Thesis, 
America,2008.     

 :المتتتعحق

 (  1)ملحق/
    .1026 -1027درجات لالب جمموعي البح  يف مادة اللغة العربية لنهائ  السنة)

  

 اجملموعة التجريبية
 

 اجملموعة الضابطة              

 الدرجة ت الدرجة ت  الدرجة ت الدرجة ت
2 43 23 55 2 33 23 68 
1 86 28 53 1 53 28 51 
7 42 29 45 7 51 29 54 
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6 46 10 51 6 57 10 54 
5 65 12 53 5 42 12 50 
4 46 11 68 4 66 11 42 
3 52 17 51 3 68 17 44 
8 69 16 68 8 91 16 47 
9 86 15 65 9 78 15 58 
20 69 14 53 20 39 14 68 
22 46 13 43 22 48 13 50 
21 49 18 41 21 44 18 39 
27 54 19 43 27 55 19 42 
26 52 70 49 26 54 70 58 
25 42 72 63 25 31 72 58 
24 41 71 63 24 51  

     2908اجملموع       = 
 59841=  املتوس  احلساي

 9880االارا  املعياري    = 

  2876اجملموع    =  
 59824املتوس  احلساي = 
 22802االارا  املعياري = 

 

 (  5)ملحق/
 درجات لالب جمموعي البح  يف االختبار القبل  لألداء التعبريي

 اجملموعة التجريبية
 

 اجملموعة الضابطة

 الدرجة ت الدرجة ت  الدرجة ت الدرجة ت
2 44 23 41 2 42 23 44 
1 54 28 56 1 69 28 55 
7 62 29 62 7 62 29 45 
6 58 10 56 6 50 10 56 
5 65 12 56 5 52 12 54 
4 54 11 58 4 55 11 52 
3 30 17 78 3 56 17 52 
8 44 16 46 8 50 16 58 
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9 57 15 65 9 69 15 79 
20 59 14 57 20 49 14 60 
22 52 13 40 22 60 13 68 
21 65 18 55 21 57 18 57 
27 50 19 65 27 66 19 65 
26 47 70 59 26 79 70 59 
25 50 72 70 25 44 72 44 
24 50 71 68 24 49  

 2307اجملموع      =  
 578128املتوس  احلساي = 
 8832االارا  املعياري = 

  2464=        اجملموع 
 57809املتوس  احلساي  = 

 88564االارا  املعياري    = 
 

   (3)ملحق/
 مايف إجراءات حب ه انأ اء اخلرباء الذين استعان هو الباح 

ـــــار  الت ص  الدقي  ا اء اخلرباء ت االختب
 القبل 

ــــــــــــــــألداء  ل
 التعبريي

األهـــــــــــدا  
 السلوكية 

اخلطــــــــــــــــــ   
 التدريسية

اختيــــــــــــــــار 
موضـــــــــــوع 
 االختبـــــــار
 النهائ 

لرائـــــــــ  تـــــــــدريس  أ. .د ضياء عبدا( التميم .  2
 اللغة العربية

 × × × 

 × ×  × لغة أ. .د منذر ابراهيو  احلل . 1
لرائـــــــــ  تـــــــــدريس   .د امحد جبار العابدي.  7

 اللغة العربية 
×   × 

 .د. كــــــــــر  خضــــــــــري فــــــــــار   6
 املسعودي 

ــــــ  التــــــدريس  لرائ
 اللغة العربية

× × × × 

املنـــــــاه  ولرائـــــــ   جميد كاظو .  صالم  5
 تدريس

× ×  × 

بكــــــالوريو  لغـــــــة  االستاذ جنو عبدا( الفواا 4
 عربية

×  × × 
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 (4)ملحق/

 بسو ا( الرمحن الرحيو
  / استبانة آراء اخلرباء يف صالحية االختبار القبل .

 األفستاذ الفاضل..................................احملرت 
 ..............................احملرتمة   األفستاذة الفاضلة...

 لــالبلــدى  يف االداء التعبــريي غــري املنترمــةاملوســومة بـــ )أثــر اإلثــارة  ماإجــراء دراســته انرو  الباح ــيــ
 ، ومـــن متطلبـــات الدراســـة احلاليــة إجـــراء اختبـــار قبلـــ  يف األداء التعبـــريي جملمـــوعي العلمـــ  الرابـــ الصــف 

رجـــو يبـــن أيـــديكو عنوانـــات موضـــوعات تعبرييـــة. و  انضـــ  الباح ـــيلـــذا  ،يـــة البحـــ  )الضـــابطة، والتجريب
، م  العلم  الراب الصف  الباختيار موضوع تعبريي واحد منها ترون  أك ر مالءمة من غري  لط انالباح 

 ج يل الشكر.
 الباح ان

 املوضوعات:
  8)حفظ اللسان   قاس رسوس ا( حممد )صل  ا( علي  وآل  وسلو :))سالمة اإلنسان يف -2
 :     9)قاس الشاعر - 1

 تواضاااااااا تكااااااا   اااااااالنجم الَح لنااااااااظرأ 
 والتاااااااا     الاااااااادخان  ي لااااااااو  بنفسااااااااه  

 

 علااااااى صاااااافحات الماااااااء  وهااااااو    ااااااا   
 علاااااااى  بقاااااااات  الجاااااااو وهاااااااو وضااااااا ا  

 

 الشبابف سالمف الشعوب وف رفها. – 6       القناعةف كن   ال يفق.  – 7
 (2)ملحق/

 بسو ا( الرمحن الرحيو
 .  / استبانة آراء اخلرباء يف صالحية اختيار موضوعات التعبري
 األفستاذ الفاضل..................................احملرت 

 األفستاذة الفاضلة.................................احملرتمة   
املوسـومة  ماسـتهاختيار موضوعات تعبريية جملموعي البح  )الضابطة والتجريبيـة ، لدرا انرو  الباح ي

 انعرض الباح ـي . و العلم  الراب الصف  لالبيف األداء التعبريي لدى  غري املنترمة)اثر أسلوب اإلثارة 
 التسلسـل إااء  √رجـو اختيـار سـتة مـن بينهـا، بوضـ  عالمـة )نعليكو جمموعـة مـن املوضـوعات التعبرييـة، 

 .اجل يل الشكر ولكو، مالئما ترون  الذي
     انالباح 

                                                        
  .62، رقو احلدي )184: 32 ، حبار االنوار،  2220اجمللس )ت. - 8
 عبد اجلليل الطبالبائ . - 9
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 وضوعات: امل
ـ قاس ا( تعاىل: ﴿  إليِ  يصعدف الكلوف الطي  ف ﴾ 2

(20 . 
  22)ـ قاس ا( تعاىل:﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولةك هو خريف الربية﴾ 1
 ـ قاس النا حممد )صل  ا( علي  وآل  وسلو : ))ليس الشديدف بالصفرعِة   7

 . 21)  إمنا الشديدف من ميلكف نفَس  عند الغض      
 ـ قاس اإلما  عل  )علي  السال  : ))ما جفِت الدموعف إال لقسوِة القلوب وما  6

 . 27)قسوةف القلوِب إال لك رة الذنوب       
 ـ قاس اإلما  عل  )علي  السال  :  5

 لاااا ي ال  اااا م  الاااا ي قااااد مااااات والااااد ه  
 

 إنن ال  ااااااااااااا َم ي ااااااااااااا م  ال لااااااااااااام  واألد  
 

 ـ قاس الشاعر أمحد شوق :  4
 م للم لاااااااااااااام و نااااااااااااااه  ال بجاااااااااااااا ال ق اااااااااااااا

 

  اااااااااااد الم لاااااااااام  أن يكااااااااااون  سااااااااااوال 
 

 ـ قاس الشاعر:  3
     باااااااااالدي وإنن جاااااااااا ت علاااااااااين عزياااااااااز    

 وأهلااااااااااي وإنن َ ااااااااااحوا علااااااااااي  اااااااااارام   
 

 ـ قاس الشاعر إليا  فياض:  8
   ال تبكاااااااااااااه   اااااااااااااال وم بَااااااااااااادأ  ح اتااااااااااااااه  

 إنن الشااااااااااه َد ي ااااااااااا    ياااااااااااوَم مماتاااااااااااه   
 

 ـ الصربف مفتامف الفرِ . 9
نافعة. 20  ـ رفّب ضارة  
 ـ حسنف األخالتِ . 22
   ـ الصدي ف وقتف الضي . 21
 

 (6)ملحق/
 بسو ا( الرمحن الرحيو

  .امل ريات العشوائية اختيار  / 
 األفستاذ الفاضل..................................احملرت 

 األفستاذة الفاضلة.................................احملرتمة   

                                                        
 .20فالر /  - 20
 .3البينة /  - 22
 .211: 2نوادر،  األشرتي،  تنبي  اخلوالر ون هة ال - 21
 .82: 2 ، علل الشرائ ،    782القم  )ت  - 27
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يف األداء التعبـــريي لـــدى  غـــري املنترمـــةاملوســـومة)أثر أســـلوب اإلثـــارة  ماإجـــراء دراســـته انالباح ـــ رو يـــ
 .ومن متطلبــات البحـــ  احلـــا  إعــداد قائمـــة بــامل ريات العشـــوائية املطلـــوب العلمـــ  الرابــ الصـــف  لــالب

ة من هذ  امل ـريات بن أيديكو جمموع انض  الباح يربطها باملوضوعات التعبريية بطريقة غري قصدية، لذا 
رجـو اختيـار ثالثـن م ـريا بطريقـة عشـوائية أي: مخـس م ـريات لكـل موضـوع يالي هـ  عبـارة عـن كلمـات و 

                                         من املوضوعات التعبريية الستة،ولكو الشكر اجل يل.
 انالباح 

 امل ريات العشوائية:
وت،  كتـاب،  وسـادة، اهـرة، ربيـ ، ورقـة، حقيبـة، قلـو حـرب، شجرة،  معجون أسنان،  مدينـة،  صـند

مفتام، سور، باب، الة، أسد، فـالم،  شـباإ،  ـ ن، قفـل، فـرن، حجـر، جسـر، لاولـة،  منلـة، والعـة، 
عسل،  سكائر، سفينة، لري ، صحراء، د ، قالدة، سفَلو، ثوب، قناع، تلفاا، إمبسيلن، سالم، فضة، 

ود أخضــر،  مشعــة،  حطــ ،   ذئــ ، صــابون،  مطــر، عجــن،  ســاعة،  جفحــر، فراشــة ، بيــت، جبــل، عــ
 إبرة،  مرآة،  خنلة،  مشس، بذرة، غيمة، أصفاد، سرا .

   (7)ملحق/
 بسو ا( الرمحن الرحيو

  .  / إستبانة آراء اخلرباء يف صالحية اخلطتن االمنوذجتن للمجموعتن الضابطة والتجريبية
 ..................احملرت األفستاذ الفاضل..............

 األفستاذة الفاضلة...............................احملرتمة
التعبــريي لـــدى  االداءيف  غـــري املنترمــةاملوســومة )أثـــر أســلوب اإلثــارة  ماإجـــراء دراســته انرو  الباح ــيــ
آرائكـو السـديدة رجـو إبـداء نفـيكو مـن أمانـة علميـة،  ان  الباح ـاتو ي . وملا العلم  الراب الصف  البل

، اجملموعــــــة العلمـــــ  الرابـــــ الصـــــف  البيف صـــــالحية اخلطتـــــن اإلمنـــــوذجيتن لتـــــدريس مـــــادة التعبـــــري لطـــــ
  تفـــدّر  علـــ  وفـــ  الضـــابطة، واجملموعـــة األخرى)بتســـلوب االثـــارة غـــري املنترمـــة  تفـــدّر  التجريبيـــةاألوىل)

ن أفــا ت ــري املوضــوع. ولكــو شــكر ، وتــدوين مــا ترونــ  مناســبا مــن مالحرــات تعتقــدو الطريقــة االعتياديــة
 ...ماوامتناف انالباح 

 انالباح 
      غري املنترمةاإلثارة  أسلوبس التعبري عل  وف  ــــلتدري أمنوذجيةة ــــخط

       اليو  والتاري :                            املادة: التعبري
      65الوقت:
   الراب  العلم الصف: 
  املوضوع:

 
 إنن جاااااااااا ت علاااااااااين عزياااااااااز   باااااااااالدي و 

 

 .وأهلاااااااااي وإنن َ اااااااااحوا علاااااااااين  ااااااااارام   
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 أوال: األهداف ال ام :
منطقيان. .تنمية قدرة املتعلو عل  سلسلة األفكار وبناء بعضها عل  البعت  مل2  مرتابطة ترابطا ن
 . كن املتعلو من استعماس الذخرية اللغوية يف التعبري الواضع السليو. 1
 و والسيما املوهوبن منهو عل  جماواة التعبري املباشرىل التعبري الفين اجملااي..ايادة قدرة املتعل7
 .تنمية قدرة املتعلو عل  املعاين اجلديدة واألفكار الطريفة. 6
  األداء وآداب احلدي . .تنمية قدرة املتعلو عل  اجلهر بالرأي أما  اآلخرين وإكساهو اجلرأة وحسن5
 )واارة الرتبيـة، التعبري عن املعاين واألفكـار بتلفـا  فصـيحة وتراكيـ  سـليمة.تنمية قدرة املتعلو عل  4

  .   2990العرات، 
 ثا  ا: األهداف الخاص : 

علــــ  صــــياغة األفكــــار بصــــورة ســــليمة، فهــــو  البوتســــتق  مــــن موضــــوع الــــدر ، م ــــل تــــدري  الطــــ
من األغالط بتنوا  عها.املوضوع، والكتابة في  كتابة فنية ذات أسلوب جيد خاس  

 ثالنا: األهداف السلو   : 
 جعل الطال  قادر عل  أْن:

 ذكر العناصر الرئيسة يف املوضوع. ي.1                   عّر  مفهو  الولن.يف .2
 ستشهد بتقواس وأبيات شعرية. ي.6وضع عناصر املوضوع الرئيسة بتسلوها.ي.7
 رات اجلميلة املوحية للتعبري عن أفكارها. نتق  العباي.4                       وضع أتية الولن.ي.5
 سن استعماس عالمات الرتقيو. حي.8  عرب بتسلوب جيد خاس من األغالط.ي.3

  اب ا: الوسائل ال  ل م   
 السبورة البيضاء، والقلو اخلاص ها. -

 ( دق ق 1) :خامسا: المقدم 
مـــة اقرتنـــت بـــ  احلســـرات، أّن الـــولن هـــو ل نســـان ســـكن، وأهـــل، وكرا واكمـــا تعلمـــ  اع ائـــ  الطـــالب

واملسرات، وشفِغَل ب  كل ذي َجَنان. أنا، وأنتو، وكل كائن ح  يف هذ  الدنيا ينتم  إىل ولن كيت لـ  فيـ  
فيـــ ،ومن أجلـــ  اـــ  أرضَ  بالدنـــا و اَءها،وكـــل مـــا فيهـــا مـــن ارع    أســـباب العـــي ، وبلـــد آمـــن يعـــي 

،بالدي روح  ووجودي   .وضرع  
  ق ( دق40) :سادسا: ال ر 

 يف أعل  السبورة.  البعرض املدر )الباح   املوضوع أما  الطي - 2
 

 بااااااااالدي وإن جااااااااا تن علااااااااي ن عزيااااااااز   
 

 .وأهلااااااااي وإن  ااااااااحوا علااااااااي ن  اااااااارام    
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الباح  عل  السبورة عل   دوفايالرئيسة يف املوضوع،و  العناصرالب  ،والطاملدر )الباح  ذكري -1
 :اآليت النحو

ـ بـــالدي هــ  أمــ  احلقيقيـــة.   ت ـ يف بـــالدي تكمــن الســـعادة  أ ـ حــ  الـــولن والــدفاع عنـــ .   ب
 احلقيقية.

   ـ بالدي اخلري، والعطاء.     ل ـ بالدي املرهر احلسن.
ـــــــات جانبيـــــــة  الباملـــــــدر )الباح  للط وضـــــــعياملدّر )الباح  : أن هـــــــذ  العناصـــــــر ليســـــــت عنوان

ايادكـااإذا أعطـت تلـك ال يـادة  كوإمكانوإمنا   ل اإللار العا ،والفكرة املتكاملة للموضوع،وب ،للموضوع
  .للموضوع قوةن،وكماالن 

 تقد  امل ريات العشوائية: -7
من امل ريات العشوائيةا عل  أن يكون هناإ م ري  عشوائ   لكل  البالطو املدّر )الباح   قد ي عددا ن

 ـريات اـ  أْن أن هـذ  امل البوضـع املـدر  )الباحـ   للطـيعنصر مـن العناصـر الـي مت ذكرهـا سـابقا، و 
يتو اختيارها من غري قصد أن يكـون هلـا عالقـة باملوضـوع، ت يـتو ربـ  امل ـريات العشـوائية مبوضـوع الـدر  

إاـاد روابـ ، وعالقـات م يــتو  فهـ  يف الرـاهر لـيس هلـا عالقــة، ولكـن مب يـد مـن التفكـري، والت يــل ميكـن
األفكـار اجلديـدةا ذلـك أن  اس م اـدف القلـ  يف حـ عـد  البوضـع الباحـ  للطـيختيلهـا مـن قبـل، كـذلك 

 األفكار اجلديدة قد ال توجد دائما.
 .م ريات عشوائية أفخر؟ ارواوليكن امل ري العشوائ  عل  سبيل امل اس:)بيت  فهل ختت املدّر )الباح  :
 لال : ثوب.              خر: قلو حرب.آلال         لال : شجرة. 

 !مجيعا  واملدّر )الباح  : أحسنت
 بن جمموعات غري متجانسة:  البتواي  الط -6
  4بـــــن مخـــــس جمموعـــــات كـــــل جمموعـــــة تضـــــو) واأن يتواعـــــ البطلـــــ  املـــــدر )الباح   مـــــن الطـــــي
قرأها عل  املدر )الباح  ، م  ي، و ودّون أفكارهيرتأ  جمموعت  حع يتار لال  ن،وكل جمموعة البل

، وكيفيــة التوايــ  بــن غــري املنترمــةلوب اإلثــارة علــ  أســ الباملــدر )الباح   قــد درَّب الطــ مالحرــة إن
، وقبـــل تطبيـــ  التجربـــة، ت وجمموعـــات، كـــذلك كيفيـــة إدارة جلســـة )العصـــف الـــذهين  يف أوس لقـــاء معهـــ

 عل  هذ  الصيغة حع ال يلثر ذلك فيما بعد عل  وقت تطبي  التجربة.  واالتفات معه
 احلدي  عن عناصر املوضوع:  -5

مــــن العناصــــر الــــي ذكــــرت بالشــــرم، والتوضــــيع مــــ كــــل جمموعــــة تتنــــاوس و  واحــــد مــــن امل ــــريات  احــــدا ن
 العشوائية.
 تقد  معلومات عن امل ريات العشوائية:     - 4

 دّونيـــــالباح  و )،كـــــل جمموعـــــة تقـــــد  معلومـــــات عـــــن واحـــــد مـــــن امل ـــــريات العشـــــوائية الـــــي قـــــدمت
ا عالقــة باملوضــوع علــ  الســبورة، وتطــرم مــا األفكار،واملعلومــات الــي تــوافرت عــن امل ــري العشــوائ ، الــي هلــ

 ليس ل  عالقة.   
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 ـ عملية الرب : 3
إااد رواب ،وعالقات بن امل ري العشوائ ، وموضوع الدر  من  الب  من الط طل  املدر )الباحي

لري  مشاركة أفراد كـل جمموعـة بـالتفكري، والتتمـل، والت يـل، ت اسـتنتا  الـرواب  مدونـة يف دفـرت تل ـي  
 توىل قائد كل جمموعة مهمة قراءكا عل  املدر  )الباح  . ياص بالتعبري، ت خ

   يف وقت واحد حرصا عل  وقت الدر .3ـ  4ـ  5تعمل اجملموعات اخلطوات )
 ـ املناقشة:       8
تسـجيل مـا  وطل  منهي ، و 3ـ  4ـ  5يف كل جمموعة يف اخلطوات) البناق  املدر )الباح   الطي

ناصر،وم ريات عشوائية، ورواب ،وشـواهد يف دفـرت تل ـي  خـاص بالتعبري،واسـتعمال  فيمـا يتو ذكر  من ع
 امل ري العشوائ  )بيت :  ،بعدا الستذكار ما مت ذكر . اجملموعة األوىل، العنصر األوس

 ماذا يعين لك)ح  الولن  ؟.  املدر )الباح  :
  أقــد  بــالدي وأجمــدها،وح  الــو لــن القائــد اجملموعــة:احل  هــذ  الكلمــة الطــاهرة الربيةــة تعــين إنــين

يواايــ  حــ  فهــو اشــد مــن حــ  األ ،واألب،واألهل،واألصــدقاء،وما قيمــة اإلنســان بــال ولن،فولننــا هــو 
ـــِغلتف باخللـــد عنـــ           الحيـــ  ولن ،ويضـــح  مـــن اجلـــ  قـــاس الشـــاعر: وجودنـــا،والخري يف إنســـان ولـــين لـــو شف
  .نااعتين إلي  باخللد نفس 

لبيت الشـعري الـذي هـو عنـوان املوضـوع التعبـريي يعـرّب عـن حبـ  لولنـ ، وإن نالتـ   ـور، والشاعر يف ا
وعذاب،ويصف أهل  بالكر ، وإن شحوا فنار الولن جنة، وشع األهـل جـود. وبالدنـا ع يـ ة علينـا، وهـ  

 قّيمة عند أهلها ا فرماهلا الذه ، وأحجارها اجلواهر، وأفارها اللنب. 
  .إليها حوس كلمة)بيت  ؟ واملعلومات الي توصلت وما املدّر )الباح  :
البيت مكان آمن يسكن في  الفرد، واد الراحة، وينا  ويضو أشياء عديدة، لـ  سـور،  قائد اجملموعة:

وبــاب، ومفتــام، وحــار  ال يدخلــ  الغربــاء إال إذا اســتتذنوا فيــ  غــر  للنو ،واســتقباس الضــيو  وحديقــة 
 مجيلة.    

 عالقة ذلك بـ )بالدي  ؟  : ومااملدّر  )الباح  
بيتنـا الكبـري فيـ  كرامـة اإلنسـان، وأمنـ ، تسـكن فيـ  العوائـل وتتكـل مـن خرياتـ ،  قائـد اجملموعـة: الـولن

وتشرب من مائ ، تعش   اء ، وهواء ، ومـاء ، تتنـ   يف رياضـ  اخلالبـة، وجداولـ  العذبـة. بـالدي منـام  
أنفاســها العطــرة، وهــذا احلــ  ال يقتصــر علــ  بــين البشــر أفســكن فيهــا أســفار الســحر، وأنــا  علــ  صــوت 

فحع الطيور حت  أعشاشها، وكل كائن ح  حين إىل بيت ، ويتوي إلي ، فتضعف احليوانات تتحف  للدفاع 
عن جحورها ا فه    ل ولنها الصغري. حيم )حر  احلدود  بـالدي ا فهـو محـاة الـولن، وسـور  املنيـ ، 

 ومفتام دخوهلو الوحيد هو جوااات سفرهو.   مينعون دخوس الغرباء إلي ،
 ! وبارإ ا( فيك املدّر  )الباح  :

 اجملموعة ال انية، العنصر ال اين، امل ري العشوائ  )شجرة : 
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 احلقيقية ؟ يف العنصر ال اين وهو أّن بالدي ه  أم  ولوااملدّر  )الباح  : ماذا تق

اشـعر بالتعاسـة عنـدما أرى دمعـة يف عينيهـا، و لقـد  قائد اجملموعة: أنـا سـعيد بـتم ،وه  تبتسـو، وكـو
رضــعت هواهــا يف لفــولي، وشــربت حبهــا منــذ نعومــة أظفــاري، وكــان حبهــا الالعــ  عفافــا، ولهــران، لقــد 
وهبتها سعاديت، وجعلتين فداها بالدي كتم  الي أرضعتين حلي  صدرها، ومـألت رئـي حبنافـا، وكسـتين 

 حقا. وبرها ي هو أن تضمين إىل أحضافا عند ذاإ أكون سعيد  من روائ  ثياها.إن عطفها عل ، 
 أرضعتك بالدإ ؟ املدّر  )الباح  : وكيف

حبهـــــــا منـــــــذ لفـــــــولي ا فكـــــــان بعـــــــدها لـــــــوعي، وحـــــــ ين، وقرهـــــــا فـــــــرحي،  اجملموعـــــــة: شـــــــربت قائـــــــد
صـــوكا وغطائ ،ارتويـــت مـــن جـــداوهلا العذبـــة، وعيوفـــا الفياضـــة، تضـــمين ألحضـــافا ا فت عهـــا تغـــين   ب

 الشج  املنبع  من حفيف األغصان، وافيف الريام، وخرير املاء، قاس الشاعر:
 

 أهاااااااااا م بهااااااااااا و ااااااااااي قلبااااااااااي هواهااااااااااا
 وال مااااااااا   ااااااااايء يسااااااااا د ي سااااااااااواها

 

 ويااااااااااااااؤلمني الفااااااااااااااراق أو المغ اااااااااااااااب 
 وع شااااااااااي  ااااااااااي سااااااااااواها ال يط ااااااااااب

 

 إليها حوس كلمة)شجرة ؟     واوما املعلومات الي توصلت املدّر )الباح  :
نبـــات  كبـــري ، ســـاقها لويلـــة ، هلـــا أغصـــان، وأورات، جـــذورها ثابتـــة يف األرض،  وعـــة: الشـــجرةقائـــد اجملم

مثارهـــا لريــــة، نرــــرة، ليبــــة، واألشـــجار ختتلــــف يف الشــــكل، والنــــوع م ـــل: الســــنديان، البلــــوط، الصــــنوبر، 
 والسدر...

 وما عالقة )بالدي  بالشجرة ؟   املدر  )الباح  :
فا يف أعـــا  الســـماء وجـــذورها يف أعمـــات األرض تارنهـــا عريـــ ، شـــجرة أغصـــا قائـــد اجملموعـــة:بالدي

وجــذورها متتصــلة يف نفــو  أبنائهــا، بــالدي شــجرة تضــللين بعطفهــا، وحنافــا، وترويين،وإخــويت، وتغــذينا 
 فنقطــف مثارهــا مــن ســين تعبهــا فينــا، بــالدي شــجرة ر و  حتبنــا، وإن قســونا عليهــا، وآذيناهــا، فمــا تــ اس

     اس الشاعر:تعطينا أحل  مثر ق
 

  ااااا   النخ ااااال عااااا  األحقااااااد مرتف اااااا
 

 يرمااااااى بصااااااخرأ    طااااااي يااااااا َا النماااااار 
 

 أنواع للشجر هل لذلك عالقة باملوضوع ؟ ! ولكن ذكرمت و : أحسنت املدر  )الباح
 لذلك عالقة باملوضوع. قائد اجملموعة: ال ليس

 املدر  )الباح  : إذن وج  حذ  هذ  املعلومة من عل  السبورة.
 ا م  بقية اجملموعات.وهكذ

 ( دقائق1ساب ا: الخاتم  )
 عط  خالصة للموضوع.ياملدر  )الباح  : من 

لال : لتحيا بالدي ع ي ة أبية، ولتهن األروام من دوفا، وليد  أبنا ها يف هناء احلياة وخفت العي  
وعطفان، وحنانا.  ه  أم  الي أهواها سقتين حبا، ن
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ه   ا ، فيها ذكريات ال مان، ومرفت اإلنسان، ه  ل نسان أم ،املدر )الباح  : بالدي مطا  آم
 ل نسان أهل ،ه  ل نسان بيت  بالدي أقف أمامها بإجالس، واحرتا  يفتلةة ن إميانا ن أ  ل فيها رم  اخللود،
يـا  وأقرأ فيها أسطران، وآياتان مـن أخبـار األجـداد، ترتقـرت الدمعـة مـن العـن، وحتـاوس السـقوط عنـدما أذكـرإ

   .بالدي
   :ثامنا: الك اب   ي الموضوع

قبــل الكتابــة يف املوضــوع إىل حســن البــدء، وحســن اخلتــا ، كــذلك  البوجــ  املــدر  )الباحــ   الطــي
تسلســل األفكـــار، واالبتعـــاد عـــن اإلســهاب، والـــدوران حـــوس الفكـــرة، وكتابــة الشـــواهد، وحســـن اســـتعماس 

املوضـــوع داخـــل  البكتـــ  الطـــيوالصـــرفية، واإلمالئيـــة، ت عالمـــات الرتقـــيو، وااللتـــ ا  بالقواعـــد النحويـــة 
ص  املدر )الباح   وقت عشر دقائ  ملراجعة مـا مت ذكـر  يف نالصف يف حصة التعبري ال انية بعد أن 

 م  الدفاتر يف وقت واحد ا لغرض تصحيحها.احصة التعبري السابقة، و 
 تاس ا: تصح   الد اتر:

  حمكا 22كات التصحيع املتبعة يف معيار اهلامش  املتكون من )صحع الباح  الدفاتر عل  وف  حمي
عتمد يضر الباح  الدفاتر مصححة يف حصة التعبري القادمة، و حيوهذا التصحيع يكون خار  الصف إذ 

 قف الطال  عل  أغالل .يالباح  التصحيع املرم  ا حع 
 ية:العتيـــــادريقة اــــلتدريس التعبري بالط أمنوذجيةة ـــــخط

  مت اإلشـارة إليهـا سـابقا يف اخلطـة ،والوسائل التعليمية)األهدا  العامة،واخلاصة، والسلوكية:األهدا 
 .لسابقةا

 الراب  العلم  الصف: 
 اليو  والتاري : 
 املادة: التعبري
 املوضوع: 

 بااااااااالدي وإن جااااااااا تن علااااااااي ن عزيااااااااز   
 

 .وأهلااااااااي وإن  ااااااااحوا علااااااااي ن  اااااااارام    
 

 .65الوقت: 
: امل    دقيقة1) :قدمةخامسا ن

 0حمددة يف اخلطة األمنوذجية السابقة
: العرض: )    دقيقة60سادسا ن

 يف أعل  السبورة.  البعرض املدّر  )الباح   املوضوع أما  الطيـ  2
 

 بااااااااالدي وإن جااااااااا تن علااااااااي ن عزيااااااااز   
 

 .وأهلااااااااي وإن  ااااااااحوا علااااااااي ن  اااااااارام    
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 املوضوع، وتدوفا عل  السبورة علـ  النحـو العناصر الرئيسة يف البذكر املدّر )الباح  ، والطيـ  1
 اآليت:

 أ ـ ح  الولن والدفاع عن . ب ـ بالدي ه  أم  احلقيقية. ت ـ يف بالدي تكمن السعادة احلقيقية.
   ـ بالدي اخلري، والعطاء.                 ل ـ بالدي املرهر احلسن.

عناصــــــر ليســــــت عنوانــــــات جانبيــــــة أن هــــــذ  ال البلباح  للطااملــــــدّر ) وضــــــعياملــــــدّر )الباح  : 
ايادكـاا إذا أعطـت تلـك ال يـادة  وللموضوع وإمنا   ـل اإللـار العـا  والفكـرة املتكاملـة للموضـوع وبإمكـاف

 للموضوع قوةن، وكماالن.
 ـ احلدي  عن عناصر املوضوع:  7

  الصبا، املدّر )الباح  : إن احلدي  عن بالدي لويل ذو شجون، ي ري فينا ذكريات ال مان، وأحال
 تكلو عن ح  الولن ؟ يفمن 

ــــــــولن اليواايــــــــ  حــــــــ  فهوأشــــــــدف مــــــــن حــــــــ   لال :حــــــــ  الــــــــولن أ ــــــــ  أنــــــــواع احل ،فحــــــــ  ال
   واالصدقاء.األب،واأل ،واألهل،

ملدّر )الباح  :أحســـنت!فبالدي امتلكـــت علـــّ  شـــعوري،وبلل حبهـــا مـــين الســـويداء،فبماذا تـــوح  ا
  .لكّن كلمة أحبها؟

 بريةة أفحبها أي: أقدسها، وأجمدها. لال : أحبها كلمة لاهرة،
 !  جيداملدّر  )الباح  : 
 لال : قاس الشاعر: 

 باااالدي هواهاااا  اااي لساااا ي  و اااي دماااي
 

 .ي مجااااادها قلباااااي  ويااااادعو لهاااااا  ماااااي 
 

لال  أخر:ماقيمةف اإلنسان بال ولن، فولننا هو وجودنا، وال خرَي يف إنسان   ال حي  ولَن ، ويضح     
 من أجل .

باح  : بـــارإ ا( فيـــك، حـــ  الـــولن هـــو تلـــك املرســـاة اخلفيـــة الراســـ ة الـــي تـــرب  ســـفن املـــدّر )ال
عوالفنـــا مبراســـ  أرض الـــولن يشـــعر هـــا الفـــرد بكرامتـــ ، وأمانـــ  العـــائل ، وراقـــ  مقابـــل عملـــ ، يـــرى فيهـــا 

يـ  يف ولـين لـو شفـغلتف باخللـدِ عنـ  نـااعتين إل حاضر ، ويستطي  أن يطل ها علـ  مسـتقبل . قـاس الشـاعر:
    .اخللدِ  نفس 

 املدّر )الباح  : كيف يتحق  ح  الولن عند اإلنسان ؟ 
لالــ : يتحقــ  ذلــك عنــدما يتحقــ  صــدت االنتمــاء إىل الــدين أوالن ت الــولن ثانيــانا ألن تعــاليو ديننــا 
 اإلسالم  حتت  عل  ح  الولن، والـدليل علـ  ذلـك مـا صـع قولـ  عـن النـا حممد)صـل  ا( عليـ  وآلـ 

)مــا :وســلو  أنــ  وقــف نالــ  مكــة املكرمــة مودعــان هلــا وهــ  ولنــ  الــذي أفخــرَِ  منــ  حيــ  قــاس حب وصــ
 أليبِك من بلد، وأحّبكِ  إّ ، ولوال أّن قوم  أخرجوين منك اِ ما سكنت غريإ .
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وسـلو  معلـو البشـرية لـو م  وصـب  املدّر )الباح  : أحسنت ! هذا رسـوس ا( )صـل  ا( عليـ  وآلـ 
لرأينــا حــ  الــولن يتجلــ  بــتحل  صــورة،    ا ملــا قــاس هــذا القــوس، ولــو أدرإ كــل إنســان معنــا حيــ  ولنــ

 وأصدت معق ا وألصبع الولن لفرا حتب  األفةدة، وكوا ، وتتحرإ لذكر  املشاعر.
املدّر )الباح  :يتم ل ح  الولن احلقيق  مبعرفة الفرد مبال  من حقـوت وماعليـ  مـن واجبـات فمـن 

 ؟ تتحدل يف ذلك
إذا كــان اإلنســان يتــتثر بالبيةــة الــي ولــد فيها،ونشــت علــ  تراها،وعــاش مــن خرياكاافــإن عليــ )مبا لالــ :

األخوة،واجلريان،والقرابــة،وغريها مــن  فيهــا مــن كائنات،ومكونات حقوقا،وواجبــات ك ــرية تتم ــل يف حقــوت
ا علـ  الوجـ  املطلـوب ا وفـاءن احلقوت األخرى الي عل  اإلنسان يف أي امان، ومكان أن يراعيها، ويلديه

 وحبان من  لولن .
! إن حكمة ا( قد اقتضت أن يست لف اإلنسان األرضا ليعمرها عل  هدى يفتاااملدّر )الباح  :

وبصــرية،وان يســتمت  مبــا فيهــا مــن الطيبــات وال ينــة الســيما أفــا مســ رة لــ ،فح  اإلنســان لولن ،وحرصــ  
آيــة عــن ذلــك يف القــرآن  منا هــو حتقيــ  ملعــق االســت ال ،وقد وردتعلــ  احملافرــة عليــ ،واغتنا  خرياتــ اإ

  الكر ، من يذكرها؟
)ســورة هود:آيــة: ســبحان  وتعــاىل: ﴿ هــو أنشــتكفْو ِمــَن األرضِ  وأســتعمركفوْ فيهــا ﴾ لالــ : قــاس ا(

42.  
وضـوعنا  الشـعري الـذي هـو عنـوان م املدّر )الباح  : يف البيـت. املدّر )الباح  : بارإ ا( فيك !

 كيف عرَب في  الشاعر عن حب  لولن  ؟   
الشاعر عرب عن حب  لولن ، وإن نالت   ور ، وعذاب، ويصف أهَل ف بالكر ، وإن شـحوا ا  لال : إنّ 

 فنار الولن جنة، وشفع األهلِ  جود.
هو أن يسكنك، وتسكني  هو أنت، وأنت هو حع، وإن أقلقـك،  املدّر  )الباح  :يفتاا ! فالولن

 تعبك بوع اِء السري يف دروب ، ومهما قسا عليك فال مفر من  إال إلي .وأ
 يكون تصر  احمل  لولن  إذا ما تعرض الولن لالعتداء ؟  املدّر )الباح  : كيف

من املض  قدما، وعد  السكوت، ووض  األروام عل  األكف، ومالقاة املداف  بالصدور  لال :البد
 مراءِ  باب            بكل يد   مضّرجة   تدتف وللحريةِ  احل  فهذا الشاعر يقوس:

 .أن أموت فداءن لبالدي،فتنا أهوى فيها املنايا فمجدف الشع  تبني  الضحايا خر: أ قآلال  
 ! فال تروى شجرة احلرية إال بدماء الشهداء فهذا أحدف الشعراء يقوس:  احسنتمااملدّر )الباح  : 

 إن ضااااااااقَ ياااااااا و ناااااااي علاااااااي  ضاااااااا ا
 راك دمااااااي  اااااا ن أ ااااااا خن ااااااه  أجاااااارى ثاااااا

 

  ل  سااااااااااااا باااااااااااااي لألماااااااااااااام خطا اااااااااااااا 
 . ل نباااااااااااااااا  ي إن ثوياااااااااااااااا    ثرا ااااااااااااااااا

 

 يف أفنا  يّدعون ح  الولن، ويرتكون بالدهو للعدو، ويهاجرون!؟  ولواماذا تـَقف املدر )الباح  : 
لآلخـرين  :الاوالال  ألي إنسان شريف، وغيور، حي  ولنـ  أن يـرتإ بلـد  للمحتـل، واعلـ  ملكـا ن

 لشاعر: قاس ا
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 ولاااااااااااي و ااااااااااا    آل ااااااااااا    أال أب  اااااااااااه
 

 وال أ ى ت اااااااري لااااااااه الاااااااادهَر مالكااااااااا. 
 

إن اإلنسان الصابر الذائد عن ولن  يصـارع الغـ اة، ويقـد  التضـحيات ملمنـا بـتن النصـر  خر:آلال  
 آت، والبد من رحيل األعداء.

 بقوس الشاعر: :هذا يذكرينآخر لال 
 الس سااااهل ن الصاااا بَ  أو أد ك الم نااااى

 

 .ا قااااااااادت  اآلمااااااااا   إال لصااااااااابر   مااااااااا  
 

! فح  الولن علينا أن نداف  عنـ  بتموالنا،وأرواحنـا ونقـف صـ رة  وا( فيك املدّر  )الباح  : بارإ
صماء بوج  األعداء الـذين يريـدون النيـل مـن هـذا الـولن والتصـدي لكـل أمـر  يرتتـ  عليـ  اإلخـالس بـتمن 

 امل تلفة، واإلمكانات املتاحة. البلد، وسالمت ، والعمل، عل  رد ذلك بالوسائل
 َمن  أفمنا احلقيقية ؟ املدّر  )الباح  :

 ه  أم  احلقيقية. لال : بالدي
 .املدّر  )الباح  : أحسنت

أنا سعيد بتم ،وه  تبتسو،وكو أشعر بالتعاسة،واحل ن عنـدما أرى دمعـة يف عينيهـا، لقـد خر:آ لال 
أظفاري،وكــــان حبهــــا الالعــــ  عفافان،لقــــد وهبتهــــا  رضــــعت هواهــــا يف لفولي،وشــــربت حبهــــا منــــذ ف نعومــــة

 سعاديت، وجعلتين فداها.
! لــذلك اـــ  تربيــة الفــرد علـــ  استشــعار مــا للـــولن مــن أفضــاس ســـابقة مااملــدّر )الباح  : أحســنت

والحقـــة علي )بعـــد فضـــل ا( تعـــاىل ، ومـــن ت تربيتـــ  علـــ  رد اجلميـــل، وجمـــاااة اإلحســـان باإلحســـان قـــاس 
، لـــذلك بـــالدي هـــ  أمـــ  احلقيقيـــة  40)ســـورة الرمحن:آيــةاإلحســـان إال اإلحسان﴾ تعــاىل:﴿ وهـــل جـــ اء

 شربت حبها منذ لفولي فكان بعدها لوعي، وح ين، وقرها فرحي، وغطائ  قاس الشاعر:
ها ويف قلا هواها    ويلملين الفرات أفو املغي ف    .أهيو ف

 تحدل عن ذلك ؟  يتكمن السعادة احلقيقية من  املدّر )الباح  : يف بالدي
ســـعيد فـــوت أرض بــالدي اخلصـــبة الناعمـــة، وحتــت مشســـها املشـــرقة الضــاحكة، ســـعيد وأنـــا  لال :أنــا

 ألرت إجالالن لذلك الصوت السماوي الذي تشدو ب  أليارها شدوان شج  النغو، حلو الرنن.
ف أمـا  جباهلـا عرسان يف رقة نسيو، نتجوس ربوعها فنقأصدقائ  لسعيدا إذ أقيو م   خر: إينآلال  

 الشو يف رهبة،وإجالس، نتم ل فيها رم  اخللود، ونقرأ آيات من أخبار أجدادنا العرا . 
 هل ميكن أن يعي  اإلنسان سعيدان وهو بعيد عن ولن  ؟ا( خريا  ج اكواملدّر )الباح  : 
كــل مـــن احلقيقيــة تكمــن يف الــولن الــذي نشــت فيــ  الفــرد وترعــرع، شــرب مــاء ، وأ الطالــ : الســعادة

خرياتــ ، يف بــالدي عــ يت، وكــرامي وال يهنــت ف عيشــ  إال يف بــالدي، والفــرد بعيــد عــن الــولن مبتــذس مهــان. 
بالن القل ، وخبايا الذاكرة، ول  رائحة ال يشمها إال  الولن يكرب، ويتس  يف عيون حمبي ، ول  ح   يل  ف

 النااحون عن .
بغــري الــولن ال اــ ي الكرامــة فــال يعــر   ! هــذا صــحيع البحــ  عــن عــ ٍّ  املــدّر )الباح  : أحســنت

السعادة احلقيقية إال من كابد مواج  االبتعاد، وعذاب الرحيل، ومن جرب البعد ال ينس  مواجعـ ، ومـن 
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رأى السو ال يشق  كمن شرب  فكو من أنا  اخرجوا من ديارهو، وأجربوا عل  الرحيل عنها ، أو قذفت 
  مــوانئ التغــرب، وشــوالئ الرحيــل، فضــاقت األرض علــيهو مبــا هــو ظــرو  احليــاة، فراحــوا يتكســرون علــ

 رحبت.
 تحدل عن العنصر الراب  )بالدي املرهر احلسن  ؟  يمن  املدّر )الباح  :

         وهكذا نكمل البقية.
: اخلا ة    دقيقة7) :سابعا ن

 عطيين خالصة للموضوع ؟ يمن  املدّر  )الباح  :
 .ابقةحمددة يف اخلطة األمنوذجية الس

   :ثامنا: الكتابة يف املوضوع
  .حمددة يف اخلطة األمنوذجية السابقة

 تاسعا: تصحيع الدفاتر:
           .حمددة يف اخلطة األمنوذجية السابقة

  
     (8/ملحق)

 . / اختيار موضوع االختبار البعدي
 احملرت  000000000000000000000000000000األستاذ الفاضل:

 حتية ليبة:
يف األداء التعبــريي لــدى لــالب  االثــارة غــري املنترمــةاملوســومة بـــ )أثــر  وإجــراء دراســته انلباح ــيــرو  ا
 ، ومن متطلبات الدراسة إجـراء اختبـار بعـدي يف األداء العبـريي لغـرض التكـافل بـن الراب  العلم الصف 
اختيــار موضــوع بــن أيــديكو عنوانــات موضــوعات تعبرييــة يرجــو  انالتجربــة، لــذى يضــ  الباح ــي جممــوع

 . ماوامتناف انوتقبلوا شكر الباح  الراب  العلم واحد منها ترون  أك ر صالحية من غري  لطالب الصف 
 الباح ان

 املوضوعات: 
 . ما شرقت يف الكون أي حضارة                إال وكانت مـن ضياء معلـو  2
 ماس مجاس العلو واألدب إن اجل       . ليس اجلماس بتثواب ت يـــننا              1
 . اع  مكان يف الدى سر  سابع                وخري جليس يف ال مان كتاب 7
 . مجيل أن ميوت اإلنسان من اجل ولن ، ولكن األمجل أن حيىي من اجل هذا الولن.6
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 . قــاس اإلمــا  علــ  البنــ  احلســن )عليهمــا الســال  : )يــا بــين اجعــل نفســك مي انــا بينــك وبــن غــريإ5
   26)فتحب  لغريإ ما حت  لنفسك واكر  ل  ما تكر  هلا 

 . كن كالن يل عن األحقاد مرتفعا        يرم  بص ر فيعط  ألي  ال مر 4

 (9/ملحق)
 .معيار تصحيع التعبري للمرحلة اإلعدادية

 : 25)معيار تصحيع اهلامش 
جة موّاعة بن فقرات ، و فيما   در 200يبلل عدد فقرات  إحدى عشرة فقرةن، والدرجة الكاملة للمعيار )

 يتيت فقرات املعيار وعناصرها ودرجاكا، وتواي  درجة الفقرة عل  عناصرها: 
 درجات   20اخللو من االغالط اإلمالئية: ) -2

 يتم ل ذالك يف: 
  .الصّحة والكفاية التاّمة يف قواعد اإلمالء املّتف  عليها يف اللغة العربّية

 تواي  الدرجة:
، االغالطاإلمالئّية يف املوضوع املشتمل عل  اكرب عدد من  االغالطدرجات العشر عل  عدد تواّع ال

 لتحديد الدرجة الي ختصو عن كلِّ خطت، وحيتس  اخلطت املكرر مرة واحدة.
 درجات   20) اخللو من األخطاء النحويّة والصرفّية: -1

  .والصر يتمّ ل ذلك يف الصّحة والكفاية التاّمة يف قواعد النحو 
 تواي  الدرجة:

لتحديــد الدرجــة الــي ختصــو عــن كــلِّ خطــت اــوي أو صــريف، يّتبــ  املصــحع األســلوب نفســ  املّتبــ  يف 
 الفقرة األوىل 

 درجات   5) جودة اخل ِّ: -7
وضــ   -  االســتقامة يف الكتابــة علــ  الســطر -حســن رســو احلــرو . ب-يتم ّــل جتويــد اخلــ ِّ يف: أ

 النقاط يف أماكنها. 
 انسجا  حرو  الكلمة بعضها م  بعت من حي  الصغر والكرب.  -د
 انسجا  الكلمات بعضها م  بعت من حي  الصغر والكرب.  -هـ

 تواي  الدرجة: 
 يفعط  لكلِّ عنصر من العناصر اخلمسة السابقة درجة واحدة. 

 درجات   5): تنريو الصفحة -6

                                                        
 .69ص – 24  –ابن اي احلديد  –ف  البالغة  - 26
 .287: 2996اهلامش ، - 25
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عالمــــات  اســــتعماسمراعــــاة  -لفقــــرات.  مراعــــاة نرــــا  ا -ب نرافــــة الصــــفحة.-يتم ــــل ذلــــك يف: أ
 الرتقيو. 

 تواي  الدرجة:
 تعط  درجة واحدة لكل من العنصرين األوس وال اين، وثالل درجات للعنصر ال ال . 

 درجة   25): فّنيةف التعبريِ  -5
 يتمّ لف ذلك يف اشتماِس املوضوِع عل  ألواِن فنوِن البالغِة ال الثِة )البيان، البدي ، املعاين  

 تواي  الدرجة: 
لتحديد الدرجة الي تعط  لكلِّ مجلة بليغة مطابقة ملقتض  احلاسِّ يتب  املصحع األسلوب نفَس  املتب  

 يف الفقرة األوىل. 
 درجات  20) وضوم األفكار: -4

 يتمّ ل ذلك يف: 
 تفصــيل األفكــار - .خلــو املوضــوع مــن التنــاقت -ب. فهــو القــار  للمــراد مــن الكــال  املكتــوب-أ

  .بتفاصيل مالئمة
 تواي  الدرجة: 

 لتحديد الدرجة الي ختصو عن كلِّ فقرة غري واضحة، يتب  األسلوب نفس  املتب  يف الفقرة األوىل. 
 درجات   20صّحة األفكار: ) -3

 يتمّ ل ذلك يف خلو التعبري من احلقائ  امل طوءِة تارنيان وعلميان. 
 تواي  الدرجة: 

صـــو عـــن كـــلِّ فقـــرة  طـــوءة، يتبـــ  املصـــّحع األســـلوب نفســـ  املتبـــ  يف الفقـــرة لتحديـــد الدرجـــة الـــي خت
  .األوىل
 درجات   5) االلت ا  باملوضوع: -8

 يتم ل ذلك يف: 
االبتعــاد  - .خلــو املوضــوع مــن األشــكاس امل لــة بوحــدة املوضــوع -ب.انتمــاء األفكــار للموضــوع -أ

  .عن احلشو واللغو
 تواي  الدرجة:

لي ختصو عن كلِّ فقرة غريبة عـن املوضـوع، يتبـ  املصـّحع األسـلوب املتبـ  يف الفقـرة لتحديد الدرجة ا
 األوىل.
   درجات20) االستشهاد: -9

يتم ّــل ذلــك يف االقتبــا  مــن القــرآن الكــر  والتضــمن مــن احلــدي  النبــوي الشــريف واملــورول األدّي 
 شعران ون ران 

 تواي  الدرجة: -
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لكلِّ استشهاد يع ِّاف الفكرة، يتب  املصّحع األسلوب نفس  املتب  يف الفقرة لتحديد الدرجة الي تفعط  
 األوىل، و أقص  حدٍّ هومخسة استشهادات  للموضوع كلِّ .

   درجات 20) دّقة اختيار اللفظ املعربِّ عن املعق: -20
 يتم َّل ذلك يف:

 د عن األلفا  العامّية.االبتعا-اختيار املفردة األك ر مالءمةن للمعق وتنوِّعها.ب-أ
 تواي ف الدرجِة:

صـو عـن كـلِّ لفــظ  م يوفَـّ  الطالـ  يف اختيـار ،يتب  املصـحع األسـلوب نفســ   لتحديـد الدرجـة الـي ختف
 يف الفقرة األوىل 

  درجات20) التدرّ  بالعرض ابتداءن من املقّدمة وانتهاءن باخلا ة: -22
 يتم َّل ذلك يف:

  7قدمة ت ري اهتما  القار  وتعد ذهن  يف قليل من األلفا  والرتاكي . )حسن التمهيد: ويكون مب-أ
 درجات 
حسن العرض: يكون بالتقد  املنترو ألفكار املوضوع وقيا  بعضها فوت بعت، فال حتس بوجود -ب

   درجات.6). فجوات ومن دون تكرار  ل للفظ واملعق
. مـــا أراد الكاتـــ  أن يـــربا  ويصـــل إليـــ  حســـن اخلتـــا : ويكـــون بنهايـــة تـــوج  يف اســـطر معـــدودة - 

   درجات.7)
 (10)ملحق/

 درجات ال بات ملعيار التصحيع بطريقتن عرب ال من وم  مصحع آخر.
 مصحع آخر عرب ال من ت 
2 49 45 32 46 
1 56 65 55 50 
7 41 53 42 58 
6 32 48 30 45 
5 45 40 45 47 
4 30 45 30 41 
3 45 40 45 42 
8 35 32 35 30 
9 45 40 45 41 
20 40 54 40 55 
22 30 44 30 47 
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21 65 60 65 60 
27 40 58 40 40 
26 30 43 30 45 
25 65 60 65 60 
24 45 47 45 40 
23 55 65 55 65 
28 35 30 35 43 
29 60 76 60 75 
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 التوازن القانوني لألجرة في الععقة األيجارية

 القانون المدني وقانون أيجار العقار( )دراسة مقارنة بي   

The legal balance of rental in the renting relationship  
(A contrastive study between civil law and law of 

property renting)   
 (1)م.م.محمد عبد الرزاق محمد الشوك

 M.A. Mohammad Abdul-Razaq Mohammad AL-Shok                                                                                    

 :الملخص

يعد عقد األاار من عقود املعاوضـة، فـامللجر يسـتويف األجـرة مـن املسـتتجر مقابـل أنتفـاع هـذا األخـري 
باملــــــتجور ، فـــــــتن أنتفـــــــت األجـــــــرة رفعـــــــت صـــــــفة األاـــــــار عـــــــن العقـــــــد،وأذا كـــــــان للمتعاقـــــــدين حريـــــــة يف 

مقــداراألجرة يف القــانون املــدين فــتن هــذااحلكو لــيس كــذلك يف قــانون أاــار العقــار،ألن املشــرع تــّيقن حتديد
مــــن أن ألــــالت احلريــــة للمتعاقــــدين يف حتديــــد األجــــرة يف قــــوانن األاــــارمن شــــتفا أن تلثرســــلبان يف تــــواان 

اــوا جماواكــا عنــد تقــدير هــذ ِ العالقــة األااريــة املهمة،لــذا تــدخل املشــرع لتحديــد نســ  معينــة لألجــرة ال
ـالإ  األجرة ألسباا التواان عل  هذِ  العالقـة ملاحيـافظ علـ  النرـا  القـانوين واالجتمـاع  مـا بـن

ف
مصـاش امل

ولبقة املستتجرين عل  أسس من العدس والتضامن والتعاون وللوقو  عل  مدى حتق  التواان القانوين يف 
  جرة يف كل من قانون أاار العقار والقانون املدين.األجرة فقد تناولنا التواان القانوين لأل

                                                        
 جامعة اهل البيت /كلية القانون. - 2
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Abstract 
The Leasing contract considers as an onerous contract which subject of 

each of the parties to giving or to doing something, that is to say normally 

in poses reciprocal obligation upon the parties and it is then specified as 

bilateral contract such as hiring so if there is no Rent the leasing contract 

would not fond, thus, if there are Rent limited for the parties  of leasing 

contract, we observe that the civil code does not contain the immovable 

rent, some applications which could effected with the Relations negativity 

writing the limited for Rent keep the became of the contractual relative.      

 -أوالً/ التعريف بموضوع الدراسة: 

تعد العالقة األاارية من أهو العالقات يف كافة اجملتمعـات علـ  اـو ال غـق لألنسـان عنها،وملاكانـت 
هذ  العالقة تعاين الك ري مـن األضـطرابات نتيجـة عـد  تواافـا ارتتينـا  أن تنصـ  هـذ  الدراسـة علـ  بيـان 

عالقة من عدمها من خالس بيان أحكامها ومعرفة املولن اخللل فيها مدى حتق  التواان القانوين يف هذ  ال
وخصوصـــان فيمـــايتعل  بـــاألجرة والـــي تنســـح  بالضـــرورة علـــ  عـــد  تواافـــا ويفـــايلدي اىل أنشـــغاس املشـــرع 

 والقضاء ها.
 -ثانيًا / أسباب أختيار الموضوع:

لسكن الـي تشـهدها أغلـ  الـدوس نـت  ملاكانت العالقة األاارية من أهو العالقات وأبراها فتن أامة ا
عنها أضطراب العالقة األااريـة، ومايواكـ  ذلـك مـن تـداعيات تلقـ  برالهلـاعل  اجملتمعـات، واااء ذلـك 
وجــّدنا أنــ  مــن املهــو التصــدي هلــذا املوضــوع ، مــن خــالس أقامــة تــواان قــانوين هلــذ  العالقــة مــابن املــلجر 

 واملستتجر.
 -ثالثًا / منهجية الموضوع: 

أن منهجيــة هــذا املوضــوع تتجســد بالتحليــل واملقارنــة ،أذ أشــتملت علــ  املقارنــة مــابن القــانون املــدين 
 .1000لسنة  54العراق  وقانون العقار املعدس رقو 

 رابعا / هيكلية البحث: ت

سنتناوس يف هذاالبح  التواان القانوين لألجرة، من خالس تقسيم  اىل ثالثة مباح ،حي  سنبّن يف 
 يف نبحــ  وســو  األجــرة تعريــف األوس مــن خــالس مطلبــن نتنــاوس يف بحــ  التمهيــدي مفهــو  األجــرةامل

 التواان القانوين لألجـرة يف القـانون املـدين ، مـن فسنتناوس أنواع األجرة ،أمايف املبح  ال اين ال اين املطل 
 فسـو  ال ـاين املطلـ  ويف نتكلو عـن حتديـد مقـدار األجـرة ، األوس مطال ، يف ثالثة اىل تقسيم  خالس
سنتكلو عن أثبات األجرة، ويف املبح  ال ال  فسنبح   يف ال ال  وقت الوفاء بقيمة األجرة،اما نبح 

التـــواان القـــانوين لألجـــرة يف قـــانون أاارالعقـــار مـــن خـــالس تقســـيم  اىل ثالثـــة مطالـــ  ، األوس نـــتكلو عـــن 
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لوفــاء بقيمــة األجـــرة ، أمــا ال الــ  ســنتناوس أثبـــات ويف املطلــ  ال ـــاين نبــن وقــت ا حتديــد مقــدار األجــرة،
 األجرة.

 المبحث التمهيدي / مفهوم األجرة:

ســــو  نقســــو هــــذا املبحــــ  اىل ثالثــــة مطالــــ  نتنــــاوس يف األوس تعريــــف األجــــرة ويف املطلــــ  ال ــــاين 
 -سنتكلو عن شروط األجرة، ويف املطل  ال ال  سنعرض أنواع األجرة:

 رة:املطلب األول / تعريف األج
،أذ تعـد    1)األجرة ه  املاس الذي يستوج  عل  املستتجراداء ف للملجرمقابل أنتفاعِ  بالش ء املـلجر 

،وبالتــــا  لكــــ  ينعقــــد األاــــار   7)األجــــرة ركنــــان أساســــيان الينعقــــد األااربدونــــ  فــــتن ختّلفــــت أنتفــــ  العقــــد
نكـــون أمـــا  عقــــدأاار،فتن م صـــحيحانا  ان يكـــون هنـــاإ مقابـــل يتفـــ  عليـــ  الطرفـــان فـــتن ختلّـــف ال 

،  فـــاألجرة هـــ  موضـــوع التــ ا  املســـتتجر وهـــ  عنصـــر جـــوهري   6)توجــداألجرة فـــتن العقـــد يكـــون  تربعيــان 
ألنعقاد األاار فالعالقة األاارية هـ  قائمـة علـ  األنتفـاع املمنـوم للمسـتتجر مقابـل األلتـ ا  بـدف  األجـرة 

، أي أن   4)املســــــــــتتجر بســــــــــدادهاجّدية وحقيقيــــــــــة ، والبــــــــــد مــــــــــن ان تكــــــــــون األجــــــــــرة الــــــــــي يلتــــــــــ    5)
يقصداملستتجرسدادها،وامللجرأقتضـــاءها، أمـــاإذا كانـــت صـــورية أي مبقتضـــاها اليقصـــد املتعاقـــدان ان يلتـــ   

،   3)املستاجربدفعها ولكنها ذكرت للشكل فق  بعبارة أخرى أن األجرة تذكرمن دون أن تستويف حقيقية
، واـوا  8)  يصع بوصف  أعارة ألن املنفعة يف عقد العارية تكون بـال مقابـل فاليعد هنا العقد أااران ولكن

لكل من املتعاقدين التمسك بصورية األجرة يف العقداملرب  ،واوا أثبات هذ  الصورية بكافة لرت األثبات  
 ، 9)كافة مبا فيهاالبينة والقرائن

                                                        
رية العامــة للكتــاب ، القــاهرة، د. أمحـد شــر  الــدين، عقــد األاــاريف القــانون املــدين وقـوانن أااراألمــاكن املبنيــة ، اهليةــة املصــ - 1
 .55،  ص 1004
، 2930، مطبعــــة العــــاين، بغــــداد، 1، ط2د. ســــعدون العــــامري، الــــوجي  يف شــــرم العقــــود املســــماة، يف البيــــ  واألاــــار،   - 7
 .111ص

، 47، ص1006د. حممـــــدكامل مرســـــ  باشـــــا، شـــــرم القـــــانون املـــــدين، عقـــــد األاـــــار، منشـــــتة املعـــــار ، األســـــكندرية ،  - 6
 .49مودعبدالرمحن حممد، الوجي  يف عقد األاار،دارالنهضة العربية، القاهرة، دون سنة نشر، صد.حم

د. عبــد الــراات الســنهوري ، شــرم القــانون املــدين يف العقــود ، عقــد األاــار، دار الفكــر للطباعــة والنشــر، دون ســنة النشــر،  - 5
 .662، ص 1003، منشورات اين احلقوقية، بريوت ، 2لة ،  .د. أسعد دياب العقود املسماة)البي ، األاار، الوكا235ص

،  6د. ســعيد مبـــارإ و د. لـــ  املــال حـــوي ، املـــوج  يف العقــود املســـماة،)البي ، األاـــار، املقاولــة  ، دار العربيـــة للقـــانون، ط - 4
 .175،  ص 1020
، 2ت ، شـرم أحكـا  عقـد األاـار،  .د. كمـاس قاسـو ثـرو 761، ص2945د. عبا  العّرا ، شرم عقـد البيـ  واألاـار،  - 3

 .38. ص2934، بغداد ،1ط
،  د. أمحـــد شـــر  الـــدين، 117، د. ســـعدون العـــامري، مصدرســـاب ، ص31د. حممودعبـــدالرمحن حممـــد، مصدرســـاب ، ص - 8

             .                                                            766، د. عبا  العرا ، مصدرساب ، ص55مصدرساب ، ص
، د. حممد كامل مرس  باشا ، 117، د. سعدون العامري ، مصدرساب  ، ص55د. أمحدشر  الدين ، مصدرساب  ، ص - 9

 .45مصدرساب  ، ص



 
 

776 

 31 :ال دد

 

ســـــــ  بينهــــــا وبـــــــن قيمـــــــة منفعـــــــة ويلحــــــ  بـــــــاألجرة الصـــــــورية االجـــــــرة التافهــــــة وهـــــــ  الـــــــي اليوجدتنا
، أوتبلل من الض لة بالنسـبة اىل منفعـة الشـ ء حـدان يتعذرمعـ  أعتبارهـا أجـرة  20)الش ءامللجرعل  األلالت

 . 22)جدية فه  تعتربيف حكو العد 
ولكن ال يشرتط ان تعادس األجرة املنفعـة  امـان ، فيكفـ  أن تكـون مقاربـة للمنفعـة ومـن ت أن األجـرة 

، وهـــ  الـــي تقـــل عـــن أجـــرة م ـــل الشـــ ء املتجوربدرجـــة تتجـــاوا املـــتلو  يف  21)هـــا العقـــدالب ســـة يصـــع 
، فاألجرة الب سة التلدي اىل أنعدا  التناس   27)التعامل أوالي تنطوي عل  غنب فاح  بالنسبة للملجر

صــاحب ف بـن املنفعــة واألجـرة وان أدت  اىل غــنب يلحـ  املــلجر ولكــن ذلـك اليــلثرعل  صـحة العقــد األ أذا 
،  26)تغريــر، مــام ينصــ  هــذا الغــنب علــ  مــاس احملجواأواحلوالــة أو الوقــف، فــتن العقــد يعــد بــالالن حينهــا

، اىل أن التفرقــة مــابن األجــرة الب ســة واألجــرة التافهــة ال مــربر لــ ف، وذلــك  25)ويــذه  جانــ  مــن الفقــ 
تفرقــة بينهمــا مــن جانــ  لعــد  وجــود حــد واضــع يفصــل بينهمــا مــن جانــ  ، وعــد  وجــود ســند قــانوين لل

آخر، ويرى أن  مادا  القانون م يشرتط التناس  بن األجرة وقيمة  املنفعة الي البها املستتجرمن العن، 
فـــتي أجـــرة تكفـــ  ألنعقـــاد األاارمهمـــا كانـــت ضـــةيلة بشـــرط أن تكـــون جديـــة، أي أجـــرة أجتهـــت أرادت 

 املتعاقدين اىل تقاضيها والوفاء ها فعالن.
  األجرة القواعد العامة يف حمل العقد من حي  الوجود والتعيـن واملشـروعية ، فيشـرتط أن وتسري عل

، وتتحدد دائـرة  24)تكون األجرة يفا ميكن الوفاء ب  ، وأن تكون معينة أوقابلة للتعن، وأن تكون مشروعة
لعـا  واآلداب، كـتن تكـون املشروعية بنطات النرا  العا  واآلداب العامة فتذا كانت األجرة  الفة للنرـا  ا

األجرة كمية من امل درات أو معاشرة جنسية غـري مشـروعة أوالتسـرتعل  جرميـة ،وبالتـا  يعتربالعقـد بـالالن 
 . 23)لت لف أحدالشروط الواج  توافرها يف العقد

 املطلب الثاني / أنواع األجرة:

لجر، وقديكون هـذا املقابـل مبلـل مـن األجرة ه  املقابل الذي يلت   ب  املستتجرنرريأنتفاع  بالش ء امل
 -النقود أو أي ماس آخر غريالنقود، ويف ضوء ذلك سو  نقسو املطل  اىل فرعن وعل  النحو اآليت: 

                                                        
 .116، د. سعدون العامري، مصدر ساب  ، ص31د. حممود عبدالرمحن حممد، مصدرساب ، ص - 20
 .765  الصرا  ، مصدر ساب  ، ص. د. عبا54د. أمحد شر  الدين ، مصدر ساب  ، ص - 22
، د.حممـــدكامل مرســـ   37، د.حممودعبـــدالرمحن حممـــد، مصدرســـاب ، ص39د. كمـــاس قاســـو ثـــروت، مصدرســـاب  ، ص - 21

 .44باشا، مصدرساب ، ص
، د. أســـــعد ديـــــاب، 117. د. ســـــعدون العـــــامري ، مصدرســـــاب ، ص37د. حممدعبـــــدالرمحن حممـــــد، مصدرســـــاب  ، ص - 27

 .661مصدرساب  ، ص
 .255، ص2947، بغداد ،1، ط2د. عبد اجمليد احلكيو ، مصادراأللت ا  ،  - 26
. د. حممد ع م  البكري، موسوعة الفق  والقضاء يف أحكا  عقد األاـار 37د. حممدعبدالرمحن حممد، مصدرساب  ، ص - 25

 .3، ص2996يف التنفيذ املدين اجلديد ، دارحممود للنشر و التواي  ،
 .113، د.سعيد مبارإ و د. ل  املال حوي ، مصدرساب ، ص 54،مصدرساب  ، ص د. أمحد شر  الدين - 24
 .66، د. سعدأدياب ، مصدرساب  ، ص31د. حممودعبدالرمحن حممد، مصدر ساب  ، ص  - 23
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 الفرع األو    األجر  النقدي :
أن األجــرة يف الغالــ  تكــون مبلغــان مــن النقــود يدفعــ ف املســتتجريف فــرتات امنيــة متتاليــة ، أو يدفعــ  مــرة 

، فاألصــل أن تكــون األجــرة نقــودان تــتو دفعهــاعل  شــكل أقســاط  28)بدايــة األاــار أويف فايتــ   واحــدة يف
، وهنــا تلتقــ  األجــرة يف  29)متســاوية، قــد تكــون شــهرية أوســنوية أويــتو دفعهــا مــرة واحــدة حســ  األتفــات

دة مبلــل مــن ، فــاألجرة تكــون عــا 10)األاــار مــ  الــ من يف البيــ  ،أذ يلــ   يف األخــري أن يكــون مــن النقــود
، ويف حالة أذا كانت األجرة بالنقود،  12)النقود يل   املستتجر بدفعِ  للملجر مقابل أنتفاع  بالعن املتجورة
، وذهـ  جانـ  مـن الفقهـاء املسـلمن  11)فه  تكون أمابالعملة الولنية احمللية أو األجنبية كالدوالر م الن 

قــدارها كــ  تنتفــ  اجلهالــة مــن خــالس تعيــن قيمتهــا  ، أنــ  أذا كانــت األجــرة مبلــل نقــدي اــ  بيــان م 17)
 كتلف دينار، فاألجرة ا  أن تكون ماالن متقّومان معلومان مقدورانعل  تسليمها منتفعان ها.

  الفرع النا ي    األجر  ال  ن  :
لقــد ذكرنـــا ســـابقان أن األجـــرة تكـــون يف األصـــل مبلـــل مـــن النقـــود، بيـــد أن ذلـــك المينـــ  مـــن ان تكـــون 

  مــن القــانون املــدين العراقــ  علــ  أنــ  374ة أي مــاس آخــر غــري النقــود، وعلــ  ذلــك نصــت املــادة )األجــر 
 مــن القــانون 542)يصــع أن تكــون األجــرة نقــودان، كمــا يصــع أن تكــون أي مــاس آخــر  كمانصــت املــادة)

ا مــا املــدين املصــري علــ  أنــ  )اــوا أن تكــون األجــرة نقــودان ،كمــا اــوا أن تكــون أي تقدمــ  أخــرى  وهــذ
وتتسيســان علـ  ذلــك فـتن األجــرة المينـ  مــن أن تكـون أي مــاس آخـر غــري   16)نصـت عليـ  أغلــ  القـوانن 

النقود،سواء كان املاس منقوالن أ  عقاران، كتن يعط  املستتجر بضاعة معينة عوضان عن األجرة ، وقد تعط  
لعن املــلجرة )مقايضــة أنتفــاع ، أو األنتفــاع بشــ ء آخــر مقابــل األنتفــاع بــا 15)األجــرة جــ ءان مــن حمصــوس 

، كمايصــــع أن تكــــون األجــــرة بنــــاءن بقيمــــة املســــتتجريف   14)بتنتفــــاع  أو أي أداء آخــــر يلــــ   بــــِ  املســــتتجر
لتكــون األجــرة هــ  التحســينات   13)املتجور،ليصــبع ملكــان للمــلجر،أو أن اــري حتســينات علــ  املــتجور 

                                                        
، د. لـارت الطنطـاوي ، عقـد األاـاريف القـانون املـدين، مطبعـة العمرانيـة، 36د. حممودعبدالرمحن حممد، مصدرساب  ، ص - 28

 .94، ص 2998قاهرة، ال
 .55د. أمحد شر  الدين ، مصدرساب  ، ص  - 29
 من القانون املدين العراق  بقوهلا )يف البي  املطل  ا  أن يكون ال من مقدران بالنقد . 513/1وهذا ماجاء يف ن  املادة  - 10
 .930، د.لارت الطنطاوي ، مصدرساب  ، ص46د.حممد كامل مرس  باشا، مصدرساب  ، ص - 12
ت، بشـــتن التعامـــل بالنقـــداألجنا، ومفادهـــاأن 157/55لعـــن  7/2/2990لقـــد قضـــت حمكمـــة الـــنقت املصـــرية بتـــاري   - 11

ة املشرع قد أجاا التعامل يف النقداألجنا ، داخل البالد أو خارجهـا ، وعليـ  أن ألتـ ا  املسـتتجربدف  األجـرة بعملـة أجنبيـة أجنبيـة معينـ
 .54: د. أمحدشر  الدين ، مصدرساب  ، ص هوألت ا  صحيع وقانوين أشارالي 

، واألمـــــا  99،ص 2988،لبنـــــان،7عبـــــدالرمحن اجل ائـــــري ، كتـــــاب الفقـــــ  علـــــ  املـــــذاه  األربعـــــة، )قســـــو املعـــــامالت   - 17
، ايـن الـدين 98، ص 2981، 1، بريوت، ط2عالءالدين أبوبكر بن مسعود الكاساين احلنف  ، بدائ  الصنائ  يف ترتي  الشرائ  ، 

 .198، لبنان، بدون تاري  نشر، ص3و احلنف ، البحر الرائ  شرم كن  الدقائ ،  بن جن
  مـن 542 من القانون املـدين السـوري واملـادة )519 من قانون املوجبات والعقود اللبناين ، املادة)574ينرر:ن  املادة ) - 16

 القانون املدين الليا.
 .41،ص 2957، مصر ، 5د، العقود املسماة، عقداألاار ، د. حممدكامل مرس ، شرم القانون املدين اجلدي - 15
، د.حممودعبــدالرمحن حممــد،  661، د.أســعد ديــاب، مصدرســاب  ، ص 55د. أمحــد شــر  الــدين ، مصــدر ســاب ، ص  - 14

 .111، د. سعدون العامري، مصدر ساب  ، ص 36مصدرساب  ، ص 
 .41، ص1001 د. عصمت عبد اجمليد، شرم أحكا  عقد األاار ، بغداد، - 13
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،  18)ذلــك مـن الصــوراحملتملة لألجـرة مــن غـري النقــود نفسـها، الـي أدخلهــا املسـتتجرعل  امللجــور، واىل غـري
ومـــن هـــذ  الصـــور أن ميتنـــ  املســـتتجرعن فـــتع حمـــل جتـــاري يف شـــارع معـــن أو أن يقـــّد  شـــيةان أو عمـــالن أو  

 ، بقولــِ  )كمــا يصــع أن تكــون أي مــاس 374، وهــذا ماقصــد بــِ  املشــرع يف نــ  املــادة) 19)كليهمــا معــان 
 من القانون املدين املصري بقوهلا )أي تقدمة أخر .  542آخر  وتقابلها ن  املادة )

ومــن هنــا جنــد أن القــوانن منحــت لــريف العالقــة األااريــة حريــة واســعة يف حتديــد نــوع األجــرة ، الــي 
 . 70)يتقاضاها امللجر، وهذا خال  ماجاء يف عقدالبي  والذي أوج  املشرع أن يكون ال من مبلل نقديان 

،قـــدأمجعوا علـــ  أن تكـــون األجـــرة  72)جـــرة منفعـــة، فـــتن الفقهاءاملســـلمنأمابشـــتن جـــواا أن تكـــون األ
منفعــة ،اال أفــو اختلفــوا يف جــواا أن تكــون املنفعــة مــن جــنس املعقودعليــ  ، أ  مــن غــري ذلــك ؟ فــذه  

اىل جواا أن تكون األجرة منفعة من جنس املعقودعلي ، كتجارة السكق بالسكق ،   71)جان  من الفق 
راعـــة، واخلدمـــة باخلدمـــة ، يف حـــن ذهـــ  أغلـــ  الفقهـــاء املســـلمن اىل عـــد  جـــواااألجرة أذا  وال راعـــة بال  

كانــت منفعــة مــن جــنس املعقــود عليــ  ،ألن أحتــاد اجلــنس يولــد الربــا ، فكــان ال بــد مــن أخــتال  جــنس 
احلالـة، ، بيد أن القانون املدين العراق  م ين  عل  هـذ   77)املنفع  كتستةجارسكق الدار ب راعة األرض 

علــ  جــواا أن تكــون األجــرة منفعــة أ  عــد  جوااهــا،  وبرأينــا اــوا أن ال تكــون منفعــة األجــرة مــن جــنس 
املعقـــود عليـــ  وذلـــك قطعـــان لألجتهـــادات ومـــنع املتعاقـــدين مرونـــ  أكـــربيف أختيـــار جـــنس األجـــرة مبـــا يعـــ ا 

 أستقرارالعالقة مابن امللجرواملستتجروحيق  تواافا.
 لتوازن القانوني لألجرة في القانون المدني:المبحث األول / ا

تنقســو العالقـــة األااريــة حبـــ  األنتفــاع املمنـــوم للمســتتجر مقابـــل األلتــ ا  بـــاألجرة ،الــي هـــ  ركـــن يف 
عقداألاار و يبطل العقد بتنتفائها ، وملعرفة مدى حتق  التواان القانوين لألجرة يف القانون املـدين، سـنبّن  

، ووقـــت الوفـــاء هـــا، وأثبـــات األجـــرة، وذلـــك مـــن خـــالس تقســـيو املبحـــ  اىل ثالثـــة كيفيـــة حتديـــد األجـــرة
 -مطال  وكاآليت:

                                                        
ــــــــــراات الســــــــــنهوري ، الوســــــــــي  يف شــــــــــرم القــــــــــانون املــــــــــدين ،    - 18 ــــــــــد ال ، اجمللــــــــــد األوس ،القــــــــــاهرة، دارالنهضــــــــــة 4د. عب
 .200،ص2951،د عبدالفتام عبدالباق ،عقد األاار، مصر،241،ص2947العربية،
 .35د.حممود عبد الرمحن حممد، مصدرساب  ، ص  - 19
 مـــــن القـــــانون املـــــدين العراقـــــ  علـــــ  أنـــــ )يف البيـــــ  املطلـــــ  اـــــ  ان يكـــــون الـــــ من 513تـــــن  الفقـــــرة األوىل مـــــن املـــــادة) - 70

  من القانون املدين املصري بقوهلا )البي  عقد يلت   ب  البائ  ان ينقل للمشـرتي ملكيـة شـ ء 628مقدرانبالنقد..  ، يقابلها ن  املادة)
 أو حقان ماليان آخر يف مقابل مثن نقدي .  

، العالمـة أمحـد الطحـاوي احلنفـ  ، حاشـية الطحـاوي علـ  198ين الدين بن جنو احلنفـ ، مصدرسـاب ، صينررالعالمة ا  - 72
، 1،ط4حممــدأمن الشــهريبتبن عابــدين ،الــدارامل تارعل  شــرم تنويراألبصــار،   7، ص2935، لبنــان ، 6در امل تــار ، داراملعرفــة،  

 .52هـ ، ص 2784مصر، 
، مصــطف  الســيول  ، مطالــ  أو  297كــر بــن مســعود الكاســاين ، مصدرســاب  ، ص ينرــر: االمــا  عــالء الــدين أبــو ب - 71

 .583، ص  7املنته  ،  
، ف رالدين بن ع مان بن عل  ال يلع  احلنف  ، تبين احلقائ  شرم كن  198اين الدين بن جنو احلنف ، مصدرساب  ،ص - 77

 .205هـ ، ص 2725، لبنان، داراملعرفة للطباعة ،5الدقائ ،  
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 املطلب األول / تحديد مقداراألجرة:
، عـــن كـــل مـــدة األاـــار اوجت ئتهـــا  76)األصــل أن يـــرتإ حتديـــد األجـــرة مـــابن املتعاقـــدين فلهــو حتديـــدها

ّدراملتعاقدان األجرة بطريقة مباشرة ، كاالتفات عل  مبلل حبس  الوحدات ال منية ملدة األاار، وغالبانما يق
حمــدد مــن النقــود، وهــذا املقدارالــذي يرتضــي  الطرفــان يكــون يف العــادة ثابتــان لــواس مــدة األاــار، ولكنــ  قــد 

، كـــتن يـــلجراملن س  75)الرـــرو  واألحـــواس ، وهـــذا األخـــري يســـم  بالرتديـــد بـــاختال يكــون متغـــريان نتلـــف 
كن  املســـتتجر، وبـــتجرآخر ي يـــد عليـــ  إذا أعـــاد تـــتجري  مـــن البـــالن ، أو أن تـــلجراألرض بـــتجرمعن إذا ســـ

.وقـــدأجاا القـــانون  74)ال راعيـــة بـــتجرة معينـــة إذا ارعهـــا املســـتتجرقمحان، وبـــتجرة مضـــاعفة إذا ارعهـــا قطنـــان 
 ، 73)املدين العراق  ترديد األجرة

ــــي ــــر مــــن صــــورة واحــــدة وتلــــ   األجــــرة حبســــ  الصــــورة ال  يرهــــر هــــا املــــتجور ، إذ نصــــت علــــ  أك 
  عل  أن :373املادة)
 يصع ترديداألجرة عل  أك ر من صورة واحدة ويل   أعطا هاعل  موج  الصورالي ترهرفعالن.  -2))
فلوأستلجر حانوت عل  أن تكون ل  أجرة معينة أن أستعمل للعطارة، وأن تكون ل ف أجر  أخرى  -1

 تعمل في  احلانوت تعط  اجرت   .أْن أستعمل للحدادة فتي العملن أس
ونالحــظ يف نـــ  املـــادة الســـابقة الـــذكر أعتـــربت األجـــارة صـــحيحة مـــن وقـــت أبـــرا  العقـــد، ويف ذلـــك 
متخـذعل  موقــف القــانون العراقــ ، ومـن األجــدرأن يفصــرم املشــرع بتحقيــ  أبـرا  العقــد وصــحت  منــذ حلرــة 

ام حتدداألجرة ولبيعة املنفعة وبالتا  يف األجارة القيا  بالعمل، وذلك ألن االجارة التنشت بوصفهاعقدان م
املرددة اليتحق  ذلك إال عندالقيا  بالعمل كتستغالس املتجورباحلدادة او النجارة م الن ، لذا تصع األجارة 

 من وقت القيا  بالعمل وليس من وقت أبرا  العقد.
باألتفــات لــيس علــ  مقــدار االجــرة وقــد ال يقدراملتعاقــدين األجــرة بطريقــة غــري مباشــرة ، ويكــون ذلــك 

ذاكا، بل عل  أسا  تقديرها فق  ،وهذا األتفات جائ  تطبيقان للقواعدالعامة الي التستل   أن يكون حمل 
االلتــ ا  معينــا بذاتــِ .، بــل يكفــ  أن يكــون قــابالن للتعيــن ، ولكــن بشــرط أن تكــون األســس املتفــ  عليهــا 

 ،  78)ار األجرة مستقبالن من دون لبس أو غموضواضحة حبي  ميكن مبقتضاها معرفة مقد

                                                        
، د. حممودعبـــدالرمحن 47، د.حممـــدكامل مرســـ  باشـــا، مصدرســـاب  ، ص 54د.أمحـــد شـــر  الـــدين ، مصدرســـاب ، ص  - 76

 .661، د. أسعد دياب ، مصدرساب ، ص 34حممد، مصدرساب  ، ص 
دد أجـرة يراد ترديد األجرة ان تذكرأك ر من أجرة عل  أن ت بـت األجـرة الـي يرهرعليهـا لبيعـة أسـت دا  املـتجور ، كـتن حتـ - 75

معينــة، إذاأســتعمل املتجورللتجــارة، وأجــرى أخــرى ان أســتعمل املــتجور للســمكرة، فت بــت األجــرة علــ  أســا  العمــل الــذي بوشــر فعــالن 
 .45باملتجور، أنرر: د. حممدكامل مرس  باشا، مصدرساب  ، ص

 .117، د. سعدون العامري ، مصدرساب  ، ص33د.حممود عبد الرمحن حممد، مصدرساب  ، ص - 74
لقــد ذهــ  جانــ  مــن الفقــ  األســالم  املعاصــراىل الرتديــد يعــوداىل عــد  صــحة األجــارة جلهالــة العوضــن ، اال أن األجــارة  - 73

 تصع ب واس اجلهالة وت وس حن بدء العمل، وه  ماتسم  ب)األجارة املعالاتية . 
،وآيـة ا( 246،ص2996النجـف األشـر  ،،7آية ا( العرم  السيد حممـد حممـد صـادت الصـدر، مـنه  الصـاحلن ،  -أنرر:

 .271، ص1001،املرك العامل  للدراسات األسالمية ، قو ،1العرم  روم ا( اخلميين ، معرفة أبواب الفقة، ط
 .38د. حممود عبدالرمحن حممد، مصدرساب ، ص - 78
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ويالحـــظ أن لريقـــة حتديـــد األجـــرة ختتلـــف حبســـ  لبيعتهـــا ، فـــتن كانـــت نقـــودا حتـــدد مبقـــدارها، وأن  
كانــت مــن األشــياء املعنيــة بالــذات فتحــدد ببيــان الشــ ء اــو ينفــ  اجلهالــة عنــ ، فــتذا كانــت نصــيبان مــن 

 ، 79)او واضع حمصوس اراع  فتفا حتدد ماهية العمل عل 
أمــا أذا م يعــرض لرفــا العالقــة األااريــة لألجــرة أو تعــذر أثبــات األجــرة املــّدع  هــا فــتن األجــرة حتــدد 
عل  أسا  أجرة امل ل، ويقصد بتجرة امل ـل أجـرة مـتجور يفاثـل مـن حيـ  الصـفات وامل ايـا للمـتجور املـراد 

، وذلـــك بغيـــة التقليـــل مـــن حـــاالت  60)اخلرباءحتديـــد أجرتـــِ ، وحيـــدد القاضـــ  أجـــرة  امل ـــل بعداألســـتعانة بـــ
 من القانون املدين العراق  بقوهلا))إذا م يتفـ  املتعاقـدان علـ  873البطالن ،وهذا ماجاء يف ن  املادة )

 مقدار األجرة املدع  ها وج  أجرة امل ل  .
ون املـــدين  مـــن القـــان570  مـــن القـــانون املـــدين املصـــري ، واملـــادة )541وهـــذا مانصـــت عليـــ  املـــادة)

  من قانون املوجبات والعقود اللبناين.573السوري واملادة )
ويالحــــظ أنــــ  لــــيس مــــن الدقــــة أســــتعماس تعبــــري)إذا م يتفــــ  املتعاقــــدان  ألن هــــذا التعبــــري يــــدس علــــ  
األخـــتال  يف األجـــرة ، ومـــن ت عـــد  أنعقـــاد العقـــد ،ألن األجـــرة ركـــن فيـــ  ومـــن أجـــل الدقـــة يف الصـــياغة 

رة أنسجا  اللفظ م  املعق كان األوىل باملشرع أن ين  عل  أن  )إذا أغفـال املتعاقـدان  ، التشريعية وضرو 
 حع املعق يلدي اىل حالة األتفات عل  األجرة م  تعذرأثباكا.

وي ار تسا س حوس أتفات ألرا  العالقة األاارية عل  بدس أاار حمدد، ت حدثت ظـرو  أقتصـادية 
يمــة النقــد، ســواء أكانــت أخنفاضــان أ  أرتفاعــان، يف بدايــة العالقــة األااريــة أو يف أو سياســية أدت اىل تغريق

اثنائها فكيف ميكـن حتقيـ  التـواان هلـذِ  العالقـة ومحايـة املتعاقـدين مـن تلـك التقلبـات الـي بانـت واقعـان  ال 
 مفر من  ؟

اان هلـــذ  العالقـــة، الـــي قـــد يبـــدو للوهلـــة االوىل أن نرريـــة الرـــرو  الطارئـــة هـــ  الكفيلـــة بتعـــاد  التـــو 
تـــتل   بتنـــ ف: إذا كـــان العقـــد مـــن العقـــود املســـتمرة التنفيـــذ أوالفـــوري، غـــري أنـــ  ملجـــل، وحـــدثت ظـــرو  
أســت نائية غريمتوقعــة أدت اىل أخــتالس التــواان العقــدي الــذي كــان موجــودا حــن أبرامــ ، وعلــ  اــو يهــدد 

ربعلـ  تنفيـذ ألت ا مــ  الـوارد يف العقـد، بـل يــنق  هـذا األلتـ ا  اىل احلــد املـدين ةسـارة فادحـة، فاملــدين ال اف

                                                        
غــــداد، داراحلكمــــة للطباعــــة د. ســــعيد مبــــارإ ولــــ  املالحــــوي  وصــــاح  عبــــد الفــــتالوي، املــــوج  يف العقــــود املســــماة، ب - 79
. ويفاجتدراألشارة اىل أن الفقهاء املسلمن أجتهوا اىل حتديد االجرة وفقـان لطبيعتهـا ، فـتن كانـت نقـودان فتحـدد 174، ص2997والنشر،

ن معنيــان قـدرها، وأن كانـت مـن املكـيالت واملواونـات واملعــدودات فتحـدد ببيـان وافـا وكمهـا، وان كانــت األجـرة حيوانـان فيجـ  أن يكـو 
ومشــاران اليــ  ، كهــذا اجلمــل أو هــذ  البقــرة، فــاملهو هــو حتديــد وتعيــن األجــرة علــ  اــو نــا   للجهالــة، للم يــد أنرــر:  آيــة ا( العرمــ  

 .29، ص2987، النجف،  29السيد عبداألعل  املوسوي السب واري ، مهذب األحكا  ، 
 ، وينرر: القرارات القضائية اآلتية:44، ص1005 د.عصمت عبداجمليد، شرم أحكا  عقداألاار، بغداد، - 60
، أشار إلي : د. عصمت عبد 45قضاء حمكمة التميي ، اجمللد الراب  ،ص 1/1/2944يف    44/ / 786القرارالتميي ي املرقو -

 .43اجمليد ، مصدرساب  ، ص
ــــداخلامس، ص 1/2944يف /2948/م/466القــــرار املــــرقو  - ــــوجي يف شــــرم عقــــد ، أشــــارالي : د. جعفر 292، اجملل الفضــــل  ،ال

 . 15، ص 1007األاار، مكتبة اجليل العري، العرات،



 

 )د اس  مقا    ب   القا ون المد ي وقا ون أيجا  ال قا ( ال وازن القا و ي لألجر   ي ال الق  األيجا ي  
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من خالس ن  املادة سابقة الـذكر نـرى بـتن القـانون املـدين العراقـ  قـد أجـاا  ، 62)الذي تقض  ب  العدالة
أنقاص األلت ا  فيما إذاحصل أرتفاع بقيمة النقد، فهنا من ح  القاض  أنقاص األلت ا  املره  واملرتت  يف 

 وهـو املسـتتجر بوصـفِ  مـدين لألجـرة، ولكـن مـا احلكـو إذا أدت تلـك الرـرو  األسـت نائية ذمة املـدين اال
 اىل أخنفاض قيمة النقد،

  مــن القـــانون املـــدين العراقــ  علـــ  أنـــ ف ))إذا لـــرأت 264وقـــد نصـــت  املـــادة)وهــذا يففهـــو ضـــمنان مــن 
تنفيذ األلت ا  العقدي، وأن م حوادل أست نائية عامة م ميكن يف الوس  توقعها، وترت  عل  حدوثها أن 

يصبع مستحيالن صارمرهقان للمدين ، حبي  يهدد  ةسارة فادحة، جااللمحكمة بعد املواانة بن مصلحة 
الطرفن أن تنق  األلت ا  املره  اىل احلد املعقوس أن أقتضت العدالة ويق  بالالن كـل أتفـات علـ  خـال  

عل  ايادة األلت ا  عل  عات  املدين واملتم ل باملستتجر   حي  م ين  264ذلك  . فحوى ن  املادة)
وبالتــا  قــد نــ  علــ  أنقــاص مقــدار األجــرة ولــيس علــ  رفعهــا مــن جانــ  املســتتجر، وعليــ  يكــون هــذا 
الن  عاج ان عن أستيعاب كافة التطورات الي من شتفا أن ختل بالعالقـة األااريـة وهـذا بـدور  يـلدي اىل 

ية مضطربة وغريمتواانة ، وبالتا  البد من تبين أجرة امل ل وقت تغريقيمة العملة النات  جعل العالقة األاار 
عــن تلــك الرـــرو  مراعــاة جلانــ  املـــلجر إذا أخنفضــت قيمـــة العملــة ،ومراعــاة جلانـــ  املســتتجر فيمـــا إذا 

 أرتفعت قيمة العملة ليلدي اىل حتقي  التواان مابن امللجر واملستتجر.
 وقت الوفاء بقيمة األجرة: املطلب الثاني /

يلت   املستتجر بدف  األجرة املتف  عليها يف العقد ، فاملستتجريل   بدف  األجرة يف املواعيداملتف  عليها 
واحملددة يف العقد فتن سكت الطرفان عل  حتديد ميعاد معن للوفاء وج  الرجوع اىل العر  واملعموس ب  

، وهذا ماجاء  61)ملخران وج  األلت ا  بتلك اآلجاس الي بّينها العر ، فإذا قض  العر  بوفاء مقّدمان او 
  مــن القــانون املــدين املصــري بقوهلــا ))اــ  علــ  املســتتجرأن يقــو  بوفــاء األجــرة يف 584يف نــ  املــادة)

 . 67) املواعيد الي يعّينهاعر  اجلهة  
أن  ))ا  عل  املستتجرأن يـدف     عل 549أما قانون املوجبات والعقود اللبناين فقد ن  يف املادة)

األجرة يف األجل املعّن يف العقد، وإذا م يكن في  تعين فبحس  العر  احملل ،وإذا م يكن عـر  فعنـد 
 فاية مدة األنتفاع ،اواأن يشرتط دف  األجرة مقدمان  .

م يعّن املتعاقدان يتضع من هذا الن  أن عل  املستتجر دف  األجرة يف مواعيدها املتف  علي  ، فإذا 
موعــدان للوفـــاء بـــاألجرة وجــ  تبـــين العـــر ، وأن أنعــد  العـــر  وجـــ  الوفــاء يف فايـــة مـــدة االنتفـــاع ،ألن 

 ،  66)األجرة تقابل املنفعة املستوفاة أو املمكنة األستيفاء
                                                        

د. عصمت عبداجمليد،نررية الررو  الطارئة و دورالقاض  يف تطبيقها، واارة العـدس، مركـ  البحـول القانونيـة ، دار احلريـة  - 62
 .18، ص 2997للطباعة والنشر،

، د. حممــــد كامــــل مرســــ  باشــــا، 216،ص2934ار يف القـــانون الليــــا ،د. حممـــدعل  عمــــران، شــــرم أحكــــا  عقــــد األاــــ - 61
 .123مصدرساب  ، ص 

   من القانون املدين الليا.585  من القانون املدين السوري و ن  املادة)556أنرر: ن  املادة ) - 67
 .315، ص2986د. توفي  حسن فر  ،عقد األاار ، دراسة حلكا  قوانن األاار، بريوت ،  - 66
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يف وقد يتف  عل  تعجيل األجرة أي دفعها قبل بدء األنتفاع، أو يتف  عل  تتجيل األجرة أي دفعهـا 
،  65)آخر مـدة األنتفـاع ، أويتفـ  علـ  تقسـي  األجـرة أي دفعهـا علـ  شـكل أقسـاط لـواس مـدة األنتفـاع

 ،مــن القــانون املــدين العراقــ  علــ  أن ))يصــع أشــرتاط تعجيــل األجــرة 345وهــذا ماجــاء يف نــ  املــادة )
 وتتجيلها وتقسيطها اىل أقساط تلدى يف أوقات معينة  . 

  علـ  أنـ  ))تسـتح  أجـرة كـل مـدة مـن مـدد 645صـري فقـد نـ  يف املـادة)أمـا يف القـانون املـدين امل
األنتفــاع عنــد أنقضــائها مــام يوجــد شــرط ةــال  ذلــك  ، وهــذا يعــين أن األجــرة تــدف  مــلخران ال مقــدمان، 
بعبارة أخرى ، األجرة التستح  اال إذا أستوىف املستتجر املنفعـة أو  كـن مـن اسـتيفائها مـام يشـرتط دفـ  

 . 64)ة مقدمان األجر 
وبالتا  لتحقي  التواان القانوين مابن امللجر واملستتجر ا  حتديد الوفاء باألجرة من حي  تعجيلها 
أو تتجيلها مبدة معقولة ، بالنررعل  الررو  األست نائية ، الي ميـر هـا الـبالد، ومـا يرتتـ  علـ  ذلـك مـن 

 ، ومن ت األخالس بتواافا.تقلبات أقتصادية وسياسية ت ع ع استقرارهذِ  العالقة
  -املطلب الثالث / أثبات األجرة:

أن املســتتجر هــو املكلــف يف أثبــات دفــ  األجــرة فهــ  تعــد  مــن األلت امــات األساســية الــي تلقــ  علــ  
عــات  املســتتجرلبقان للقواعــد العامــة، فــإذا كانــت األجــرة ت يــد قيمتهــا علــ  مخســة آآل  دينــار فــال ميكــن 

 بالكتابة ، وإذ كانت األجرة تقل عن ذلك جاا أثباكابالشهادة، وهذِ  القاعدة  العامة أثبات التصر  اال
 . 63)الواردة يف قانون األثبات العراق  

ض  أثبات العالقة األاارية اىل ماتقض  بِ  القواعد العامة، فإذا اادت  أما قانون األثبات الليا فتن  نف
إذا كــان  امــا، بالكتابــة اء بــ  عــن عشــرة جنيهــات وجــ  األثبــات قيمــة القســ  الــذي يــّدع  املســتتجرالوف

 . 68)القس   دون ذلك جاا أثباتِ  بباق  لرت األثبات
  علــ  أنــ :))إذا كــان األلتــ ا  التعاقــدي يف غــري املــواد 18وقــد نــ  قــانون البّينــات اللبنــاين يف املــادة)

، فالجتواالشهادة يف أثبات وجود األلتـ ا  أو  التجارية ت يد قيمت  عل  عشرة لريات، أوكان غريحمدد القيمة
. باألضــــــافة اىل ماتقــــــد  نــــــرى بــــــتن قيــــــا   69)الــــــرباءة منــــــ ، وأمنااــــــ  أن يكــــــون هنــــــاإ دليــــــل كتــــــاي   

املستتجربتسديد قس  من األااريعتربقرينة عل  تسليم  لألقساط الشهرية السابقة ، وهذا ماجـاء يف نـ  

                                                        
 .125د. لارت الطنطاوي ، مصدرساب  ، ص - 65
، د. اهــدي يكــن ، عقــد األاــار،  126د.عبــدالراات الســنهوري ، شــرم القــانون املــدين يف العقــود ، املصــدر الســاب ،ص - 64

 .47بريوت ، من دون سنة لب  ، ص
دينــار، أو إذا كــان غــري حمددالقيمــة فالاــوا أثبــات هــذا التصــر  أوأنقضــائِ  بالشــهاد ...  ، امل يــد أنرــر:  د. عبــا  العبــودي ، شــرم نــت قيمتـ ف ت يــد علـ  مخســة آآل    مـن قــانون األثبـات العراقــ  النافـذ علــ  أنـ  )التصــر  القـانوين إذا كا33نصـت املــادة) - 63

 ، ص2993.د. عصـمت عبداجمليـد، الـوجي  يف شـرم قـانون األثبـات، بغـداد ،106،ص2993احكا  قانون األثبـات العراقـ  ،بغـداد،
118. 

 .161،ص 2997، األردن ،2أشارالي : د. منذر الفضل و د. صاح  الفتالوي و د.كامل سعيد، العقود املسماة ،ط - 68
 .275، ص2934أشارالي : د. حممد عل  عمر،انرر: شرم أحكا  عقد األاار يف القانون الليا،  - 69
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اقــ  بقوهلــا))وأن الوفــاء بقســ  مــن االجــرة قرينــ  علــ  الوفــاء باألقســاط   مــن قــانون املــدين العر 349املــادة)
السابقة عل  هذا القس  ، حع يقو  الدليل عل  عكس ذلك  ، وهذ  ه  مهمة امللجر الذي يستطي  
أثبات ذلك بالشهادة عندما يكون القس  أقل من مخسـة آآل  دينـار أمـا إذا جتـاوا هـذا املبلـل فـال اـوا 

 . 50)لكتابة مام يوجد أتفات أو قانون يقض  ةال  ذلك أثبات  االبا
 مـن القـانون املـدين املصـري بقوهلـا ))الوفـاء بقسـ  مـن االجـرة 583وهذا ماجـاء أيضـان يف نـ  املـادة)

 . 52)قرين  عل  الوفاء باألقساط السابقة عل  هذا القس  ، حع يقو  الدليل عل  عكس ذلك   
ســالم  يســتند يف أثبــات العالقــة األااريــة مــن ناحيــة دفــ  األجــرة اىل ومــن اجلــدير بالــذكرأن الفقــ  األ

البينة الش صية، حي  ذه  بعت الفقهاء املسلمون اىل أن  إذا تنااع امللجر واملستتجر يف أصل االجارة 
، ، فتن أثباكا عل  من أدع  سواء أكان املالك أو املستتجر، بعبارة أخرى إذا كانـت لديـة بّينـ  قـفّد  قولـ ِ 

واالحفلـّف املنكـر، ألن البينـة علـ  املـدع  واليمـن علــ  املنكـر، أمـاإذام ت بـت األجـارة  واسـتوفيت املنفعــة 
ل مــت أجــرة امل ــل، أمــا إذا أنصــ  النــ اع العلــ  أصــل األجــارة وأمنــاعل  األجــرة، فــتذا أدعــ  املــلجراالجرة 

رهــا اآلخــر البــد مــن أثباكــا، فــاذا م ت بــت بــتلف  دينــار، وقــاس املســتتجربتلف دينــار، فــان ال يــادة الــي ينك
 . 51)سقطت الدعوى فال يستح  اال مبا يعرت  ب  املنكر

المبحث الثاني / التوازن القانوني لألجرة فتي قتانون أيجارالعقارالمعتدل 

 :1999لسنة   65رقم 

ت، الــي جــاءت قــوانن األجــرة بنصــوص قانونيــة حتــدد فيهــا حــدودان لبــدالت األاــار اخلاصــة بالعقــارا
ختض  ألحكا  تلك القـوانن، حلمايـة املسـتتجرمن رفـ  بـدالت األاارحيـاس تنـام  أامـة السـكن يف أغلـ  
البلــدان، ويف ضــوء ذلــك ســو  نقســو هــذا املبحــ  اىل ثــالل مطالــ ، نتنــاوس يف األوس حتديــد مقــدار 

  ال الــ  نبحــ  يف األجــرة، ويف املطلــ  ال ــاين ســو  نــتكلو عــن وقــت الوفــاء بقيمــة األجــرة،ويف املطلــ
 -أثبات األجرة، وهذا ماسنتناول  تباعان:

 -املطلب األول / تحديد مقدار األجرة:
علـــ  حـــد أقصـــ  لبـــدالت األاـــار بالنســـبة   1000 لســـنة54لقـــد نـــ  قـــانون أاارالعقاراملعـــّدس رقـــو)

 -فيها: ، وذلك يف الفقرة األوىل من املادة الرابعة، الي جاء 57)للعقارات املشمولة بتحكام ِ 
                                                        

، د. حممدكامل مرسـ   110، مصدرساب  ، ص ، د. لارت الطنطاوي 178د. سعيد مبارإ وآخرون، مصدرساب ، ص - 50
 .118باشا ، مصدرساب  ، ص 

 .2969لسنة  86 من القانون املدين السوري رقو 555أنرر: املادة ) - 52
، أبوالقاســو جنــو الــدين  610،ص2986آيــة ا( العرمــ  الشــي  مرتضــ  الربوجــردي، مســتند العــروة الــوثق  ، النجــف ،  - 51

 .253رائ  األسال  يف مسائل احلالس واحلرا  ، من دون سنة لب  ، صجعفر بن احلسن احلل  ، ش
 -كما يل :  6/20/1000الصادربتاري   54نصت املادة األوىل من قانون أاار العقار املعدس رقو  - 57
بغـــداد  تســـري أحكـــا  هـــذا القـــانون علـــ  العقـــارات املبنيـــة املـــلجرة ألغـــراض الســـكق للعـــراقين الواقعـــة ضـــمن حـــدود أمانـــة -2))

 البلديات.
 مــن هـذِ  املادةوختضــ  يف أاارهـا اىل أحكــا  القـانون املــدين أو القـوانن اخلاصــة 2تسـت ق العقـارات األتيــة مـن أحكــا  الفقـرة) -1
 هلا: 
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 ال ت يد األجرة السنوية للعقارات املشمولة بتحكا  القانون عل  النسبتن اآلتيتن:-2))
 من القيمة الكلية يف العقارات ، أو الشق  املعّدة للسكن امللجر هلذا الغرض. %5 -أ
 من القيمة الكلية يف العقارات أو الشق  امللجرة عل  شكل غر  للسكن. %3 -ب
  مــن هــذ  املــادة كلمــا أقتضــ  األمــر 2ء ايــادة النســبتن املنصــوص عليهــا يف الفقــرة)جمللــس الــوارا -1
 ذلك.
أو بعـــد  مــــن  2/2/2998تســـت ق العقـــارات املعــــّدة للســـكق املبنيــــة حـــدي ان وأكتمـــل بنا هــــا يف  -7

تن   من هذ  املـادة. وقـد صـدر قـانون أاـار العقـار نسـبان متفاوتـة حبسـ  صـفة العقـار، فـ2أحكا  الفقرة )
 مـن القيمـة %5كان العقارملجرانعل  شكل شق  معّدة للسكن فتن بدس األاـار اـ  أن ال ي يـد عـن )

 ، 56)الكلية للعقار
 ،مــن القيمــة الكليــة %3أمــا إذا كــان علــ  هيةــة غــر  ســكنية فيجــ  أن ت يــد بــدس األاــارات عــن)

تـلجر علـ  شـكل غـر  للسـكن  للعقار،والراهر أن هذا التفاوت يف النس  يعود اىل كون العقارات الي
 ،  55)تكون معّرضة لألندثار السري  يفا يستوج  أجراءالصيانة املستمرة عليها

وجتدر األشارة اىل أن نس  بـدالت األاـار املنصـوص عليهـا تعـّد مـن النرـا  العـا  ،وبالتـا  إذا أتفـ  
د عـن النسـ  احملـددة بالقـانون املتعاقدان عل  جتاوا هذ  النس  حينةذيعـد األتفـات بـالالن يف حـدود مـااا

، وقــد أجــاا قــانون   54)فيــتو ختفــيت بــدس األاــاراىل النســ  املنصــوص عليهــا لبقــان لنرريــة أنتقــاص العقــد
أاـــار العقـــار املعـــدس يف الفقـــرة ال انيـــة مـــن املـــادة الرابعـــة جمللـــس الـــواراء ايـــادة تلـــك النســـ  كلمـــا أقتضـــ  

لن  حتقي  تـواان هلـذِ  العالقـة يف ظـل الرـرو  األسـت نائية أو األمرذلك، والراهر أن املشرع حاوس هذا ا
التقلبــات األقتصــادية، أال أن املعاجلــة م تكــن دقيقــة  فلــو حيــدد املشــرع حــدود معينــة يف حالــة ايــادة تلــك 
النس ، فضالن عن ذلك نرى بـتن املشـرع أجـاا ايـادة تلـك فقـ  وم يفصـرّم  ـواا ختفيضـها، لـذا كـان مـن 

شـــرع أن يـــن  علـــ  تبـــين أجـــرة امل ـــل يف ظـــل الرـــرو  الـــي تـــلدي اىل أخنفـــاض أو أرتفـــاع قيمـــة االوىل بامل
العملـة أو العقـار، وذلــك للمحافرـة علـ  تــواان تلـك العالقـة يف كــل الرـرو  والتقلبـات الــي قـد حتــدل، 

العقــارات  مــن املــادة الرابعــة مــن قــانون أاــار العقــار املعــدس أن املشــرع أســت ق 7)ويالحــظ مــن نــ  الفقــرة
، مــن النســ  املنصــوص عليهــا يف القــانون، ونــرى أن ذلــك 2/2/2998املبنيــة حــدي ان وأكتمــل بنا هــا يف 

سيلدي اىل دف  امللجر اىل أستغالس أامة السكن ودف  بدالت األاار، مادا  أن األجرة الختض  للنس  

                                                                                                                                            
 العقارات املعّدة للسكق الي تلجرها الدولة أو األش اص املعنوية العامة للعاملن فيها. -أ

 الي تلجرها الدولة أو األش اص املعنوية العامة والي يصدر واير املالية بيانان بتست نائها. العقارات املعّدة للسكق -ب
 العقارات امللجرة لغري العراقين أش اص أو هيةات.   - 
وهــو مايقصــد بالقيمـة الكليــة للعقـار  1000لسـنة  54بّينـت الفقـرة الرابعــة مـن املــادة الرابعـة مـن قــانون األاـار النافــذ رقـو  - 56

 جمموع األرض والبناء وقت التقدير الذي جتر  السلطة املالية تنفيذان ألحكا  هذا القانون.
 .14، د. جعفر الفضل  ، مصدرساب  ، ص33، ص 2983، بغداد ، 2كاظو الشي  جاسو ، قواعد أاارالعقار، ط  - 55
املــادة الرابعــة مــن قــانون أاــار العقــار املعــدس رقــو   مــن القــانون املــدين العراقــ ، والفقــرة ال انيــة مــن279أنرــر: نــ  املــادة) - 54

  .1000 لسنة )54)
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، مـن  2/2/2998 ان وقبـل تـاري  املنصوص عليها يف قـانون أاـار العقـار بالنسـبة للعقـارات املشـيدة حـدي
خالس ما سب  ذكـر  نـرى أن املشـرع أراد ايـادة املشـيدات العقاريـة السـكنية مـن خـالس ألقائهـا علـ  عـات  
األفـــراد، يف حـــن أنـــ  كـــان علـــ  املشـــرع أن يعـــّوس ر و  األمـــواس العامـــة يف توجيههـــا اوايـــادة املشـــيدات 

واجـ  الدولـة أجتـا  موالنيهـا وشـعبها ، فكـان مـن األوىل  العقارية السـكنية بالدرجـة األسـا  ، الن ذلـك
عد  السع  اىل هد  التواان يف هذ  العالقة للتنصل من الواجبات ، والي يففرتض أن تقو  ها الدولة بدالن 
من حماولة ألقائها عل  عات  األفراد ، لذا كان من االوىل أن تبق  تلك العقارات اخلاضعة للنس  احملددة 

ون أاار العقار ألنتفاء علة أحالتها اىل القانون املدين يف ظل تفاقو أامة السكن ، فضالن عن ذلك يف قان
فقد نصت الفقرة اخلامسة من املادة الرابعة من قانون أاار العقار املعدس عل  أن  ))وللملجر أو املستتجر 

بعــان للتقديراجلديــد بــدس األاــار للــ  تقــدير القيمــة الكليــة للعقــار املــتجورمرة كــل مخــس ســنوات، ويعــدس ت
 من هذ  املادة  .  2)عل  وف  النسبتن املنصوص عليهما يف الفقرة 

يتضــع مــن هــذا الــن  أن املشــرع حــاوس أن حيقــ  نوعــان مــن التــواان يف الســمام للمــلجر أو املســتتجر 
ت تقلبـات يف لل  تقدير القيمة الكلية للمتجور مرة واحدة كل مخس سنوات، ولكـن مـا احلـل إذا حـدث

قيمة العقار قبل مض  مخس سنوات ؟ فهل عل  ألرا  العالقة األاارية األنترار حتت ظل عد  التواان 
 حع مرور كل تلك املدة ؟  

لذا كان من األوىل تبين أجرة امل ل يف تلك الررو  م  االبقاء عل  هذا الن  ولكن ليس علـ  هـذا 
سنوات ألعـادة تقـدير القيمـة الكليـة للعقـار، وهـ  مـدة لويلـة احلاس، إذا أن الن  يشرتط مرورمدة مخس 

إذا ما قورنت تلك املدة بالتقلبات األقتصادية والسياسية املتسارعة، لذا كان من األجدر حتديدها بسنتن 
 بدالن من تلك املدة مراعةن هلذِ  التقلبات.

 املطلب الثداني / وقت الوفاء بقيمة األجرة:
علــ  أن الوفــاء بــاألجرة يكــون بتقســاط  1000لســنة  54العقــار املعــّدس رقــو لقــد نــ  قــانون أاــار 

شهرية ، وقض  ببطالن االتفات ةال  ذلك ، خشية أستغالس امللجرللمستتجر بتسـتيفاء األجـرة مقـّدمان 
عـن مـدة لويلـة قـد يعج املسـتتجرعن الوفـاء هـا حـن أبـرا  العقـد، وهـذا ماجـاء يف الفقـرة االوىل مـن املــادة 

لعاشرة من قانون أاار العقار املعـّدس بقوهلـا ))تـدف  سـلفا أجـرة العقـارات املشـمولة بتحكـا  هـذا القـانون ا
بتقساط شهرية بصر  النررعن مدة سريان عقـد األاـار، ويقـ  بـالالن كـل أتفـات يقضـ  ةـال  ذلـك ، 

األجــرة شــهريان أو بقســ  وأذا كــان املــلجر هــو الدولــة أو األشــ اص املعنويــة العامــة فللمســتتجر أن يــدف  
 واحد أو أك ر  .

ومن خالس ما تقد  نرى بتن املشرع يف هذ  الفقرة أخر  األجرة من نطات قانون أاار العقار وأدخل  
يف نطات القانون املدين من حيـ  دفـ  األجـرة إذا كـان املـلجر الدولـة أو األشـ اص املعنويـة حيـ  ذهـ  
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اء يف الفقـــرة األوىل هـــو مراعـــاة جانـــ  يف تـــرإ حريـــة تســـديد ،اىل ســـب  هـــذا األســـت ن 53)بعـــت الفقهـــاء 
 األجرة للمستتجر. 

وقدنصـــت الفقـــرة ال انيـــة علـــ  أنـــ  ))اـــوا دفـــ  األجـــرة وفقـــان ملـــا نصـــت عليـــ  الفقـــرة الســـابقة بوســـطة 
 الكات  العدس أو حبوالة مصرفية أو بريدة حلساب امللجر  .

رة سـابقة الـذكر نـرى بتنـ  أراد أسـباا التـواان القـانوين ومن خالس مـا نـ  عليـ  املشـرع العراقـ  يف الفقـ
من خالس منع املستتجر صالحية الوفاء باألجرة بوسـالة كاتـ  العـدس أوحبوالـة مصـرفية أو بريديـة خشـية 

 أمتناع امللجرمن أستال  بدس األاار.
مــن األجــرة، أمــا الفقــرة ال ال ــة فقــد نصــت علــ  أنــ  )))إذا أمتنــ  املــلجر عــن قــبت القســ  املســتح  

فللمستتجر أن يّودع  لدى كات  العدس يف املدينة الي يق  فيها العقار خالس مخسة عشر يومان من تاري  
 أستحقاق  ويتحمل امللجر مصاريف األنذارواأليداع ،وتستقط  من القس  املودّع  .

نــاع املــلجر عــن نــرى أن املشــرع يف الفقــرة ســابقة الــذكر قــد مــنع املســتتجر ضــمانة أخــرى يف حالــة أمت
قــبت األجــرة اال وهــ  أن يــّودع املســتتجر األجــرة لــدى كاتــ  العــدس خــالس مخســة عشــر يومــان مــن تــاري  
أســـتحقاق   حـــع ال يتـــذرع املـــلجر بعـــد  أســـتال  األجـــرة ليطالـــ  بالت ليـــة، وحســـنان فعـــل املشـــرع بتلــــك 

 الضمانات.
قارات الي تسـتتجرها الدولـة أو األشـ اص ويف الفقرة الرابعة فقد ن  القانون عل  أن ))تراع  يف الع
 املعنوية العامة شروط دف  األجرة املنصوص عليها يف العقد  .

نرى أن هذ  الفقرة ه  واضـحة الداللـة ، فـاألجرة تـدف  علـ  وفـ  شـروط العقـد أن كانـت الدولـة أو 
يف كيفيـة دفـ  بـدالت ملسساكا مستتجرة، ومن ت فتن الدولة وملسساكا قد منحها املشرع حريـة واسـعة 

األاار سواء كانت ملجرة أو مستتجرة، وكان من األوىل أخضاعها لقانون أاـار العقـار يف دفـ  األقسـاط 
 شهريان ، وذلك ملن  األستغالس احملتمل واألسباا التواان عل  هذِ  العالقة.

دة لبـــدس علـــ  نســـ  حمـــد ، 58) 2963  لســـنة 212وقـــد نـــّ  قـــانون أاـــار األمـــاكن املصـــري رقـــو )
األاار ال اوا جماواكا ، أذ نصت الفقرة األوىل من املادة الرابعة مـن هـذا القـانون علـ  أنـ  ))ال اـوا أن 

  علـــ  أجـــرة شـــهر أبريـــل 2962ت يـــد األجـــرة املتفـــ  عليهـــا يف عقـــود األاـــار الـــي أبرمـــت منـــذ أوس مـــايو 
   2962املصـــري أجـــرة شـــهر أبريـــل     أو اجـــرة امل ـــل  لـــذلك الشـــهر.....  . وقـــد أختـــذ املشـــرع2962

أساسا يستند ألي  حلساب احلد األعل  لألجرة ، ألن هذا التاري  هـو السـاب  علـ  ظهـور أامـة السـكن ، 
وأن بـــدالت األاـــار يف ذلــــك الوقـــت كانــــت متلوفـــة ومنطقيـــة مــــ  األســـعار الطبيعيــــة ،أمـــا أذا أتّضــــع أن 

                                                        
 .163د. سعيد مبارإ وآخرون ،مصدرساب ، ص - 53
وجديران بالذكر أن الفقهاء املسلمن ذهبوا اىل أن امللجر اليستح  األجرة اال بتسلو العن وتستقر ملكيـة األجـرة بتسـتيفاء  - 58

ل امللكيـة للطـرفن مـرتب  بتماميـة العقـد ، وجـواا املطالبـة موقـو  علـ  تسـليو ، الن املنـاف  معدومــة املنفعـة أو مـا جـاء يف حكمـ  فاصـ
، والسيد حممدحسن العامل  ، ال بدة 45أنرر: آية  ا( العرم  السيد عبد األعل  السب واري ،مصدر ساب  ، صواملعدو  ال ميلك. 

 .71، الشي  مرتض  الربوجردي ، مصدر ساب ، ص204، ص 2995، بريوت ،2، ط5الفقهية يف شرم الروضة البهية ،  
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ال ختضـــ  اىل النســـ  املةويــة املـــذكورة ، الـــي   ـــل    ، فتفـــا 2966العقــارت قـــد أنشـــةت بعـــد أوس ينــاير 
 القاعدة العامة ، وأمنا ختض  اىل نس  مةوية أخرى ال اوا جتاواها كذلك.

يف املادة العاشرة عل  أن  ))وللمستتجر بالرغو مـن   2996وأيضا ن  قانون األاارات اللبناين لسنة 
   .كل أتفات  لف أن يدف  بدس األاار مشاهرة وسلفان 

وعلــ  ذلــك فــتن املشــرع اللبنــاين قــد مــنع املســتتجر ميــ ة دفــ  البــدس مشــاهرة بــالرغو مــن كــل أتفـــات 
 الف، ومن البديه  أن هـذا الـن  جـاء حلمايـة املسـتتجر مـن أحتمـاس أسـتغالس املـلجر لـ ف ليضـمن بنـود 

املسـتتجر فعـالن مبنفعـة  العقد مااعل  يتسلو بدالت أاار ملدة لويلة والحقة وبدفعـة واحـدة قبـل أن ينتفـ 
 . 59)املتجور

 املطلب الثدالث / أثبات األجرة:
علــ  أن أثبــات عقــد  1000لســنة  54لقــد نــ  املشــرع العراقــ  يف قــانون أاــار العقــار املعــّدس رقــو 

األاار من حي  األجرة بالنسبة للعقارات املشمولة بتحكا  هذا القانون تتو  مي  لرت األثبات، وذلك 
قواعــد العامــة يف األثبــات ليكــون مب ابــة الــن  اخلــاص يقيّــد نصــوص األثبــات العامــة هــذا الشــتن، خالفــان لل

وذلك أنصافا للمستتجر من أجحا  امللجر يف رفضِ  لتحرير عقـد األاـار  هيـدان ألنكارالعالقـة األااريـة 
لرابعة من املادة السابعة ومايرتت  عليها من أخالء املتجور بوصف شاغل  غاصبان، وهذا ماجاء يف الفقرة ا

  -  عل  أن ف:1000 لسنة)54املعّدلة بالقانون رقو)
عل  املـلجر واملسـتتجر حتريـر عقـد األاـار كتابـة وأيـداع نسـ ة منـ  لـدى ضـريبة العقـار ومكتـ   -))أ

  يومان من تاري  أبرامِ   70املعلومات أو مرك  الشرلة عند عد  وجود املكت  يف مدة ال تتجاوا )
إذا م حيرر عقد األاار او م تّودع نس ة منـ  وفـ  السـند )أ  مـن هـذ  الفقـرة، ومضـت سـنة  -))ب

فــتك رعل  األتفــات علــ  عقــد األاــار وأشــغاس املســتتجراملتجور مــن دون منااعــة حتريريــة مــن املالــك، وكــان 
األاـار وشـرول   ميـ  املالك أو من مي لـ ف مقيمـان يف العـرات خـالس املـدة املـذكورة فللمسـتتجر أثبـات عقـد 

 . 40)لرت األثبات   
وجتـــدر األشـــارة اىل هـــذا احلكـــو األســـت نائ  متعلـــ  بالعقـــارات امل صصـــة للســـكن أي الـــي تـــدخل يف 

باق  العقـارات كاملكاتـ  التجاريـة أوالصـناعية فتفـا تبقـ  حمكومـة بالقواعـد  اما،العقار نطات قانون أاار 
ثبـــات ، هـــذا وكـــان مـــن األوىل تعمـــيو هـــذا الـــن  األســـت نائ  علـــ  العامـــة املنصـــوص عليهـــا يف قـــانون األ

العقـارات امل صصـة لألغـراض التجاريــة أو الصـناعية ، ألن وجـود شـاغل للعقارمــدة سـنة مـن دون منااعــة 
 حتريرية  يدس عل  حتق  العالقة األاارية.

                                                        
  علــ  أنــ  تســري أحكامــ  ))فيمــا عــدا أراضــ  الفضــاء علــ   2963  لســنة 212تــن  املــادة األوىل مــن القــانون رقــو ) - 59

 أو غري مفروشة  .األماكن وأج اء األماكن عل  أختال  أنواعها امللجرة للسكق أو لغري ذلك من األغراض ، سواء أكانت مفروشة 
الكــرخ،  28/21/1000يف  1000/أاارعقــار/342الكــرخ ، القــرار 23/21/1000يف  1000/أاارعقــار/341القــرار - 40

 .9أشار الي  ، هادي ع ي  عل ، املباد  العامة القانونية يف قضاء حمكمي أستةنا  بغداد الكرخ بصفتها التميي ية ، ص 
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صـوص خاصـة متعلقـة بتثبـات ونرى بـتن املشـرع اللبنـاين يف قـانون املوجبـات والعقـود اللبنـاين قـدجاء بن
 علــ  أن ))عقــد أاــار 561العالقــة األااريــة، إذا كــان املــتجور عقــاران والعقــد غــري حمــرر، إذا نصــت املــادة)

العقارات غري اخلط  ال ميكن أثبات  قبل تنفيذ  اال بتعرتا  الش   املدع  علي  بوجوداألاار، أو حبلف  
رهانان عل  وجود األاار ، ويعّن البدس عنـد أخـتال  املتعاقـدين اليمن ، وذا كان هناإ بدء تنفيذ فيعد ب

 بواسطة أحد اخلرباء ، وحتدد مدت  مبقتض  عر  البلد...  .
يتضع من هذا الن  أن العقد إذا كان غري حمرر وم يتو البدء بتنفيذ  فال بد ألثبات  من أقرار املّدع  

ن القانونيـة ، امـا إذا حتقـ  البـدء بالتنفيـذفتن ذلـك يعـد  دلـيالن علي  بوجـود العالقـة األااريـة أو بتتديـة اليمـ
علـــ  وجـــود عقـــد األاـــار ، أي أن البـــدء بالتنفيـــذ تعفـــ  املســـتتجر مـــن أثبـــات العالقـــة األااريـــة بوصـــفها 
متحققــة بــدليل التنفيــذ،أال أن مايلخــذعل  هــذا الــن  هــو أن البــدء بالتنفيــذ قــد يعــرّب عــن حالــة غصــ  

تعرّب بالضرورة عن أستةجارالعقار، لذا كان األوىل أن ميـر علـ  البـدء بالتنفيـذ مـدة معقولـة مـن العقار، وال 
 دون منااعة من امللجر ليستدس مبوجبها حتق  األاار ال الغص .

 -الخاتمة: 

مــن خــالس ماتقــد  ذكـــر  ال بــد لنــا مــن أن نبـــن أهــو النتــائ  والتوصــيات الـــي توصــلنا اليهــا يف هـــذ  
     كاآليت:الدراسة و 

 -النتائج: –أ 
منحت القوانن حرية واسعة لطريف العالقة األاارية يف تعين لبيعة األجرة الي يتقاضاها امللجر،  -2

 فقد تكون مبلل من النقود أو أي ماس آخرما دا  هذا ال نل بالتواان املنشود للعالقة األاارية.
ألســـتقرار يف التـــواان للعالقـــة األااريـــة ، أقـــّرت مـــن أجـــل التقليـــل مـــن حـــاالت الـــبطالن وحتقيـــ  ا -1
  من القانون املدين العراق  عل  تبين أجرة امل ل، يف حالة م حيدد ألرا  العقد مقدار األجرة 378املادة)

 أو تعذرأثباكا والي يتو حتديدها من خالس األستعانة باخلرباء.
 العقــارات املبنيــة 1000 لســنة)54رالعقــاررقو )نــرى بــتن املشــرع العراقــ  قــد أســت ق يف قــانون أاا -7
أو بعـد هــذا التــاري  مــن النســ  املعينــة واحملـددة لبــدالت األاــار ، وأخضــ  األجــرة فيهــا  2/2/2998يف 

للقانون املدين ، وذلك يف حماولة لدف  ر و  األمواس اخلاصة او األست مار العقاري، اال أن هذا احلل قد 
 القة األاارية و وض  املستتجر حتت رمحة امللجر نتيجة تفاقو أامة السكن.أثر سلبان عل  تواان الع

 -التوصيات:  –ب 
  جمللــــس 1000  لســــنة)54 مــــن قــــانون أاــــار العقــــار رقــــو )6 مــــن املــــادة )1أجــــاات الفقــــرة ) -2

 الواراءايــادة نســ  بــدالت أاــار العقــارات الســكنية كلمــا أقتضــ  األمــر ذلــك، ونقــرتم يف هــذا الشــان أن
يتبق املشرع أجـرة امل ـل يف ظـل الرـرو  الـي تـلدي اىل أخنفـاض أو أرتفـاع قيمـة العملـة ،وذلـك مـن أجـل 

 احملافرة عل  تواان العالقة األاارية ، ال سيما أن الن  َيسمع بال يادة وال يسمع بالت فيت.
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اار بكافة لرت   من املادة الساب  عشر، للمستتجر أثبات عقد األ6أجاا املشرع يف الفقرة)ب/ -1
األثبــات ، إذا مضــت مــدة ســنة فــتك ر علــ  عقــد األاــار و أشــغاس املســتتجر للمــتجور مــن دون منااعــة 
حتريرية من املالك أو من مي ل  خالس تلك املدة ، ونقرتم يف هذا الشتن تعديل هذا الن  بالقوس عل  أن  

اس املــتجور مـن دون منااعــة حتريريـة مــن للمسـتاجر أثبــات عقـد األاــار بكافـة لــرت األثبـات يف حالــة أشـغ
امللجر، ألن العالقة األاارية قد تصدر من غري املالك ، وحصر املنااعة التحريرية باملالك ال حيق  احلكمة 

 التشريعية من الن .
 ، علــ  أســت ناء 1000 لســنة)54  مــن املــادة ال ال ــة قــانون أاــار العقــار رقــو)7نصــت الفقــرة ) -7

،أو بعــد هــذا التــاري  مــن النســ  احملــددة لبــدالت األاــار ،  2/2/2998أكتمــل بنا هــا العقــارات الــي 
ونقرتم أخضاع هذِ  العقارات للنس  املنصوص عليها يف قانون أاار العقار، وذلـك ألن العلّـ  التشـريعية 

دالت مــن حتديــد بــدالت األاــار هــ  أامــة الســكن ،ومــا يواكبهــا مــن أحتماألســتغالس املــلجر هلــا ورفــ  بــ
 األاار ، مااالت تلك العل  قائمة، وال مسوا ألست ناء تلك العقارات من هذِ  النس .

 المصادر:

 أوال:د  الفقه االسالمي:
 سـنة واحلرا ،منـدون الساحلـ مسـائل يف األسـال  شـرائ  احللـ ، احلسن بن جعفر الدين جنو أبوالقاسو .2

 .لب 
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ــــدة ، العــــامل  حســــن حممــــد الســــيد .3 ــــة ال ب ــــة الروضــــة شــــرم يف الفقهي  ، بــــريوت ، 2ط ،5   ، البهي

2995. 
 .2986 نجف،ال الوثق ، مستندالعروة الربوجردي، مرتض  الشي  .8
 لبنـــــان، ، 7  ،  املعـــــامالت قســــو) ، األربعـــــة املــــذاه  علـــــ  الفقـــــ  كتــــاب اجل ائـــــري، عبــــدالرمحن .9

2988. 
 .2935 ،لبنان، 6  داراملعرفة، ، درامل تار عل  الطحاوي حاشية احلنف ، الطحاوي أمحد العالمة .20
 داراملعرفـة ،لبنـان، 5  ، دقائكن الـ شـرم احلقـائ  احلنف ،تبين لع يال   عل  بن ع مان بن ف رالدين .22

 .هـ2725، للطباعة
 .هـ2784 مصر، ،1،ط4   تنويراألبصار، شرم الدارامل تارعل  عابدين، الشهريبتبن أمن حممد .21
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االثرائية في تحصيل طعب الصف الرابع  أثر استعمال النصو  االدبية

 العلمي في مادة قوايد اللغة العربية

The impact of the use of literary texts Enrichment in the 

collection of the fourth grade science students in Arabic 

language rules 
  (1د.كريم خضير فارس المسعودي)

Dr. Karim Khodeir Faris AL-Masoudi  

 الخعصة 

انطالقان من أتية قواعد اللغة العربية يف حفظ اللسان وتقومي  وملا ينطـوي عليـ  الشـكل مـن شـتن كبـري 
واسا  يف بناء اللغة العربية وهو مت فا الكرب، ونرران اىل ك رة االخطاء النحوية وتفشيها بن الطلبة بشكل 

رضـــت ألســـلوب اســـتعماس النصـــوص االدبيـــة االثرائيـــة، رأى واســـ ، فضـــالن عـــن نـــدر يف الدراســـات الـــي تع
الباح  ان نض  هذا االسـلوب للتجريـ  كـ  يسـل  الضـوء علـ  هـذا املوضـوع املهـو يف ميـدان تـدريس 
قواعد اللغة العربية إذ أن أغل  االدبيات قد نادت بتتية الشكل وما اكتسـب  يف الـدر  النحـوي لتـذليل 

 مستوى حتصيل الطلبة فيها. صعوبة القواعد النحوية ورف 
ولتحقي  ذلك اعتمد الباح  تصميمان جتريبيان يق  يف حقـل التصـاميو التجريبيـة ذوات الضـب  اجل ئـ  
واختبــاران قبليــان وبعــديان جملمــوعتن األوىل جتريبيــة وال انيــة ضــابطة اختــار الباحــ  عشــوائيان اعداديــة احلســينية 

 ء.للبنن والواقعة يف مرك  حمافرة كربال

                                                        
 .جامعة أهل البيت   - 2
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  لالبــان يف اجملموعــة التجريبيــة الــي تــدر  قواعــد اللغــة 70  لالبــان، بواقــ  )40بلغــت عينــة البحــ  )
  لالبان يف اجملموعـة الضـابطة الـي تـدر  اللغـة 70العربية بتسلوب استعماس النصوص االدبية االثرائية، و)

 العربية بالطريقة التقليدية.
دة التجربــة الــي اســتمرت ســتة اســابي ، مــ  االختبــار در  الباحــ  جممــوعي البحــ  نفســ  خــالس مــ

 القبل  والبعدي. 
 وباستعماس الوسائل االحصائية توصل البح  اىل النتيجة اآلتية: 

لــيس هنــاإ فــرت ذو داللــة احصــائية بــن متوســ  حتصــيل الطــالب الــذين يدرســون باســلوب اســتعماس 
يدرســون بالطريقــة التقليديــة ويف ضــوء النتــائ  النصــوص األدبيــة االثرائيــة ومتوســ  حتصــيل الطــالب الــذين 

أوص  الباح  باستعماس اسلوب استعماس النصوص االدبية االثرائية يف تدريس مادة اللغة العربية يف كافة 
 املراحل: 

واستكماالن هلذا البح ، اقرتم الباح  اجراء احبال اخرى عن هذ  الطريقة عل  عينات من صفو  
 خرى لكال اجلنسن. تلفة ومراحل دراسية أ

Research Summary 
Given the importance of the Arabic language rules in keeping the 

tongue and evaluation and what is involved in the shape of a big affair and 

the basis of the construction of the Arabic language, which Metznha 

arrogance, and due to the large number of grammatical errors and 

outbreaks among students broadly, as well as rarely in the studies that 

have been the method of use of literary texts Enrichment, researcher felt 

that this technique is subject to a workout to shed light on this important 

subject in the teaching of Arabic language rules that most of the field as 

the literature has advocated the importance of shape and acquired in the 

grammar lesson to overcome the difficulty of grammatical rules and raise 

the level of student achievement in them. 
To achieve this, the researcher adopted experimentally determined 

animate located in the experimental field setting designs and partial test of 

tribal and Uday first two experimental and the second officer picked 

randomly junior researcher Hosseinieh for Boys, located in the center of 

the province of Karbala. 
Total sample (60 students), by (30) students in the experimental group, 

which is studying the Arabic language rules in a manner to use literary 

texts Enrichment, and (30) students in the control group, which is studying 

the Arabic language in the traditional manner. 
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Find a researcher studied two groups of the same during the period of 

the experiment, which lasted six weeks, with the pretest and posttest. 

Using statistical methods to search reached the following conclusion: 
There is no statistically significant difference between the average 

collection of students who are studying the use of literary texts manner 

Enrichment and the average collection of students who are studying in the 

traditional manner and in light of the findings, the researcher 

recommended using the style of literary texts Enrichment use in the 

teaching of Arabic language material at all stages: 
As a complement to this research, the researcher suggested further 

research on this method on samples of different classes, seminars and 

other stages for both sexes. 

 الفصل االول:التعريف بالبحث

 مشكلة البحث وأهميته:  
تبوأت اللغة العربية ألتيتها املرتبة االوىل من عالقات االنسان بالبيةة احمليطة ب  منذ نشوئها ويف جمرى 

ا، وأخذت الكلمات مبرور ال من تعرب عن معرو االشارات وحتل حملها ))فاللفظ م يعّد جمرد عنوان تطوره
  واللغـة عبـارة املـتكلو 10، ص2956بل حقيقة رهيبة هلـا نصـي  مـن لبيعـة الشـ ء املسـم    )باجيـ ، 

وهـو اللسـان يف   عن مقصود وتلك العبارة فعل لساين فال بد أن تصري ملكـة متقـررة يف العضـو الفاعـل هلـا
كـل امــة حبسـ  اصــطالحاكو، هــا يـتو التفــاهو والت الــ ، وهـ  الفــا  يعـرب هــا كــل قـو  عــن أغراضــهو 
ومقاصــدهو وعمــا اــي  يف نفوســهو مــن أحاســيس وافكــار ايــادة علــ  أفــا تعــد ســببان مــن اســباب  ييــ  

  .564الرواب  بن افراد االمة الواحدة )ابن خلدون، ب.ت، ص
هــو وســيلة ألكتســاب املعلومــات مــن اآلخــرين أو نقلهــا الــيهو، والتواصــل بــن البشــر يــتو وتعــد اللغــة أ

باالســــتماع الــــيهو وقــــراءة مــــا كتبــــو  ونقــــل االفكــــار واالحاســــيس الــــيهو غــــري التحــــدل معهــــو أو الكتابــــة 
  .78، ص2936)مصطف ، 

ن عمرهـــا املديـــد ففـــ  لغتنـــا العربيـــة حيـــاة وجمـــاس وفيهـــا فكـــر وادب وتـــرال أمـــة وال أدس علـــ  ذلـــك مـــ
وصـمودها اااء كــل انـواع الغــ و الـذي م يســتط  ان يقضـ  عليهــا علـ  الــرغو مـن ك ــرة دسائسـ  يف حماربــة 
الفصــح  بلهجاكــا وأكامهــا بــالعقو والبــداوة والعجــ  عــن مســايرة ركــ  احلضــارة احلدي ــة )مركــ  دراســات 

  .57 – 51، ص2936اخللي  العري، 
لغة العربية ومكانتهـا مـن علمائهـا، فهـذا ابـن جـين يقـوس: وجـدت فيهـا وميكن ان نستدس عل  اتية ال

 ، ووجـــدوها 68، ص2990مـــن احلكمـــة واالرهـــا  والرقـــة مبـــا  لـــك علـــ  جانـــ  الفكـــر  )ابـــن جـــين، 
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ال عالا بتفا )خري اللغات، اذ ه  اداة التعلو، ومفتام التفق  يف الدين، سب  اصالم املعاش واملعاد...  
  .1، ص2974)ال عالا، 

ونرران ألتية اللغة العربية ماضيان وحاضران ومستقبالن، فقد حرص املربون عل  أن تعق املنـاه  الدراسـية 
يف املراحل الدراسـية كلهـا بتنميـة القـدرات اللغويـة عنـد الطلبـة فهـ  )مرهـر ووسـيلة ألفهـا  ودليـل االقتنـاع 

   139، ص2949وأداة االقناع  ) ك، 
ن ذلـك نلحـظ قصـوران يف تطـوير تعلـيو اللغـة العربيـة وعلـ  املسـتوى العـري بشـكل ولكن عل  الـرغو مـ

عا  وقد يرج  السب  يف ذلك اىل عوامل تتيت يف مقدمتها نقـ  البحـول العلميـة يف جمـاس تـدريس هـذ  
 اللغة، كما ان هناإ الك ري من املشكالت يف جماس تطوير تدريس اللغـة العربيـة حيتـا  اىل حلـوس عمليـة ال

   160، ص2934حلوس نررية تعتمد عل  اجلدس واحلجة اللفرية )احتاد املعلمن العرب، 
مـادة  –ومن بن مشكالت اللغة العربيـة مـا يتعلـ  بتـدريس قواعـد اللغـة العربيـة يف املـدار  االعداديـة 

لـة ومواقـ  وان مصطلع قواعد اللغة العربيـة: هـو جمموعـة القواعـد الـي تـنرو هندسـة اجلم –البح  احلا  
الكلمــــات فيهــــا ووظائفهــــا مــــن ناحيــــة املعــــق ومــــا يــــرتب  بــــذلك مــــن أوضــــاع اعرابيــــة تســــم  علــــو النحــــو 

 ، وهــ  ليســت غايــة يف حــد ذاكــا وامنــا هــ  وســيلة لتقــو  اللســان و ييــ  151، ص2935)اجلمباللــ ، 
ابـن جـين: )النحـو اخلطت من الصواب ولك  يتكلو املسلو غـري العـري بلسـان عـري سـليو ويف ذلـك يقـوس 

وهو انتحاء  ت كال  العرب يف تصرف  من اعراب وغري ... ليلح  من ليس من أهل اللغة العربية بتهلها 
  .75، ص2990يف الفصاحة فينط  ها وان م يكن منهو وأن شذَّ بعضهو عنها رّد اليها . )ابن جين، 

وقــوانن تضــبطها وتعصــو متكلميهــا مــن  ان دميومــة اللغــة العربيــة وبقاءهــا البــد ان ينشــد اىل مقومــات
اخلطـت، وهــذا ال يــتو اال مـن خــالس القواعــد الــي حتكمهـا فهــ  مــن اهــو مقومـات اللغــة االساســية وأصــوهلا 
ويعـد النحـو العمــود الفقـري للغــة العربيـة وقبلهـا النــابت ألنـ  حيــدد اجلملـة وبناءهـا وموقــ  الكلمـة ومعناهــا 

 ، ولـــ  أتيــــة يف صــــحة االســــلوب 12 ، ص2987وال قافــــة والعلــــو ، وصـــحتها )املنرمــــة العربيــــة للرتبيـــة 
وسالمة الرتكي  وتقو  اللسان يف النط  والكتابة ويف فهـو الكلمـة يف اجلملـة ومجلـة مـ  مجلـة حـع تتسـ  

 ، وال علو يستقل بنفسـ  عـن النحـو او 148، ص2931العبارة وفق  اسلوب خاس من التشوي  )قورة، 
   44، ص2944االسرتشاد بنور  )حسن،  معرفت  او يستغين عن

ان قواعد اللغـة العربيـة تعـاين مـن ضـعف لرائـ  تعليمهـا املتبعـة، إذ نالحـظ تـدين مسـتويات الطلبـة يف 
هـــذ  القواعـــد بصـــورة مســـتمرة علـــ  الـــرغو مـــن االهتمـــا  بتعليمهـــا ودليـــل ذلـــك ان قســـمان مـــن الطلبـــة ال 

درجة النجام من فروع اللغة العربيـة االخـرى، إذ نالحـظ حيصلون عل  درجة يف القواعد بل افو امعون 
ان اك ر الطلبة علقوا املهو عل  هذ  الفـروع مـن تعبـري وادب ونصـوص ومطالعـة تغنـيهو درجاكـا للنجـام 

  .14، ص2931عن درجات النحو )اهلامش ، 
 ويف ضوء ما تقد  ميكن تل ي  اتية البح  بالنقاط االتية: 

 ية واثرها يف حياة الشع  العري بوصفها لسان االمة.اتية اللغة العرب -2
 اتية القواعد بوصفها العمود الفقري للغة العربية. -1



 
 

756 

 31 :ال دد

 

 أتية املرحلة االعدادية يف تعلو القواعد. -7
 أتية استعماس النصوص االدبية )االثرائية . -6

 هدف البحث:
االثرائية يف حتصيل لالب الراب  العلم  يرم  البح  احلا  اىل تعر  اثر استعماس النصوص االدبية 

 يف مادة قواعد اللغة العربية.
 فرضيات البحث:

لـيس هنــاإ فــرت ذو داللــة احصــائية بــن متوسـ  حتصــيل الطــالب الــذين يدرســون بتســلوب اســتعماس 
 النصوص االدبية االثرائية ومتوس  حتصيل الطالب الذين يدرسون بالطريقة التقليدية.

 حدود البحث:
 ر البح  احلا  عل :يقتص
لــالب الصــف الرابــ  العلمــ  يف مدرســة اعداديــة احلســينية مــن مــدار  حمافرــة كــربالء للعــا   -2

 .1025 – 1026الدراس  
 – 1026عــدد مــن املوضــوعات املقــررة يف كتــاب قواعــد اللغــة العربيــة للصــف الرابــ  العلمــ   -1
1025. 

 تحديد املصطلحات:

 النصوص االدب  : -3
صــوص االدبيــة: قطــ  أو أم لــة ختتــار مــن الــرتال االدي قدميــة وحدي ــة يتــوفر هلــا خــ  مــن يقصــد بالن

اجلماس الفين وتنطوي عل  فكرة متكاملة او عدة افكار مرتابطة وميكن اختذها مصدران الستنباط االحكا  
   1، ص2988االدبية )الع اوي، 

 التعريف االجرائ  للنصوص االدبية:
أم لـة الـي حيتويهـا كتـاب قواعـد اللغـة العربيـة للصـف الرابـ  العلمـ  او تلـك  وهـ  جمموعـة الشـواهد أو

النصــوص الــي نتارهــا الباحــ ، وقــد تكــون تلــك النصــوص آيــات قرآنيــة أو أحاديــ  نبويــة، أو نصــوص 
 شعرية أو ن رية.

 ال حص ل: -1
س واوها، وقد لغة: )احلاصل من كل ش ء: ما بق  وثبت ما سوا ، يكون من احلساب او االعما -أ

   257حصلت الش ء حتصيالن، وحاصل الش ء وحمصول : يغني  )ابن منرور، ب.ت، ص
وحصـــل حيصـــل حصـــوالن أي يقـــ  وي بـــت والتحصـــيل  يـــ  مـــا حيصـــل واالســـو احلصـــيلة )الفراهيـــدي، 

  .224، ص2982
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مــــن  أصــــطالحان: عرفــــ  النجــــار بتنــــ  )اجنــــاا عمــــل مــــا، او احــــراا التفــــوت يف مهــــارة أو جمموعــــة -ب
  .25، ص2940املعلومات )جنار، 

 التعريف االجرائ  للتحصيل:
هـــو مـــا حيصـــل عليـــ  الطـــالب )عينـــة البحـــ   مـــن درجـــات يف اختبـــار التحصـــيل النمـــائ  املقـــد  مـــن 

 الباح  بعد تدريس املوضوعات املقررة يف املنه  املطلوب ضمن املدة احملددة.
 قواعد اللغ  ال رب  : -1

لنحويــة والصــرفية والبالغيــة وعلــو الصــوت ورســو احلــرو  واملعــرو  أن قواعــد مفهــو  يشــمل القواعــد ا
   26، ص2934اللغة العربية تعين القواعد النحوية واملعرفية يف الكت  املقررة تدريسها )املوس ، 

 التعريف االجرائ  لقواعد اللغة العربية فهو:
اللغــة العربيــة املقــرر تدريســ  يف الصــف  جمموعــة القواعــد النحويــة والصــرفية الــي يتضــمنها كتــاب قواعــد

 الراب  العلم .
 دراسات سابقة  الفصل الثاني:

 دراسات سابقة 
حــاوس الباحــ  االفــادة يفــا تــوافر بــن يديــ  مــن دراســات ســلطت الضــوء علــ  بعــت جوانــ  الدراســة 

 احلالية فيما يتعل  باألهدا  ومنهجية البح  والوسائل واسلوب عرض النتائ  وحتليلها.
 وفيما يتيت عرض موج  هلذ  الدراسات عل  وف  ترتيبها ال مين.

 :3141د اس   امل الدل مي  -3
أجريــت الدراســة يف بغــداد ورمــت اىل تعــر  اثــر اســلوب املواقــف التعليميــة يف حتصــيل تالميــذ الصــف 

وتلميـــذة يف    تلميـــذان 269اخلــامس االبتـــدائ  يف قواعــد اللغـــة العربيــة، يبلـــل عـــدد أفــراد العينـــة االساســية )
مدرسـتن مـن مـدار  بغـداد/ الرصـافة اختـريت عشـوائيان احـداتا للبنـن واالخـرى للبنـات وقـد ضـمت كــل 

  تلميـذة 36  تلميذان وعينة البنات )35مدرسة جمموعتن جتريبية وضابطة وبلل عدد افراد عينة التالميذ )
توى املعاشـــ  لألســـرة، والـــدخل الشـــهري، وكوفةـــت اجملموعـــات يف املتغـــريات االتيـــة )العمـــر الـــ مين، واملســـ

 ودرجات التحصيل للصف الراب  االبتدائ ، وحتصيل االب واال  .
-Tاعد الباح  اختباران حتصيليان يتسو بالصدت وال بات والتميي  والصعوبة واستعمل االختبار التائ  )

Test :توصلت الدراسة اىل اآليت   
 التحصيل.تفوت تالميذ اجملموعة التجريبية يف  -2
ليس هناإ فرت ذو داللـة احصـائية وللمسـتويات كافـة بـن متوسـ  البنـن الـذين مت تدريسـهو  -1

 بتسلوب املواقف التعليمية ومتوس  حتصيل البنات الاليت تدرسن باألسلوب نفس .
 تفوت حتصيل البنن يف اجملموعة التجريبية عل  حتصيل البنن يف اجملموعة الضابطة. -7
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صـــــيل البنـــــات يف اجملموعـــــة التجريبيـــــة علـــــ  حتصـــــيل البنـــــات يف اجملموعـــــة الضـــــابطة تفـــــوت حت -6
  245، ص2989)الدليم ، 

 :3115د اس  السامرائي  -1
أجريـــت هـــذ  الدراســـة يف حمافرـــة بغـــداد ورمـــت اىل التعـــر  اثـــر جت ئـــة القواعـــد النحويـــة وتطبيقهـــا يف 

لعامــة للرتبيــة يف حمافرــة بغــداد / الرصــافة االوىل حتصــيل للبــة الصــف االوس املتوســ  ومت اختيــار املديريــة ا
عشوائيان من بن املدرستن للرتبية يف حمافرة بغداد / الرصافة االوىل وال انية وقا  الباح  بتحديد املدار  
املتوســطة وال انويــة للبنــن فقــد مت اختيــار متوســطة صــالم الــدين للبنــن عشــوائيان مــن تلــك املــدار  وكانــت 

   شع .8تضو ) هذ  املدرسة
  لالبان والشـعبة ال انيـة   ـل 66اختار الباح  شعبتن   ل احداتا اجملموعة التجريبية وعدد لالها )

  لالبـان 83  لالبان وبذلك عدد عينة الطـالب يف اجملمـوعتن )67اجملموعة الضابطة وعدد الطالب فيها )
تيــة: )التحصــيل يف الصــف الســاد  االبتــدائ ، واجــرى الباحــ  التكــافل بــن اجملمــوعتن يف املتغــريات اآل

  اشــــهر ودر  7واملعلومــــات النحويــــة الســــابقة، والتحصــــيل الدراســــ  لــــألب واأل  . اســــتمرت التجربــــة )
 الباح  نفس  اجملموعتن.

أعــّد الباحــ  اختبــاران حتصــيليان أتســو بالصــدت وال بــات والشــموس والتمييــ  والصــعوبة مشــل املوضــوعات 
التصـغري، ا ـاء االشـارة، اال ـاء املوصـولة، املعـر  باالضـافة، املبتـدأ واخلـرب، كـان واخواكـا،  اآلتية )العلو،

  فقرات 20  اسةلة يضو كل سلاس )6  فقرة مواعة عل  )60املعر  بـ )اس   وقد تكون االختبار من )
 ع واخلطت.وكانت اسةلة االختبار متنوعة بن اعراب ما يتيت واالختيار من متعدد، وعبارة الص

   مت التوصل اىل اآليت: T-Testواستعماس االختبار التائ  )
تفوت اجملموعة التجريبية الي درست بطريقة جت ئة القواعد النحوية عل  اجملموعة الضابطة الي درست 

  .88 – 47، ص2995بالطريقة التقليدية )السامرائ ، 
 :3114د اس  ال كري ي  -1

نـــة بغـــداد ورمـــت اىل تعـــر  اثـــر التـــدريس باســـتعماس الرســـو  البيانيـــة يف اجريـــت هـــذ  الدراســـة يف مدي
التحصيل واستبقاء املعلومات وجتن  اخلطت النحوي يف مـادة قواعـد اللغـة العربيـة لتالميـذ الصـف السـاد  

 االبتدائ . 
قطـاع  اختـارت الباح ـة مدرسـة الرضـ  االبتدائيـة امل تلطـة بطريقـة عشـوائية مـن بـن املـدار  االبتدائيـة

الكاظميــة وقــد مت اختيــار شــعبتن مــن هــذ  املدرســة لتم ــل احــدتا اجملموعــة التجريبيــة واالخــرى اجملموعــة 
  فــردان اجملموعــة 19  فــردان مــواعن اىل اجملمــوعتن بواقــ  )54الضــابطة وبلــل عــدد أفــراد العينــة االساســية )

اجملموعتن يف )العمر ال مين، درجة قواعد    فردان للمجموعة الضابطة، كافتت الباح ة بن13التجريبية و )
 اللغة العربية والتحصيل الدراس  لألب واأل  .
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درست الباح ة نفسها اجملموعتن خالس مدة التجربة الي استمرت من الشهر ال اين من الفصل االوس 
نـة تتـتلف مـن اعدت الباح ة اختباران حتصـيليان لعي 70/6/2993/ اىل 25/22اىل فاية الفصل ال اين من 

  فقـرة اتسـو بالصـدت وال بـات والشــموس والتمييـ  والصـعوبة واعيـد االختبــار نفسـ  بعـد ثالثـة اســابي  70)
من تاري  اجراء االختبار التحصيل  لقيا  استبقاء املعلومـات النحويـة وكتابـة جممـوعي البحـ  )التجـريا 

وضــوعات الــي درســت خــالس مــدة جتريبيــة يف والضــابطة  موضــوعان يف التعبــري ملعرفــة االخطــاء النحويــة وامل
)امل ق واعراب ، مج  املذكر السام، ومجـ  امللنـ  السـام واعرابـ ، ومجـ  التكسـري واال ـاء اخلمسـة والفاعـل 

 واملفعوس ب  ونائ  الفاعل واملفعوس املطل  .
   مت التوصل اىل النتائ  اآلتية:T-Testوباست دا  االختبار التائ  )

 موعة التجريبية يف متوس  التحصيل عل  اجملموعة الضابطة.تفوت اجمل -
 تفوت اجملموعة التجريبية يف استبقاء عل  اجملموعة الضابطة. -
 تفوت اجملموعة التجريبية يف قلة االخطاء النحوية عل  اجملموعة الضابطة. -

   221 – 38، ص2998)التكريي، 
 :1001د اس  هادي  -4

يف  –أم لة عرض–مدينة بابل ورمت اىل تعر  اثر است دا  اآليات القرآنية اجريت هذ  الدراسة يف 
 حتصيل لالب املرحلة االعدادية يف مادة قواعد اللغة العربية.

اختــار الباحــ  عشــوائيان مدرســة اعداديــة الكنــدي للبنــن مــن بــن املــدار  ال انويــة االعداديــة يف مركــ  
ئ  شـعبتن مـن بـن مخـس شـع ، وقـد بلـل عـدد افـراد العينـة قضاء احللة، واختار بطريقـة السـح  العشـوا

  لالبــــان يف اجملموعــــة الضــــابطة وقــــد كافــــت 70  لالبــــان يف اجملموعــــة التجريبيــــة و )70  لالبــــان مــــنهو )40)
الباح  بن اجملموعتن يف )العمر ال مين، التحصيل الدراس ، لآلباء واالمهات، ودرجات اللغة العربية يف 

  20ملتوســـ  )البكالوريـــا  در  الباحـــ  نفســـ  اجملمـــوعتن خـــالس مـــدة التجربـــة البالغـــة )الصــف ال الـــ  ا
 اسابي .

وقد اعتمد الباح  اختباران حتصيليان اتسو بالصدت وال بات والتميي  والصعوبة للمواد املقررة اثناء مـدة 
لفعــل املضــارع، وبنــاء التجربـة وهــ  )الفعــل املاضــ ، ورفــ  الفعــل املضــارع، ونصــ  الفعــل املضــارع، وجــ   ا

  فقــرة 70الفعــل املضــارع، وفعــل االمــر  وكــان نــوع االختبــار، االختيــار مــن متعــدد وقــد بلــل عــدد فقراتــ  )
 وباست دا  االختبار التائ  مت التوصل اىل اآليت:

 –أم لة العرض  –تفوت لالب اجملموعة التجريبية الذين يدرسون بتسلوب است دا  اآليات القرآنية-
 ل لالب اجملموعة الضابطة الذين يدرسون مبوج  ام لة الكتاب املدرس .يف حتصي

  229، ص1001)هادي، 
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 موازنة الدراسات السابقة 
من خالس الالع الباح  عل  مناقشـة الدراسـة السـابقة يف البحـول فإنـ  يـرى أيهـا اقـرب اىل املواايـة 

ا البحـ  ومواانتهـا مـن حيـ  مـنه  حب هـا منها اىل املناقشة وعدد عرض الدراسات السابقة الواردة يف هذ
 ووسائلها واهدافها وما توصلت الي  من نتائ  اتضع للباح  ما يتيت:

كان هد  الدراسـات السـابقة معرفـة أثـر لرائـ  تـدريس اللغـة العربيـة يف التحصـيل او مقارنـة  -2
 هذ  الطرائ  بعضها م  بعت ملعرفة أيها أك ر تتثريان يف التحصيل.

احلـــا  فإنـــ  يرمـــ  اىل معرفـــة أثـــر اســـتعماس النصـــوص االدبيـــة االثرائيـــة يف حتصـــيل لـــالب أمـــا البحـــ  
 الصف الراب  العلم  يف قواعد اللغة العربية.

  يف 54عــدد افـــراد العينـــة االســـا  اختلـــف مـــن دراســـة اىل اخـــرى اذ بلـــل عـــدد افـــراد العينـــة ) -1
  فردان يف دراسة الدليم  269  و )2995  )  فردان يف دراسة السامرائ83  و )2998دراسة التكريي )

  .1001  فردان يف دراسة هادي )40  و )2989)
   فردان 40أما الدراسة احلالية فقد بلل عدد افراد العينة االساسية )

  2998قســـمت العينـــة يف الدراســـات اىل جمموعـــات جتريبيـــة فقـــ  كمـــا يف دراســـة التكـــريي ) -7
  .1001ة هادي )  ودراس2995ودراسة السامرائ  )

كل الدراسات اعتمدت التصميو التجريا، اما الدراسة احلالية فقد كافتت بن اجملموعتن يف  -6
املتغـريات اآلتيــة العمــر الــ مين ودرجــات التحصــيل يف الصــف ال الــ  املتوســ ، والتحصــيل الدراســ  لــألب 

 واال .
ية )العمر ال مين، ودرجات التحصيل اغل  الدراسات كافتت بن اجملموعتن يف املتغريات اآلت -5

للصــفو  الســابقة ، أمــا الدراســة احلاليــة فقــد كافــتت بــن اجملمــوعتن يف املتغــريات اآلتيــة )العمــر الــ مين، 
 التحصيل يف الصف ال ال  املتوس  .

املراحل الي اجريت عليها الدراسـات السـابقة  تلفـة، متوسـطة، اعداديـة، امـا الدراسـة احلاليـة  -4
 اجريت عل  لالب الراب  العلم . فقد

 الدراسات السابقة اختلفت من اعتمادها يف اجلنس فمنها الذكور ومنها االنال والذكور. -3
 اما الدراسة احلالية فقد اعتمدت الذكور فق .

م تعتمد الدراسات السابقة، نوعان واحـدان مـن انـواع االسـةلة فقـد تركـ ت علـ  اسـةلة االختيـار  -8
 اختيار االجابة الصحيحة.من متعدد و 

 أما الدراسة احلالية فقد اعتمدت اعداد اختيار من نوع االختيار من متعدد.
  ظهــرت فــروت ذات داللــة 2989تبــاين النتــائ  يف الدراســات الســابقة يف دراســة الــدليم  ) -9

النحوية عل   احصائية بن لريقتن الن  والتوليف ملصلحة لريقة التوليف، وتفوت اسلوب جت ئة القواعد
  تفــوت اســلوب الرســو  2998  ويف دراســة التكــريي )2995االســلوب التقليــدي يف دراســة الســامرائ  )

  .1001ام لة عرض يف دراسة هادي ) –البيانية عل  الطريقة التقليدية. وتفوت اسلوب اآليات القرآنية 
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 سابقة يف الفصل الراب .اما البح  احلا  فهو يقارن الباح  بن نتائج  ونتا  الدراسات ال
 استفاد الباح  من استعراض الدراسات السابقة يف جماس حب   يفا يتيت: 

 صياغة االهدا  السلوكية  -2
 العينات وكيف اختيارها  -1
 االختبارات التحصيلية  -7
 معرفة الوسائل االحصائية  -6
اتيــة البحــ  واحلاجــة  االفــادة مــن نتــائ  الدراســات الســابقة بصــفتها شــواهد وملشــرات علــ  -5
 الي  

 منهج البحث واجراءاته  : الفصل الثالث

 التصميم التجريبي: 
الختيار التصميو التجريا أتية كبرية يف البح  ألن  يضمن للباح  اهليكل املناس  للبح ، 
لبح  ويوصل  اىل نتائ  ميكن االعتماد عليها يف االجابة عن االسةلة الي لرحت والتحق  من فرضيات ا

  .201، ص2982)ال وبع ، 
 وهو عل  الشكل اآليت: 

 اختبار بعدي متغري مستقل اجملموعة التجريبية
 اختبار بعدي ـــــــــــــــــ اجملموعة الضابطة

ويف هذا التصميو تتعرض اجملموعة التجريبية للمتغري املستقل وهو اسلوب استعماس النصوص االدبية 
 وعة الضابطة بالطريقة التقليدية.االثرائية بينما تدر  اجملم

 مجتمع البحث وعينته:

 مج ما البحث:
من متطلبات البح  احلا  اختيار مدرسة اعدادية أو ثانوية للبنن بصورة عشوائية ال يقل عدد 

شع  الصف الراب  العلم  فيها عن شعبتن، ومن أجل ذلك اار الباح  املديرية العامة لرتبية كربالء ومت 
 عدادية احلسينية للبنن عشوائيان من تلك املدار  لتطبي  التجربة فيها.اختيار ا

 ع ن  البحث:
اختار الباح  اعدادية احلسينية للبنن عشوائيان وتبن ان لالب الصف الراب  العلم  فيها يكونون 

  لالبان، 47ست شع ، اختار الباح  شعبتن عشوائيان فكانت شعبي )ب، د  بلل عدد لالها )
  لالبان يف شعبة )د  وبعد استبعاد الطالب الراسبن البالل 72  لالبان يف شعبة )ب  و)71نهو )م

   يف شعبة )د .2  يف شعبة )ب  و)1  منهو )7عددهو )
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  70  لالبان وعدد افراد اجملموعة الضابطة )70إذ بلل عدد افراد اجملموعة التجريبية بعد االستبعاد و )
 لالبان.

 تني:تكافؤ املجموع
يعتقد الباح  ان  ليس هناإ متغريات تلثر يف نتائ  التجربة كون اجملموعتان من مدرسة واحدة ومن 

وس  اجتماع  او اقتصادي وثقايف متقارب اىل حد ما، ولكن م  ذلك ضب  الباح  قبل اجراء 
 التجربة بعت املتغريات الي قد تلثر يف نتائ  التجربة وه : 

 يف الصف ال ال  املتوس . درجات اللغة العربية -2
 درجات االختبار القبل . -1
 د ج  اللغ  ال رب  . -3

   2حصل الباح  عل  درجات اللغة العربية من سجل الدرجات بالتعاون م  ادارة املدرسة ملح  )
  لعينتن مستقلتن وجد أن اجملموعتن متكافةتان، جدوس T-Testوباستعماس االختبار التائ  )

(2:   
لدرجات اللغة العربية للصف  املتوس  احلساي والتباين واالارا  املعياري والقيمتان التائيتان  2) جدوس

 ال ال  املتوس 

املتوس   العدد اجملموعة 
 االارا  التباين احلساي

مستوى  القيمة التائية
الداللة 
 اجلدولية احملسوبة 0805

 98458 978197 4681 70 التجريبية
غري دالة  18000 58184

 98187 848238 47854 70 الضابطة احصائيان 
   

 د جات االخ با  القبلي. -1
إن اجملموعتن متكافةتان يف درجة االختبار القبل  الذي لبق  الباح  يف بداية التجربة عل  عينة 

  .1البح  االساسية ملح  )
وجد ان اجملموعتن متكافةتان. كما ترهر   لعينتن مستقلتن T-Testوباستعماس االختبار التائ  )

   1يف اجلدوس )
 املتوس  احلساي والتباين واالارا  املعياري والقيمتان التائيتان  1جدوس )

 لدرجات االختبار القبل 
مستوى  القيمة التائية االارا  التبايناملتوس   العدد اجملموعة 
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الداللة  اجلدولية احملسوبة احلساي
0805 

 78052 98721 228544 70 التجريبية
غري دالة  18000 2857

 18991 88955 208444 70 الضابطة احصائيان 
   

 طريقة اجراء التجربة:  

 تحديد الماد  ال لم  :
اختار الباح  مادة قواعد اللغة العربية للصف الراب  العلم  )املقرر الدراس  ، )الفعل املاض ، رف  

  الفعل املضارع ، إذ اعد الباح  استبانة تضمنت جمموعة من النصوص االدبية الفعل املضارع، نص
  عرضها عل  خنبة من اخلرباء املت صصن يف اللغة العربية ولرائ  تدريسها )ملح  7)االثرائية  )ملح  

6.  
 ضب  الم غ رات الدخ ل  

 املتغري املستقل: استعماس نصوص ادبية )اثرائية . -2
 تاب : مادة قواعد اللغة العربية.املتغري ال -1
 املتغريات الدخيلة الي قد كدد سالمي التصميو الداخلية واخلارجية. -7

م يتعرض البح  احلا  اىل اي حادل يعرقل سري التجربة وال اي متغري متعل  بالنمو البايلوج  
وم حيصل اي متغري دخيل والنفس  وضب  هذا املتغري باعتماد الباح  اداة واحدة )اختبار بعديان  

 بالنسبة للندثار التجريا هذا بالنسبة للمتغريات الدخيلة.
اما بالنسبة للمتغريات الي حتدد السالمة اخلارجية للتصميو التجريا سيطر الباح  عل  تفاعل 
اح  املتغري املستقل و ي ات االختبار وعمل الباح  عل  احلد من االجراءات التجريبية وذلك در  الب
نفس  جمموعي البح  واحلرص عل  سرية البح  اتف  الباح  م  ادارة املدرسة عل  ان ال نرب 

الطالب عن لبيعة البح  ومت تواي  احلص  والسيطرة عل  هذا املتغري من خالس تدريس جمموعي 
 عدد البح  يف اليو  نفس  وسيطر الباح  عل  متغري املادة الدراسية مبساواة جمموعي البح  يف
املوضوعات الي قدمت هلو ولبقت التجريبية يف مدرسة واحدة ومدة التجربة واحدة بالنسبة 

 11/21/1026وانتهت بتطبي  االختبار بتاري   11/20/1026للمجموعتن اذ بدأت بتاري  
 وكذلك الوسائل التعليمية متشاهة 
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 اسلو  اجراء ال جرب  
جملموعتن املواضي  احملددة مسبقان إذ در  اجملموعة بعد ضب  الباح  املتغريات، در  لالب ا

التجريبية )ب  بطريقة استعماس النصوص االدبية )االثرائية  اما اجملموعة الضابطة )د  فقد درست 
 بالطريقة التقليدية 

 تطبيق االختبار
مللح  بعد ان انتهت جمموعتا البح  من االختبار، مج  الباح  االورات وصححها وكانت النتائ  ا

(7  
 الوسائل االحصائية  

حتليل التباين االحادي، مرب  كاي، معادلة معامل الصعوبة، معامل التميي ، لريقة شيفية، معادلة  
 كودر.
 يرض النتائج وتفسيرها لفصل الرابع:ا

 عرض النتائج:
  7النتائ  الي اسفر عنها البح  يف اجلدوس )

  7جدوس )
لتحصيل جمموعي البح  يف اختبار  را  املعياري والقيمتان التائيتاناملتوس  احلساي والتباين واالا

 التحصيل البعدي

االارا   التباين العدد اجملموعة 
 املعياري

املتوس  
 احلساي

مستوى  القيمة التائية
الداللة 
 اجلدولية احملسوبة 0805

 148377 48776 608278 70 التجريبية

18440 18000 

دالة 
احصائيان 
عند 
مستوى 
0805 

 118277 38062 698581 70 الضابطة

   
 ، ان متوس  درجات لالب اجملموعة التجريبية الذين درسوا مادة قواعد اللغة 7يتضع من اجلدوس )

  أما 608278  بتباين مقدار  )148377العربية بطريقة استعماس النصوص االدبية )االثرائية  بلل )
  وعند استعماس االختبار التائ  ملعرفة داللة 698581وبتباين مقدار  )  118277الضابطة مبتوس  )
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  بالدرجة 0805الفرت بن جمموعي البح ، ظهر ان هناإ فرت ذو داللة احصائية عند مستوى )
  .18000  وه  أعل  من القيمة اجلدولية البالغة )10440احملسوبة )

 يوجد فرت ذو داللة احصائية بن متوس  وبذلك ترفت الفرضية الصفرية الي تن  عل  ان  ال
حتصيل اجملموعة الي درست قواعد اللغة العربية بطريقة استعماس نصوص ادبية )اثرائية  ومتوس  حتصيل 

 اجملموعة الي تدر  مادة قواعد اللغة العربية بالطريقة التقليدية 
 تفسري النتائج:

لوب النصوص االدبية )االثرائية  قد أثبتت فعاليت  يف ضوء ما مت عرض  من نتائ  تبن ان استعماس اس
يف تدريس قواعد اللغة العربية يف الصف الراب  العلم  ويرى الباح  ان الطريقة امل ل  يف تفسري النتائ  

 تكون وف  فرضيات البح  وكما يتيت: 
 التحصيل:

س  التحصيل قد يعود اىل يعتقد الباح  ان تفوت اجملموعة التجريبية عل  اجملموعة الضابطة يف متو 
 االسباب االتية:

ان الطالب يف املرحلة االعدادية مييلون اىل اعماس الفكر اك ر من غريهو من حي  النرر اىل  -2
اتية الشكل وقدركو عل  اكتساب مهارة استعماس النصوص االدبية االثرائية، وأجد ان اثران ااابيان هلذا 

أك ر ساعد الفرد عل  اكتساب اخلربة احلقيقية عن لري  املمارسة  االستعماس، وكلما كان االستعماس
  .191، ص2981العملية )بلقيس، 

ان الطالب يف مرحلة االعدادية وجدوا يف اسلوب )استعماس النصوص االدبية  ان  يرهر  -1
ئية  قدراكو النحوية ويشجعهو عل  التنافس من خالس اشراكهو يف استعماس النصوص االدبية )االثرا

 وهذا ما حرص الباح  عل  مراعات .
فاحلركات ه  الي حتدد وصيغة اجلملة و نحها معناها وبذلك ت داد قيمة احلركة بوصفها العامل 

 . وهذا يعين ان املعق االسا  للكلمة يشار 67، ص2980احلاسو يف خل  الكلمة العربية )شاهن، 
ورة عامة فإن وضيفتها حتديد املعق العا  وتوجيه  وجهات الي  غالبان باألصوات الصامتة اما احلركات بص

  .25، ص2966خاصة )وايف، 
فالتعلو ليس شيةان اليان يتل   يف معرفة املعلومات وخ ينها بل هو نشاط قوام  تنريو االشياء وان 

بينهما هذا التنريو ي داد م  تكرار استعماس النصوص وبالتا  اكتشا  عالقات، داخل الرتكي  أو ان  
  .106، ص2986بطريقة معينة تسهل عملية الفهو واالدراإ )توت، 

فالقواعد النحوية ليست معلومات جمردة تضا  اىل الذخرية اللغوية وامنا ه  وسيلة الستقامة اللسان 
عل  اسالي  معينة فإن م تلخذ بالتدري  والتطبي  واالستعماس املتكرر فال يكون للقواعد النحوية اي 

   25، ص2931من مراهر احلياة )ابراهيو، مرهر 
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 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات: الفصل الخامس

 االستنتاجات:
 يف ضوء النتائ  الي توصل اليها البح  ميكن استنتا  اآليت:

ان اسلوب استعماس النصوص االدبية )االثرائية  يف تدريس قواعد اللغة العربية أفضل من  -2
وذلك ملا اسفرت عن  الدراسة احلالية من تفوت اجملموعة التجريبية عل  اجملموعة  الطرائ  التقليدية

 الضابطة.
اتف  البح  احلا  م  ما ذهبت الي  ادبيات النحو العري وادبيات لرائ  تدريس اللغة  -1

 العربية من ابراا أتية الشكل ومكانت  يف الدراسة النحوية.
بية )االثرائية  يلدي اىل فهو املسائل النحوية واستيعاها ان اسلوب استعماس النصوص االد -7

 ألن  يفض  اىل املعق واالفصام عن القاعدة النحوية.
 التوصيات:

اعتماد اسلوب استعماس النصوص االدبية )االثرائية  ليس يف تدريس قواعد اللغة العربية  -2
بية يف معاجلة القواعد النحوية فحس  بل ا  توظيف فحس  بل ا  توظيف مجي  فروع اللغة العر 

 وذلك باستعماس النصوص االدبية )االثرائية .
اعادة النرر يف منه  قواعد اللغة العربية حبي  يتضمن استعماس نصوص ادبية اخرى يف فاية   -1

 كل موضوع من موضوعاكا.
الطلبة من حفظ تتكيد جانا الفهو واالستيعاب عند تدريس مادة قواعد اللغة العربية وابعاد  -7

 قواعد صماء ال روم فيها وال حياة.
 املقرتحات:

 يقرتم الباح  استكماالن هلذا البح  اجراء الدراسات اآلتية:
 دراسة يفاثلة عل  مراحل دراسية اخرى يف املادة نفسها او مواد دراسية اخرى. -2
ات اخرى كالتفكري دراسات اخرى تتناوس عالقة استعماس النصوص االدبية االثرائية مبتغري  -1

 الناقد م الن.
 المصادر

 القرآن الكر  .2
ابراهيو، امحد ابو بكر، دراسة حوس مشكالت اللغة العربية يف التعليو العا ، االدارة العامـة للمنـاه   .1

  .2981والكت  املدرسية، دولة االمارات، 
، دار 6، ط2،  هـ ، اخلصائ ، حتقي : حممد عل  النجـار797ابن جين، ابو الفتع، ع مان )ت  .7

 .2990الشلون ال قافية العامة، بغداد، 
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 ، دار، احياء الرتال العري، بريوت، لبنان، )ب. ت .6ابن خلدون، عبد الرمحن، املقدمة، ط .6
، دار 27،  22،  2هـ ، لسان العرب،  322ابن منرور، ابو الفضل مجاس الدين حممد بن مكر  ) .5

 صادر بريوت، لبنان، )بدون تاري  .
، دار املنـاه  للطباعـة والنشـر، 2د املعلمن العـرب، املـل ر التاسـ ، تطـوير تعلـيو اللغـة العربيـة، طاحتا .4

 .1002عا  
  .2981، دار الفرقان، عمان، 2بلقيس، أمحد وتوفي  مرع ، امليسر يف علو النفس الرتبوي، ط .3
ة املصـرية، القـاهرة، ، مكتبـة النهضـ2بياجي ، جان، اللغة والفكر عند الطفل، ترمجة: أمحد عـ ت، ط .8

2956.  
التكـريي، خولــة كــر  ياســن، اثــر تــدريس قواعـد اللغــة العربيــة باســتعماس الرســو  البيانيــة يف التحصــيل  .9

، 2998واســتيفاء املعلومــات وجتنــ  اخلطــت النحــوي، جامعــة بغــداد، كليــة الرتبيــة ابــن رشــد، بغــداد، 
 )الروحة غري منشورة .

  .2986عد ، اساسيات علو النفس الرتبوي، نشر جون رايل ،  توت، حمي  الدين، وعبد الرمحن .20
ال عـــالا، ابـــو منصـــور عبـــد امللـــك محـــد، فقـــ  اللغـــة وســـر العربيـــة، املكتبـــة التجاريـــة الكـــربى، مصـــر،  .22

2974.  
اجلمهوريـــة العراقيـــة، واارة الرتبيـــة، لرائـــ  تـــدريس اللغـــة العربيـــة للصـــفن االوس وال ـــاين معاهـــد اعـــداد  .21

  .2938، مطبعة ملسسة ال قافة العاملية، بغداد، 2املعلمن، ط
  .2944حسن، عبا ، اللغة والنحو بن القد  واحلدي ، دار املعار  مبصر، القاهرة،  .27
، 7احلمبالل ، عل ، ابو الفتوم التونس ، االصوس احلدي ة لتـدريس اللغـة العربيـة والرتبيـة الدينيـة، ط .26

  .2935دار النهضة العربية، القاهرة، 
ـــ .25 دليم ، كامـــل حممـــود جنـــو، اســـلوب املواقـــف التعليميـــة وأثـــر  يف حتصـــيل تالميـــذ الصـــف اخلـــامس ال

 ، )الروحـة دكتـورا  2989االبتدائ  يف قواعد اللغة العربية، جامعة بغداد، كلية الرتبية )ابن رشد ، 
 غري منشورة .

  .2982، مطبعة جامعة بغداد، 2ال وبع ، عبد اجلليل، مناه  البح  يف الرتبية،   .24
الســـامرائ ، حـــامت لـــ  حســـن، أثـــر جت ئـــة القواعـــد النحويـــة وتطبيقهـــا يف حتصـــيل للبـــة الصـــف االوس  .23

  ، )الروحة دكتورا  غري منشورة .2995متوس ، جامعة بغداد، كلية الرتبية ابن رشد، 
ــــة، ط .28 ــــة والرتبيــــة الديني ــــدريس اللغــــة العربي ــــو املصــــرية، 7 ــــك، حممــــد صــــاش، فــــن الت ، مطبعــــة االجنل

2949.  
شــــاهن، عبــــد الصــــبور، املــــنه  الصــــويت للبنيــــة العربيــــة، ملسســــة الرســــالة للطباعــــة والنشــــر، بــــريوت،  .29

2980.  
  .2988الع اوي، نعمة رحيو، اصوس تدريس النصوص االدبية، مكت  املنتصر للطباعة، بغداد،  .10
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 وحـ  وابــراهيو هــ  كتــاب العـن، حتقيـ : مهــدي املم280الفراهيـدي، عبـد الــرمحن اخلليـل بـن أمحــد ) .12
  .2982، دار الرشيد للنشر، بغداد، 7السامرائ ،  

  .2931، دار املعار ، القاهرة، 1قورة، حسن، تعليو اللغة العربية، ط .11
مصـــطف ، عبـــد ا( علـــ ، مهـــارات اللغـــة العربيـــة، آرا  للدراســـات والنشـــر والتوايـــ ، عمـــان، االردن،  .17

2936.  
العلـــو ، تطـــوير منـــاه  تعلـــيو القواعـــد النحويـــة وأســـالي  التفكـــري يف املنطقــة العربيـــة للرتبيـــة وال قافـــة و  .16

  .2987مراحل التعليو العا  يف الولن العري، تونس، 
املنرمـــة العربيـــة للرتبيـــة وال قافـــة والعلـــو ، تطـــوير منـــاه  تعلـــيو القواعـــد النحويـــة وأســـالي  التعبـــري يف  .15

 . 2987مراحل التعليو ال انوي يف الولن العري، تونس، 
املوس ، فاد، جملة الرتبية، رأي يف رسو منها  النحو، اللجنة الولنية القطرية للرتبية وال قافة والعلو ،  .14

  .2934العدد الراب  عشر، 
جنـــار، فريـــد جربائيـــل وآخـــرون، قـــامو  الرتبيـــة وعلـــو الـــنفس الرتبوي،منشـــورات دار الرتبيـــة، بـــريوت،  .13

2940.  
يف حتصــــيل لــــالب املرحلــــة  –ات القرآنيــــة، أم لــــة وعــــرض هــــادي، خالــــد رائــــد، أثــــر اســــت دا  اآليــــ .18

  .1001االعدادية يف قواعد اللغة العربية، جامعة بابل، كلية املعلمن، 
  .2966، مكتبة النهضة املصرية، 1وايف عل  عبد الواحد، فق  اللغة، ط .19

 المعحق

  2ملح  )
  درجات جمموعي البح  ملادة اللغة العربية للصف ال ال  املتوس

اجملموعة  ت
اجملموعة  ت التجريبية

اجملموعة  ت التجريبية
اجملموعة  ت الضابطة

 الضابطة
2 32 24 52 2 30 24 52 

1 50 23 51 1 52 23 51 

7 80 28 42 7 43 28 40 

6 53 29 46 6 41 29 81 

5 47 10 81 5 49 10 31 

4 45 12 50 4 51 12 32 
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3 49 11 52 3 45 11 40 

8 37 17 52 8 39 17 51 

9 40 16 40 9 34 16 52 

20 44 15 53 20 44 15 41 

22 36 14 32 22 50 14 45 

21 41 13 31 21 50 13 33 

27 49 18 45 27 59 18 46 

26 35 19 50 26 32 19 43 

25 45 70 80 25 35 70 59 

 2903 اجملموع  2914 اجملموع 
 478544 املتوس  احلساي 4681 املتوس  احلساي
 98187 االارا  املعياري 98458 االارا  املعياري

 848238 التباين 978147 التباين
 

  1ملح  )
 درجات االختبار القبل  للمجموعتن

اجملموعة  ت
اجملموعة  ت التجريبية

اجملموعة  ت التجريبية
اجملموعة  ت الضابطة

 الضابطة
2 25 24 9 2 23 24 5 

1 8 23 24 1 9 23 9 

7 20 28 27 7 24 28 25 

6 21 29 8 6 9 29 3 
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5 20 10 25 5 26 10 8 

4 27 12 9 4 28 12 27 

3 20 11 7 3 22 11 9 

8 24 17 25 8 26 17 20 

9 20 16 3 9 3 16 21 

20 21 15 22 20 24 15 8 

22 20 14 20 22 20 14 22 

21 21 13 26 21 9 13 9 

27 25 18 9 27 27 18 20 

26 21 19 27 26 3 19 27 

25 26 70 24 25 22 70 20 

 710 اجملموع  763 اجملموع 
 208444 املتوس  احلساي 228544 املتوس  احلساي
 18991 االارا  املعياري 78052 االارا  املعياري

 88955 التباين 98721 التباين
   درجة واحلد االدى )صفر  درجة10ملحظ : احلد االعل  لدرجات االختبار )
  7  )ملح

 درجات جمموعي البح  يف اختبار التحصيل البعدي 

اجملموعة  ت
اجملموعة  ت التجريبية

اجملموعة  ت التجريبية
اجملموعة  ت الضابطة

 الضابطة
2 16 24 28 2 29 24 12 

1 77 23 19 1 10 23 20 
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7 77 28 28 7 72 28 11 

6 15 29 18 6 71 29 9 

5 77 10 25 5 10 10 27 

4 14 12 18 4 27 12 16 

3 14 11 20 3 17 11 15 

8 76 17 13 8 25 17 25 

9 75 16 19 9 14 16 23 

20 74 15 29 20 18 15 19 

22 13 14 72 22 24 14 70 

21 74 13 10 21 76 13 23 

27 13 18 17 27 12 18 28 

26 74 19 72 26 12 19 70 

25 13 70 71 25 76 70 72 

 446 اجملموع  801 اجملموع 
 118277 املتوس  احلساي 148377 املتوس  احلساي
 38062 االارا  املعياري 48776 االارا  املعياري

 698581 التباين 608218 التباين
   درجة واحلد االدى )صفر  درجة60ملحظ : احلد االعل  لدرجات االختبار )

 

  6ملح  )
 لباح  يف اجراء البح قائمة بت اء السادة اخلرباء الذين استعان هو ا
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 احلكمات اخلط  املوضوعات الت ص  اللق  العلم  اسو اخلبري ت

 × × × ط.ت. لغة عربية استاذ د. حسن عل  فرحان 

 × ×  علو النفس استاذ د. ماجد حممد الدفاع  

 × × × ط.ت. لغة عربية استاذ د. سعد عل  ااير 

 × × × يةط.ت. لغة عرب استاذ مساعد د. رحيو عل  صاش 

 × × × ط.ت. لغة عربية استاذ مساعد د. حسن خلباص محادي 

  × × أدب استاذ مساعد د. خضري عبا  دروي  

 × × × ط.ت. لغة عربية مدر  د. أمحد جبار 

  × × أدب مدر  د. عل  حسن يوسف 

 × ×  علو النفس مدر  د. صبيع كر  الكناين 

  × × لغة مدر  د. غامن كامل احلسناوي 

  × × أدب مدر  د. خالد مرع  حسن 

  × × أدب مدر  د. عمار سلمان عبيد 
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 (2ملحق )
 استبانة آراء اخلرباء يف صالحية اخلط  التدريسية

 االستاذ الفاضل... احملرت 
 السال  عليكو ورمحة ا( وبركات  

راب  العلم  يف مادة يرو  الباح  دراسة )استعماس النصوص االدبية االثرائية يف حتصيل لالب ال
قواعد اللغة العربية وملا كان البح  احلا  يتطل  اعداد وخط  امنوذجية لتدريس موضوعات كتاب 

قواعد اللغة العربية املقرر لصف الراب  العلم  توضع خطوات الدر  فقد اعد الباح  خطتن امنوذجتن 
 واحدان . وعل  اآليت:  لتدريس موضوع ج   الفعل املضارع )االدوات الي جت   فعالن 

 خطة تدريسية امنوذجية عل  وف  اسلوب استعماس النصوص االدبية االثرائية. -2
 خطة تدريسية امنوذجية تقليدية. -1

ونرران ملا تتمتعون ب  من خربة علمية يف هذا اجملاس، يض  الباح  بن ايديكو اخلطتن االمنوذجيتن 
 ة ومالحراتكو القيمة يف مدى صالحياكا.راجيان التفضل بتبداء آرائكو السديد

 م  شكري وامتناين
 الباح 

 خطة امنوذجية لتدريس موضوع ج   الفعل املضارع
 )االدوات الي جت   فعالن واحدان 

 اليو  والتاري :       
 املادة: قواعد اللغة العربية 

 الصف: الراب  العلم                         
 ضارع املوضوع: ج   الفعل امل

 الشعبة:                           
 )االدوات الي جت   فعالن واحدان 

األهدا  العامة: السنة الطلبة وعصمتهو من اخلطت يف الكال  وتنمية قدركو اللغوية وصقل اذواقهو 
  .42االدبية بفضل ما يدرسون  من االم لة والرتاكي  فيما يسمعون ويقرأون )واارة الرتبية، ص

 هدا  السلوكية: جعل الطال  قادران عل  أن اال
 يعر  الفعل املضارع اجمل و  بإسلوب  اخلاص -2
 يذكر عالمات ج   الفعل املضارع. -1
 يذكر االدوات الي جت   فعالن مضارعان واحدان  -7
 حتديد املعق الذي تفيد  كل اداة من االدوات الي جت   فعالن واحدان. -6
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 حتتوي عل  افعاس مضارعة جم ومة يعط  ام لة جديدة  -5
 ميي  بن االدوات الي تنص  الفعل املضارع االدوات الي جت   الفعل املضارع -4

 الوسائل التعليمية: الكتاب املقرر، السبورة، القلو امللون 
 خطوات الدر : 

رة التمهيد: ابدأ بطرم عدد من االسةلة عل  الطالب عن املوضوع الساب  من اجل است ا -2
 دوافعهو وكيةة اذهافو للدر  اجلديد وعل  النحو اآليت:

املدر : اع ائ  الطالب درسنا يف الدر  الساب  موضوع نص  الفعل املضارع وتعرفنا عل  ادوات  
 وعرفنا ان لكل اداة فائدة معينة فمن منكو يستطي  ان يعدد ادوات النص 

 الطال : ان، لن، ك ،... 
  ان يعطينا م االن يكون في  الفعل املضارع املنصوب معتل اآلخر بالواو او املدر : من منكو يستطي

 الياء.
 الطال : أنا  مبكران ك  أصحَو مبكران 

 املدر : من منكو يستطي  ان يعطينا م االن يكون في  الفعل املضارع املنصوب من االفعاس اخلمسة.
 الة.الطال : قرر العراقيون ان يعلموا العدو كيف تكون البس

املدر : اع ائ  الطالب درسنا هلذا اليو  يتناوس حالة اخرى من حاالت اعراب الفعل املضارع وه  
 اجل  .

فدرسنا اليو  )ج   الفعل املضارع  والذي سنتعر  من خالل  اىل االدوات الي جت   فعالن واحدان 
 وعالمات اجل  .

 العرض:  -1
فعاالن مضارعة جم ومة بعالمات  تلفة وتدوينها عل  يف هذ  اخلطوة اعرض االم لة الي تتضمن ا

 السبورة وتكون تلك االم لة من الكتاب او ما يضا  اليها من نصوص اخرى كما يتيت:
 م نسمْع للعدو بتدنيس ارضنا. -2
 اندحر العدو وملّا ينرْو صفوف . -1
   73قاس تعاىل: ))َوال َ ِْ  يف اأَلْرِض َمَرحان   )االسراء /  -7
 قاس الشاعر: ))ال تيتسوا ان تسرتدوا جمدكو        فلرب مغلوب هوى ت ارتق     -6
يِل مبا أَنـَْ َس ا(ف ِفيِ    )املائدة /  -5   63قاس تعاىل: ))َوْلَيْحكفْو أَْهلف اإِلجنِْ

كا بعد تدوين االم لة اقرأها م  الضب  بالشكل وبعد االنتهاء من قراءكا الل  من الطالب قراء
 واشرم معناها بإااا.

املدر : لو نررنا اىل االم لة لوجدنا يف كل منها فعالن مضارعان فف  امل اس االوس )نسمْع  وال اين 
 )ينرْو  وال ال  ) ِ   ويف الراب  )تيتسوا  ويف اخلامس )حيكْو .
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ل االوس )نسمْع  ولكن هذ  االفعاس جاءت يف حالة اعرابية غري حالة الرف  والنص  واشري اىل الفع
: أين ذهبت الضمة ؟ فتجي : أفا قطعت وج مت. ت انتقل اىل امل اس ال اين  وأصل  )نسمعف ، فتستسف
فتشري اىل املضارع )ينرْو  فتصل  )ينروف  وإن حركت  قطعْت أيضان، ت انتقل اىل امل اس ال ال  والفعل 

ب ) ش   حذ  حر  العلة )الياء  ت املضارع ) ِ   وأستس: ما أصل الفعل ؟ فيجي  أحد الطال
انتقل اىل امل اس الراب  وأشري اىل الفعل املضارع )تيتسوا  وأصلِ  تيتسون فتستس: ما هو التغري الذي حدل 

 يف الفعل ؟ فيجي  أحد الطالب: حذفت النون من آخر  وهكذا م  بقية األم لة.
فعل )نسمْع  فبعد ان كانت الضمة اصبحت واآلن نعود اىل االداة )ْم  ونلحظ افا قطعت حركة ال

عالمة السكون، فه  ج مت الفعل اي قطعت ، فاجل   يعين قط  احلركة ت أستس: ماذا فعلت )ْم  يف 
امن الفعل أيضان ؟ فيجي  احد الطالب: نف  وج   وقل ، والفعل )نسمْع  فعل مضارع جم و  بـ)ْم  

   عندما تدخل عل  الفعل املضارع الصحيع اآلخر فإفا وعالمة ج م  السكون وهذا يعين ان اداة اجل
جت م  وعالمة ج م  السكون. وعندما تدخل عل  الفعل املضارع املعتل فإفا حتذ  حر  العلة وعندما 

 تدخل عل  الفعل املضارع من االفعاس اخلمسة حتذ  النون وهكذا م  بقية االم لة.
ة استعماس النصوص االدبية االثرائية وذلك بتدوين جمموعة وبعد االنتهاء من شرم املوضوع ابدأ ةطو 

من االم لة عل  السبورة واخلاصة     الفعل املضارع وارك  عل  االفعاس املضارعة اجمل ومة الي يتضمنها  
 كل م اس وه  كما يتيت: 

   6 -7)االخالص /  قاس تعاىل: ))َمْ يَِلْد وََمْ يفوَلْد * وََمْ َيكفْن َل ف كفففوان َأَحد    -2
 انته  وقت االمتحان وملا ينِ  الطال  اجابت . -1
 : ))ال تعلموا العلو لتماروا ب  السفهاء  .قاس رسوس ا(  -7
 قاس الشاعر: ))ام تر ان الفعل اين ألهل       وان  ا  الفعل لوس التجارب    -6
 إال تقدم  وجي  من الرع     قاس الشاعر: ))م يغ و أرض وم ينهد اىل بلد      -5
   181قاس تعاىل: ))َوْلَيْكتفْ  بـَيـَْنكفْو كاِت   بِاْلَعْدِس   )البقرة /  -4
 ال تفتْع بابان يعيبك سد . -3
 قاس الشاعر: ))ال حتسبوين غنيان عن مودتكو       إين اليكو وإن ايسرت مفتقرف   -8

  وبعد ضبط  استل : ملاذا وضعت السكون يف فف  امل اس االوس ألل  من أحد الطالب ضب  الن
 آخر االفعاس )يلْد، يولْد، يكْن، ألفا مسبوقة بتداة اجل   )ْم  وه  افعاس صحيحة اآلخر.

املدر : أين فاعل هذ  االفعاس ؟ فيجي  احد الطالب: ضمري مسترت تقدير  هو يعود عل  لفظ 
 اجلاللة.

د الطالب بيان اداة اجل   والفعل املضارع اجمل و  )انته  وقت ت انتقل اىل امل اس ال اين والل  من اح
االمتحان وملا ينِ  الطال  اجابت   فيجي  اداة اجل   )مْ  والفعل املضارع اجمل و  )ينِ   اي بوض  كسرة 

 بدس حر  العلة الياء ت الل  من احد الطالب قراءة الن   قراءة مضبولة الشكل.
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)ال تعلموا العلو لتماروا ب  السفهاء  وقوس: تلحرون  ال  وهو قوس النا ت انتقل اىل امل اس ال 
الفعلن )تعلموا،  اروا  قد تشاها يف ضب  آخرتا، ما السب  ؟ اي  احد الطالب )تعلموا  دخلت 
علي  )ال الناصبة  فج   وعالمة ج م  حذ  النون الن  من االفعاس اخلمسة. واي  لال  اخر الفعل 

اروا  هو ايضا جم   وعالمة ج م  حذ  النون الن  مسبوت )بال  االمر  املدر : ال.. هذ  ليس ال  ) 
المر فيجي  لال  اخر امنا )ال  التعليل ، جيد وال  التعليل تنص  الفعل وقلنا ان الفعل اذا كان من 

احد الطالب االفعاس اخلمسة ينص  حبذ  النون، املدر : اين فاعل الفعل )تعلموا  ؟ فيجي  
)الواو ، احسنت )الواو  ضمري متصل مبين يف حمل رف  فاعل، والعلو مفعوس ب  منصوب وعالمة نصب  

 الفتحة الراهرة عل  اخر .
وهكذا م  بقية االم لة يف النصوص االدبية االثرائية من خالس بيان موق  الكلمة االعراي والتشديد 

 واء كان اثناء الكتابة او اثناء اللفظ. عل  ضرورة وض  احلركة عل  اخر كل كلمة س
 استنتا  القاعدة:  -7

يف هذ  اخلطوة يستنت  املدر  م  الطالب القاعدة الرئيسية ويكتبها عل  السبورة ة  واضع 
 وكاآليت:
 اجل   يعين القط ، قط  احلركة او احلر . أ 
 ا   الفعل املضارع اذا سبق  أحدى ادوات اجل  . ب 
 ت الي جت   فعالن واحدان ه :االدوا   

o . ْم: حر  ج   ونف  وقل 
o . ملّا: حر  نف  وج   وقل 
o .ال الناهية: حر  ج   يطل  ب  الكف عن العمل 
o .ال  االمر: حر  ج   يطل  ب  حصوس الفعل 
 عالمات ج   الفعل املضارع ه : د 
o .السكون: اذا كان صحيع اآلخر 
o  معتل اآلخر.حذ  حر  العلة: اذا كان 
o .حذ  النون: اذا كان من االفعاس اخلمسة 

الواج  البيي: الل  من الطالب حل التمرينات املوجودة يف الكتاب املقرر م  التتكيد عل  ضب  
 آخر الكلمة أثناء حل التمارين واعطيهو  ارين اثرائية اخرى والل  حلها ايضان 

 رعخطة امنوذجية لتدريس موضوع ج   الفعل املضا
 )االدوات الي جت   فعالن واحدان 

 عل  وف  االسلوب التقليدي بصوركا النهائية
 اليو  والتاري :        

 املادة: قواعد اللغة العربية 
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 الصف: الراب  العلم                 
 املوضوع: ج   الفعل املضارع 

                 الشعبة:                                                      
 )االدوات الي جت   فعالن واحدان 

األهدا  العامة: تقو  السنة الطلبة وعصمتهو من اخلطت يف الكال  وتنمية قدركو اللغوية وصقل 
 اذواقهو االدبية بفضل ما يدرسون  من االم لة والرتاكي  فيما يسمعون ويقرأون.

 االهدا  السلوكية: جعل الطال  قادران عل  أن 
 يعر  الفعل املضارع اجمل و  بإسلوب  اخلاص -2
 يذكر عالمات ج   الفعل املضارع. -1
 يذكر االدوات الي جت   فعالن مضارعان واحدان  -7
 حتديد املعق الذي تفيد  كل اداة من االدوات الي جت   فعالن واحدان. -6
 يعط  ام لة جديدة حتتوي عل  افعاس مضارعة جم ومة  -5
 ن االدوات الي تنص  الفعل املضارع االدوات الي جت   الفعل املضارعميي  ب -4

 الوسائل التعليمية: الكتاب املقرر، السبورة، القلو امللون 
 خطوات الدر : 

التمهيد: ابدأ بطرم عدد من االسةلة عل  الطالب عن املوضوع الساب  من اجل است ارة  -2
 عل  النحو اآليت:دوافعهو وكيةة اذهافو للدر  اجلديد و 

املدر : اع ائ  الطالب درسنا يف الدر  الساب  موضوع نص  الفعل املضارع وتعرفنا عل  ادوات  
 وعرفنا ان لكل اداة فائدة معينة فمن منكو يستطي  ان يعدد ادوات النص 

 الطال : ان، لن، ك ،... 
ع املنصوب معتل اآلخر بالواو او املدر : من منكو يستطي  ان يعطينا م االن يكون في  الفعل املضار 

 الياء.
 الطال : أنا  مبكران ك  أصحو مبكران 

 املدر : من منكو يستطي  ان يعطينا م االن يكون في  الفعل املضارع املنصوب من االفعاس اخلمسة.
 الطال : قرر العراقيون ان يعلموا العدو كيف تكون البسالة.

و  يتناوس حالة اخرى من حاالت اعراب الفعل املضارع وه  املدر : اع ائ  الطالب درسنا هلذا الي
 اجل  .

فدرسنا اليو  )ج   الفعل املضارع  والذي سنتعر  من خالل  اىل االدوات الي جت   فعالن واحدان 
 وعالمات اجل  .

 العرض:  -1
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نها عل  يف هذ  اخلطوة اعرض االم لة الي تتضمن افعاالن مضارعة جم ومة بعالمات  تلفة وتدوي
 السبورة وتكون تلك االم لة من الكتاب او ما يضا  اليها من نصوص اخرى كما يتيت:

 ْم نسمْع للعدو بتدنيس ارضنا. -4
 اندحر العدو وملّا ينرو صفوف . -3
   73قاس تعاىل: ))َوال َ ِْ  يف اأَلْرِض َمَرحان   )االسراء /  -8
 دكو        فلرب مغلوب هوى ت ارتق    قاس الشاعر: ))ال تيتسوا ان تسرتدوا جم -9
يِل مبا أَنـَْ َس ا(ف ِفيِ    )املائدة /  -20   63قاس تعاىل: ))َوْلَيْحكفْو أَْهلف اإِلجنِْ

بعد تدوين االم لة اقرأها م  الضب  بالشكل وبعد االنتهاء من قراءكا الل  من الطالب قراءكا 
 واشرم معناها بإااا.
ا اىل االم لة لوجدنا يف كل منها فعالن مضارعان فف  امل اس االوس )نسمْع  وال اين املدر : لو نررن

 )ينرْو  وال ال  ) ِ   ويف الراب  )تيتسوا  ويف اخلامس )حيكْو .
ولكن هذ  االفعاس جاءت يف حالة اعرابية غري حالة الرف  والنص  واشري اىل الفعل االوس )نسمْع  

: أ ين ذهبت الضمة ؟ فتجي : أفا قطعت وج مت. ت انتقل اىل امل اس ال اين وأصل  )نسمعف ، فتستسف
فتشري اىل املضارع )ينرْو  فتصل  )ينروف  وإن حركت  قطعْت أيضان، ت انتقل اىل امل اس ال ال  والفعل 
املضارع ) ِ   وأستس: ما أصل الفعل ؟ فيجي  أحد الطالب ) ش   حذ  حر  العلة )الياء  ت 

اىل امل اس الراب  وأشري اىل الفعل املضارع )تيتسوا  وأصلِ  تيتسون فتستس: ما هو التغري الذي حدل انتقل 
 يف الفعل ؟ فيجي  أحد الطالب: حذفت النون من آخر  وهكذا م  بقية األم لة.

واآلن نعود اىل االداة )ْم  ونلحظ افا قطعت حركة الفعل )نسمْع  فبعد ان كانت الضمة اصبحت 
مة السكون، فه  ج مت الفعل اي قطعت ، فاجل   يعين قط  احلركة ت أستس: ماذا فعلت )ْم  يف عال

امن الفعل أيضان ؟ فيجي  احد الطالب: نف  وج   وقل ، والفعل )نسمْع  فعل مضارع جم و  بـ)ْم  
اآلخر فإفا وعالمة ج م  السكون وهذا يعين ان اداة اجل   عندما تدخل عل  الفعل املضارع الصحيع 

جت م  وعالمة ج م  السكون. وعندما تدخل عل  الفعل املضارع املعتل فإفا حتذ  حر  العلة وعندما 
 تدخل عل  الفعل املضارع من االفعاس اخلمسة حتذ  النون وهكذا م  بقية االم لة.

 استنتا  القاعدة:  -7
كتبها عل  السبورة ة  واضع يف هذ  اخلطوة يستنت  املدر  م  الطالب القاعدة الرئيسية وي

 وكاآليت:
 اجل   يعين القط ، قط  احلركة او احلر . ه 
 ا   الفعل املضارع اذا سبق  أحدى ادوات اجل  . و 
 االدوات الي جت   فعالن واحدان ه : ا 
o . ْم: حر  ج   ونف  وقل 
o . ملّا: حر  نف  وج   وقل 
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o  عن العمل.ال الناهية: حر  ج   يطل  ب  الكف 
o .ال  االمر: حر  ج   يطل  ب  حصوس الفعل 
 عالمات ج   الفعل املضارع ه : م 

o .السكون: اذا كان صحيع اآلخر 
o .حذ  حر  العلة: اذا كان معتل اآلخر 
o .حذ  النون: اذا كان من االفعاس اخلمسة 

قرر م  التتكيد عل  ضب  الواج  البيي: الل  من الطالب حل التمرينات املوجودة يف الكتاب امل
 آخر الكلمة أثناء حل التمارين.

 (6ملحق )
 استبانة يف آراء اخلرباء بشتن صالحية فقرات اختبار التحصيل البعدي

 األستاذ الفاضل... احملرت 
 السال  عليكو ورمحة ا( وبركات .

لالب الصف الراب  يرو  الباح  إجراء حب  بـ)أثر استعماس النصوص االدبية االثرائية يف حتصيل 
العلم  يف مادة قواعد اللغة العربية . ويتطل  ذلك بناء اختبار حتصيل موضوع  لقيا  اثر استعماس 

النصوص االدبية االثرائية يف حتصيل عينة البح  يف املوضوعات االثرائية )الفعل املاض ، والفعل املضارع، 
 والي جت   فعلن . رفع  ونصب  وج م ، باالدوات الي جت   فعالن واحدان 

وملا ْم اْد الباح  اختباران حتصيليان جاه ان وموضوعيان أعدَّ اختباران حتصيليان ليطبق  عل  عينة البح  
بعد التجربة، ومن أجل أن يكون هذا االختبار صادقان لقيا  حتصيل الطالب )عينة البح   يض  

 الباح  بن ايديكو هذا االختبار.
 راتكو يف صياغتِ  وصالحيت  ومالءمتِ  لقيا  ما وض  ل .راجيان إبداء مالح

 م  ج يل الشكر واالمتنان
 الباح 

 اختبار التحصيل البعدي بصيغت  النهائية
 االســـو ال الث :
 الصف والشعبة:

 التاريـ :
 ال من:

 ملحظ: االجابة عل  ورقة االسةلة نفسها.
 ع ي ي الطال :
ع االختبار من متعدد   ل حمتوى املادة الي درستها من كتاب   فقرة اختبارية من نو 10بن يديك )

قواعد اللغة العربية وحتت كل فقرة أرب  اجابات، املطلوب قراءة كل فقرة بدقة واالجابة عليها بوض  دائرة 
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 حوس احلر  الذي مي ل االجابة الصحيحة وال ترتإ اي فقرة بال اجابة.
 ع ه : م اس: االداة الي تنص  الفعل املضار 

 أ  م          ب  أي             لن          د  ملا 
 عالمة نص  الفعل املضارع املعتل اآلخر بالواو أو الياء  -2

أ  الفتحة املقدرة للتعذر      ب  حذ  الواو او الياء         الفتحة الراهرة       د  الفتحة 
 املقدرة لل قل 

 يف ال من املستقبل ه :  االداة الي تفيد الفعل املضارع -1
 أ  لن                            ب  مْ                              ملّا                      د  ما 

 يف قولنا )من حيرتْ  ينجْع  تعرب مْن:  -7
أ  حر  جر                  ب  خرب مقد                       مبتدأ                   د  

 عوس ب  مف
 تكون صيغة فعل االمر من الفعل املاض  )رمَ     -6

 أ  ارمْ                       ب  ارِ                               ارمَ                   د  ارمِ  
 يبق فعل االمر إذا كان معتل اآلخر عل :  -5

 د  حذ  حر  العلة              أ  السكون              ب  حذ  النون              الفتع   
 الال  يف قولنا: )ليحاسنبَّ كل واحد نفس ف  ه : -4

 أ  ال  اجلحود             ب  ال  التعليل                     حر  جر            د  ال  االمر 
 ستدر  معك، إذ سو ......... بك، اخرت الفعل املناس  للفراا:  -3

 ب  اتشرْ                        اتشرَ                د  اتشر ِ     أ  اتشر ف            
 إذا سبقت )ْم  الفعل املضارع )يدعو  تكون صيغت ف:  -9

 أ  م يدعوف                     ب  م يدعف                       م يدعَو              د  م يدْع 
 ىل )واو اجلماعة  عل :  يبق الفعل األمر إذا كان مسندان ا -20

 أ  الفتع                     ب  السكون                     حذ  حر  العلة   د  حذ  النون
 الفعل املضارع املعتل اآلخر باأللف إذا م يسبق  ناص  أو جاا  تكون عالمة رفع :  -22

مة الراهرة      د  حذ  حر  أ  الضمة املقدرة لل قل       ب  الضمة املقدرة للتعذر       الض
 العلة 

 اداة اجل   الي يطل  ها الكف عن العمل ه :   -21
 أ  م                            ب  ال  االمر                     ال الناهية              د  ملّا  

 وع حمياها قاس الشاعر: بكْت من الفقر فتمحرت مدامعها            وأصفر للورِ  من ج -27
 يعر  بكْت 

 فعل ماض  مبين عل  السكون.  أ 
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 فعل ماض  مبين عل  الفتحة الراهرة. ب 
 فعل ماض  مبين عل  الفتحة املقدرة لل قل.   
 فعل ماض  مبين عل  الفتحة املقدرة للتعذر. د 
 يعرب الفعل )حَتَْسنَبَّ    61   ابراهيو /قاس تعاىل: ))َوال حَتَْسنَبَّ ا(َ غاِفالن َعمَّا يـَْعَملف الرَّاِلمفونَ  -26

 أ  فعل مضارع مرفوع ب بوت النون                        ب  فعل مضارع مبين عل  الفتع 
   فعل مضارع منصوب وعالمة نصب  الفتحة           د  فعل مضارع مبين عل  الفتع يف حمل 

 ج   
 فإن  يبق عل :  اذا اسند الفعل املاض  اىل الف االثنن  -25

أ  الفتحة الراهرة              ب  السكون                       الفتحة املقدرة عل  االلف       
 د  الضمة 
 أداة النف  الي تفيد توق  حصوس املنف  ها ه :  -24

 د  ما            أ  ملّا                            ب  مْ                              لن           
 نون التوكيد اخلفيفة تكون:  -23

 أ  مضمومة           ب  ساكنة                مشددة مفتوحة        د  مفتوحة غري مشددة 
 يبق الفعل املاض  اذا اتصلت ب  )تاء التتني   الساكنة عل :   -28

    الفتع                  د  الكسر أ  الضو                       ب  السكون                   
 اداة الشرط الي تفيد ال مان ه :  -29

 أ  حي ما                       ب  إذن                           أيان                   د  كيفّما 
 الطالبات يكتنْبَّ الدر . حركة النون يف الفعل )يكتنب  ه :  -10

 ب  الضمة                      الكسرة                 د  السكون       أ  الفتحة              
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 (السعم يليه) الرضا ماالما صاح  الهروي تالصل أبي

Abi AL-Salt AL-Hirawi,the companion of Imam 

Ridha(A.S) 
 (.)المسعودي مزعل مزهر م عالوي.م

Asst.Prof. Alawi Mizher Mizil AL-Masoudi                                                                                               

 ملخص بالغة العربية 

تناولــت يف صــفحات هــذا البحــ  ش صــية إســالمية غايــة يف األتيــة رافقــت اإلمــا  علـــ  بــن موســ  
  بـن صـاش اهلـروي أبـا الصـلت خـاد  وكان من املقـربن لـ  جـدا ذلـك هـو الشــي  عبـد الســـــال الرضا 

وأمنا سر ، واحل  هو  كما كان يســم  نفس  فهو واحد من أصحاب اإلما  الرضا   اإلما  الرضا 
كذلك وعل  هذا األسا  من اإلنصا  والعـدس والواجــــ  أن نتعـر  أك ـر علـ  ش صـيت  وعـن العلـو  

ومــن امللسف حقا ان  التوجد مللفات ك رية  ت واملعار  الي نقلها ألينا الشي  اهلروي عن أهل البي
عن هذا الرجل املهـو واملرلـو  الـذي يعـد واحـدا مـن رواد احلـدي  وخصـــــوصا احلـدي  املنقـوس عـن اإلمـا  

. وقد اقتضت لبيعة البح  تقسيــــم  اىل ثالل مباح  تناولنـا يف أمري امللمنن عل  بن أي لال  
أل   ونسب  ووالدت  ونشتت  وبداياتـ  يف نقـــــــل احلـدي  وكتابتـ ، كمـا أسـهبت  املبح  األوس تعريفا كامال

هــ، إمـا املبحـ  ال ـاين فقـد كـان احلـدي  فيـ  عـن 174متطرقا عن ابرا شـيوخ  وتالميـذ  حـع وفاتـ  سـنة 
ت مـن فهـو اصـــــــد كـان مالامـا ومقـرب لـ     الي نقلها الشي  اهلروي باعتبار  أخبار اإلما  الرضا 

بشكل مفصل ألن  الش    ينقل عن  ويروي أحادي  ، فقد أورد وذكر قصة استشهاد اإلما  الرضا 
ـــواقف الــي  الوحيــد الــذي كــان عنــد اإلمــا   ليلــة استشــهاد ، وكذلــــــــــك حتــدل الشــي  اهلــروي عـــــن املــ

املبحـــ  ال الـــ  فقـــد كـــان بــتدت تفاصـــيلها، امـــا  دارت بــن احلـــاكو العباســـ  املـــتمون واإلمـــا  الرضـــا 

                                                        
 .اجلامعة ألطف ةكلي - 2
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احلــدي  فيــ  عــن األحاديــ  النبويــة الــــشريفة املرويــة عــن اي الصــلت اهلــروي ونرــرا لــدقتها وصــحتها الفــا 
فهـــ  اذن اصـــدت مـــاروي مـــن االحاديـــ  النبويـــة الشـــريفة  منقولـــة عـــن عـــام اس حممـــد االمـــا  الرضـــا 

حـ . وقـد اعتمـدت علـ  عـدد مـن املصـادر واتها، لذلك نالت جان  من االهتمـا  والرعايـة يف هـذا الب
يف اعــداد وكتابــة هــذا البحــ  اتهــا كتــاب كــذي  الكمــاس يف ا ــاء الرجــاس للحــافظ مجــاس الــدين املــ ي 

هـ، ومصـادر اخـرى اليسـ  اجملـاس 368هـ، وكتاب سرية اعال  النبالء للذها املتويف سنة 361املتويف سنة 
اي الصـلت اهلـروي للميـاح   تهـا كتـاب خـاد  االمـا  الرضـا لذكرها، امـا املراجـ  احلدي ـة فقـد كـان ا
 جلليل عرفات. ابو جهاد وكتاب مسايرة االما  الرضا 

Summary In English 
Dealt with in thesis pages of this research a very important Islamic 

person that accompanied Imam Ali Ibn Musa Reza (As) and was close to 

him, he is: (Abdul Salam Bin Saleh Abu Salt Heravi) Imam Riza (As) Sever 

as he calls himself if, he is one of the followers of Imam Reza (As) and his 

secrets trustees, and he was, and for this its from quity and justice and the 

duty to know more about this person and his science and knowledge that 

by him to which is related with Ahl Al-Bayt (As).  

It is really onfortunate that there are no books recieter about this 

important and oppressed man who is one of the pioneers of hadeeth 

especially hadeeth, that transferred from the faithful Imam Ali Ibn Abi Talib, 

especially (P).  

The nature of the research has necessitated dividing it into three 

sections we had in the first part, a complete definition for his name and 

lineage and his birth and upbringing and his beginnings in the felid of 

hadeeth and write it 6 also I had toke along way talking about his teachers 

and students until his death in 236 AH, while the second section has been 

talk about the news of Imam Reza (As) that conveyed by sheikh Heravi 

because he was so cloused to him (A), is truer. 

Than convey him and tells his talks, he cited the story of the martyrdom 

of Imam Reza (As) with details because he was the only person who was 

with Imam Reza at the night of his martyrdom, as well as sheikh Heravi 

situations occur that took place between Al Ma'moon and Imam Reza (As) 

with the smallest details. The third section has been talking about the 

hadith irrigated by Abe Salt Heravi and Due to the accuracy, validity, of it 

because it reproduces Imam Reza (As) so they believe to be the mosty 

Honest hadith every, so had gave attention and care for it in this research. 

I had relied on a number of sources in the preparation and writing of this 

research such as: (Tahtheeb Al Kamal of Asma'a Alrijal) for Hafiz 
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Jamaluddin Mazzi (Abu) Hajjak the year 742 AH, and the book: (serat 

Alam Al nobala for Al Thahabi) (d. 748 AH), and other sources that I can';t 

mention. About the modern references was the most important book is: 

(Imam Reza (As) Abe Salt Heravi) for Maahi Abu Jihad and the book: 

(Mosayarat Al Imam Al Riza for Jalil Arafat).  

 المقدمة

 الرسـوس عـرتة خدمـة يف حياكـا أفنـت فـذة إسـالمية ش صـية البحـ  هـذا صـفحات يف تناولـت
الصـادت،  جعفـر بـن الكـاظو موسـ  بـن الرضـا عل  اإلما  وموالي سيدي خدمة نصيبها وكان الكر 

 أين عنهـا، والكتابـة الش صـية هـذ  الختيـار الـداف  وكـانسـال  بـن صـاش اهلـروي، أال وهـو الشـي  عبـد ال
 ومقامـات مراقـد ااور أن للبـت املقـد  للضـريع ايـاريت إفـاء وبعـد الرضـا  اإلمـا  ضـريع ب يـارة قمـت

 لألما  ومالامت  وجماورت  وحيات  سريت  عل  االلالع وبعد اهلروي الشي  مرقد ب يارة فتشرفت الكرا  أصحاب 
 ش صـية ولـ  عصـر  علمـاء واشـر  أشـهر مـن واحـدان  فوجدتـ  وتترنـ  وفصـل  أصـل  عـن حب ـت  الرضـا
 .املتواض  البح  هذا عن  اكت  أن عل  ذلك فشجعين حدي  وصدت كبرية

 ونسـب  الكامـل ا ـ  عـن األوس املبحـ  يف احلـدي  كـان مباحـ  ثالثـة وقـد قسـمت هـذا البحـ  إىل
 عليـ  واحلاقـدين احملبـن العلماء رأي وكذلك مرافقت ، وأسلوب  الرضا اإلما  راف  وكيف ونشتت  ووالدت 
  الرضـا اإلمـا  ومـوال  سـيد  خدمـة يف أفناهـا الـي حياتـ  وفايـة وفاتـ  وسـنة وتالميـذ  شـيوخ  وأبـرا
 لصـلتا أي الفاضـل شـي نا أوردهـا الـي  الرضـا اإلمـا  أخبـار عـن ال ـاين املبحـ  يف متطرقـان  تبوأسـه
 يف فـرتة ألـوس الامـ  مـن هـو ألنـ  وذلـك الرضـا  اإلمـا  أخبـار ونقـل وحـدل روى مـن أك ـر فهـو اهلـروي
 املتفـوت جعل  يفا الواس  علم  حبر من وفل الك ري الك ري من  تعلو وقد ل ما ،احملبن  اقرب من وكان حيات 
 إن كمـا   البيـت ألهـل واملنـا ين اهضـناملن مـ  أجراهـا الـي العلميـة واجللسـات املنـاظرات كـل ويف دائمـا
 بيـت أهـل وحمبـة الصـادت باألميـان قلبـ  ونـور العلـو بربكـة وتعـاىل سـبحان  ا( كرمهو الذين من اهلروي الشي 
 بعـد عليـ  والصـالة وتكفينـ  غسـل  مراسـيو يف وشـارإ  الرضـا اإلمـا  إىل نرـر مـن أخـر فهـو  النبـوة

 اإلما هاـــيــف هدـــاستش الـي الليلـة تلـك يف رأى يفـا وتعجبـ  احملبـنو  املقـربن إىل ذلـك وروى استشـهاد 
 .الرضا

 وكيـف اهلـروي الصـلت أي الشـي  عـن املرويـة األحاديـ عـن  فيـ  احلـدي  كـان فقـد ال الـ  املبح اما 
 مـ  وناقليـ  رواتـ  مـن والتتكـد احلـدي  روايـة يف الصـدت عـن حب ـا الـبالد واـوب يسـافر اجلليـل شـي نا كـان
 أي ابن عل  امللمنن أمري اإلما  وموالنا سيدنا وخصوصان   البيت أهل خت  الي األحادي  عل  الرتكي 
 الطـاهرة وعرتت  ا(  رسوس ضن ألسـمناهـــوال دينــاحلاق اهلروي الشي  عل  كجو لذلك  لال 

  هلالء. من اهلروي صاش بن السال  عبد يكون أن ( وحاشا والنفات بالكذب اهلروي الشي  واكامهو
 أعـال  سـرية كتـاب أبراهـا مـن كـان البحـ  هـذا وأعـداد كتابـة يف املصـادر بعـت علـ  اعتمـدت وقـد
 وكتـاب هـ،851سنة  املتوىف حجر البن التهذي  كذي  وكتاب هـ378 سنة املتوىف الذها للشي  النبالء،
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 للشـي  احلدي  رجاس معجو وكتاب أجمللس  للشي  األنوار حبار وكتاب الصدوت للشي  الرضا أخبار عيون
  الطوس .

 وشيوخه وتعميذه ونشأته ووالدته ونسبه اسمه-:األول المبحث

 :ونسبه أسمه
 إحـدى هـرات ةمدينـ مـن هـاوش وكـان هـاوش بـن ميسـرة بـن أيـوب بن سليمان بن صاش بن السال  عبد
 . 1) حاليان  أفغانستانيف  القدمية ساناخر  مدن اكرب

 وعنـدما عفـان بـن ع مـان حكـو أيـا  أسـريا اإلسـالمية اجليـوش بيـد وقـ  قـد هـاوش ألعلـ ا جـد  وكـان
 وشابان  فارسان  هاوش كان ،ا( كلم  وإعالء اإلسالمية الديانة لنشر احفها تواصل اإلسالمية اجليوش كانت
 اإلسالمية الفتوحات أيا  العرب القادة عند املعروفة التقاليد ومن .السباقات وخوض اخليل ركوب مبهارة ميتاا
 هلالء من واحد هاوش فكان وصنعتهو، خدماكو من لالستفادة املدينة إىل صنع  ل  ومن احلرفين جل  هو

 . 7) وتربيتها تدربيها وكيفية أنساها ةومعرف اخليل ركوب يف لرباعت  املدينة إىل جلبهو مت الذين
 أمـري لألمـا  املقـربن ومـن  حممـد آلس والنامل من وكان وبنات أوالد وأجن  املدينة يف هاوش ت و 
 مـ  وحتالفـ  املنـورة املدينـة نسـاء مـن فضـة السـيدة مـن اواجـ  وكـان  وأوالد  لالـ  أي ابن عل  امللمنن
 بعد فيما اهلروي الصلت أي عائلة عرفت لذلك القريش ،  رة أي بن الرمحن عبد برئاسة قري  قبائل إحدى
 القريش . رة  بن الرمحن عبد مبوىل

 :ونشأته والدته
 السـال ، عبـد أبـو  و ـا  هــ240 سـنة املنـورة املدينـة يف  الصـلت )أبـا املكـق صـاش بـن السـال  عبـد ولـد
 لـذلك احلـدي  علـو يف خصوصـان  والبحـ ، والعلمـاء العلو جملالس حمبان  اهلروي الصلت أبا كان لفولت  ومنذ
 أي سـافر العلـو للـ  اجـل ومـن هــ238 سـنة املتـوىف عيينـة بـن سـفيان م ـل العلمـاء كبـار يـد علـ  تتلمـذ
 يف وخصوصـان  ماءـلــالع ســـالــوج الروايـة وعـن احلـدي  عـن للبحـ  ك ـرية إسـالمية بلـدان إىل اهلـروي الصـلت
 .أخرى إسالمية وبلدان واحلجاا ونيشابور والكوفة والبصرة آنذاإ العباسية الدولة حاضرة بغداد

 كذي )يف بل :وأخبار  ألحادي   والرواة ل  املالامن من وكان  الرضا اإلما  أيا  حيات  بداية كانت
 أهـل علـ  يـرد أديبـا فقيهـان  عاملـان  كـان أنـ  عنـ  وذكـروا  الرضـا موسـ  بـن عل  اإلما  خاد  هو  الكماس
 أنـ  :أيضـا رواوذكـ  6) لـ  الرفـر كـان ذلـك كـل ويف ويناظرهو والقدرية وال نادقة ةواجلهمي املرجةة من األهواء
 والرواة امللرخن اغل  ولكن  5) واخلري باجلميل إال  النا أصحاب يذكر وال وعمر بكر أبا يقد  كان

                                                        
ـــ  بـريوت) 2ط ، القـادر عبـد مصـطف  حتقيـ  ، النبالء أعال  سرية هـ 368)ت: قامياا بن ع مان بن امحد بن حممد ، الذها - 1
2988 .  6/117. 
 .6/710 ن  . - 7
 املقدسة قو) 2 ط،دعوا بشار  حتقي  ، الرجاس أ اء يف الكماس كذي  هـ 361)ت: امل ي الدين مجاس احلافظ ، حجا  أبو - 6

 .22/363،  النبالء أعال  سرية ، الذها ا 4/621   2987ـ
 .1/765) ت ال.) 2ط  ، اجلرم والتعديل  هـ713 :ت)حامت  بن الرمحن عبد حممد أي ، الرااي - 5
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 الدالة  لال  أي ابن عل  امللمنن أمري اإلما  مناق  وذكر  الرضا اإلما  عن لروايت  بالتشي  رمو 
 والذي . 4) باها وعل  العلو مدينة )أنا القائل للحدي  كروايت   ا( رسوس بعد إمامت  و أفضليت  عل 
 إىل دفعهـو يفـا اهلـروي الصـلت أي وأعـداء  البيـت أهـل أعـداء أغاضـت الـي األحاديـ  أك ـر مـن كـان
 احلدي  رواة اغل  لسان عل  جاء احلدي  هذا أن رغو واخلب . بالكذب واكام  الصلت أي عل  اهلجو 
 وأبـو جمالـد بـن وإ اعيـل معاوية، أي روا  كما النا  عن عبا  بنا عن جماهد عن األعم  روا  فقد
 ورمبا  3) املوضوعات كتاب  يف اجلواي ابن وأخرج  البغدادي سال  بن القاسو عبيد أبو واحلافظ الكويف الفتع
 مـن كـل مهامجـة إىل علـيهو واحلاقـدين أعـدائهو دفـ  هلـو وحبـ  الك ـري  البيـت ألهـل اهلروي الشي  ذكر
 أي والفقيـ  مالعـا حب نـا موضوع حاس وهذا والعباس  األموي العصرين يف وخاصةن  عليهو وال ناء بذكرهو تيتي

ذكـرهو  يف أبـدا ووال يغلـ واحلسـن باجلميـل الصـحابة وسـائر وعمـر بكـر أبا يذكر كان ان  رغو اهلروي الصلت
(8 . 

رواة فمــنهو مــن الــرا عليــ  وذكــر  ةــري وقــد ذكــر اي الصــلت اهلــروي العديــد مــن املــلرخن واحملــدثن والــ
 وذكــر  الســيد اخلــوئ    9)انــ  ثقــة صــحيع احلــدي   ورفــ  مــن شــان ، فقــاس عنــ  الشــي  النجاشــ  

 حيـ  نعـيو بـن حيـىي أيضـا وذكـر   20) وامل ـالف املوالـف بـن عليـ تفـ  امل مـن ولعلهـا وثاقتـ الاشـكاس يف 
 عنـ  :وقـاس  22)كـذب  منـ  يـرَ  التشـي  وم شـديد كـان ولكـن يسـم  ورأينـا  احلـدي ، نقـ  الصـلت أبوقـاس:
 واوكان  الرسوس آس حي  ان  إال احلدي ، عل  متمون ثقة اهلروي الصلت أبا إن الرااي سعيد بن امحد
 فضل ل  الشيعة، شي  العابد العام عن  الشي  فقاس: النبالء أعال ة سري  يف الذها كر ذ و   21) ومذهب  دين 
 قذفـ  فقـد والـرواة احملـدثن هـلالء كـل قبـل مـن وال نـاء اإللـراء هـذا ومـ   27) متعبـدان  دان ااهـ وكـان ...سوجـال
 ادي ـأحـ الـراات عبد نــــع ل :اجلرجاين عدي بن امحد أبو عن  فقاس واخلبي  بالكذب واكمو  األخر البعت
 رافضـ  عنـ : وقـاس العقيلـ  جعفـر أبـو اكمـ  كمـا  26) األحاديـ  هـذ  يف مـتهو وهـو فضـائل،ال يف منـا كـري
 أفـرط فقـاس العقيلـ  علـ  رد حجـر ابـن ولكـن  25) األمـر مسـتقيو غرية ومر  كذاب، عن  يقوسة ومر  خبي ،

                                                        
 مكتبـة ، غـد  أبـو الفتـام عبـد حتقيـ  ، امليـ ان لسـان هــ 851 :ت) العسـقالين حممـد بـن عل  بن امحد الفضل أبو حجر، ابن - 4

 .2/24  ت ال.) اإلسالميةاملطبوعات 
 ـ بريوت)1ط ، ع مان حممد الرمحن عبد حتقي  ، املوضوعات هـ 593:ت)  عل بن الرمحن عبد بن الدين مجاس ، اجلواي ابن - 3
 .751ـ 2/750   2987
 .22/663 ، النبالء ة أعال سري  ، الذها - 8
 .165ص   2935ـ  لهران) 5ط  ، النجاش  رجاسهـ  650)ت:الكويف  عل  بن امحد ، النجاش  - 9
 .165 ص ، ن  . - 20
 حتقيـ  } الكشـ  رجـاس {املعـرو  الرجـاس معرفـة راختيـا) هــ640 :ت)احلسـن  بـن حممـد ، الطوسـ  جعفـر أي ، الكشـ  - 22
 .1/831  ت.ال ـ املقدسة قو)رجائ   دحمم السيد

 .831/ 1 ، ن  . - 21
 .22/664 ، النبالء ال أع سرية ، الذها - 27
 امل تصـن مـن جلنـة حتقيـ  ، الرجـاس ضـعفاء يف الكامـل هــ 745)ت:  ا( عبـد بـن عـدي بـن ا( عبـد امحـد أبـو ، اجلرجـاين - 26
 .1/771ال. ت   ـ بريوت

 دار ، صـلعج  املعطـ  عبـد الـدكتور حتقيـ  ، الكبـري الضـعفاء  هــ 711 ـ ت) موسـ  عمـرو بـن حممـد جعفـر أي ، العقيلـ  - 25
 .4/251   2980ـ  بريوت العلمية  الكت )



 

 (السالم عل ه) الرضا ماالما صاحب الهروي  الصل أبي 

785 

  23) ضـعيف وهـو بصـدوت عنـدي يكـن م فقـاس: الـرااي حامت أبو من  ناس كما  24) كذاب قول  يف العقيل 
  وأفـقـهـهـو حدي ـــال رواة اغل  إن وجدنا اهلروي الصلت أي ش صية عن البح  وبعد

 املـوالن إال بالسـوء يـذكر  وم احلـدي  وصـدت السـري وحسـن واملـديع بال نـاء الصـلت أي نصـون كـانوا
 .والعباسين لألموين

 :وتالميذه شيوخه
 بـن الرضـا علـ  اإلمـا  رأسهو وعل  عصر  علماء وأشهر ابرا يد عل  تتلمذ قد اهلروي الصلت أي كان
 أمـري بـن الشـهيد احلسـن اإلمـا  بـن العابـدين ايـن علـ  بـن الباقر حممد بن الصادت جعفر بن الكاظو موس 
 وكذلك ،واآلخرين األولن اعلو فهو أمجعن  وسالم  ا( صلوات عليهو) لال  أي بن عل  اإلما  امللمنن
 عامر أي بن الكم بن انس بن مالك واإلما  الصنعاين ناف  بن تا  بن الراات عبد عصر إما  والفقي  الشي 
غيـال  أبـو الشـيباين اخلراسـاين النيسـابوري غيـال بـن واالصـر  احلمـريي، االصـبح  عبـدا ( أبـو عمـرو بـن

 بن عييـــنة نــب يانــالرااي وسف الكويف عبدا ( أبوالنضر  بن هالس بن قرط بن جرير بن احلميد عبد بن وجرير
آنـذاإ  واملعـروفن والفقهـاء العلمـاء مـن الن بـة هـو وهـلالء الك ـري وغـريهو اهلـال ، امحـد املكـ  أبـو ميسـون

(28 . 
 أبـو لبـحن بـن حممـد بـن امحـد بـن ا( عبد املعرو  العام و الفقي  ومنهو أيضا ك ران  وهو تالميذ  ابرا أما
 بـن أيـوب بـن وحممـد اخل اعـ  احلسـن أبـو حيـان بـن علـ  بـن حممـد بن وعل  ،الشيباين البغدادي الرمحن عبد
 بـن ويعقـوب  القفاع شريع أبوصاش  بن حيىي بن اكريا بن وحممد الرااي ا( البجل  عبد أبو حيىي بن نسنا

 اهلـروي الصـلت أبـا الفاضـل الشـي  تالميـذ مـن األوىل خنبـة هـو وهـلالء يالبكر البغـداد أبو أيوب بن يوسف
 عياش بن وإ اعيل  الرضا موس  بن عل  اإلما  مقدمتهو ويف عصر ف  العلماء من اة قال عن روى الذي
   . 29)ايد بن ومحاد الضجع  سليمان بن وجعفر احلميد عبد بن وجرير
  10)العامة  أبناء من عن  قاس إذ الطوس  الشي  كتب ف  ما اهلروي الصلت أي الفاضل شي نا عن ذكر ويفا
 ا( رسـوس ةحابصـ مـن اهلـروي الصـلت أي الشـي  مواقـف إىل سـندان  هـذا الطوسـ  الشـي  قـوس كـان ورمبـا

 السـنة مـن بتنـ  يـتهو كـان لـذلك دائمان  واخلري واجلميل باحلسن ذكرهوي أسلفنا كما فهو ذكرهو عند 
 بـن علـ  اإلمـا  يـد علـ  ودر  تتلمـذ شـيعيان  انـ  القـوس حقيقـة يف ولكـن الشـيعة من بتن  يتهو أخرى وأحيانا
 الصـلت أي والفقيـ  العـام مللفـات شـهرأ ومـن يفارقـ ، ال الـذي وندميـة خادمـ  كـان بـل  الرضـا موس 
 الرضـا موسـ  بـن علـ  اإلمـا  حيـاة عـن مفصـل حبـ  فيـ  أورد والـذي  الرضـا اإلمـا  كتابـ  وفـاة اهلـروي
    .العباس  املتمون حكو يف ل  جرى وما وأحادي   

                                                        
 .1/277  2006 ـ اهلند) النرامية املعار  دائرة، 2 ،ط التهذي  كذي  حجر، ابن - 24
 .1/765، والتعديل اجلرم ، الرااي - 23
 .1/763،  والتعديل اجلرم ، الرااي - 28
 .1/763ن.  . - 29
   1006ـ االشـر   النجـف) 2ط ، احلـدي  رجـاس ومعجـ ــ ه640:ت)احلسـن  بـن حممـد جعفـر أبـو ، الطوسـ  الشـي  - 10
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  :وفاتُه
 اإلمـا  استشـهاد بعد تكان وفات  إن يعين وهذا نيشابور مدينة يف هـ 174) سنة يف اهلروي الشي  تويف
 الرضا  موس  بن عل  اإلما  وموال  سيد  جان  إىل يدفن بتن وأوص  عا ، ثالثن حبوا   الرضا
 م آنذاإ العباسية السلطات نــولك الرضا  اإلما  م ار حي  ذسنبا وباألخ  لو  إىل جناات  فنقلت
 القدميـة لَـَرتْ  منَطقـةَ  أعـينَ  لـو ، بوابـة يف جنااتـ ف  وأوقفـوا الرضـا  اإلمـا  جانـ  إىل دفنـ  علـ  توافـ 

 الشـيعة مـن منلاملسـ تـردد حمـل مـ ار  واليـو   الرضـا اإلمـا  مرقـد مـن فرسـ ن بـفْعـد علـ  واحلاليـة فـدفن
 احلـر  عـن كيلـومرت عشـر أثـين املقدسـة مشـهد مدينـة مـن كيلـومرت ةأربعـ بعـد علـ  وهـو السـواء علـ  والسـنة
 باملراقـد واالهتمـا  الرعايـة كـل إيـران يف اإلسـالمية اجلمهوريـة حكومـة لـتأو  وقـد  12) الشـريف الرضـوي
 أنـواع بـتف ر ي هـو املـ ارات اكـرب مـن واحـد اهلـروي الصـلت أي الشـي  ضـريع فنجـد هنـاإ املوجـودة واملـ ارات
  .الدينية راقدوامل امل ارات كل شتن بذلك شتن  واالهتما  الرعاية حفْسنَ  ويناس املكان والريااة ومجالية البناء

 الصلت أبي ي  الرضا  اإلمام أخبار- الثاني: المبحث

النبـوة  بيـت أهـل عـن مجـة أخبـاران  عـنهو ورد وقـد اإلسـالم  التـتري  يف واحملـدثن العلمـاء مـن الك ـري هنـاإ
 فهذا وتفصيالن  دقة أك ر تكونبالتتكيد  هلو املالامة الش صيات أخبار ولكن  عليهو وسالم  ا( صلوات)

 اهلـروي الصـلت أي فيقـوس  الرضـا موسـ  بـن علـ  اإلمـا  عن وكبرية صغرية كل لنا يروي اهلروي الشي 
 الدرجـة هذ  ا( ف صين..غريي. ب  حير  ال مبا حريت  حممد أس لعام ومرافقي مالامي خالس من

 ائ ــــــمص تـذكر عنـدما قوسفي أيضــا يفــويض  11)الرضا اإلما  خاد  كنت ألين الرفيعة واملن لة العريمة
 اإلمـا  قـاس اخلطبـاء فيقـوس معهـا ا ـ  يـذكر واستشـهاد   الرضـا اإلمـا  يبةـــومص  يتــــالب أهـل
 اإلمـا  جـدي استشـهد كمـا استشـهد أن أريـد الفـراش وأمجـ  احلجـرة بـاب أغلـ  الصـلت أبـا يـا :الرضـا
 رمضان شهر جاء فيقوس: اهلروي الصلت أيشي نا  يتحدل ،والرتاب األرض عل  كربالء يف  احلسن
 املتمون فطل  املبارإ الفطر عيد صلو  حع التهجد و للعبادة استعدادان  فراش  الرضا اإلما  ومج  املبارإ
 يريـد  مبـا عاملان  كان الرضا اإلما  ولكن العيد صالة يف باملسلمن يتمت أن  االرض اإلما  من العباس 
 العباسـين حكو  ن   الرضا اإلما  وجود أصبع حبي  لتحقيقها يسع أهدافا  من د ـــــعن وما املتمون
 واملـذاه  األديـان أصـحاب مـ   اإلمـا  فمنـاظرات فـار، ليـل حكمهـو يـداهو وخطـر يطـات ال أمـر

 يـو  بعـد يـو    يـ داد كـان الـذي النا  وحف  الرضا اإلما  وأحقية بعلو واعرتافهو هلالء وإذعان امل تلفة
 شلون يف يتدخل وال مسلوس أي يع س وال  اإلما  ينص  ال أن منها بشروط إال العهد والية بوسق وعد 

  . 17) يو  بعد يومان  أحرجت ف  حرجة ااوية يف املتمون  الدولة وضع

                                                        
 .24/23ص  ت ـ ال. مشهد )2ط ، اهلروي الصلت أبا الرضا خاد  ، جهاد أبو املياح ، - 12
 .44   ص 1008ـ  املقدسة قو) 2ط ، اهلروي الصلت أبا ، اكربي رضا غال  - 11
 .652ـ650ص   1003 )بريوت ـ 2ط الرضا  أخبار عيون ، عل  بن حممد جعفر أي ، الصدوت الشي  - 17
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 رسوس يقيمها كان كما يقيمها ان  منها بشروط إال العيد صالةة ألقام املتمون عرض  اإلما  رفت
 يا وقاس: ذلك املتمون فقبل للصالة، نر  ال وإال  لال  أي ابن وعل  ة وال  وسلو ل  ا( عليص)ا( 
 أخـربوا  اإلمـا  فقـاس ،تريـد مـا فتفعـل السـادة ابـن السـيد وأنـت منـك أفضـل َمـنْ   ا( رسـوس ابـن

 بطريقـة الصـالة تقـا  وان بإمـامي السـنة هـذ  العيـد صـالة تقـا  بـتن وألرافهـا املدينـة يف أيـا  ثالثـة قبـل النـا 
 وقـد امل ـربون وذهـ  وأاقتهـا املدينـة شـوارع يف الطبـوس فـدقت  لالـ  أي ابـن وعل   ا( رسوس
 عـام بإمامـة السـنة هلـذ  العيـد صـالة سـتقا  املسلمون أيها ينادي والكل مرو ألرا  إىل واينوها اخليوس ركبوا
 وشـاع لالـ   أي بـن وعلـ  ا(  رسـوس وبطريقـة  الرضـا موسـ  بـن علـ  اإلمـا  حممـد أس

النـا  خلـف يصـلون بـتفو املسـلمون شـعر حـع اخلـرب هـذا النـا  وأبـته  وألرافهـا مـرو نـواح   ميـ  اخلـرب
 بيت إىل امللدي الشارع إىل وشبابان  شيوخان  ونساء رجاالن  النا  فهرع شواس، من األوس العيد يو  وجاء 

 اومسـللو  العسـكريون ارونواملستشـ الـواراء النـا  مـن لعرـيوا السـيل هـذا لليعـة يف وكـان  الرضـا اإلمـا 
 للصالة  الرضا إمامة وفرحة العيد بفرحة ابتهاجان  األبواتقرع وت الطبوس تضرب الشارع جانا ويف الدولة
منـ   كـان فمـا العيـد، صـالة إىل اخلـرو  اإلمـا  مـن فطلبـوا النـا  ر و  علـ  الطـري وكـتن واقـف الكـل .فـيهو
 يغتسـل  وبـدأ العيـد صـالة ثـواب من أحد ينحر  ال حع بتكملها تتجم  النا  دعوا س:قا أن إال 
 أمامـ  فوضـعت الصـلت أبـا ويقـوس ن،توالـركب املـرافقن حـع وساقي  ساعدي  عن ومشر العطور بتلي  ويعطر
 نرجـون ماعنـد املـلمنن وأمـري  ا( رسـوس وكـان تعـاىل ا( أيـا  مـن اليـو  الصـلت أبـا يـا فقـاس: النعـل
 علـ  العمـائو لـر  ووضـعوا وسـيقافو سـاعديهو عـن لباسـهو مشـروا قـد اإلقـدا  فـاةح نرجـوا العيـد لصـالة
  لالـ  أي ابـن وعلـ   ا( رسـوس صـالة كانـت كيـف النـا  فلـريى فعلـو ، مـاأفعـل  وأنا أعناقهو

(16 . 
أمـا   واقـف وكـتين تعـاىل ( واخلشـوع اخلـو  يرهـر الـذي ومرهـر   اإلما  هيبة أخذتين اهلروي يقوس
 اإلهلـ  املرهـر هـذا النـا  يـرى حـع ألفتحـ  البـاب إىل وهرولـت واخلشـوع البكـاء فتخـذين  ا( رسـوس

 الـدار اـو اجلمـ  وحتـرإ والتهليـل بـالتكبري النـا   وضـ البـاب فتحـت حيـايت، يف قـ  أر  م الـذي العجيـ 
 الضجة، ي ريوا وال مكافو يف يبقوا أن النا  إىل يتوأومت كرب  السهل، او مكة جباس من ن س سيالن  وكتن

 وأنـا البـاب وصـل حـع ثالثان  فكرب الدار صحن إىل الدار من اإلما    ر ــف أالن،  اإلما  وسي ر 
 الشارع إىل وخر  الباب إىل وصل فلما  الرضا اإلما  بعد نكرب وان خلف  والعلماء اخلدا  وباق  خلف 
 حيتـذ وم وسـاقي  سـاعدي  عـن مشـر وقـد وهيبتـ ف   اإلمـا  وضـ  الدولـة ومسـلو  تشـارينواملس الـواراء ورأى
 معـ : ومـن ل مـا  الطريـ  وفسـحوا تعـاىل ( وكـربوا ر وسـهو ولتلةوا أحذيتهو وخلعوا خيوهلو من ن لوا بنعل
 ال الوضـ  أصـبع حبي  ومشاالن  ميينان  ميو  املتاللو كالبحر كانوا بتفو اهلروي الشي  فيصفهو النا  عامة أما

 الطبـوس دت أصـوات وكانـت فائيـان  الوضـ  علـ  السـيطرة ففقـدوا واحلمايـات احلـر  وأمـا عليـ  لسـيطرةا ميكـن
 وعاافوا الطبوس واــضارب دـــشاه كلما وتتعاىل ت داد

                                                        
 .151ص  1021ـ مشهد) 2ط ، خراسان اىل املدينة من  الرضا اإلما  مسايرة ، عرفات جليل - 16
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س مقدمـ  الكـر  واسـتمر جلـال ةيـوحتـ سـال  كتعرـيو أمـامهو مـن يتعـدى وهـو الرضـا  اإلمـا األبـوات
 أصـبحت أوردنا وكما .العيد صالة تقا  حي  الكبرية املدينة ساحةبن ال حا  يش  لريق  اىل  ما  اال

 احلـاس اخـتل  وقـد والمسـلس مستشـار وال وايـر بـن  ييـ  يبـ  وم عليهـا السـيطرة ميكـن ال املدينـة يف احلالـة
 مجيعـا علـيهو) الرضـا موسـ  بـن علـ  يـا حممـد  يـا ا( رسـوس يـا ينـادون وهـو بالبكـاء النـا  فضـ  بالنبـاس،
وصـوب  حدب كل من ي داد والتهليل والتكبري ا(  رسوس ابن يا عليك السال   وسالم  ا( صلوات
 بـين خالفـة يف أمـل لك كان إذا اخلليفة أيها الواير: لسان عن ل  يقوس املتمون إىل رسوالن  املتمون واير فترسل
 أو قوسن قاب أصبع الوض  الن بيت ف  إىل  الرضا موس  بن عل  فترج  وخالفتك حياتك وتريد العبا 
 يا :وقاس فوران  بيت  إىل يرج  بتن الرضا  اإلما  إىل ر ف مأ املتمون فتصدر .بتكملها اخلالفة سقوط من أدى
 يـتمت أن غـريإ سـتكلف أرجـ  املدينـة يف الوضـ  هـذا مـن تكمسـال علـ  قلـ  أنـا  ا( رسـوس ابـن

 واحـدة مـرة ولو بناصل    ا( رسوس ابن يا وتنادي تبك  والنا  بيت  إىل ما اإل فرج  باملسلمن
 كبـرية سياسـية ورلـة يف املـتمون وقـ  وهلـذا  امللمنن أمري وجدإ ا(  رسوس صالة لنرى حياتنا يف

 احلـرا  علـ  باحلجـارة مـنهو عـدد وهجـو يبكـون وهـو النـا  فرجـ  األبـد إىل حبكمـ  تـلدي أن كـادت
 اخلالفـة دار علـ  الضـجة وضـجت وظلمـ  املـتمون حلكـو املناوئـة بالشـعارات نـادواآخـر  وعـدد ايـاتواحلم
 . 15) العبا  وبين املتمون يلعنون وهو بيوكو إىل النا  ورج 

 :-سرخس مدينة إىل الرضا  اإلمام سفر
 مدينـة وهـ  خسسـر  مدينـة إىل الرضـا  اإلمـا  م  ن لنا عندما قائالن: اهلروي الصلت أي شي نا ذكر
سجن  كتن  بيت يف  الرضا اإلما  ن س شرقان، كو 264تقريبا مشهد مدينة عن وتبعد ومرو الطو  بيت
 يف واألخر احلن بن اإلما  الرضا  سيد  ي ور أن الصلت أي عل  وكان العباس ، املتمون أراد  ما وهذا
 مـرة، مـن أك ـر منعـو  فقـد ال يـارات تلـك حـوس احلـرا  قبـلصـعوبات مـن   ــــيواج كـان ولكـن املنـ س، ذلـك
 كـان احلرا  عل  العطاء يف أغدت أن وبعد  اإلما  وايارة البيت إىل للدخوس الرشوة أسلوب إىل فلجاء
 وقـت لديـ  لـيس  الرضـا اإلمـا املقصـود  السـيد إن بـل لل يـارة، أجـااة نعطيـك ال أن األمـر لـيس ردهـو:
 واللقاء. لل وار

 السـجن عمـل مـا ؟ للقـاء وقـت لديـ  لـيس معـق وقلت:مـا الكـال  هـذا مـن بـتفتعج الصـلت أي يقـوس
 ركعـة، ألـف والنهار الليل يف يصل  أن  اعتقد الصلت ألي الكال  قلت قصرية؟ ب يارة وقت  ل  يسمع ال حع
 .رب  ويدعو مصال  يف والس يصل  واملغرب الرهرو  الصبام يف فهو ،لالنواف غري

 فـراا. لديـ  وقـت أي يف ايـارة أجـااة   ويتخـذ علـ  يتفضـل أن  ار احلـ مـن تللبـ الصـلت: ويـذكر أي
 مهمومـان  سـجينان  فرأيتـ ف   الرضا موس  بن عل  اإلما  عل  دخلت ربــــــــوص ك ري إحلاحا وبعد النهاية ويف

 علـ  أسـيطر أن سـعيت ولكـن بالـدموع عينـاي تأغرورقـ ذـدئــنـوع رـيــكـفـت حالـة يف احملـراب يف وجالسـان 
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الـي  الـداعيات هـذ  مـا ا(  رسـوس أبـن يـا فقلـت: النـا ، بـن توجـد دعايـات عـن فسـتلت ف  أحاسيسـ 
 تقـوس بتنـك يقولـون قلـت، ؟ يقولـون مـاذا  الرضـا اإلمـا  فقـاس ؟ إليـك نسـبت والـي النـا ، بـن توجـد
 خـال  يـا ،أهلـ  وقـاس: ان ومتعجبـ مهمومـان  السـماء إىل رأسـ  اإلمـا  فرفـ  ! لكـو عبيـد النـا  مجيـ  بـتن وتـدع 

 مـن هـذا أ ـ  وم األمـر، كـان مهمـا هـذا لأقـ م بـتين تشـهد وأنت !والسر نِ لبالعَ  وعام واالرضن السموات
 حقنـا يف املرـام أحـد هـ  وهـذ ِ  األمة هذ  ومن هلالء من بنا حل الذي بالرلو عام وأنت !وأجدادي آبائ 

 عنـا يقولـون النـا  كـان إذا  !السـال  عبـد يـا-وقـاس:  الرضـا اإلما  إ ّ  وألتفت اهلروي الشي  يقوس  14)
 فلمـت شـي نا: يقـوس . 13)؟  اشـرتيناهو َمـنْ  ِمـنْ  عبيـدان  ليسـوا وهـو بـاألحرار عبيـدنا فكيـف النـا  كـل هـذا

  ا( رسـوس ابن يا نعو وقلت: الرضا  اإلما  فبتسو اجلواب هذا بذهين نطر م ملاذا فقلت نفس 
 السـال : عبـد يـا فقـاس: ويـوةين ينبهـين أن أراد  اإلمـا  ولعـل بتعجـ  سـتلين. تقولـ  مـا صـحيع

 أعوذ ! ال....ال....ال بارتباإ ل  فقلت ؟ لنا تعاىل ا( وجبها الي الوالية هلذ  منكران  لست أنت :سامع ا(ال
 مـلمن ودودي بكـل نـاأ واحـدة، للحرـة ولـو الشـكل هـذا أفكـر الـذي اليـو  هلـذا يبقيـين ال أن أسـال ف  بـا(،

 .  18)  ا( رسوس أبن يا بواليتكو
 ر:والنا الجنة قسم علي
 فقاس: العباس  واملتمون الرضا  موس  بن عل   اإلما بن دار وحدي ان  رواية اهلروي الشي  نال ذكر
 أبـا يـا :وقـاس ل مـا  املـتمون فتلتفـت  نبـ ، جالسـان  الرضـا اإلمـا  وكـان يومـان  قصـر ف  يف جالسـان  املـتمون
  اإلمـا  فقـاس منـك، اجلـواب أ ـ  حـع عليـك ألرحهـا أن فكـرت ،قضـية بـا  شـغلت مدة منذ !احلسن

 والنـار اجلنـة قسـيو  لالـ  أي ابـن علـ  جـدإ بـتن تقـوس الـي الروايـة املـتمون: ؟ فقـاس القضـية هـذ  ماو 
 ؟ عبـا  بـن ا( عبد عن ئكآبا من  عت ما  !أمري: يا قائالن: الرضا اإلما  فتجاب ذلك يكون فكيف
 فقاس ذلك  عت وا( نعو املتمون: فقاس ،كفر وبغض  أميان ل ع قاس: ح  ا(  رسوس  عت قاس:
 اجلنـة إىل يـذه  لالـ   أي بن لألما  عل  حم  فكل هذا وعل  :الرضا  موس  بن عل  اإلما 
 أبا يا املتمون: فقاس  19) والنار اجلنة ويقس فعل  األسا  هذا وعل  النار إىل يذه  لعل  وعدو مبغت وكل

 جلست املن س اإلما  وصل فلما ا( رسوس علو وارل بتنك وأشهد بعدإ حلر  ا( أبقاين ال  !احلسن
:يا وفرم شوقا بكل جنب   ابـن علـ  عـن املتمون ب  أجبت جواب من أعج  ما  ا( رسوس أبن وقلتف
 !الصـلت أبـا يـا :الرضـا  اإلمـا  فقـاس للمـتمون، املناسـ  اجلـواب هـو ذلـك بـتن وأعتقـد  لالـ  أي
 آبائ  من    وهو أي عن  عت ألين ذلك، من أك ر إىل حيتا  املوضوع وإال ومن لت  احلاجة مبقدار ل  قلت
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 وتقـوس القيامـة يـو  والنـار اجلنـة قسـيو أنـت !علـ  يـا: قاس ا(  رسوس عن نقل امللمنن  أمري عن
 . 70) لك وذلك   اش   هذا هنوجل

 يقتل سو   الرضا اإلما  من متعددة ومناسبات  تلفة أماكن يف  عت يقوس: اهلروي الشي  ذكر
 يـتيت وال املصـيبة هـذ  تقـ  ال أن تعـاىل ا( مـن أرجـو كنـت لكـن فيـ  ا( بـارإ ال العباسـ  املـتمون يـدب بالسو
 ،يومـا  الرضـا اإلمـا  مصـرع ىر وا حيـان  أكـون ال حع قريبان  املصاب يكون ال أن األقل عل  أو اليو  ذلك
 مـن تـراب بقبضـة ينوأتـ الرشـيد هـارون فيهـا دفـن الـي القبـة تلـك إىل اذهـ  الصـلت أبـا قائالن:يـا  وأمـرين

 هـارون قـرب إىل فـذهبت الصـلت أبـا يقـوس  72) بيـدإ الـرتابنـتل   أنحـذران  ولكـن للقـرب األربعـة اإللـرا 
 علـ  ومـوالي سـيدي أمـا  ووضـعتها القماش من قطع  عل  الرتاب ووضعت  اإلما  أمرين كما وفعلت
 مـن جلبتـ  الـذي الـرتاب كومـة علـ  يـد  ووضـ  الـرتاب ذلـك إىل  اإلمـا  فنرـر  الرضـا موسـ  ابـن
 العجائـ ى رأ لـذين افـت ؟ البـاب مقابـل مـن أخذتـ  الـذي الـرتاب هـذا وقـاس: القبلـة لبـاب املقابلـة اجلهـة
 لكن !سيدي يا نعو وقلت: الرتاب جل  ملكان معرفت  من ك ريان  يستغرب م ،وإمامت  اإلما  علو من الك رية
 هـذ  يف رونفسـيح غـدا قـاس: إذ املتوقـ ، عـن وبعيـدة عجيبـة كانـت ذلـك بعـد اإلمـا   قاهلـا الـي اجلملة
 يـد  وضـ  ت نبـان جا الـرتاب فالقـا شـيةان  معهـا يفعلـوا أن ميكـن ال صـماء ةر  بصـ يصـطدمون وسـو  قـربان  الرتبـة
 قـرب مـن اليمـق اجلهـة مـن بـ  جةـت الـذي الـرتاب هـذا فقـاس: القـرب جانـ  من جلبت  الذي الرتاب كومة عل 
 بـ  فراحل ميكن ال القمة، حاد مبرتف  يصطدمون سو  وهنا  فقاس موالي، يا نعو:فقلت الرشيد هارون

 م ـل مرتفـ  سـيجدون أيضـا هنـا وقـاس: قـربلل اليسـرى اجلهـة مـن جلبتـ  الـذي الـرتاب علـ  يـد  وضـ  ت بـدن أ
 هـارون رأ  ةهـج مـن جلبتـ  الـذي الـرتاب بقـ  وأالن جانبـا، الـرتاب هـذا ألقـ  وأيضـا .للقـرب األميـن املرتفـ 

 وعنـدما قـربي، حفـر يف أنـت تشـارإ مشـكل  وسـو  توجـد ال الرتبـة هـذ  يف وقـاس: الرتاب هذا الرشيد اخذ
  الرضـا اإلمـا  علمـين الصـلت أبـا يقـوس الكلمـات: هـذ  واقرأ القرب قعر عل  يدإ ض  القرب قعر إىل تصل

 هـذا فكـان بالكامـل نسـيتها اإلمـا  دفـن مراسيو من االنتهاء بعد ولكن مجيعا حفرتها وأذكار كلمات
 من بقوة املاء سي ر  واألذكار الكلمات هذ  تقرأ عندما وقاس: بكالم  اإلما  استمر ت العجائ  من األمر
 القطعة هذ  خذ املاء، داخل وكبري  صغري  ا اإ ترى سو  اإلثناء هذ  ويف باملاء القرب ميأل حع قربال داخل
 ختـر  اخلبـ  فتافيـت الصـغرية األ ـاإ تتكـل وعنـدما منـ  األ ـاإ تتكـل حـع باملـاء وان رهـا اخلب  اسـحقها من

 سو  واألذكار الكلمات أخرى مرة قرأأ ت .األنرار عن ختتف  ت الصغرية األ اإ مجي  وتتكل كبري   ك 
 عـن احلالـة هـذ  ويشـاهد الـدفن مراسـيو حيضـر حـع عـين نيابـة املـتمون أدعـو القـرب، يف املـاء كـل األرض تبتل 
 جملس إىل مع  تعاس أنت  ، املتمون رسوس سيتيت أالن حتمان  سيقبل فقاس يقبل: م فقلت:وإذا قرب.
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 رأيـت إذا أمـا حتـ ، موضـوع أي يف فكلمـين متـين علـ  يتاءعبـ رأيـت اإذ اجمللـس، مـن اخلـرو  وعنـد املـتمون
 . 71)واحد بكلم  ولو تكلمين فال رأس  عل  عب يت

 هـذ  إن فقـاس:  الرضـا اإلمـا  مـن الكـال  هـذا  ـ  أن بعـد حالـ  يصـف اهلـروي الشـي  ويقـوس
  اإلمـا  لـبس ،يو ـالـ ذاــــــه أرَ  وم هـذا قبـل َمـتف  ويـاليتين قلـا يف النـار تقـأل  اإلمـا  مـن الكلمـات
 أن اسـتطي   اإلمـا  وخاد  مراف  بتين يعر  اجلمي  والن ف ـلـخ وأنـا املتمون رسوس خلف وذه  لباس 
 مكانـ  مـن فقـا   اإلمـا  علـ  نرـر  ووقـ  املـتمون جملـس وصـولنا وعنـد مكـان. أي يف اإلمـا  مـ  احضـر
 ونريـف مجيـل لبـ  املـتمون أمـا  كـان  انبـ ، اإلمـا  سواجلـ عينيـ  بـن مـن  اإلمـا  وقبل ختت  من ون س
 بالسـو سـق  الـذي ال ـاين النصـف وأعطـ  نصـف  وأكـل عنقـودان   نـم وأخـذ املتمون فمد املمتاا بالعن  ويفلوء
 م وأنـت وآكلـ  أستسـيغ  فكيـف النـادر، النـوع مـن وهـو إليـك اهـدي العنـ  هـذا وقـاس:  اإلمـا  إىل

 ا( والغي  بعلو باألسرار يعلو كان فقد اإلما   إما من ، تتكل أن ا( سوسر  ابن يا أرجوإ ب  تشاركين
 أذا بـا(، قسـما وقـاس: ذلـك، علـ  أصـر املـتمون ولكـن :األمـر هـذا عـن أعفـين قـائالن: فتجـاب وتعـاىل تبـارإ
 دمحمـبـ اإلمـا  ل ـعـ سوـــيق مـر  كـل ويف مـرات ثـالل  اإلمـا  مسـروران فتعتـذر أكـون سـو  منـ  تتكـل

 العن  هذا من حبات ثالل فق  جمربان   اإلما  فتكل قليل مبقدار ولو من  يتكل أن وعل   
 حبلـوس علمـت رأسـ  علـ  عباءتـ  وضـ  قـد اإلمـا  رأيـت وعنـدما اجمللـس مـن وخـر  رأسـ  علـ  عباءتـ  ووض 
 إال املـتمون قصـر عن ريان ك  تبعد ال  الرضا اإلما  دار إن ومبا :قد فعلها املتمون وان املصبية ووقوع البالء
 إىل وصـلنا وعنـدما القصـرية املسـافة هـذ  خـالس السـو شدة من مرات عدة ويقو  الس كان  اإلما  أن

 الـداخل مـن بتحكـا  البـاب فتغلقت الباب أغل  أن إ ّ  فتشار الكال  يستطي  ال  اإلما  كان البيت،
 كـان الـذي املكـان إىل اإلمـا  ذهـ  عنـدماو   ل مـا  األذى ويسـب  الـدار دخـوس ألحـد ميكـن ال حـع
 إىل وانرـر ومشـاالن  ميينـان  انرـري أمـري مـن حـرية يف بقيـت وأنـا و ـدد األرض علـ  بنفسـ  ألقـ  دائمـا بـ  الـس
  الرضـا اإلمـا  ابـن بتنـ  احتملـت، قبـل مـن أر  م الرضـا  اإلمـا  ك ـريا يشب  بصا وإذا الدار، ساحة
 الرضـا بعـد اإلمـا  هـو بتنـ  اعلـو كنـت مـا واحلقيقـة  !دخلـت أيـن مـن  ،ومغل موصد الباب سيدي: وقلت:

 جمـ  فـتن  اإلمـا  مـن املعجـ ات كـل بعيـين رأيـت ألين قـ  هـذ  اسـتس م  اجلـواد اإلمـا  وهـو 
 اإلمـا  علـ  عجيبـا شـيةا يكـن م األبـواب مغلقـة وهـ  الـدار ودخول  لو  إىل املدينة من  اجلواد اإلما 
 وأسـرع  77) ختصـك ال أشـياء عن تستس ال قائالن: املنور الوج  ذو الشاب ذلك وأجابين كو.ومعج ا لعلمهو

 رغـو مكانـ  مـن قـا   اجلـواد حممـد ولـد  علـ  الرضـا اإلمـا  عـن وقعـت فلمـا  الرضـا اإلمـا  إىل
 ســـجلو  ريفـــالش صـدر  إلـــ  م ـــوض  اجلـواد اإلمـا  واعتنـ  منـ ، يعـاين الـذي األلـيو والوضـ  الضـعف،
 شيةا افهو وم بالنجوى، وشرعا رأسيهما عل  العباءة  اإلما  فتلق   الرضا اإلما  فراش  عل االثنن
 صـحن إىل العباءة وجـاء هذ  اجلواد اإلما  وغطا  مكان  من  الرضا اإلما   دد ذلك وبعد جنواتا، من
 التسلية بكلمات فكلمين ا(  رسوس ابن يا خادمكو وقلت الصلت أبا يا وقاس: با   وناداين الدار
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 اإلمــا  كــال  شــديد فكــان بكــاء فبكيــت  !بارئهــاب التحقــت الرضــا  اإلمــا  روم بــتن علمــت
 تبكـ  ال اآلن قـاس: بكـائ  رأى فلمـا الرضـا  اإلمـا  ذهـ الرضـا  يف أجـرإ ا( عرـو !هكـذااجلـواد
 عشـتف  ينأ ومبـا  اإلمـا  بتجهيـ  معـان  نقـو  حـع باملـاء وأتـين نفـالتك و التغسـيل وسـائل وأحضـر أذهـ 
 ولكن البيت، يف موجود املاء سيدي فقلت: في ، ما بكل وأعلو  الرضا اإلما   ان  البيت هذا الن يلو 
 إمـا !امل ـ ن يف مغتسـل يوجـد :قاس  اجلواد اإلما  لكن تــالبي خار  من ب  يتنت أن أال مغتسل يوجد ال
  اجلـواد اإلمـا  مـرأل امت لـت هذا ورغ في  مغتسالن  ىأر  وم في  ما رتبتو  امل  ن دخلت عديدة مراتف أنا

  76) املغتسـل علـ   الرضـا اإلمـا  فوضـعنا جديـدان ونريفـان  مغتسـال أشـاهد هنـاإ أذا و امل ـ ن ودخلـت
 ولكـن  الرضـا اإلمـا  ومـوالي سـيدي وتكفن تغسيل أعماس بكل اجلواد  اإلما  أشارإ أن وأردت
 قـاس التغسـيل انتهـ  فلمـا ،إليـك حاجـ  ال و املالئكـة ستسـاعدين جانبـا أنـت قـاس: قـف  داجلـوا اإلمـا 
 الكفـن أيضـا: اجلـواد  فقـاس واحلنـوط الكفـن نعـد م فقلـت: واحلنـوط، بـالكفن أتـين  اجلـواد اإلمـا 
  مـا اإل خدمـة يف بقـائ  مـدة لـوس مطلقـا أراتـا وم امل  ن،ل داخ واحلنوط الكفن فكان امل  ن. داخل
 تـابوت، منلـك ال أقـوس أن خجلـت اهلـروي الشـي  يقـوس بالتـابوت أتـين أخـرى: مـرة اجلـواد  اإلمـا  فقاس

 اإلمـا  مقابـل ووضـعت  بـ  وأتيـت فرفعتـ  مطلقـان، قبـل مـن أرا  م تابوتـا فرأيـت امل ـ ن إىل مباشـرة وذهبـت
 خلـفالشـمس  وغابـت روبالغـ وقتهـا وكـان الرضـا اإلمـا  جنـااة علـ  امليـت صـالة صـلينا اجلـواد
 مشـاس ةواقعـالـ جباســـال  ـوهـ بينـالود جبـاس بسلسـلة اآلن تسـم  والـي اجلنـوب من لو  مبدينة احمليطة اجلباس
 وفجـتة بـالكال  انشغلنا الصالة وبعد  داجلوا اإلما  خلف وأنا املغرب صالة صلينا أيضا نيشابور مدينة
  اجلـواد اإلمـا  علـ  سـهالن األمر  هـذا فكـان السـماء إىل  وذهـ األعلـ  او التابوت وارتف  السقف انش 
 نقوس فماذا الرضا  اإلما   نااة املتمون سيطالبنا سيدي : اجلواد ل ما  وقلت ارتبكت فقد أنا إما
 تقلـ  ال عليك ريض ال الصلت أبا يا قل  قائالن  وبدون باس براحة اجلواد  اإلما  فتجاب نفعل؟ وماذا ل 

 األرض مغرب يف نا ميوت ال الصلت أبا يا قائالن  وأضا  .قريبان  مكافا إىل  االرض اإلما  ةجناا  سرتج 
 نصـف  مـن الليـل اقـرتب فلمـا دفنـ . قبل األرض مشرت يف ميوت عندما وصي  وبن بين  تعاىل ا( ام  أن إال

 اجلـواد  اإلمـا  قـاس الصـبع صـالة فلمـا صـلينا األوس مكانـ  يف التـابوت ونـ س أخـرى مـرة السـقف انشـ 
 الرضـا اإلمـا  جه نـا لـ  وقـل إليـك املـتمون الطاغيـة يـتيت أالن رالـدا بـاب وافـتع لتـــصـال أبـا يـا  ـــاذه

 من نر  أو يدخل أن وبدون أر ، فلو أخرى مرة  اجلواد اإلما  ألنرر ورجعت الدار، باب إىل فذهبت
 وقعـت فلمـا وحاشـيت  محايتـ  بـ  وحيـي  جـواد  علـ  اكبان ر  باملتمون وإذا الباب فتحت فلما أر  وم ذه  باب
 عرـو :فقلـت العـ اء صـاح  هـو انـ  ترهـر بكلمـات اع يـ  أن جمـرب وأنـا ؟ الرضا فعل ماذا :ستلين عل َ  عينا 
 بـالرتاب وألقـ  قميصـ  وشـ  األرض علـ  جـواد  مـن بنفسـ  ألقـ  املصـيبة هـذ  املتمون    فلما ! أجرإ ا(
 مـا بتحسـن الرضا جنااة جه وا حلاشيت ، األوامر اصدر ذلك وبعد لويلة ملدة صوت  تعل ب وبك  رأس  عل 
 ةجنـاا  جتهيـ  علـ  احـد اـرأ م بتنـ  يرـن وكـان اجلـواب هـذا املـتمون يتوقـ  وم اجلنـااة، جه نـا – فتجبتـ  ميكـن
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 صـا خائفـا بتـ مرتبكـا أج وأنـا هـذا؟ عمل من :وقاس بغض  فتعرتض علي ، ويصل  أوامر  بدون عهد   و 
 وهـو حالـ  اهلـروي شـي نا ويصـف  اإلما  ابن ان  أظن  لكن هو، من ادري وال وجه   الدار ودخل جاء
 ال ولكـن املـتمون مـن االنتقـا  وانترـرت انفـ  إىل روحـ  وصـلت اجلملـة هذ  قلت حع :فيقوس املتمون يكلو
 هـارون أي هـا دفـن الـي القبـة يف ربان قـ لـ  روافـاح :وقـاس عليـ ، املـتمون يعـرتض وم ذلـك حصـل كيـف ادري

 إىل بدايتـ  مـن الـدفن مراسـيو يف مشـاركتكو مـين اإلمـا  للـ  صـلت:ال ألي واحلـدي  لـ  فقلـت ..الرشـيد.
 القبـة حتـت املـتمون عليـ  جلـس كرسيان  احضروا.حاضران  وأكون باملراسيو إتشرت س نعو املتمون فقاس... فايت 
 ينترـر والكـل اخلـربة ذوي الـدفانن مـن عـدد واحضـروا خلفـ  وقفـوا املشيعون  هارون وباق أبو  فيها دفن الي
 أن بـذلك املـتمون وأراد الرشـيد هـارون رجلن من األسفل القسو إىل وأشار ..هنا. روافأح املتمون فقاس أمــــر
 مـا سـريعا نولكـ القـرب حبفـر الـدفانون دءبـ ،أبيـ  شـتن مـن يرفـ  وان  اـالرضـ اإلمـا  وهيبـة مكانـة من يقلل
 حفرها نستطي  ال املدينة معاوس بكل أتينا لو اخلليفة رةضح وقالوا:يا قلعها ميكن ال كبرية ص رة إىل وصلوا
 حفـر إىل واضـطر ذلـك عـن وعجـ وا كتولـ  األمـر وكـان اليسـرى ت اليمق اجلهة إىل املتمون فتشار أااحتها أو

 . 75) الرضا اإلما  قرب وصار بسهولة القرب فاروناحل فحفر هارون رأ  عند اي أبي  قرب أعل  يف القرب
 اقـرأ وبـدأت القـرب ارض علـ  يـدي وضـعت فرــــاحل نــــم احلفـارون انتهـ  قائالن:وعنـدما اهلـروي ويـذكر

 رجـتخو  القـرب ومـالء املـاء تفجـر وفجـتة  الرضـا اإلمـا  سـيدي عليهـا علمـين الـي واألذكــــار اتــــالكلم
 الكبـرية السـمكة جـاءت ت الصـغري السـمك وأكلهـا املـاء يف ونشـركا اخلبـ  قطعـة فسـحقت الصـغرية  ـاإاأل

رة ـيــبـكـال والسـمكة املـاء شـ ء كـل ف ـاختـ ت  الرضـا اإلمـا  قـاس كمـا الصـغرية األ ـاإ مجيـ  وابتلعـت
 نم هو الرضا  اإلما  هل املتمون فستلين ذاكريت، يف بق  ما وقرأت أخرى مرة القرب عل  يدي فوضعت
 أرانـا موتـ  بعـد وأالنحياتـ    ــــــف العجائـ  يرينـا كـان الرضـا: فقـاس نعـو، فقلـت الصـلت أبـا يـا هـذا علمـك

 اخرب كما الرضا موس  بن عل  اإلما  ودفن غسل ومراسيو استشهاد قصة جممل هذ  ،أيضا العجائ 
 اهلروي. الصلت أبا الدائو ورفيق  ادم خ ب 

 اإلمـا  دفـن مراسـيو يف كنا عندما قرأت ماذا ليعر  املتمون بطلا لأرس :فيقوس اهلروي الشي  ويضيف
 السـجن يف ي وألقـ  املـتمون فغضـ  قـرأت يفـا واحـدان  حرفـان  أتذكر م امللمنن أمري يا وا( فقلت  الرضا
 قتلـ . يف يسـتعجل م وهلـذا الكلمـات تلـك بسـماع راغبـان  كـان املـتمون أن احلـظ وحلسـن اخلنـات علـ  وضي 
 بـتين قـو  يصـدت وال واألذكـار الكلمـات هـذ  ملعرفـة علـ  يلـع واملـتمون كاملـة سـنة سـجين علـ   ومضـ

 ال ـاين اليـو  فجـر إىل اجلمعـة يـو  صـبام مـن بالصـالة وبـدأت اغتسلت اجلمعة ليلة يف اهلروي ويقوس نسيتها،
 اجلواد اإلما ب وإذا الفجر صالة ويف في  أنا ما من نلصين أن الطيبن بيت  وأهلحممد  حب  ا( إىل أتضرع وأنا
 يـا الـذهاب تريـد أيـن إىل وقـاس بيـدي وأمسك مع  هتــأن أن  ـــمن ل ـــول ةــال ن ان عل َ  داخل  فدا  روح )
 ثـواين أال تكـن فلـو وحاشـيت  املـتمون عيون عن بعيد ألن  هرات يف القد  بيي إىل بتعج  فقلت الصلت أبا
 مـن اهلـروي الصـلت أبـا الشـي  روا  مـا بعـت هـذا  74)  ـانا احـد يوجـد وال اتهـر  يف بيـي بـاب يف أنـا وإذا
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 ،احـد  يشـبه ال الـذي اهلائـل وعلمـ  العباسـ  املـتمون مـ  وحالتـ  الرضـا  موسـ  بـنعلـ   اإلمـا  أخبـار
  .ذلك من أك ر حتتمل ال البح  لبيعة ولكن

  الهروي الصلت أبي ي  المروية األحاديث الثالث: المبحث

 واحلدي  الرواية نقل يف  لمو  كان ان  لنا يتبن اهلروي الصلت أي الشي  ش صية يف البح  خالس من
أخـر  إىل بلـد مـن أحيانـا السـفر إىل ذلـك دفعـ  حـع  الطـاهرة ذريتـ  مـن واألئمـة  الكـر  النـا عـن
 عـن ناهيـك سـفر  نفقـات لتغطيـة كبـرية مبـالل ذلـك اجـل مـن واضـعا الروايـة ومحلـة احلـدي  علمـاء عـن حب ـان 
 حـدي  أو واحـدة روايـة اجـل مـن كلـ  ذلـك وكـان والشـاقة، الطويلـة الـرحالت هـذ  أثنـاء يبذلـ  الـذي اجلهـد
 اإلما  راف  وعندما  وسالم  ا( صالة وهعلي) األلهار األئمة احد أو ا(  رسوس عن موضوع واحد
 وضـحنا كمـا وفاتـ  حـع أبـدا رقـ فاي وم مالامـة أميـا فالامـ  حيتاجـ  الذي بالعلو ااخران  حبران  وجد  الرضا 
 بن ومن  الرضا اإلما  خاد  بعنوان ل ما  مالامت  وكانت البح  هذا من السابقة الصفحات يف ذلك
 أنـا  النـا قـوس  علـ الرتكيـ  شـديد وكـان  الكـر  الرسـوس أحاديـ  مـن اهلـروي الشـي  أورد  ما

 باها أراد فمن باها وعل  العلو مدينة أنا بقول : العل  امللك فتع ح صا وذكر   73) باها وعل  العلو مدينة
 وقولـ   املسـتقيو، طريـ ال بكـو سـلك مهـديان  هاديـان  جتـدو  عليـان  تولـوا أن  وقولـ   78)عليـان  فليـتت
 أنـت علـ  يـا وقولـ    79)القيامـة  يـو  احلـوض علـ َ  اديـر  حـع يفرتقـا ولن عل  م  واحل  احل  م  عل 
 الـذي الفـاروت األكـرب وأنـت الصـدي  وأنـت القيامـة يـو  يصـافحين مـن أوس وأنت وصدقين، ي أمن من أوس
 . 60)الرلمة  يعسوب واملاس امللمنن يعسوب وأنت والبالل احل  بن يفرت

 مـن والتتكـد حقيقتهـا عـن وحب ـ  الشـريفة النبويـة األحاديـ  من النوع هذا عل  الشي  اهلروي تركي  كان
 بـن متنقـل جنـد  لـذلك عنهـا البحـ  يف وجـدعليهـا،  ركـ  يـــال األمــــور أك ـر من كاروا وأشهر روايتها صحة
 . روات ف  يف ال قة ودرجة ينقل  الذي احلدي  صحة إلثبات والبلدان املدن

  موسـ  بـن علـ  اإلمـا   حممـد آس عام يومان  ستلت فيقوس: اهلروي الصلت أي شي نا يروي
 نعو  فقاس ؟ حاليا موجودتان تا وهل ؟ والنار اجلنة وتعاىل تبارإ ا( خل  هل ا(: رسوس ابن يا فقلت:

 ورأى اجلنة دخل واملعرا  اإلسراء ليلة السماء إىل ا(  رسوس عر  موجودتان وعندما تا الصلت أبا يا
 منـا ليسـوا هـلالء  فقـاس  !اآلن توجدان وال مقدرتان تا يقولون قو  هناإ ا( رسوس ابن يا فقلت جهنو
 وقـاس جهـنو، نـار يف دائمـا وسـيكون هـا ينتفـ  وم واليتنـا أنكـر فقـد والنـار اجلنـة كرنأ ومن منهو، لسنا وان
 هـذ  وتعـاىل تبـارإ قولـ  يف و  62) آن محـيو   وبـن بينهـا يطوفون  *اجملرمون ها يكذب الي جهنو هذ )تعاىل 
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 بينهـا ويطوفـون القيامـة يـو  يصـلوفا سـو  ها يكذبون الذين وناجملرم هلالء وان وجودها عل  تتكيد جهنو
 بإسناد الطوس  الشي  روى  61) اإلنسان يت يلها أن يستطي  وال احلرارة يف متنا  حار ماء أي آن محيو وبن
 الصـلت أي الشـي  أخـت ابـن اهلـروي الصـمد عبـد بـن امحـد ذكـر قـاس: العنربي حممد بن اللي  نصر أي عن

 عبـد)أنـا  كنـت قـاس الرضـا  اإلمـا  سـفر عـن اهلـروي صـاش بـن السـال  عبـد خـا  اـــــــــحدثن اسقـ اهلـروي
 حبـ  ا(  رسـوس أبـن يـا وقـالوا الفقهـاء و العلمـاء حضـرو  نيشـابور إىل سـفرة يف مع   صاش بن السال 
 علي  كانو  اهلود  من الشريف رأس   اإلما  فتخر  ب ، ننتف  أبائك عن حبدي  حدثنا الطيبن أجدادإ
 عن جربائيل حبياقاس: قاس  عن أي عن أبائ  عن أمري امللمنن عن رسوس ا(  وقاس: اخل  من رداء
أنا وحدي ياعبادي فاعبدوين وليعلو من لقيين منكو بشـهادة أن ال الـ   أال ال  ال ا( أنا أين قاس: تعاىل ا(

 فقـالوا يـتبن رسـوس ا(   67)صين أمـن مـن عـذاي اال ا(  لصا ها فتن  دخل حصين ومن دخل ح
 . 66) بيت ف  أهل ووالية ورسول  ا( لاعة قاسماأخالص الشهادة ؟ 

:  الرضـا اإلمـا  سيدي يومان  ستلت قاس: اهلروي للشي  حدي  ويف  ا(  رسـوس أبـن يـا وقلـتف
 فقـاس ؟ اجلنـة يف منـااهلو مـن تعـاىل ا( يـ ورون املـلمنن بـتن وهـو احملـدثون، روا  الذي احلدي  حوس رأيك ما

 وأنبيائـ   لوقاتـ  أفضـل  ا( رسـوس جـدي جعـل تعـاىل ا( إن مبـا  !الصـلت أبـا يـا الرضـا  اإلمـا 
 الرسوس يطي  من) تعاىل: فقاس تعاىل، ا( ك يارة واآلخرة الدنيا يف  نبي  وايارة لاعة وجعل ومالئكت 

  قولـ ويف  64) أيـديهو  فـوت ا( يـد ا( يبـايعون أمنـا يبايعونـك الـذين )إن: تعـاىل وقـاس  65)  ا( ألـاع فقـد
عنـ   ا( فـ  عمـا وينهـ  بـ  ا( أمـر مبـا يـتمر الكر   الرسوس ألن ا( ألاع فقد الرسوس يطي  من تعاىل

 نا علـ  تتكيـد فهـو ال انيـة املباركـة ةيـاال يف جـاء مـا أما وتعاىل، سبحان  ا( ل  يوح  مبا يتكلو أذن فهو  63)
 الـذين احلديبيـة امسـلمو  وهـو وتعـاىل سـبحان  ا( ألـاعوا فقـد برسـالت  ويـلمن املـلمنن مـن الرسـوس يبـاي  مـن
 . 68)برسالت  اوآمنو  الكر  الرسوس بايعوا

 آبائـ  عـن  الرضـا اإلمـا  عـن اهلـروي صـاش بـن السـال  عبـد عـن بإسـناد الصـدوت الشـي  وروى
 لـ  اسـتجاب هـا ا( دعـا مـن ا ـان  نوتسـعو  تسـعة وجـل عـ  ( ا(  رسـوس قـاس قـاس: الطـاهرين 

 ا( رسـوس ابن يا فقلت: يوما الرضا  اإلما  ستلت اهلروي الشي  ويقوس  69)اجلنة  دخل أحصاها ومن
 أبـا يـا فقـاس  الـذنوب ؟ مـن بـريةن رضـعا ألفاالن  بينهو أن رغو نوم  قو  هلك سب  بتي 
 الطوفان من سنةأربعن قبل  بالعقو أصاهو قد وتعاىل سبحان  ا( وكان رض ، ألفاس ينهوب يكن م الصلت
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  .ذناملـ بسـب  الـربيء وتعـاىل سـبحان  ا( يهلـك وم لفل أي بينهو يكن م هلكوا وعندما نسلهو وأنقط 
 فيقـوس اب وأصـح  نـوم النـا إمـا  50)  نـوم سيدنا نبوة، النبوة تكذيبهو بسب  فكان هالكهو وإما
مثانون  عددهو وكان األرض إىل مع  ومن نوم ون س اجلبل عل  السفينة رست عندما  الرضا اإلما  عنهو

 ش صان، مثانون كانوا أسلفنا وكما ألفو اننـــــــال م قرية و يت قرية املكان هذا يف  نوم تسسف ش صان 
 . 52)ال مانن  قرية او ال مانن منطقة تسم  العرات يف املوصل ةــنـــديـــــم غرب يف موجودة القرية هذ  والن

 موسـ  بن عل  اإلما  وموالي سيدي  عت اهلروي الشي  يقوس ال هراء  فالمة السيدة فضل ويف
 ا(  رسـوس اوجـين عندما قاس: ان  امللمنن  أمري اإلما  عن آبائ  عن أبي  عن يقوس: الرضا 
 يـا فقلـت اواجـك، يف وتـ  غمـ  مـن ري كفـاين كما عل  يا وأخر  بشرأ  : قاس ال هراء  فالمة من

 اجلنة، من وقرنفل سنبلة وبيد  جربائيل عل ّ  ن س: ا(  رسوس فقاس ؟ البشارة ه  ما  ا( رسوس
 تعاىل ا( أمر فقاس  والقرنفل السنبلة ،هذين قصة ما جربائيل يا حبيا يا فقلت ومشمتها من  فتخذكما
محعسـ   سـورة يقـرأن أن العـن حـور وأمـر اجلنـة وغر  وقصور وأفار أشجار ي ينوا أن وساكنيها اجلنة ةمالئك

 أمر ت لال   اي بن حممد بعل  بنت فالمة اوجت وجل: ع  ا( يقوس قاس: و املنادي ونادى يس،و 
 السـنبلة وهـذان والقرنفـل بلوالسن واجلواهر واللللل الياقوت وأمطرن هلالء ر و  فوت حلت غيومان  تعاىل ا(

 مباركة يبن إمنا الرواية هذ  وهو  51)إليك  هما أتيت العن وحور املالئكة ر و  عل  املطر هذا من والقرنفل
ال هـراء  فالمـة السـيدة العـاملن نسـاء بسـيدة املـلمنن أمـري سـيدنا بـ وا  مالئكتـ  وفرحـة وتعـاىل سـبحان  ا(

 .الكر   رسول  إىل ب  أوح  وتعاىل ا( سبحان  من بتمر أمنا رإاملبا ال وا  هذا أصل وان 
 الـ وا  هلـذا ولكـن وتعـاىل سـبحان  ا( مـن هـو أمنـا اإلنسان حياة يف خريان  حدل وأي التوفي  كل إن ولو
 وجل. ع  الباري دعن خصوصية املبارإ
 سـيدي جملـس يف كنـت سفيقـو  احلسـن  اإلمـا  استشـهاد عـن حدي  أيضا اهلروي شي نا روا  ويفا
يقتـل  م يقولـون  قـو  الكوفـة ألـرا  يف يوجـد ا(  رسـوس ابـن يـا فسـتلت :  الرضـا اإلمـا  ومـوالي
 الشـبهة هـذ  ألقـ  الشـام  أسـعد بـن وحنرلـ  مـر  بـن كعيسـ  السـماء إىل رفـ  وإمنا عل   بن احلسن

   الرضـا اإلمـا  فقـاس  57) سـبيال ملـلمننا علـ  للكـافرين ا( اعـل ولـن)الكرميـة  اآليـة هـذ  يف ويسـتدلون
 يقـاس أرض يف احلسـن ولـدي سـيقتل قـاس حيـ  ا( رسوس قوس وكذبوا وغضب ف  ا( لعنة عليهو كذبوا
 مـن درجـة أعلـ  هو اللذان  واحلسن  امللمنن أمري وقتل احلسن  قتل با( وقسمان  كربالء. هلا

 رسـوس عنـ  أخربنا ما هذا و شهيدان، بالسو أيضان  أنا ستقتل وا( شهيدان، يقتل أن اال منا وليس  احلسن
 وال حجـة توجـد الو:فهـ الكرميـة اآليـة معـق وإما وتعاىل. سبحان  ا( عن جربائيل ب  أخرب والذي ا( 
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 اجتـاواو  وهو  56) ح بغري األنبياء قتلوا الكافرين بعت أن عل  تدلل اآلية وهذ  امللمنن عل  للكافرين دليل
 إمنا ذكركا الي واألحادي  الروايات هذ  وتعاىل. سبحان  ا( عند وعقاهو وحساهو تعاىل ا( حرمات عل 
 ااخر وهو الرضا  موس  بن عل  اإلما  عن احلدي  يروي فهو اهلروي، الشي  روا  يفا بسي  ج ء ه 

 أحاديـ  روى مـن صـدتا فهـو األلهـار بيتـ  وأهـل الكـر   الرسـوس نعـ والروايـات باألحاديـ 
 وعـد  صـحت ف  وت بيـت احلـدي  نقـل يف النـا  أصـدت مـن كـانوا أيضـا وتـابعيهو الكـر   الرسـوس
  علي . اائد كال  إدخاس أو في  التحريف

 اهلروي: الصلت أي كرامات
 وجهـ  بـ  يضـ ء نـوران  كانـت وإمنـا عـابران  شـ ء اهلـروي الصـلت أي شـي نا ناهلـا الـي الكرامـات تكـن م

 ذكـر  مجيـل م ـاس ويف  الرضـا اإلمـا  وموالنـا سـيدنا حممـد أس عـام ومرافقـ  أصـحاب مـن ألنـ  شـرتامل
 القمـر إن أتعلـو يقوس:  55)  نوران  والقمر ضياء الشمس جعل الذي هو)تعاىل  قاس :في  يقوس اهلروي الشي 
 مـن كغـري  مسالشـ حـوس يـدور هـو ولكـن ضـياءا، يشـ  وال سـكنت  علـ  مرلـو للحيـاة وفاقـد احلجـر مـن

 علـ  فيضـ  الشـمس وضـياء نـور مـن يـنعكس ئ وضـيا نور  كان لذلك للشمس مسافة أقرها ومن الكواك 
الرضـا  لألمـا  مرافقتـ  إن يلكـد إمنـا البسـي  امل ـاس هـذا وهـو نوران  يش  فرتا  املرلو الليل يف وغريهو األرض أهل
 وقد والوالية اإلمامة نور ونور   اإلما  اءضي بذلك ومشل  وأدب  علم  من واادت أخالق  تبهذ إمنا 
 بنـت مـر  السـيدة أجابـت كمـا فيجيـبهو العلـو هذا أتيت أين من أي هذا، لك أين ل  من ليفق يوما، ستس
 ا(، عنـد من هو  وتقوس) هذا لكِ  أت  معها من كان الذي والغذاء الربكات عن أهلها ستهلا عندما عمران
 أي علـو يف هـذا الرضـا  موسـ  بـن علـ   حممـد أس عـام مـن هـو  أجي كنت الصلت أبا فيقوس
 صـاحلان  إنسـان وهـو ال وكيـف وتعـاىل سـبحان  ا( هـا أكرمـ  ومجـة ك ـرية فهـ  الكرامـات أمـا اهلـروي. الصـلت
 رقـدمل ايـاريت فف   وسالم ف  ا( صلوات مجيعان  عليهو)وأحفاد ف  نبي ِ  بيت وأهل وأحبائ  ا( أولياء خد  عابدان 
 خـاد  كتـاب يف مـذكورة ووجتهـا الروايـات بعـت املرقـد خـدا    قـ  اهلـروي الصـلت أي ومـوالي سـيدي
  منها. اهلروي الصلت أبو  االرض

 عـن الطـ  عجـ  أن وبعـد القلـ  مـرض مـن تشـتك  اوجتـ ف  كانـت ،أذربيجـان أهـا  مـن رجـالن  أن ذكـر
 مـن األوليـاء هلـلالء مبا تعاىل ا( عند من الشفاء هلا طل ي الصاحلن ا( أولياء مراقد إىل اوجها توج  شفائها
 شفاعت  بان للا إلي  متوسالن  الرضا موس  بن عل  وموالنا سيدنا مرقد إىل يوم ف  من فتوج  ا( عند شفاعة
 أبـا الشـي  قبـة حتـت والـدعوة ذهابالـبيـتمر    الرضـا اإلمـا  أن منامـ  يف فـرأى وتعـاىل سـبحان  ا( عنـد

 سبحان  ا( يدعو وجلس اهلروي الشي  مرقد إىل التا  اليو  صبام يف وتوج  منام  من فف ع اهلروي، الصلت
 سـبحان  ا( فاسـتجاب بالشـفاء اوجتـ ف   علـ ميـن أن اهلـروي الشـي  وخادمـ ف  الرضـا اإلمـا  حبـ  وتعـاىل

 . 54) مرضها نم الشفاء املرأة هلذ  وكت  وتعاىل لدعوا ف 
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 اهلـروي الشـي  مـ ار يف ليـةو الت مـدير وهـو ركلـ ا رضـا غـال  السـيد ذكر اهلروي الصلت أي م ار بناء وعن
 مبـالل أفـا وخصوصـان  البنـاء مبـالل نمتـت يف صـعوبات نواجـ  كنـا اهلـروي الشـي  ومـ ار مرقـد بنـاء أثنـاء قـائالن 
 با   متوجهان  إلي  رعوأتض اهلروي الشي  مرقد إىل أتوج  األمواس لقلة العمل يتوقف وعندما التكاليف باهضة
 سـبحان  ا( عنـد مسـتجاب دعائنـا فكـان األمـور لتسـيري املشـاري  هـذ  إ ـا  يف ليسـاعدين ا( عنـد وكراماتـ ف 
 فتتباع بالعجي  ال و بالغري  ليس وهذا  53) بالعمل املباشرة ويتو تس ا ال حي  من املبالل وتتتينا وتعاىل
 رهو عند الصاحلن ا( أولياء ومن لة وتعاىل سبحان  ا( عند  البيت أهل من لة يعرفون  البيت أهل

النبـوة  بيـت أهـل وأحبـاب ا( أولياء أكر  من واحدا اهلروي الصلت أي وشي نا ها. ا( أع هو الي وكراماكو
  الكرامات. هذ  ببعت وتعاىل سبحان  ا( نص  أن غرابة فال 

 الخاتمة

 حممـد الكـر  الرسـوس بيـت آس نصـرة يف دور هلـا كـان إسـالمية ش صـيةوي عبـد السـال  بـن صـاش اهلـر 
 بن الكاظو موس  بن الرضا عل  اإلما  وهو أال  البيت أهل أئمة ثامن خدمة يف حياكا وأفنت 

 أمـري اإلمـا  بـن الشـهيد احلسـن اإلمـا  بـن العابـدين ايـن السـجاد علـ  بـن البـاقر حممـد بـن الصـادت جعفـر
  الرضا اإلما  يد عل  تتلمذ وقد  وـيـلـسـتـال وأمت الصالة أفضل مجيعا عليهو) لال  أي بن عل  امللمنن
 نفسـ  لقـ  بـل الرضـا  اإلمـا  سـيد ف  خدمـة عـن العجـ  أو امللـل يومـان  يرهـر م عاملـان  مطيعـاف  خادمـان  وكـان
 دفـ  واإلخـالص احلـ  وهـذا البيـت  أهـل مـن حمـااهلـروي  الشـي لقـد كـان   الرضـا اإلمـا  خـاد 
 ،عنهو ومدافعان  البيت  أهل حب  عار  إنسان كل عل  للتهجو  البيت أهل أعداء هو بل أعدائ 
 مـن الك ـري جتـاوا فقد واحلقد، واالكا  اهلجو  من النوع هلذا املعرض اآلخر وال األوس هو اهلروي يكن م هلذا

 والغـ  بالكـذب واكامـ  اهلـروي الشـي  شـ   علـ   الرسـوس لعـرتة املناهضـن مـن  عصـر  علمـاء
 الرسـوس لعـرتة املـوالن أك ـر مـن كـان اهلـروي الشـي  إن كمـا حدي ـ ف، يف ويقولـ  يرويـ  مبـا ال قـة وعـد  واخلـداع
 كـل يف اهلـروي الشـي  حليـف والرفـر النصـر وكـان املتجاواين والتكفريين اخلوار  بوج  وقوفان  الكر  
 وم الـدين عـن اخلـارجن هـلالء ادعـاءات علـ  يلقيهـا كـان الـي لدامغـةاوأدلتـ   العلميـة وجلسـات  مناظراتـ 
 .من  النيل أو ب  الرفر من يوما يستطيعوا
 العباسـين احلكـا  أنرـار حمـ  جعلـ   لالـ  أي بـن علـ  ألبنـاء اهلروي الشي  ح  أن وجدنا كما

 وكـان املـوت حـع السـجون غياهـ  يف هـو ويلقـون النا  فادــــألح نـــاملقرب و احملبن كل يراقبون فهو
 وموال  سيد  قرب قرب ووفات  وإنقاذ  وتعاىل سبحان  ا( عناية لوال في  واملوت السجن اهلروي شي نا نصي 
 مـن إيـران يف سـالميةاال اجلمهوريـة يف احلكومـة لـدن مـن الكاملة الرعاية اهلروي الشي  فناس الرضا اإلما 
 الطـاهرة واملقامـات واملرقـد العبـادة دور كـل حـاس ذلك يف حال  .واألعماس بناءوال الطاهر املرقد تشييد حي 
  واالهتما . الرعاية يف
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 االشتراط والتوصيف  بناء القصيدة العربية بي 

The structure of Arabic poem between requirements and 

description 
                                    Dr. Ali Hossein Yusuf (1)د.علي حسين يوسف

         

 ملخص البحث 

شـرتاط، والتوصـيف، يعاجل البح  قضية بناء القصيدة، يف مـرحلي: االعـداد، واالجنـاا، او مـرحلي اال
 فيقصد بـ  يف البحـ : دراسـة شـروط ومعايري ، ،االنشاء او ،اخلل  او ،الصناعة او ،التكوين مبعق فالبناء
 ،االفكــار تكــوين وكيفيــة ،الشــعري االبــداع عمليــة ودراســة ،صــناعتها وقــوانن ،وخلقهــا ،القصــيدة تكــوين
 مــدى ودراســة االخيلــة وحتليــل ،عدمــ  مــن اصـدقه وبيــان ،العوالــف توصــيف وآليــات ،وشــرولها وتبلورهـا
 .دقتها

 نشـاة :حتتـ  وينـدر ، املنجـ  او، اخلـارج  او، الشـكل  او، اهليكلـ  فنعـين بـ : البنـاء ،املنجـ  اما البناء
 واجــ اء ،اخل... موشــع، قصــيدة، مقطوعــة، ارجــوا : القصــيد انــواع ،الشــكل  وتطورهــا ،شــكليا القصــيدة
الذي يشتمل عل  ، الداخل  ويشتمل ايضا عل  البناء. خا ة، موضوع ،ختل ، مقدمة، مطل : القصيدة

، اخلــــارج ، وااليقــــاع ،االســــالي ، الرتاكيــــ ، االلفــــا ، الشــــعرية معاجلــــة القضــــايا اآلتيــــة: توصــــيف اللغــــة
وتوصـــــيف الرمـــــوا، ، التجســـــيو، التجســــيد، التشـــــ ي ، انواعهـــــا، عناصــــرها، الفنيـــــة والصـــــورة ،الــــداخل 
 .واالخيلة، فوالعوال، واالفكار

Abstract 
Build the Arabic poem between characterization and requirement 
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This analytical research to an important issue, in Arabic literature, 

relating to the construction of the Arabic poem, in the case of 

characterization, in the case of the requirement, and depending on the 

nature of the material studied, this study divided the two sections preceded 

pave the linguistic definition and idiomatic to denote construction and 

understandable. 
The first topic on the study of construction, understood as indicating the 

shape done. While the other section, in construction as a normative 

concept means and configuration requirements in construction and 

creativity, and followed Alambgesan Conclusion The researcher found 

necessary to extract the most important findings and proposals. 

 Due to the appropriate analytical approach to the subject matter, 

paragraphs Thread has studied the data according to the curriculum. 

 المقدمة

الشعرية، من حبر   ل القصيدة من الناحية التكونية ــ يف املدونة العربية التقليدية ــ جمموعة من االبيات 
واحد، ملت   فيها قافية واحدة يف الغال ، اما عدد هذ  االبيـات، واحلـد االدى هلـا لتكـوين القصـيدة فقـد  
كـــان موضـــ  خـــال ، فقـــد رأى االخفـــ : ان ثالثـــة ابيـــات ميكـــن ان تللـــف قصـــيدة، لكـــن اك ـــر علمـــاء 

 العروض يرون ان القصيدة ا  اال تقل عن سبعة ابيات. 
ء القصيدة النقاد القدام ، واحملدثن، اىل احلد الـذي اصـبع هـذا املوضـوع املـادة االسـا  وقد شغل بنا

يف معرو الكت  النقدية، ونرران لتلك االتية، وجد الباح ، ان مفـاهيو موضـوعة بنـاء القصـيدة العربيـة، 
 ا البح .ومصطلحاكا، هذا التوظيف م تستوع   اما يف البح  االكادمي  بعد، ومن هنا كان هذ

وتبعان لطبيعة املادة املدروسة، قسمت هذ  الدراسة عل : مبح ن، سبقهما  هيد يف التعريف اللغوي، 
 واالصطالح  لداللة البناء، ومفهوم . 

قـا  املبحــ  االوس علــ : دراســة البنــاء، بوصــف  مفهومـا معياريــا يعــق بإشــرتالات التكــوين، واالنشــاء، 
الخر: يف البنـاء بوصـف  مفهومـا يـدس علـ  الشـكل املنجـ ، واعقـ  املبح ـن واالبداع، فيما كان املبح  ا

 خا ة، وجدها الباح  ضرورية إلست الص اهو النتائ  واملقرتحات. 
ونرــرا ملناســبة املــنه  التحليلــ  ملــادة البحــ ، فقــد درســت فقــرات املوضــوع علــ  وفــ  معطيــات ذلــك 

 املنه . 
تتب  آراء النقاد العرب قدام ، وحمدثن، وفراها، ودراستها،  وقد كان البح  مثرة جملهود، انص  عل 

وحتليلهـــا، وتقوميهـــا، االمـــر الـــذي افـــرا عـــددا مـــن الصـــعوبات، واملشـــاكل   لـــت يف تـــداخل افكـــار املـــادة 
املدروسة، واختال  االراء وتباينها احيانان، لكن الرغبة يف اجناا العمل خفف تلك الصعوبات، فضالن عن 

 من االصدقاء وال مالء الذين ال يس  الباح  اال تقد  الشكر واالمتنان هلو. مساندة ك ري
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 التمهيد: البناء... المفهوم والداللة

للبناء يف املعاجو اللغوية داللتان عامتان ا فهـو اوالن: يـدس علـ  الشـ ء املنجـ ، واملتحقـ  يف الوجـود، 
  مفهـــو  البنيـــة الـــي تعـــين: ))تلـــك املنرومـــة ذات ، وهـــذا املعـــق فـــإن مفهـــو  البنـــاء يـــراد 1)ومجعـــ  أبنيـــة 

 . 7)العناصر املتفاعلة، حي  كل عنصر يلدي وظيفة داخل املنرومة، وحتدد قيمت  هذ  الوظيف   
والبناء باملعق املتقد  ال بد ان يتكون من شكل ظاهر للعيان، سنطل  علي : البناء اخلـارج ، وشـكل 

خلارج  ويدس علي ، وسنطل  علي : البناء الداخل . ورمبا يقرتب هذا آخر غري ظاهر امنا يعكس  الشكل ا
 الفهو لبناء القصيدة من مفهو  تشومسك  يف البنية السطحية والبنية العميقة.

اما الداللة االخرى ملفهو  البناء فإفا حتيل اىل معق اجرائ ، وتدس عل  عمليـة خلـ  الـن  وإنشـائ ، 
 . 6) نقيت اهلد وصناعت ، فالبناء هذا املعق

عل  ان التميي  بن داللي البناء اخلارج  او الداخل  او داللي املنج  واالجرائـ  السـابقتن، م يكـن 
واضحان  امان عند اصحاب املعاجو اللغوية، وال عند النقاد القدام  او احملـدثن، فقـد اـد القـار  يف ك ـري 

 ان ك ريان يف مراد الكات  وقصد  ألي املفاهيو يعين. من املللفات الي تتحدل عن بناء القصيدة لبس
 االدي الدر  افرا فقد، متضاربة، متداخلة، ك رية ادها القصيدة لبناء اخلاصة للمصطلحات واملتتب 

 البنـاء، اهليكلـ  البنـاء، الفـين البنـاء، القصـيدة بناء: اتها من، اجملاس هذا يف املصطلحات من عددا العري
 آخر عدد عل  فضال، القصيدة تركي ، القصيدة شكل، العضوية الوحدة، املوضوعية لوحدةا، املوضوع 

 .وغريها، الشعر عمود، النس ، الصناعة: م ل، القدام  النقاد عليها اعتاد الي املفاهيو من
وقد انعكس عد  التميي  بن دالالت البناء عل  املفهـو  االصـطالح ، لـذلك فمـن الصـعوبة ان اـد 

  تعريفان دقيقان للبناء ـ بناء القصيدة ـ عنـد القـدماء او احملـدثن، فقـد اصـبع هـذا املفهـو  جمـاالن امـ  الباح
االراء املتباينة واملتناقضة الي تراوحت بن توصيف شكل القصيدة العربية، وبيان مفاصل جسدها وتركي  

هـذ  املعـاين واضـع وكبـري كـالفرت بـن  هيكلها، وبن عملية انشاء القصـيدة وتكوينهـا اجرائيـا، والفـرت بـن
وصـــفنا لبيـــت مـــن اخلـــار  ووصـــفنا ملكونـــات بنائـــ  ومـــواد ، او كـــالفرت بـــن ووصـــفنا لبيـــت مكتمـــل البنـــاء 

 ووصفنا لطريقة عمل بيت آخر يف لور االجناا. 
، وبناء عل  ما تقد ، ونتيجـة الخـتال  مفهـو  البنـاء، و ـاي  داللتـ  بـن شـكل  اخلـارج  او الـداخل 

وآليات تكوين ، يرى الباح  ان داللة البناء يفرتض ان ال تق  حتـت مفهـو  تعريفـ  موحـد امـ  املعنيـن 
السابقن يف سلة واحدة كمفهو  البناء الفين، او مصطلع شكل القصـيدة الـي انتشـرت مـلخرا بـن النقـاد 

 حدي ا، فلكل واحد من هذ  املفاهو ميدان حب   امل تلف عن االخر.
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 االول: البناء.... مفهوما معياريا اشتراطات الصناية والتكوي   المبحث

ان بناء القصيدة هذا املعق يعد مفهوما يفعـق مبـا اـ  ان تكـون عليـ  القصـيدة الناجحـة، فهـو ـــ هـذا 
التوظيـف ــــ اداة معياريــة، حيــاوس اجــرتام االشــرتالات اخلاصــة ملــا اــ  ان تكــون عليــ  القصــيدة، وقــد انتبــ  

، اذ ان لكــل واحــد  5) قتيبــ  هلــذا التمــاي  بــن بنــاء وآخــر حينمــا قــاس: ))املــديع بنــاء واهلجــاء بنــاء  ابــن 
 منهما متطلبات  النفسية، وشرول  الي يستوجب .

ويتضع يفا تقد  ان احلدي  عن البناء باملعق االجرائ  يق  عل  متطلبات صناعة القصيدة، مبكوناكا 
الرغو من كل مفهو  من هذين املفهومن اشرتالات تكوين  وخلق  اخلاصة ب ،  اخلارجية او الداخلية، عل 

ولــ  معـــايري  وشــرول  ايضـــا، وك ـــريا مــا تتضـــمن هـــذ  االشــرتالات دوافـــ  القـــوس الشــعري ومهيةاتـــ ، م لمـــا 
 تتضمن صفات النجام الش صية بالنسبة للمبدع. 

املميـ ة، ومعـايري جناحهـا، ومـا يتطلـ  علـ   افاض النقـاد قـدميان وحـدي ان يف شـروط بنـاء القصـيدة لذلك
الشـــاعر عملـــ ، اىل احلـــد الـــذي ميكـــن معـــ  القـــوس: ان اغلـــ  مـــا كتـــ  عـــن بنـــاء القصـــيدة يتضـــمن تلـــك 
االشـــرتالات، وإن م جنـــد يف مـــدوناكو فصـــال واضـــحا بـــن شـــروط بنـــاء هيكـــل القصـــيدة وشـــروط لغتهـــا 

 الشعرية واساليبها اللغوية والبالغية. 
اخلل  الشعري تتطل  شرولان، منها ما ا  ان يتوفر يف الشاعر، ومنهـا مـا اـ  ان يتـوفر ان عملية 

يف القصيدة، لك  ميكن القوس ان هذا الشاعر يتمي  عن غري  مبي ة معينة، وان تلك القصـيدة امنـاات عـن 
م يـة علـ  سواها بشروط انفردت ها، ومن حي  العمو  فالشـاعر املميـ  هـو الشـاعر الفحـل الـذي: ))لـ  

، امـــا الـــن  املميـــ  فم يتـــ : ))مـــا رأيتـــ  مـــتالحو االجـــ اء، ســـهل  4)غـــري  كم يـــة الفحـــل علـــ  احلقـــا   
، فالشــعر: ))صــناعة وضــرب مــن النســ ،  3)فــتعلو بــذلك انــ  افــرا افراغــا واحــدان، وســبك ســبكان واحــدان  

الفاظـ ، وان تكـون تلـك االلفـا  دالـة ، وعل  الشاعر ان يكون دقيقـان يف اختيـار  8)وجنس من التصوير  
علـــ  املقصـــود مـــن غـــري عنـــاء فـــإن: ))احســـن الكـــال  مـــا كـــان قليلـــ  يغنيـــك عـــن ك ـــري  ومعنـــا  يف ظـــاهر 

 . 9)لفر   
وقد فصلوا القوس يف اللفظ واملعق وشرولهما والعالقة بينهما، فمن الضروري ))ايفاء كل معـق حرـ  

. فاملعـاين للشـعر  20)اللفـا ، حـع يـربا يف احـس اي، واهـ  صـور   من العبارة، والباس  ما يشاكل  من ا
، وتبــدو  21)، فــإن: ))اللفــظ جســو وروحــ  املعــق   22)مبن لــة: ))املــادة املوضــوعة والشــعر فيهــا كالصــورة  

                                                        
 43/ 2ينرر، الشعر والشعراء:  5-
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الن عـــة التعلميـــة واضـــحة عنـــد النقـــاد العـــرب وهـــو بصـــدد عمليـــة اخللـــ  الشـــعري ومـــا يتطلبـــ  ذلـــك، يقـــوس 
ذا اردت ان تعر  موق  اللفظ الرشي  مـن القلـ ، وعرـو غنائـ  يف حتسـن الشـعر فتصـفع اجلرجاين: ))وا

، ويعلل اآلمدي القوس الساب  قائال: ))وينبغ  ان نعلـو  27)نسي  متيم  العرب، ومتغ   اهل احلجاا  
اىل ان ســوء التــتليف، ورداءة اللفــظ يــذه  بطــالوة املعــق الــدقي ، ويفســد ، ويعميــ  حــع حيــو  مســتمع  

 . 26)لوس تتمل  
امــا كيفيــة تكــوين القصــيدة فقــد نالــت حرــا وافــران مــن كــال  النقــاد العــرب الــذين تكلمــوا عــن صــناعة 
الشعر، وأوس ما يصادفنا يف ذلك: رسالة بشر بن املعتمر، الي حـاوس فيهـا وضـ  قواعـد الصـنعة، فيقـوس: 

اإ والتوعر، فإن التوعر يسـلمك اىل ))خذ من نفسك ساعة نشالك، وفراا بالك، واجابتها اياإ... وإي
التعقيد، والتعقيد هو الذي يهلك معانيك، ويشن الفاظك، ومن اراد معق كرميا فليلتمس ل  لفرا كرميا، 
فإن ح  املعق الشريف اللفظ الشريف، ومن حقها ان تصوفما عما يفسدتا ويهجنهـا، وعمـا تعـود مـن 

مس اظهارتا، وتـركن نفسـك مبالبسـتها، وقضـاء حقهـا، فكـن اجل  ان تكون اسوأ حاالن منك قبل ان تلت
يف ثــالل منــااس ا فــإن اوىل الــ الل: هــو ان يكــون لفرــك رشــيقان، عــذبا، وف مــان ســهال، ويكــون معنــاإ 
ظــــاهران مكشــــوفان، وقريبــــا معروفــــان... فــــان امكنــــك ان تبلــــل مــــن بيــــان لســــانك، وبالغــــة قلمــــك، ولطــــف 

ان تفهــو العامــة معــاين اخلاصــة وتكســوها االلفــا  الواســط  الــي ال مــداخلك، واقتــدارإ علــ  نفســك، اىل 
 .  25)تلطف عن الدتاء، وال جتفو عن االكفاء، فتنت البليل التا   

يف الن  الساب  حدد بشر ما مطلوب من الشاعر عملـ  لتـوفري الوقـت املناسـ  لقـوس الشـعر متمـ الن 
 مبا يتيت: 

 ساعة النشاط وفراا الباس.  .2
 النفس  )وإجابتها إياإ . االستعداد .1

 اما شروط الشعر الناجع فقد حددها بشر مبا يتيت: 
 اختيار االلفا  الكرمية للمعاين الكرمية.  .2
 ابعادتا عن اهلجنة.  .1
 اللفظ الرشي  العذب الف و السهل.  .7
 املعق الراهر املكشو  والقري  املعرو . .6
 . والتعقيد التوعر جتن  .5

عتمـر مـن اوائـل النقـاد الـذين ارسـوا قواعـد العمليـة الشـعرية، وشـرولها، وهذا ميكن ان يعـد بشـر بـن امل
 وعلي  ميكن ان يكون بشر ملسس هذا املفهو  من البناء، وواض  اسس ، وشرول . 

                                                        
 .16الوسالة:  27-
 . 601/  2املواانة:  26-
 .274ـ  275/  2البيان والتبن:  25-



 
 

604 

 31 :ال دد

 

ويفن اولوا عملية البناء الشـعري اهتمامـا مت ايـدان بعـد بشـر الناقـد ابـن لبالبـا الـذي وضـ  كتابـ  ـ عيـار 
يات عملية االبداع الشعري، وشـرولها، يقـوس ابـن لبالبـا: ))فـإذا اراد الشـاعر الشعر ـ ال ستقصاء مفصل

بناء قصيدة  ت املعق الذي يريد بناء الشعر علي  يف فكر  ن را، واعد ل  ما يلبسـ  ايـا  مـن االلفـا  الـي 
كل املعــق تطابقــ ، واالقــواس يف الــي توافقــ ، والــوان الــذي يســلس لــ  القــوس عليــ ، فــإذا اتفــ  لــ  بيــت يشــا 

الذي يرومـ  اثبتـ ، واعمـل فكـر  يف شـغل القـوايف مبـا نقتضـي  مـن املعـاين علـ  غـري تنسـي  للشـعر، وترتيـ  
لفنــون القــوس فيــ ، بــل يعلــ  كــل بيــت يتفــ  لــ  نرمــ  علــ  تفــوت مــا بينــ  وبــن مــا قبلــ ، فــاذا كملــت لــ  

امعهـان ملـا تشـتت منهـا، ت يتتمـل مـا املعاين، وك رت االبيات وف  بينها بتبيات تكون نراما هلـا، وسـلكا ج
قد ادا  الي  لبع  ونتجت  فكرت  يستقص  انتقاد ، ويرمو ما وه  من ، ويبدس بكل لفرة مسـتكره  لفرـة 

 .  24)سهلة نقية...  
فف  هذا الن  ـ الذي نقلنا  عل  لول  ألتيت  ـ يقسو ابن لبالبا مراحل نرو القصيدة عل  املراحل 

 اآلتية: 
 فا فكرة جمردة )ن ران .مرحلة كو  .2
 تشكيل الفكرة الن رية بقوال  الشعر والفاظ  وقوافي  واواان .  .1
 التسلسل يف االبيات وتالمحها. .7
 .  23)التهذي  وإعادة النرر يف القصيدة .6

ان اتيــة آراء ابــن لبالبــا يف عمليــة اخللــ  الشــعري تتجســد يف تــتثر النقــاد الــذين جــا وا بعــد  بتلــك 
و هالس العسكري يتابع  يف منهج  التعليم  فيوصـ  الشـاعر مبـا اـ  عليـ  فعلـ ، يقـوس االفكار، فهذا اب

العسكري: ))واذا اردت ان تعمل شعران فاحضر املعـاين الـي تريـد نرمهـا يف فكـرإ، واظهرهـا علـ  قلبـك، 
، وال تـتمكن والل  هلا وانا يتتى في  إيرادها، وقافية حيتملها، فمـن املعـاين مـا تـتمكن مـن نرمـ  يف قافيـة

من  يف اخرى، وتكون هذ  اقرب لريقان، وايسـر كلفـة منـ  مـن ذلـك، وإلن تعلـو الكـال  فتتخـذ  مـن فـوت 
فيجــئ سلســان ســهالن ذا حــالوة ورونــ  خــري مــن ان يعلــوإ فيجــئ كــ ان فجــا ومتجعــدا جلفــان، فــاذا عملـــت 

ار عل  ما حسن، وف و بابداس القصيدة فهذها، ونقحها بإلقاء ماغ ٍّ من ابياكا، ورل، ورذس، واالقتص
 . 28)حر  منها ب خر اجود من  حع تستوي اج ا ها، وتتضارع عواديها، واعجااها  

جند هنا ا ن ابا هالس العسكري قد لاب  يف آراء  ما قال  ابن لبالبا حع اننا ال نكاد نع ر عل  أي 
ي معـان يف اختيـار البيـت دون خال  بينهما عل  الضد من ابن رشي  الذي خـالف ابـن لبالبـا والعسـكر 

ان يسبق  بإختيار القافية، فيقوس: ))بل اصن  القسو االوس عل  ما اريد  ت التمس يف نفس  ما يلي  بـ  
مـن القـوايف بعـد ذلـك فـابين عليـ  القسـو ال ـاين، افعــل ذلـك كمـا يفعـل مـن يبـين البيـت علـ  القافيــة وم ار 
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غــري علـّ  شـيةان مـن لفــظ القسـو االوس اال يف النـدرة الــي ال ذلـك مب ـل علـ  وال يــ عجين عـن مـرادي وال ي
 . 29)يعتمد ها او عل  جهة التنقيع املفرط  

ان ابن رشي  يف هذا الن  يبدو وكتن  يتكلو عن جتربت  الذاتية بضـمري )االنـا  ال سـيما اذا علمنـا ان 
 الرجل شاعر مار  كتابة الشعر. 

ي هذا عند النقاد القدام  ك ريان ما اريد من  امورا تعليمية تص  وهكذا نلحظ ان البناء بشكل  املعيار 
يف اجنــام عمليــة االبــداع وكيفيــة تكــوين القصــيدة، اذ ان النقــد العــري القــد  كــان يف االعــو االغلــ  نقــدان 

كل توجيهيان تغل  علي   ة التعليمية، ت ان قلة النصـوص النقديـة الـي تناولـت املفهـو  االوس للبنـاء ـ الشـ
املنجــ  او البنــاء اهليكلــ  ـ قــد يفســر بــتن اولةــك النقــاد اعتــربوا ان شــكل القصــيدة العربيــة امــران مفروغــان منــ  
تســام عليــ  النــا ، فــال حاجــة للتفصــيل فيــ  وقــد تكلــو النقــاد العــرب علــ  وفــ  مــنه  معيــاري ارادوا مــن 

علـ  صـفات وخصـائ  تعـ  اصـحاها يف خالل  حماكاة امل ل الفنية املمتااة ))الي حيتوي كل م ـاس منهـا 
التعبري عنها. اما امل ل الفنية املطلقة من غري قيود وال حدود فإفا ال توجد يف الشعر وال يف أي ضرب من 

 .  10)ضروب الفن  
ويف النقـــد احلـــدي  جنـــد ان البنـــاء مبعنـــا  االجرائـــ  ـ التكـــوين واخللـــ  ـ اخـــذ شـــيةا مـــن اهتمـــا  النقـــاد 

الحـظ ان التتكيــد كــان منصـبا علــ  عمليـات االنشــاء والتكــوين يف قسـم  الــداخل  وقــد احملـدثن، لكــن امل
يعــود الســب  يف ذلــك اىل اي ــار مــا اــ  ان يكــون عليــ  املضــمون اجلديــد علــ  املنجــ  الشــكل  التقليــدي 
ــــة  ــــاء قــــد ســــةموا االشــــكاس البنائي ــــدهو، ت ان هــــلالء النقــــاد حــــاهلو حــــاس االدب اوال يف بنــــاء القصــــيدة عن
اجلاه ة،ومــالوا اىل احلريــة يف اختــاذ اشــكاس مبتكــرة، وكتمنــا اصــبع التتكيــد علــ  هــذا الفهــو للبنــاء الــداخل  
متطلبا عصريا، لذلك جند ان االشـرتالات الـي اـ  ان تكـون عليهـا العناصـر التكوينيـة االبداعيـة للعمـل 

اس البح  يف اغلـ  مـا كتـ  الشعري كانت متعلقة يف املكونات الداخلية للن  الشعري، لذلك كان جم
منصــــبا علــــ  مــــا اــــ  ان يكــــون عليــــ  بنــــاء القصــــيدة الــــداخل ، فمحمــــد عبــــد املــــنعو خفــــاج  اعــــل 
االشــرتالات التكوينيــة يفــا اــ  ان تتصــف عناصــر التجربــة الشــعرية واملوســيق  واخليــاس والصــورة الشــعرية 

م الــن  الشــعري حمصــورة ب الثــة ، يف حــن يــرى حممــد اكــ  عشــماوي ان عناصــر جنــا  12)والوحــدة الفكريــة
، وخلطـت نـااإ املالئكـة بـن  11)مكونات اساسية وكلها داخلية، وهـ  عنـد : الفكـرة والصـورة واملوسـيق 

، امـا امحـد   17)املوضوع واهليكل وان كانت رائـدة يف هـذ  التسـمية وقـد اضـافت عنصـري التفاصـيل والـوان
عناصـر البنـاء الداخليـة ايضـا وهـ  عنـد : العالفـة  كماس اك  فإن شـروط جنـام الـن  ال بـد ان تتـوافر يف

، اما صالم فضل فعل  الرغو من تقسيم  عناصـر البنـاء علـ  قسـمن: عناصـر  16)واخلياس واملعق واللغة 

                                                        
 .120/  2العمدة:  -29
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اال ان الواضع من كالم  انـ  يلكـد علـ  شـروط جنـام كـال   15)شكلية )صوتية  واخرى موضوعية )داللية 
الـــداخل ، فيمـــا جنـــد تلــك العناصـــر عنـــد حممـــد فتـــوم امحـــد تتحـــدد ب الثـــة: القســمن اللـــذن ميـــ الن البنـــاء 

، وكلهــا عناصــر داخليــة، امــا مرشــد ال بيــدي فيجــدها باربعــة عناصــر داخليــة  14)االيقــاع والرتكيــ  والداللــة
 .  13)ايضا: اللغة واملوسيقة والصورة واملوضوع

 
  المبحث الثاني:البناء... مفهوما وصفيا توصيف الشكل المنجز

تعـــد القصـــيدة عمـــال بنائيـــا، فهـــ  تبـــدأ بفكـــرة ذهنيـــة بســـيطة، لتنتهـــ   ســـد كتـــاي متحقـــ  وجوديـــا، 
 والقصيدة بشكلها املتحق  ختض  لتوصيفات ترسو مالحمها، م لما ختض  إلشرتالات تكفل جناحها.
الـي  والفرت بن توصيف القصيدة، بوصفها وحدة بنائية مكونة من اج اء متعددة، وبـن االشـرتالات

اــــ  ان تكــــون عليهــــا صــــناعة القصــــيدة كــــالفرت بــــن املــــادة املدروســــة ومــــنه  دراســــتها، فهمــــا ميــــدانان 
متغــايران، لكــل منهمــا اســتقالل  وخصوصــيت ، حبيــ  يصــبع اجلمــ  بينهمــا تعســفا واضــحا، بــل خلطــا ال 

 يسوغ  املنط .
انن السـابقن، مصـطلحات  وبناءا عل  ما تقد ، يصبع من الضروري، ان يكون لكل ميـدان مـن امليـد

اخلاصة، الي حتدد ــ وبدقة ــ هوية كل منهمـا، ليتسـق للـدار  واملتلقـ  معـا اخلـرو  بصـورة واضـحة لعمليـة 
 اخلل  الشعري.

واملتــــاب  للمــــأ النقــــدي العــــري املت صــــ  بدراســــة القصــــيدة العربيــــة، ال نفــــ  عليــــ  مــــا وقعــــت فيــــ  
مصــــطلح ، اىل درجــــة ميكــــن معهــــا ان نصــــف هــــذا اخللــــ   الدراســــات اخلاصــــة هــــذا اجلانــــ  مــــن خلــــ 

 بالفوض  املصطلحية، وسيكون هذا املبح  خاصا بدراسة البناء بوصف  شكال منج ا.
فالبناء مبعق الشكل املنج ، هو هيكل القصيدة القائو املاثل للعيان، ودراست  تعين توصيف مكونات 

دس عل  دراسة االج اء اخلارجية للقصيدة من: مقدمة اىل القصيدة اخلارجية، او الداخلية، أي ان  عمليا ي
 ت االنتقاس لدراسة املكونات الداخلية هلا الي تتكـون مـن: دراسـةالت ل  ت املوضوع وصوالن اىل اخلا ة، 

واالبيات، والبناء هذا املعق نادرا ما نتلف من  ،واالسالي  ،واجلمل ،والرتاكي  ،االلفا : الشعرية اللغة
ض آلخـــر، اومـــن شـــاعر آلخـــر، منـــذ نشـــوء القصـــيدة العربيـــة قبـــل االســـال  اىل العصـــر احلـــدي  اال يف غـــر 

 حاالت قليلة.
وبنــاءا علــ  مــا تقــد ، فــإن ميــدان البحــ ، وجمــاس الدراســة هلــذا املفهــو  مــن البنــاء انصــ  علــ  بنيــة 

اج ائهـا ملعرفـة اآلليـات  القصيدة اخلارجيـة، ت الوقـو  علـ  مـا ختفيـ  مـن آليـات داخليـة، ومـن ت تفكيـك
احلاكمة لعالقة تلك االج اء ببعضها، وهو هذا غـري معـين مبـا اـ  ان تكـون عليـ  تلـك االجـ اء معياريـا، 

                                                        
 196ينرر ، نررية البنائية يف النقد االدي:  15-
 . 65ينرر ، قراءة اخرى يف شعر املتنا:  -14
 .15ينرر ، بناء القصيدة الفين:  -13
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وغري معق ايضان مبا ا  ان تكون علي  عملية اخلل  الشـعري وادواتـ  مـن خيـاس او تصـوير او غـري ذلـك، 
 هو كائن وليس مبا ا  ان يكون. فهو مفهو  وصف  حتليل  وليس معياريا، معين مبا

القصــيدة  وفضــال علــ  مــا تقــد  فإنــ  يفــا ينــدر  حتــت هــذا املفهــو  مــن البنــاء توصــيف خطــوات انشــاء
 ويســتل  ، الشــعري العمــل مشــروع إ ــا  يف خطــوة   ــل املراحــل هــذ  مــن مرحلــة كــل: ))ان وصــناعتها، اذ

 وملــا، املشــرتكة القديــة الوحــدة بــراب  الوحــدات كتلــ يــرب  معنــوي او لفرــ  رابــ  ااــاد االســا  هلــذا تبعــان 
 موضــعها اللبنــات وضــ  يف براعــة اقتضــ  فقــد الشــعري البنــاء عمليــة يف منــ  البــد اســا املضــمار هــذا كــان

   18)  بعضان  بعضها م  املراحل اقطاب تتجاذب حع املناس 
ما قاس: ))و عـت بعـت اهـل وقد حاوس ابن قتيبة ان يض  تتسيسا تارنيا هلذا املفهو  من البناء حين

االدب يذكر ان مقصد القصيدة إمنا ابتدأ فيها بذكر الديار والدمن واآلثار. فبك  وشكا، وخال  الرب ، 
واسـتوقف الرفيــ ، ليجعـل ذلــك ســببا لـذكر اهلهــا الرــاعنن عنهـا، اذ كــان ناالــة العمـد يف احللــوس والرعــن 

مـاء اىل مـاء وانتجـاعهو وتتـبعهو مسـاق  الغيـ ، حيـ   عل  خال  ما عليـ  ناالـة املـدر، إل نتقـاهلو مـن 
كـــان، ت وصـــل ذلـــك بالنســـي  فشـــكا شـــدة الوجـــد وام الفـــرات، وفـــرط الصـــبابة والشـــوت، ليميـــل اــــو  
القلــوب، ويصــر  اليــ  الوجــو ... فــإذا علــو انــ  اســتوقف مــن االصــغاء اليــ  واالســتماع لــ ، عقــ  بااــاب 

سـهر، وسـرى اليـل، وحـر اهلجـري، وانضـاء الراحلـة والبعـري، فـاذا القـوس، فرحـل يف شـعر ، فشـكا النصـ  وال
علو ان  قد اوج  عل  صاحبة ح  الرجاء، وذمامة التتميل، وقرر عند  ما نال  من املكار  يف املسري، بدأ 

 . 19)يف املديع...  
اال انـ  جند يف الـن  السـاب  ان ابـن قتيبـة حـاوس ان يضـ  يـد  علـ  اجـ اء القصـيدة العربيـة االساسـي  

قــد  وأخــر بــن تلــك االجــ اء واملوضــوعات الــي تعاجلهــا ا فالشــاعر )مقصــد القصــيدة  يبــدأ باملقدمــة الــي 
تتضــــمن وصــــف الــــديار ت يــــذكر معاناتــــ ، ومــــن بعــــد ذلــــك يســــتوقف الصــــح  ليــــت ل  لــــذكر احبابــــ  

غرض  وهو املديع:  وهجرافو عنها بغية امالة قلوب السامعن الي  ليكون ذلك مدخالن مناسبا للدخوس يف
))فالشعراء يبدأون قصائدهو بوصف الديار وحاهلا يف نفوسهو من ذكريات وبالغ س واحلدي  عن احلبيبة 

 . 70)وديارها قبل ان ينتقلوا اىل ما نكبتهو ب  ضرورة العي  وهو املديع استجداء لرم  املمدوحن  
ور الذي يسري مبقتضا  الشاعر حينما يريد ويبدو ان هذا الرتتي  بن اج اء القصيدة كان اشب  بالدست

بناء قصيدة: ))فالشـاعر يبـد ها بوصـف االلـالس والـديار والنسـي ، ت يسـتطرد اىل وصـف الصـحراء، او 
حيوافا االليف والوحش ، حع إذا فرا من هذا الوصف خر  اىل الغـرض االساسـ  لقصـيدت  مـن الف ـر 

 . 72)، ورمبا ختمها باحلكو واالم اس  او املدم او اهلجاء او االعتذار او الرثاء

                                                        
 .22 : الروحة) العرات يف احلسن ما اال رثاء شعر 18-
 .96/  2الشعر والشعراء:  -19
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ومعــق هــذا ان االجــ اء البنائيــة للقصــيدة العربيــة علــ  وفــ  هــذا املفهــو  مــن البنــاء ااصــرت يف ثــالل 
وحـــدات: املقدمـــة والـــت ل  واملوضـــوع، وقـــد تناوهلـــا الشـــاعر العـــري حبســـ  مـــا ذكـــر  ابـــن قتيبـــة يف نصـــ  

لة والغرض، فلقد: ))حتددت صيل مدخل القصيدة اجلاهلية الساب  يف ثالل مراحل وه : االفتتام والرح
املوروثـــة عـــرب ثـــالل مراحـــل ا اوهلـــا: االفتتـــام الـــذي يعـــاجل فنـــون الطلـــل والرعـــن والنســـي  والغـــ س واخلمـــر 
والشــي  والشــكوى والفروســية ومــا اىل ذلــك مــن صــور ظلــت البيةــة اجلاهليــة تغــذيها، وحتــدها بالتفاصــيل 

 ـذها منفـذا تعبرييـا حلـدي  الـنفس يف تتملهـا للماضـ ... وثانيهـا: الرحلـة الـي املتجددة، وظل الشاعر يت
تت ذ ـ غالبان ـ جمرى وصف الناقة ورحلتها... وثال ها: الغرض الذي تعاجل  القصيدة ويتم ل يف االستجابة 

عبرييــا ال اآلنيــة لرــر  لــار  يســتدع  املــديع او اهلجــاء او الرثــاء او الف ــر...اخل ويت ــذ الشــاعر منفــذا ت
 . 71)ستشراف  الذايت وتطلع  اىل النموذ  االعل  مل ل  يف احلياة  

ونرى عند النقاد العرب القدماء تتكيدان عل  ضرورة  اسـك تلـك االجـ اء، فقـد اشـار احلـا   اىل ان: 
))القصيدة م لها م ل خل  االنسان يف اتصاس بعت اعضائ  بـبعت، فمـع انفصـل واحـد عـن اآلخـر، او 

، وهذا الكال  حييلنـا  77)  يف صحة الرتكي ، غادر باجلسو عاهة تت ون حماسن  وتعف  معام مجال   باين
اىل مفهـو  الوحـدة العضــوية للقصـيدة الـي يفــرتض ان تكـون كالكلمـة الواحــدة ))يف اشـتبا  أوهلـا ب خرهــا، 

 . 76)نسجان ولفران، ومعق  
ان املكونـات الداخليـة للقصـيدة العربيـة يعـد الوجـ   وفيما ن  البناء الداخل  فقد وجد النقاد العرب

اآلخر لبنائها اخلارج ، فقد ااد الدكتور نوري محودي القيس  عل  عناصر وحدة القصيدة عناصر اخرى 
تص  يف بنائها الداخل  منها: ))الرتاب  العضوي بن االغـراض الـي يطرقهـا الشـاعر، ووحـدة الفكـر الـي 

ل، وتـــراب  احلـــدل، وتـــراب  االفعـــاس الـــي تـــتيت وفـــ  ســـيات حمكـــو وتسلســـل تشـــد اج ائهـــا، ووحـــدة احلـــد
 . 75)مرتاب   

وقد جند هذا املفهـو  للبنـاء ـ مبعـق الشـكل املنجـ  ـ يقـرتب مـن دراسـة الوحـدة العضـوية للقصـيدة الـي 
تلـــك  ســب  ارســطو العـــرب يف الرتكيــ  علـــ  ضــروركا اثنـــاء حدي ــ  عـــن املتســاة اليونانيـــة اذ رأى ارســطو ان

االج اء ا  ان تكون متماسكة: ))حبي  اذا نقل او برت ج ء انفرط عقد الكل وت ع ع ألن ما ميكن ان 
 . 74)يضا  اوال يضا  دون نتيجة ملموسة ال يكون ج ءان من الكل  

وعلـ  الـرغو مـن تـالا  مكونـات البنـاء الــداخل  والبنـاء اخلـارج  للقصـيدة، وعـد  انفصـاهلما منطقيــا، 
ور اي واحد منهما دون تصور اآلخـر، يـرى الباحـ  ضـرورة فصـلهما يف دراسـة القصـيدة، اذ وصعوبة تص

                                                        
 .256يف النقد االدي:  71-
 .125/  2حلية احملاضرة:  77-
 .214عيار الشعر:  76-
 .209مالمع من صور البناء الفين لقصيدة احلرب:  75-
 .14فن الشعر:  74-



 

 بناء القص د  ال رب   ب   اال  راط وال وص ف 

622 

ان م جهما معا حتت مفهو  واحد يف الدراسة، وكتفما شيةا واحدا ك ريا يفا يلدي اىل نتائ  دراسية سلبية 
 ها.ال تص  يف الكشف عن آاليات القصيدة، ورمبا تلدى اىل تكوين صورة مشوشة وغري دقيقة عن

فقـــد اوجـــدت الدراســـات النقديـــة احلدي ـــة مصـــطلحا جديـــدا ملتبســـا هـــو: البنـــاء الفـــين، للداللـــة علـــ  
حممــوالت املصــطلحن الســابقن معــا، ومــن خــالس اســتعراض املتــون النقديــة احلدي ــة، واســتعراض مــا اجن تــ  

هيكـــل القصـــيدة او  اجلامعـــات مـــن رســـائل والـــاريع اكادمييـــة جنـــد ان املـــراد مبصـــطلع البنـــاء الفـــين: دراســـة
شــكلها املنجــ  فضــال علــ  دراســة البنــاء الــداخل  هلــا: اللغــة الشــعرية، واالســالي ، والصــورة الفنيــة، ورمبــا 
جتمــ  تلــك الدراســات بــن مكونــات القصــيدة املتقدمــة اىل جانــ  مــا اــ  ان تكــون عليــ  عمليــة اخللــ  

 الشعري، وهو مج  ال مربر ل  وال يسوغ  املنط  العقل .
اوقــ  هــذا املفهــو  ك ــريا مــن القــراء واملتلقــن العــرب يف لــبس، وقــد ال يســتطي  القــار  ان يتبــن لــ  لقــد 

مفهوما موحدا او تعريفا دقيقا يف دراسات النقاد املعاصرين، فقد بـان اخللـ  واضـحا يف املللفـات احلدي ـة 
ــــة، وعلــــ  ســــبيل ــــات القصــــيدة العربي ــــد املصــــطلحات اخلاصــــة بدراســــة مكون التم يــــل ورد  ةصــــوص حتدي

املصــــطلع املذكورعنــــد الــــدكتور مرشــــد ال بيــــدي واراد منــــ : ))بنــــاء العبــــارات والصــــور واملوســــيق  واالفكــــار 
، وهذا معق عا  غري  ص ، يشتمل عل   73)والرتكيبات اللغوية والعوالف املت لفة واملتضادة فيها...   

وحــدات القصــيدة الـذي يتفــ  مــ  الر يــة  دراسـة اوجــ  القصــيدة كلهـا، وهــو معــق يبتعـد مــن مفهــو  دراسـة
الســابقة ملفهــو  البنــاء، ويفــا ي يــد االمــر غموضــا والتباســا ان االســتاذ ال بيــدي يعــود ثانيــة ليعقــد مقارنــة بــن 
املصطلع املذكور ومصطلع آخر هو: الوحدة العضوية، قائالن: ))وان الفرت بن املفهومن فيما ترى يتعل  

دراسة الوحدة العضوية يتعل  البح  بدراسة العالقات الي ه  االقسـا  الـي  بطرائ  التحليل، فف  حالة
يتكــون منهــا الــن  بينمــا يف حالــة البنــاء الفــين يتعلــ  االمــر بدراســة العناصــر املكونــة للقصــيدة فضــالن عــن 
ك دراســة عالقــات االقســا  املكونــة هلــا، فالبنــاء الفــين... امشــل مــن وحــدة القصــيدة، وهــو يتضــمنها، ولــذل

 .  78)يكون من املناس  يف بنية العمل الفين ان نص  ج ءان من دراست  ملوضوع وحدة القصيدة  
وال ميكن التسلسو بصـحة هـذا الكـال  مبجملـ  لتناقضـ  ال سـيما يف اجلـ ء االخـري منـ  حينمـا اراد مـن 

نج ، وعملية اخلل  )مصطلع البناء الفين : الدراسة الشاملة للقصيدة أي جعل مفهوم  البناء: الشكل امل
والتكوين منرويات حتت ، م  االشارة اىل ان هـذا اللـبس الـذي يتم ـل يف تعمـيو مصـطلع البنـاء الفـين وارد 

 . 79)يف اك ر املصادر الي عنونت هذا العنوان
 ان  اذ ت، اوال االرباإ من ك ريان  ي ري فهو، دقي  غري مصطلع  الفين البناء) مصطلع ان الباح  ويرى

 اغلــ  يف العربيــة القصـيدة درســت قــد العربيـة النقديــة فاملدونــة، ثانيـا القــد  العــري النقـدي املــأ يف رديـ م
 .ذكرناتا اللذين البناء مفهوم  وف  عل  االحواس

                                                        
 .26ة الفين: بناء القصيد 73-
 .54ينرر،   ن:  -78
بناء القصيدة الفين يف النقد العري يف ضوء النقد احلدي  ، والبناء الفين للقصيدة العربية ، وبناء القصيدة يف شعر الشريف  -79

  .)الروحة 2950ـ  2900الرض  ، والبناء الفين يف قصيدة احلماسة العباسية ومراث  االما  احلسن يف الشعر العراق  
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وجنــد االمــر ذاتــ  عنــد الــدكتور جــودت ف ــر الــدين يف كتابــ  )شــكل القصــيدة العربيــة ، فقــد اســتعمل 
ـــي ـــاء الفـــين، فقـــد اســـتعمل مصـــطلع: الـــدكتور جـــودت مصـــطلحا آخـــر ل س اقـــل ارباكـــا مـــن مصـــطلع البن

الشكل، بوصف  مصطلحا جديدا يف دراسـة القصـيدة العربيـة، فقـد جعلـ  جامعـا ملفهـوم  البنـاء السـابقن 
 يف سلة واحدة، فالشكل عند  يتحدد هذ  املعادلة:

 الشكل = املعق + املبق
دين مفهـو  عـا  ميكـن للـدار  مـن خاللـ  دراسـة كـل وبذلك فإن مفهو  الشكل عند الدكتور ف ر الـ

 . 60)ما يتعل  بالقصيدة بصورة غري حمددة، يفا افقد هذا املصطلع هويت  
وبنــاءا علــ  مــا قــد  يــرى الباحــ  انــ  يتوجــ  علــ  الــدار  إن اراد معاجلــة الشــكل اخلــارج  املنجــ  

البنـاء اهليكلــ  هـو املصـطلع املالئــو وهيكلهـا املعمـاري واهلندسـ  فــإن مصـطلع البنـاء اخلــارج  اومصـطلع 
لدراست ، ويق  حتت هذا النوع من الدراسة: دراسة اللغة الشـعرية: االلفـا  والرتاكيـ  واجلمـل واالسـالي  
واالبيـــات، واجـــ اء القصـــيدة مـــن مقدمـــة وختلـــ  وموضـــوع وخا ـــة، فضـــال علـــ  دراســـة االيقـــاع بنوعيـــ : 

صــر القصــيدة الداخليــة: االفكــار والعوالــف، اخليــاس، الصــور اخلــارج  والــداخل ، امــا إذا أراد دراســة عنا
 الفنية، واحلاالت النفسية فإن مصطلع البناء الداخل  سيكون املصطلع املناس  لدراست . 

 

 خاتمة

من خالس العرض الساب  تبن للباح  ان مفهـو  البنـاء م حيـظ مبصـدات موحـد عنـد نقادنـا القـدام  
فهو  انطـوت موضـوعات ال جـام  ينهـا سـوى افـا تفعـق بدراسـة القصـيدة ال واحملدثن معان، فتحَت هذا امل

سيما بعد ان تناسل مصطلع البناء اىل مصطلحات غري دقيقة ال تف  مبصاديقها، وبناءا علـ  ذلـك يـرى 
الباح  ان مصطلحات م ل البناء الفين او البناء املوضوع  ال ضرورة هلا كوفا ت ري من االشكاليات اك ر 

تسلط  من اضواء يف اجملاالت الي تدرسها داخل اجلسد الشـعري التقليـدي، وتبعـان لـذلك وانسـياقان مـ   يفا
 املنط  العقل  نرى ان يدر  بناء القصيدة وف   ط  االيت:

 البناء مبعق عمليات التكوين او الصناعة او اخلل  او االنشاء، ويدر  حتت هذا الباب: 
 ها وقوانن صناعتها.أ. شروط تكوين القصيدة وخلق

 ب. ودراسة عملية االبداع الشعري.
  . كيفية تكوين االفكار وتبلورها وشرولها.

 د. آليات توصيف العوالف وبيان صدقها من عدم .
 ذ. حتليل االخيلة ودراسة مدى دقتها. 
 اما البناء املنج ، فيق  حتت  دراسة: 

                                                        
 .17ينرر، شكل القصيدة العربية:  -60
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 او املنج ، ويندر  حتت : اوالن: البناء اهليكل ، او الشكل ، او اخلارج ، 
 نشاة القصيدة شكليا وتطورها الشكل .  -أ
 انواع القصيد: ارجوا ، مقطوعة، قصيدة، موشع... اخل  -ب
 اج اء القصيدة: مطل ، مقدمة، ختل ، موضوع، خا ة.  -ت

 ثانيا: البناء الداخل ، ويدر :
 أ. اللغة الشعرية، االلفا ، الرتاكي ، االسالي . 

  ، الداخل . ب. االيقاع، اخلارج
  . الصورة الفنية، عناصرها، انواعها، التش ي ، التجسيد، التجسيو، الرم .

 د. االفكار، والعوالف، واالخيلة. 
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 في صنع القرار السياسي االمريكي الشركات الكبرىدور 

The role played by the major companies in the making of 

the American political decision 
          M.A. Mu'aid Jabbar Hasan Salihم.م. مؤيد جبار حسن صالح 

      

 ملخص

الشك فيما للماس من تتثري قوي عل  البق االقتصادية حوس العام، باعتبار  القل  النابت هلا. ومن 
لك امل يد من القوة والنفوذ. ويف الوقـت احلـا  اصـبحت الشـركة الطبيع  ان من ميتلك امل يد من  سو  ميت

الكيـــان الـــذي جتتمـــ  لديـــ  ر و  االمـــواس الضـــ مة، ومـــ  مـــرور الوقـــت والســـع  احملمـــو  للـــربع، نشـــتت 
 شركات جبارة  تلك اصوس مالية وموجودات ومي انيات توااي ما لدى دوس بتكملها.

ة الــي ختصصــت كــل منهــا يف جمــاالت اقتصــادية وجتاريــة ومــن ابــرا تلــك الشــركات، الشــركات االمريكيــ
 تلفة من صناعة االسلحة والبـرتوس مـرورا بـاإلعال  وانتهـاءا باملصـار  والبنـوإ. ونرـرا لطبيعـة التحالفـات 
والتكتالت بينها، اصبع كل منها يهيمن عل  اجملاس الذي يعمل في  وميار  نوع من االحتكـار والسـيطرة 

ن تلك الشركات الكـربى جتـاوات نطـات عملهـا، لتتـدخل بشـكل مباشـر وغـري مباشـر عل  االسوات. بل ا
يف صناعة القرار السياس  االمريك ، الداخل  من  واخلارج ، مبا يضمن هلا استمرار اعماهلـا وايـادة رحبهـا 

 وصيانة مصاحلها.
، استطاع اصحاب ونررا للطبيعة اخلاصة للنرا  السياس  االمريك ، وسبل احلكو واالنت ابات هناإ

املاس تكوين لوبيات تعمل لضمان مصاحلهو، حع وصل االمر إىل تبادس االدوار، فنرى عل  سبيل امل اس 
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رجل االعماس يصبع سياسيا  ضرما وقد نرى االخري يدخل إىل معرتإ التنافس التجاري ليصبع ثريا مـن 
 االثرياء.

كين عـن اصـحاب ر و  االمواس،وكـذلك ال غـق لـذا ميكـن االشـارة إىل ان ال غـق للسياسـين االمـري
لألخريين عن السياسين.فهما يكمالن بعضهما. فتي سياس  امريك  حيتا  إىل دعو ما  واعالم  من 
قبـــل كتلـــة اقتصـــادية معينـــة )غالبـــا مـــا تكـــون شـــركة كـــربى  ويف املقابـــل يقـــو  هـــو )او يطلـــ  منـــ   ضـــمان 

دية. فعال سبيل امل اس، أي محلة دعاية انت ابية ملرشح  الرئاسة مصاحلها عرب القرارات السياسية واالقتصا
والكـونغر  تتطلـ  انفـات مـا  يصـل إىل ماليـن الـدوالرات، فمـن غـري اصـحاب ال ـروات الضـ مة قــادر 

 عل  التربع ها، يف مقابل استمرار الوض  الراهن او تغيري  ملصلحة اجلهة املمولة.
صـــناعة القـــرار السياســـ  االمريكـــ  مبـــا  تلكـــ  مـــن عناصـــر القـــوة  ان الشـــركات الكـــربى تلعـــ  دورا يف

االقتصـادية والتـتثري السياسـ .حع ان نفوذهـا امتــد علـ  الشـعوب ايضـا، مبـا تتمتــ  بـ  مـن سـلطة اعالميــة 
هائلة تشكل الرأي العا  وتتحكو باألذوات واالم جة.

Summary 
Companies has been considered an important interface for the money 

Lobbies which controlling the US economy, and the latter has its 

ramifications within the structure of American policy institutions generally, 

which performing decision-making particulary. 
According to some analysts that the major companies as the arms and 

oil companies and money lobbies at Wall Street are the U.S. decision-

making teams. and the politicians and the legislatures are just a helping 

hand in order to pass the grand plans. And that the policies of successive 

US administrations, were always led by the main factor, to control of the 

countries which have been undergone the old colonialism in order to 

depletion its wealth and utilizing it for the benefit of the giant US 

companies, particularly those operating in the military and oil industries. 
Its naturally that the major companies has a main effect in political life 

as well as economic, especially if we noticed that the largest 1,000 

companies in the United States are responsible for 60% of GDP compared 

to 11 million small trading company. The contracting process does not 

create new opportunities for small businesses, as the the giants companies 

holding the power always. 
In our research we will seek to find out and explore what does major 

U.S companies and its role on the American political decision-making 

process. And does it current and future interests has direct implications on 

the U.S politicians attitudes? Is it possible that the politics Dominated by 

funds field, in the most strongest state in the world? 
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In order to meet the subject of research, I have divided it into three 

sections, however, in the first part, I dealt with the major companies In 

terms of meaning, structural, bases of and its Advantages. While I have 

devoted the second section, and shedding light on U.S political decision-

making process, starting with decision-making process concept, ending 

with the participating institutions in this process. While third section focus 

on the role of major companies in shaping internal and external U.S 

political decision-making. 

 المحتويات 

 ـــ املقدمة 
 ــــ املبح  األوس: ماهية الشركات الكربى

 ــــ املبح  ال اين: صن  القرار السياس  االمريك 
               ــــ املبح  ال ال : الشركات الكربى وصناعة القرار السياس  األمريك  

 ــــ اخلا ة   
 المقدمة

لــوي املــاس املــتحكو يف االقتصــاد األمريكــ ، وهــذا  أتيــة البحــ : تعــد الشــركات واجهــة مهمــة لــدى
األخري ل  تشعبات  املعروفة داخل بنية ملسسـات السياسـة األمريكيـة بصـورة عامـة، ويف صـانعة القـرار منهـا 

 بصورة خاصة.
وحبس  بعت احملللن أن الشركات الكربى كشركات السالم والبرتوس ولوي املاس يف ووس سرتيت هو 

للقــرار األمريك ،والساســة والســلطة التشــريعية جمــرد جهــة مســاعدة لتمريــر اخلطــ  الكــربى.  الفريــ  الصــان 
وأن احملــرإ لــبعت سياســات اإلدارات األمريكيــة املتعاقبــة، كــان دومــا الســيطرة علــ  البلــدان الــي خضــعت 

ة وةاصــة لالســتعمار القــد  واســتن ا  ثرواكــا وتوظيــف هــذ  ال ــروات لصــاش الشــركات األمريكيــة العمالقــ
 العاملة منها يف حقل الصناعات العسكرية والبرتولية.

ــــاة السياســــية عــــالوة علــــ  االقتصــــادية،  إن مــــن الطبيعــــ  أن يكــــون للشــــركات الكــــربى شــــتن يف احلي
مـن إمجـا  النـات  القـوم   % 40شـركة يف أمريكـا هـ  مسـلولة عـن  2000خصوصان إذا علمنا أن اكـرب 

رية. إن عمليــة التعاقـد ال ختلـ  فرصــان جديـدة للشـركات الصــغرية، إذ إن مليـون شــركة جتاريـة صـغ 22مقابـل
 السلطة تضل بيد الشركات العمالقة، كما هو احلاس دائما.

وسنفرتض ان الشـركات الكـربى ذات مصـاش متعـدد وقـد تقـو  بالتـدخل بـن احلـن واالخـر يف الشـتن 
عرفــة ماهيــة هــذ  الشــركات األمريكيــة العــا  لضــمان مصــاحلها. لــذا ســيكون مــن اهــدا  البحــ  الســع  مل

الكربى واستطالع دورها يف عملية صن  القرار السياس  األمريك . وهل أن مصاش تلك الشركات اآلنية 
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واملستقبلية هلا تتثري مباشـر علـ  توجهـات الساسـة األمـريكين ؟ أمـن املمكـن أن يـتحكو عـام املـاس بعـام 
 م ؟ السياسة يف دولة تعد األقوى يف العا

هيكلية البح : ولغرض االحالة مبوضوع البح ، فقد مت تقسيو حمتويات  عل  ثالثة مباح ، تناولنا 
يف املبحــ  االوس الشــركات الكــربى مــن حيــ  املعــق واهليكيليــة وعالئمهــا ومرتك اكــا، امــا املبحــ  ال ــاين 

قــرار انتهــاءا بامللسســات فقــد خصــ  لصــن  القــرار السياســ  يف امريكــا، بدايــة مــن مفهــو  عمليــة صــن  ال
املن رلة يف ذلك. يف حن يرك  املبح  ال ال  عل  الشركات الكربى ودورها يف صناعة القرار السياسـ  

 االمريك  داخليا وخارجيا.
 المبحث األول: ماهية الشركات الكبرى

 املطلب االول: مفهوم الشركات الكربى
ا، بينما ينصر  اآلخر إىل الش   املعنوي املم ل للشركة معنيان، يذه  األوس إىل عقد الشركة ذاك

هلا. فه  هذا املعق عبارة عن جمموعـة أمـواس وحصـ  يقـدمها الشـركاء لتكـون ذمـة ماليـة واحـدة مسـتقلة 
والـذي يهمنـا املعـق ال ـاين للتعريـف الـذي يركـ    1) عن ذيفهو الش صية و صصة لتحقي  مشـروع معـن.

 كة ولبيعتها اهلادفة للربع. عل  توضيع ما تتكون من  الشر 
إن الشركات الي سنتكلو عنها شركات عمالقة توااي سيولتها املالية مي انيات دوس بتكملها، لذا من 
الطبيع  أن يربا دورها عل  الساحة الداخلية )الولنية  ويتجاوا حدود الدولة إىل ما هو )عامل  . كذلك 

  فاعلة استطاعت أن تتغلغل يف مجي  مفاصل الدولة سنالحظ أفا شكلت بصورة تراكمية مجاعات ضغ
 ومنها ملسسات صن  القرار وجتذرت هناإ.

ويف تعريف األستاذ وائل حممد إ اعيل جلماعات الضغ ، أشارة لدور الشركات فيقوس: أما مجاعات 
املصــــاش،فه  تلــــك اجلماعــــات واجلمعيــــات والنقابــــات والشـــــركات الــــي جتمعهــــا مصــــلحة مشــــرتكة فيمـــــا 

 .  7)بينها،و ار   تلف وسائل الضغ  للتتثري عل  القرار احلكوم  والتشريع 
ومن ذلك نستنت  أن الشـركات مكـون أسـا  يف مجاعـات املصـاش الـي تسـع  مـن خـالس عملهـا إىل 

 التتثري يف النرو السياسية وبالنتيجة التحكو بقراراكا ك  تتواف  م  أهدافها ومصاحلها.
لكــربى مــن القــوى املــلثرة يف توجيــ  السياســة اخلارجيــة األمريكيــة، ويتجلــ  هــذا كمــا تعــد الشــركات ا

ـــاألمن القـــوم   ـــدور مـــن خـــالس النفـــوذ الواســـ  هلـــا يف  تلـــف دوس العـــام. ولـــذا أصـــبحت ذات صـــلة ب ال
 للواليات املتحدة وهذا يعكس مدى االرتباط بن هذ  الشركات وملسسات صن  القرار األمريك . 

                                                        
 .5، ص 2، ط2937لال  حسن موس ، املوج  يف الشركات التجارية، مطبعة معار ، بغداد،  - 1
شــلون اخلارجيــة، ألروحــة وائــل حممــد أ اعيــل، النرــا  السياســ  االمريكــ ، دراســة يف العالقــة بــن الــرئيس والكــونغر  يف ال - 7

 .38، ص 2991دكتورا ، جامعة بغداد، كلية العلو  السياسية، 
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  الشـركات العمالقـة علـ   تلـف جمـاالت االقتصـاد والتجـارة والعمـل الرحبـ  املتنـوع، تنام  نشاط هذ
فم ال أكرب مخس شركات أمريكية   ل جتم  الشركات املنتجة للسالم، وصلت مبـالل عقودهـا فايـة عـا  

 م  واارة الدفاع االمريكية كاأليت:  1001
 ر مليار دوال 23لوكهيد مارتن......................  .2
 مليار دوالر  24بوينل.............................  .1
 مليار دوالر  3نورثروب غرومان...................  .7
 مليار دوالر  3جنراس دينامكس...................  .6
 6مليار دوالر 7،4يونايتد تكنولوج ..................  .5

 ابون لدى شـركات إنتـا  السـالم الـي وال نف  عل  أحد أن امللسسة العسكرية األمريكية ه  أكرب
 تّكون امللسسة الصناعية العسكرية، ومن هذ  احلقيقة نستطي  فهو معطين: 

األوس: دور اجلي  األمريك  خار  بالد  بات مي ل منشطا مهما ل نتا  الصناع  العسكري ولعملية 
 تصريف هذا اإلنتا  يف أسوات اجليوش احلليفة واملنال  الساخنة.

اين: السلك احلري األمريك ، يعمل عل  توظيـف مةـات ألـو  االمـريكين مـن الشـباب والعـاللن ال 
 . 5)عن العمل،وهذا يساهو يف ختفيف املشاكل االجتماعية واالقتصادية الناجتة عن البطالة 

 املطلب الثاني:الشركات الكربى والشركات متعددة الجنسية 
عل  الشركات الض مة الي تشكل شركات فرعية يف عـدد مـن الشركات متعددة اجلنسية،تعبري يطل  

. وتعمل الشـركات الفرعيـة ضـمن البلـد اخلارج ،لكنهـا حتـافظ علـ   4)البلدان الصناعية وتسوت منتجاكا 
روابطها م  الشركة اال  يف الولن. أي إفا الشركات الي يضي  السوت الداخل  مبنتجاكا،فتمتد نشالاكا 

بلــدها األصــل ،والذي يكـون فيــ  مقرهــا الر ــ ، فتنشـ ء فروعــا )شــركات  هلــا يف بلــدان إىل خـار  حــدود 
 عدة.

لقــد ظهــرت يف البدايــة الشــركات األوربيــة كعــابرة للقــارات ، كنســتلة السويســرية و فليــبس اهلولنديــة، ت 
 تبعتها الشركات األمريكية، ومن أبراها تلك العاملة يف جماس البرتوس.

مبكان التفري  بن املصطلحن، وةاصة يف احلالة األمريكية، لكـن الـذي يهمنـا يف  ويبدو من الصعوبة
حب نــا هــذا الشــركات املن رلــة يف العمــل السياســ  فضــال عــن مهنتهــا الرئيســة، التجــارة والــربع والتصــني . 

 وللشركات الكربى ثالثة خصائ  رئيسة:
  مليار دوالر.207تقدر)مبيعات  2980ض امة حجو مبيعاكا، شركة أكسون حققت عا   .2

                                                        
 .582، ص 1007ن ع السالم واالمن القوم ، الكتاب السنوي، مرك  دراسات الوحدة العربية، بريوت  - 6
لـو  السياسـية، جامعـة النهــرين، بـاهر مـردان مضـ ور، مسـتقبل االسـرتاتيجية االمريكيـة يف العــرات، رسـالة ماجسـتري، كليـة الع - 5
 .205، ص 1003
 .95سعد حق ، العالقات الدولية، كلية العلو  السياسية، جامعة بغداد، ص  - 4
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 ألف ش  . 800أعداد عماهلا كبري، شركة جنراس موتورا لديها ما يقارب  .1
 بلدا. 80هلا فروع يف أك ر من  IBMانتشارها الواس  عامليا، شركة  .7

وترك  هذ  الشركات نشالاكا عل  قطاعات متنوعة م ل النف ، السيارات، خدمات التتمن، املالية، 
السياسة وغريها. 

  ر ات النف  الكبرى )الس  الكبا ( .3
يوضـــع أضـــ و ســـت شـــركات نفـــ  ليســـت يفلوكـــة للدولـــة، حســـ  وســـائل (supermajor)مصـــطلع 

 :اإلعال  املالية العاملية. وتتاجر بت اء جتارية  تلفة وه 
بدأت تلك الشركات بالرهور يف أواخر  ، شل، ي ي، شيفرون، كونوكو فليبس،توتاس.إكسون موبيل

ات، بسب  االنكماش احلاد يف أسعار النف . فبدأت شركات النف  الكربى باالنـدما  يف حماولـة التسعين
لتحسن وضعها االقتصادي، والتحوط من تقلبات أسـعار الـنف ، وتقليـل الـوفرة االحتياليـة املاليـة وذلـك 

   3)من خالس إعادة است مارها.
  ( وال ر    )ال مالق  السب  ت ر ات اإلعالم واالتصاال .1

لقـد شــهدت تسـعينات القــرن املنصـر  حراكــان حممومــان باجتـا  االنــدماجات واالسـتحواذات بــن شــركات 
اإلعــــــال  واالتصـــاالت والرتفيـــ ،حع بلغـــت ذروكـــا بتوائـــل عقـــد األلفـــن، القضـــية ليســـت األحجـــا  املاليـــة 

تفـــوقها حجمـا ، ولكـن  الض مة هلـذ  الكيانـات اإلعالميـة اجلديـدة، فهنـاإ بنـوإ وشـركات بـرتوس وأدويـة
اإلشــــكاس هو احتكار نوع النشــاط الذي  ارس  هذ  الشركات، فالقوة الكــــامنة يف اإلعـــــال  ختـرتت كيـان  

 كل رجل وامرأة ولـــــفل يف اجملتم . وأكرب هذ  الشركات:
ن السـيطرة :انطلقت هذ  الشركة من أملانيا يف نشاط النشر و كنت مـ Bertelsmannبريتل مان ◙

 23دار نشـر حـوس العـام، كمـا تـدير  400عل  عشرات الشركات حع استحوذت عل  ما ال يقـل عـن 
 10شـركات إنتـا  وتوايـ  سـينمائ  واـو  4حمطة إذاعية يف فرنسا إضافة إىل عدد آخـر يف اوربـا، و تلـك 

شــركات إنتــــــا   8تلــك هــذ  الشـــــركة حمطــة تلف يونيـــــة يف  تلــف الــدوس األوروبيــة، ويف اإلنتــا  املوســــــيق   
 موســيق  إضافة إىل شركات إنرتنت.

:تتّسسـت دنيواكـوربد يف أسـرتاليا بقيـادة الش صـية اإلعالميـة العامليـة News Corp نيـوا كـورب ◙
دروبــرت مـــردوإد، وأصـــبحت  تلـــك عشـــرات امللسســـات اإلعالميـــة يف أســـرتاليا وأمريكـــا الالتينيـــة وأوروبـــا 

مليـار دوالر، وتشـمل عـددان كبـريان مـن  78 الواليات املتحـدة، تقـدر أصـوس هـذ  الشـركة بنحـو وكندا وحع
حمطة مرتبطة ها،  11اإلذاعات من أتها دفوكس نيواد النالقة باسو اليمن املتطر  األمريك ، و لديها 

مريكيــة، و ــــــتلك عــدد مــن وحمطــة دســكاي نيــواد الربيطانيــة الشــهرية والــي   ــــــل نفـــــس خـــــــ  دفــوكسد األ

                                                        
3 - http://ar.wikipedia.org/wiki 
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اجملالت والصحف الشهرية من أبراها دنيويورإ بوستد األمريكية ودالتامي د الربيطانية، فضالن عن شركات 
 يف جماس اإلنرتنت.

  يف دلوكيود، وكم يالكا من الشركات العمالقة 2964:تتسست هذ  الشركة عا  SONYسوين ◙
ات املعروفــة إىل عــدة أنشــطة رئيســة، فهــ   تلــك أشــهر شــركات جتــاوا نشــاط دســويند صــناعة اإللكرتونيــ

شـركات توايـ   4شـركات إنتـا  سـينمائ ، كمـا تـدير 8اإلنتا  السينمائ  م ـل شـركة دكوملبيـاد إضـافة إىل 
شـركة تلف يونيــة يف اهلنـد واليابــان وأمريكـا الالتينيــة والشـرت األوســ ،  21ألفالمهـا السـينمائية، إضــافة إىل 

ك دور عـــرض مســـرح  وســـينمائ  وشـــركات إنتـــا  موســـيق  إضـــافة إىل إنتـــا  اإللكرتونيـــات و تلـــك كـــذل
 وحع شركات التتمن.

:تعد هذ  الشركة ثال  أكرب شركة إعال  يف العام، وتشت  ا هـا مـن Walt Disney وولت دي ين ◙
مـدن املالهـ  إىل مـا نشالها األصل  يف مدن املاله  األمريكية الشهرية، ولقد جتاوا نشاط هـذ  الشـركة 

صـحف مـن شـرت الواليـات  5جمـالت أمريكيـة و 6دور نشـر و 7هو أهو بك ري، حي  استحوذت عل  
املتحدة إىل غرها، ولكن لعـل أهـو مـا تسـيطر عليـ  احملطـات التلف يونيـة املهمـة م ـل حمطـة دأيـ . ي. سـ د 

(ABC شـــركات توايـــ   5لـــك دديـــ يند حمطـــات تلف يونيـــة أخــرى، كمـــا  ت 3  الذائعــة الصـــيت إضـــافة إىل
 حمطة إذاعية حوس العام. 70سينمائ ،فضال عن دور العرض املسرح ،عالوة عل  او 

شـركات إحـداها يف  7:تتسست هذ  الشـركة مـن انـدما  vivendi universal فيفندي ينيفريساس ◙
فيفنديد شركتن لالتصاالت يف إنتا  األفال  والربام  التلف يونية واإلذاعية،  تلك د 1جماس االتصاالت و

شركات ل نتـا   9شركات خلدمات اإلنرتنت، كما  تلك  7األرضية والالسلكية، ودار نشر يف فرنسا، و
ــــد انرتناشــــوناس  6املوســــيق ، و ــــا  الســــينمائ  مــــن أبراهــــا ديونيفريســــاس ســــتوديواد وديونايت شــــركات ل نت

شـــركات توايــ  مـــن أشـــهرها دكنـــاس  6  بكتشــراد، ولكـــ  تضـــمن توايــ  إنتاجهـــا اســـتحوذت الشــركة علـــ
 بلو د األوروبية وديو. إ . أي . نتوركسد.

  األمريكية CBS:انطلقت هذ  الشركة إثر إندما  بن شركة دس . ي. إ د ) Viacomفياكو  ◙
العمالقـــة وشـــركة دفيـــاكو د، و  ـــت ذلـــك عـــن تتســـيس أكـــرب شـــركة إعالميـــة علـــ  مســـتوى العـــام، أمـــا 

كهــا وتــديرها هــذ  الشــركة، فك ــري جــدا، بيــد أن معرمهــا معــرو  حــع علــ  مســتوى الشــركات الــي  تل
دور نشر أخرى، كما  7الشرت األوس  واخللي  العري،  تلك دفياكو د دار نشر دتكلوديوند فضال عن 

حمطة ووحدة إنتا  تلف يوين من أشهرها دس . ي.  17 تلك شركة إنتا  األفال  الشهرية دباراماونتد، و
 د، ودشوتا د الي يعشقها الشباب، وكذلك دذا مويف تشانيلد حملا األفال ، وايادة عل  ذلك،  تلك إ

 هذ  الشركات عشرات الفروع يف جماس اإلنرتنت ودور عرض السينما واملسرم.
:يعـد إنـدما  شـركي دأيـ . أو. إسد ودتـا  وورنـرد أضـ و إنـدما  A.O.L أي . أو. إس. تا  وورنر ◙
  مليـــار دوالر، حمققـــان املركـــ  األوس بـــن 245ســـتوى العـــام، حيـــ  بلـــل جممـــوع أصـــوس اإلنـــدما  )علـــ  م

الشركات العمالقة ، يذكر أن الشركة األوىل كانت ترك  أنشطتها يف جماس االتصاالت بينما كانت األخرى 
  CNN. إند ) تلــك سلســلة كبــرية مــن اجملــالت العريقــة وشــركات إنتــا  تلف يــوين عامليــة م ــل دســ . إن
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الشهرية. ومن اجملالت اململوكة هلا جمالت دتا د وداليفد، ودفورتشند ودسبورتس السرتيتدد، فضال عن 
دور نشــر وشــركات ل نتــا  الســينمائ  م ــل شــركة دوورنــر بــرذراد الــي   ــل عراقــة  5جملــة، كمــا  لــك  13

 صناعة السينما األمريكية.
املية بلل اإلنفات عل  اإلعال  العامل ، والذي يشمل الطباعة وحبس  أحدى الشركات االستشارية الع

 ، أي إنـــــ  فـــــات دخـــــل بعـــــت الـــــدوس 1003  ترليـــــون دوالر فايـــــة عـــــا  286والتلف يـــــون وغريتـــــا اـــــو )
بتضــعا ، املقلــ  هنــا لــيس ضــ امة املبلــل فحســ  ولكــن أوجــ  إنفاقــ ، فاملبــالل املنفقــة علــ  اإلعالنــات 

ـــرقو املـــذكور، ولكـــن املالحـــظ بالفعـــل هـــو أن قســـمان كبـــريان مـــن هـــذ  التجاريـــة قـــد ال   ـــل ســـوى  عشـــر ال
 . 8)املي انيات تنف  لصياغة الرأي العا  الغري والتتثري علي  مبا ند  املتنفذين بتلك البالد

 
 المبحث الثاني: صنع القرار السياسي في أمريكا

 املطلب االول:مفهوم عملية صنع القرار
ل انية ودراسات صن  القرار تشهد منوان مت ايدان، كون القرار يشكل عنصران مرك يان يف منذ احلرب العاملية ا

العمليــة السياســية، ورمبــا وردت إشــارات غامضــة ملفهــو  اختــاذ القــرار يف بعــت الدراســات الــي تبحــ  يف 
اخلفيــة  التــاري  الدبلوماســ  أو نشــالات امللسســات احلكوميــة. فعلمــاء الــنفس عمــدوا إىل دراســة الــدواف 

وراء القرارات الي يت ذها الفرد، أما علماء االقتصاد فاهتمامهو ترك  عل  قرارات املسـتهلك أو املنـت  أو 
املســــت مر، وذهــــ  علمــــاء اإلدارة إىل البحــــ  يف كيفيــــة حتســــن مســــتوى أداء األجهــــ ة التنفيذيــــة العاملــــة 

هتما  إىل تلك القرارات الي تعـرب عـن سـلوإ وترشيد اختاذ القرار، أما يف العلو  السياسية فقد انصر  اال
 تلك القوى امللثرة يف عمليات صن  السياسة. 

إن عملية صن  القرار جتري بن لـرفن، لـر  يقـرر وحمـي  حيتضـن القـرار مـن قبـل ومـن بعـد أو بيةـة، 
ارات. والطر  املقرر هو الدولة مـن خـالس األشـ اص امل ـولن يف اإلفصـام عـن مضـموفا باألفعـاس والقـر 

أمــا البيةــة فتكــون ذات بعــد امــاين ومكــاين، فهنــاإ البيةــة الســابقة للقــرار وتكــون يف ذهــن صــاح  القــرار 
وخارج  أي بيةة سيكولوجية وبيةة موضوعية، أما البيةة الالحقة للقرار فه  األخرى ذات بعد سيكولوج  

 . 9)روموضوع ، وهذ  السلسلة من املعطيات املتواصلة تشكل عملية صن  القرا
ويعــر  ريتشــارد ســنايدر عمليــة صــن  القــرار بتفــا ))العمليــة االجتماعيــة الــي يــتو مــن خالهلــا اختيــار 
مشــكلة لتكــون موضــعان لقــرار مــا، وينــت  عــن ذلــك االختيــار ظهــور عــدد حمــدود مــن البــدائل يــتو اختيــار 

أن  يقصـد هـذ  العمليـة . ويرى الدكتور إ اعيل صربي مقلد  20)أحدها لوضع  موض  التنفيذ والتطبي   

                                                        
8 - .http://pr.sv.net/aw/2006/September2006/arabic/pages082.htm 
 .34، ص2983شركة أياد للطباعة كاظو هاشو نعمة: العالقات الدولية، بغداد،  - 9
، السـنة السادسـة 221حممد سعد أبو عـامود: صـن  القـرار السياسـ  يف احلقبـة السـاداتية، املسـتقبل العـري، بريوت،العـدد  - 20
 .221، ص2988
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))التوصــل إىل صــيغة عمــل معقولــة مــن بــن بــدائل عــدة متنافســة والقــرارات كلهــا ترمــ  إىل حتقيــ  أهــدا  
  22)بعينها أو تفادي حدول نتائ  غري مرغوب فيها  

وهناإ من ميّي  بن عملية صن  القرار والقرار نفس ، فمما ال شك في  أن عملية صن  القرار السياس  
اتساعان من القرار، ألن القرار تعبري عن امل رجات الـي تـرتب  بـاملوقف. أمـا عمليـة صـن  القرار،فهـ    أك ر

كــل مــا يــرتب  بــاملوقف مــن مــدخالت وحمرجــات فضــالن عــن التفاعــل بينهــا. إن صــن  القــرار عمليــة كيةــة 
لبـــدائل األرجــــع أو للمعلومـــات وصـــياغة للبــــدائل لعـــال  مشــــكلة، بينمـــا يشـــري اختــــاذ القـــرار إىل اختيــــار ا

،وبالتا  يكون القرار اختيار لبديل من البدائل ونض  لتوجي  فري  العمل أو املستشارين الذين  21)األم ل
 . 27)يوضحون ما لكل بديل وما علي 

والقـــرار كمـــا يعرفـــ  عـــام السياســـة األمريكـــ  ديفيـــد ايســـتون: )) رجـــات النرـــا  السياســـ  الـــي تـــواع 
قيو داخل اجملتم   . وهنـا يسـت د  ايسـتون السياسـة مبعـق الت صـي  السـلطوي السلطة عل  أساسها ال

للقيو عل  مستوى اجملتم  ككل. وهذا نتلف القرار عن السياسة يف أن  اختيار بـن جمموعـة مـن البـدائل 
 يف حلرة معينة حمددة ب مان معن. أما السياسة فتتسو بالعمو . 

 ويف رأينا أن القرار السياس  هو:
 . عمل إرادي لصان  القرار يعمل بتصميو عل  أن يكون متطاب  م  الواق .2
 . وجود موقف )مشكلة  تواج  صان  القرار وقد حتددت مكانان وامانان وموضوعان.1
. القــــرار يعــــين االنتقــــاس مــــن اإللــــار التصــــوري للبيةــــة الســــابقة وميكــــن وصــــفها بتفــــا عــــام الغايــــات 7

 ستطي  أن ادد  بتن  مشكلة واجهت صان  القرار السياس  وا  معاجلت . واألهدا  إىل الواق  الذي ن
 

 يف صنع القرار السياسي األمريكي الحكومية اثر املؤسساتاملطلب الثاني:
م يعــد القــرار السياسـ  األمريكــ  شــانان داخليــان خاصـان بالواليــات املتحــدة األمريكيــة ،2965منـذ عــا  

ات التسـلع لكسـ  امليـ ان الـدو  ب وبدايـة احلـرب البـاردة وانب ـات سـنظهـور القطبـن العـاملي بسـب وذلك 
ت ظهـــر مـــا اصـــطلع علـــ  تســـميت  بـــاحلروب الصـــغرية أو  ،لصـــاش االحتـــاد الســـوفيي أو الواليـــات املتحـــدة

غدا القرار السياس  األمريك  شانان  ذاإ منذ ،اإلقليمية الي تغذي عملية كس  التواان ما بن العمالقن
إذ إن ايـــان يغطـــ  ةروجـــ  وصـــدور  علـــ  التحـــوالت العامليـــة ويشـــملها حتـــت مرلـــة االســـرتاتيجية العامـــةعامل

تصـــن  نفســـها مـــن خـــالس الـــديناميات االقتصـــادية ومصـــلحة املـــوالن  ادة  عـــ ةالسياســـة الداخليـــة األمريكيـــ
اجلمهــوري أو  ن مرشــح  احلــ بإفــ أيضــا،األمريكــ  إال إن هــذ  الديناميــة تتغــذى عــرب القــرارات اخلارجيــة 

                                                        
 . 169، ص2932إ اعيل صربي مقلد: العالقات السياسية الدولية.دراسة يف األصوس والنرريات، الكويت، - 22
 .25، ص2989،  وا 1، العدد 10السلم : مهنية اإلدارة، عام الفكر، السنة  عل  - 21
حممــد علــ  العــويين: أصــوس العلــو  السياســية، نرريــة الدولــة، الفكــر السياســ ، الــرأي العــا  واإلعــال ، العالقــات الدوليــة،  - 27

 .29، ص2982القاهرة، عام الكت  
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السياســـة اخلارجيـــة ضـــمن  طرحـــاناحلـــ ب الـــدميقرال  وتـــا احلـــ بن الرئيســـين يف الواليـــات املتحـــدة أخـــذا ي
عد  براجمهما االنت ابية، ومن هنا يتت القرار السياس  األمريك  قراران دوليان داخليان يف وقت واحد إال إن بف 

  26)من غري . أك رالدو  هو الذي كان شامالن 

 وألقيــت أوس قنبلــة نوويــة يف التــاري  علــ  مدينــة )هريوشــيما  ،القــرار السياســ  األمريك خــالس  فمــن
لك  ختضــ  اليابــان إىل االستســال  وعــد  مواصــلة احلــرب، وعــرب القــرار السياســ  األمريكــ  ،)ناكــاااك  

رب،   احلـمن مليوين قتيل فيتنام  عدا مةـات اآلال  مـن معـوق أك ربدأت حرب )فيتنا   لتحصد  أيضا
وعــرب اجملــالس االنت ابيــة الــي قادهــا الــرئيس )نيكســون  كانــت عمليــة افيــار حــرب  أيضــاوعــرب هــذا القــرار 

)فيتنــا   يف مشــروع  االنت ــاي كــذلك فقــد فــاا باالنت ابــات، وعــرب هــذا القــرار كانــت فايــة احلــرب عــا  
2931. 

وكــان هــذا القــرار دومــان  اإســرائيل )لــة كمــا لعــ  القــرار السياســ  األمريكــ  الــدور األوس يف إنشــاء دو 
يف  دور مهـــواإلســـرائيل ، ولعـــ  هـــذا القـــرار  –يلعـــ  الـــدور األســـا  خـــالس كـــل مراحـــل الصـــراع العـــري 

رب اخللــي  حــوبدايــة  2939الصــراعات الــي شــهدكا منطقــة اخللــي  العــري منــذ قيــا  ال ــورة اإليرانيــة عــا  
وقـــرار الواليـــات املتحـــدة  1002وصـــوالن إىل عـــا   2992 رب اخللـــي  ال انيـــة عـــا حـــو  2980األوىل عـــا  

والــذي  1002/أيلــوس 22رب جديــدة ضــد مــا أ تــ  بـــ )خطــر اإلرهــاب  بعــد إحــدال حــاإلعــالن عــن 
 .1007  ت عن شن حرب ضد أفغانستان ومن ت غ و العرات واحتالل  عا  

و لـيس قـراران حمايـدان أو حمصـوران إن القرار السياس  األمريك  الذي كان فاعالن يف كل تلك األحدال ه
هـــو املصـــلحة العليـــا للواليـــات املتحـــدة  أساســـيافعلـــ  مســـتوى احليـــاد أو عدمـــ  ميتلـــك هـــذا القـــرار بعـــدان 

ل  صعيد عـد  احلصـر، فانـ  قـرار يتجـاوا الـداخل لتصـن  معطياتـ  يف اخلـار ، ولـذلك حتـتو عاألمريكية، و 
أي دراسة ))صن  القرار السياس  ،ر  بل دراست  من الداخلدراسة هذا القرار، ليس دراسة فوقية من اخلا

ن تكون هذ  الدينامية هـ  األسـا  احملـوري أاألمريك    أي الدينامية الي تتحكو ةلفية السياسة والبد 
الــذي يقــود إىل إصــدار القــرار اخلــارج  الــذي يصــن  ويصــاا عــرب عمليــة واعيــة ومتسلســلة تقــو  بــ  أجهــ ة 

ة تتفاعل أدوارها إلصدار القرار السياس  اخلـارج ، ومـن هنـا تكمـن أتيـة دراسـة وملسسات وقوى عديد
القـــوى الفاعلـــة يف صـــناعة القـــرار السياســـ  اخلـــارج  لســـب  جـــوهري مفـــاد  انـــ  ال ميكـــن فهـــو رد فعـــل 
السياسة األمريكية عل  أي حدل عامل  مهما كان حجم  وشدة تتثري  ما م تتو معرفة القوى األساسية 

 وكيفية تعال  وتفاعل تلك القوى م  احلدل اخلارج .،لة يف الداخل األمريك الفاع
يتــتلف النرــا  السياســ  األمريكــ  مــن ثــالل ملسســات دســتورية رئيســة، هــ : الرئاســة والكــونغر  و 

انطالقـــا مـــن فلســـفة فصـــل الســـلطات، كمـــا تبلـــورت يف الدســـتور  عملهـــا واجلهـــاا القضـــائ . وهـــ   ـــار 
 .لتشريعية والتنفيذية والقضائيةاالحتادي الوظائف ا

                                                        
 .22، ص2993األوري، باريس، -، مرك  الدراسات العريمنصف السليم ، القرار السياس  األمريك  - 26
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بســـلطات تنفيذيـــة وتشـــريعية واســـعة، دأملتهـــا الوقـــائ  العمليـــة ملمارســـة اختصاصـــات  فالرئاســـة تتمتـــ 
 هات د.يتوجب غري مل  ملراقبة جملس الشيوخ، لكن  الرئيس ونض   الرئاسة وصن  القرارات

لواليـة ثانيـة، وهـو احملـدد لل يـارات يف ينت   الرئيس لوالية تـدو  أربـ  سـنوات، وقـد يعـاود انت ابـ  و 
جمـــاس السياســـة اخلارجيـــة، ويتمتـــ  بشـــرعية مصـــدرها الشـــع  الـــذي انت بـــ . فهـــو املســـلوس عـــن الســـلطة 
التنفيذيــة، ولــ  صــالحية ترشــيع وتعيــن كبــار مــوظف  الدولــة )الــواراء والســفراء والقناصــل وقضــاة احملكمــة 

احلاضرين. كما نوس ل  الدستور إبـرا  املعاهـدات الدوليـة بعـد العليا ، بعد موافقة ثل   أعضاء الكونغر  
موافقــة ثل ــ  أعضــاء جملــس الشــيوخ علــ  األقــل. ويعتــرب الــرئيس القائــد األعلــ  للقــوات املســلحة ولــ  حــ  

 العفو.
والتشــــريعية  الدســــتورية يف اجملــــاالت تقريريــــة الدســــتور األمريكــــ  ســــلطات امــــا الكــــونغر ، فقــــد خولــــ 

ومراقبة اإلدارة، إضافة لبعت السلطات التحكيمية. لذلك، فهـو مـن أهـو املكونـات احليويـة والدبلوماسية 
ــــالل عــــددهو  ــــوع  575للنرــــا  السياســــ  األمريكــــ ، إذ يعكــــس أعضــــاء الكــــونغر  الب عضــــوا، مــــدى تن

 حاجات وآماس وتطلعات الشع  األمريك  او املستقبل.
هــو الوظيفــة  ريكــ  فهــ  مقــررة دســتوريا، وحمورهــاأمــا ســلطة اجلهــاا القضــائ  يف النرــا  السياســ  األم

الدولة الفيدرالية م  الواليات أو  التحكيمية الي يقو  ها القضاء يف حالة تنااع األفراد والدولة، أو أجه ة
 .الكونغر 

ـــــذه  الـــــبعت اىل ان أ ـــــيت، متمـــــ الن بالرئاســـــة وي هـــــو عوامـــــل اختـــــاذ القـــــرار يف أمريكـــــا، البيـــــت األب
الــواارات اخلمــس واألجهــ ة األمنيــة واإلســت باراتية..  الــذي يــرتأ  شــ   الــرئيس صــوصوباخلاألمريكية،

تتيت بعد ذلك السلطة التشريعية املتم لة بالكونغر  النواب والشيوخ والذي ل  النصي  األكرب يف صناعة 
وهــ   شــرةوهنــاإ عوامــل أساســية غــري مبا باشــرة لصــن  القــرار يف أمريكــا..املهــذ  عوامــل .القــرار األمريكــ 

بتغلــــــ  تكــــــاليف احلمــــــالت االنت ابيــــــة ملرشــــــح  الرئاســــــة  تتكفــــــل العمالقــــــة الــــــي الشــــــركات التجاريــــــة
  25).اإلعال  املرئ  والصحف  الذي يشهد صراعان داميان بن األلرا  السياسية والكونغر ..كذلك

 المبحث الثالث: الشركات الكبرى وصناية القرار السياسي األمريكي

 أثري أصحاب املال يف املؤسسة السياسيةاملطلب االول: ت
إااء الوضــ  الــذي  ــر بــ  الواليــات املتحــدة األمريكيــة مــن أامــة ماليــة و فضــائع ماليــة للشــركات كــان 
املتوقــ  مــن امللسســة السياســية الــي تشــمل البيــت األبــيت وجملســ  النــواب والشــيوخ أن تت ــذ إجــراءات 

عايري حسـابية  نـ  االختالسـات مـن جهـة وتـداف  عـن مصـاش تشريعية سريعة جترب الشركات عل  التقيد مب
مالين العماس والطبقة الوسط  من جهة اخرى. ولكن بات واضحان أن ذلك لن حيصل لكـون أصـحاب 

                                                        
25 - http://alwatan.kuwait.tt/ArticleDetails.aspx?Id=9832. 
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املــاس ذوي تــتثري علــ  أصــحاب القــرار. فالعديــد مــن النــواب تــابعون للشــركات الكــربى الــي  ــوس محالكــو 
   24)مليون دوالر. 50مرتب  بالشركات الي دعمت محلت  االنت ابية بـ االنت ابية، حع الرئيس نفس  

  نائبـــان تتييـــدان 93بتغلبيـــة ) 1000ويف حماولـــة إلنقـــاذ مـــا ميكـــن إنقـــاذ ، صـــوت جملـــس الشـــيوخ عـــا  
ملشــروع قــرار يــدعو إلصــالحات واســعة يف قــوانن احملاســبة وتــداوس األســهو. لكننــا نــرى أن اخلالفــات بــن 

قرال  واجلمهــــوري بقيــــت علــــ  حاهلــــا. ففــــ  حــــن يســــع  احلــــ ب الــــدميقرال  إىل تشــــديد احلــــ بن الــــدمي
اإلجــراءات والعقوبــات علــ  الشــركات وملسســات االســت مار ومكاتــ  تــدقي  احلســابات للحيلولــة دون 
وقـــوع كـــوارل اقتصـــادية. فـــإن احلـــ ب اجلمهـــوري مييـــل إىل عـــد  التـــدخل يف الســـوت وتركـــ  يصـــحع نفســـ  

 . 23)بنفس 
ن الواقـــ  إن التصـــويت داخـــل جملـــس الشــــيوخ نفـــ  حقيقـــة كـــون الشـــركات الكبـــرية تعمــــل وراء ولكـــ

الكــواليس مــن خــالس الضــغ  علــ  النــواب للتقليــل مــن صــرامة القــرارات التشــريعية كــ  ال  ــس إرباحهــا. 
الن وتبقــ  القــرارات يف النهايــة ملصــلحة أصــحاب الشــركات ور ســاء األمــواس، وإن املتضــرر األكــرب هــو املــو 

العادي، كون أصحاب ر و  األمواس هلـو لـرائقهو يف التـتثري علـ  صـناع القـرار، ولـديهو الدرايـة الكاملـة 
 يف آلية إدارة الدفة وقيادة السفينة لرب األمان بالنسبة هلو.

 
 ة الخارجيةيف السياس تهاأهميواالعتبارات االقتصادية املطلب الثاني: 

تع يـــ   وثـــورة يف نرـــو املعلومـــات والتكنولوجيـــا املتقدمـــة  إحـــدالالتطــورات العلميـــة الســـريعة إىل  أدت
الدوس الصناعية تقدما يف  أك رفه  تعد اليو   ،تجسيد السيطرة العامليةلأدوات السياسة األمريكية الرامية 
تكنولوجيـة ال تضـاهيها أي  – تلـك ناصـية علميـة  إفـاتعقيـدا كمـا  األك ـرالسيطرة علـ  نرـو املعلومـات 

أخــرى وقــد رتبــت هــذ  املتغــريات مجلــة مــن احلقــائ  األساســية الــي عــ ات يف النهايــة الــدور القيــادي دولــة 
 .  28)للواليات املتحدة

حيــ  تركــ  األثــر التكنولــوج  خصوصــا علــ  اهلــر  السياســ  الــدو  وفــروض التحالفــات والتواانــات 
يف القيو السياسية السائدة  أثر  عل  االسرتاتيج  فضال اإللارالقوم  يف  األمنالسياسية الدولية ومفهو  

عل  مقومات القوة الشاملة، بات  أثر يديولوجية واملوالنة العاملية من حي  عامليا كالدميقرالية واملرك ية اآل
، فالـــدوس إلـــار املتغـــري التكنولـــوج  يلعـــ  دورا كبـــريان يف تقريـــر اهلـــر  الـــدو  وحتديـــد املراتـــ  امل تلفـــة يف 

 يا ستتمت  باملي ة املطلقة مستقبال يف مضمار التنافس عل  اعتالء قمة اهلر  الدو . املتقدمة تكنولوج

                                                        
24 - Michael Lind, The Next American Nation, The Free press, New -York, 2000, p.187. 
، دار الســاق ، 1007ريكــ ، ترمجــة حممــد اكريــا، عمــان اميانويــل تــود: مــا بعــد اإلمربالوريــة، دراســة يف تفكــك النرــا  األم - 23

 .86، ص2ط
جوايف نـاي، املعلوماتيـة األمريكيـة، مـوارد قـوة املسـتقبل، ترمجـة مركـ  اجلمهوريـة للدراسـات الدوليـة، بغـداد، العـدد املـ دو   - 28

 .96-90، ص2994  4-3)
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اهليمنـة علـ  قمــة اهلـر  الـدو  يف عصــر املعلومـات واالتصـاالت ختتلــف كليـا عـن تلــك اهليمنـة الــي  إن
  النفـوذ علـ أساسـاسادت يف العهـد السـاب  وال سـيما فيمـا بعـد احلـرب العامليـة ال انيـة حيـ  كانـت تقـو  

كمــا هــو احلــاس بالنســبة لالحتــاد الســوفيي الســاب    اآليديولوجيــةاملباشــر املــدعو  بــالقوة العســكرية واهليمنــة 
والواليات املتحدة وهذ  الصيغة كما كشـفت التجربـة كانـت تقـود إىل اسـتن ا  القطـ  املهـيمن اقتصـاديا 

كانت عسكرية الطاب  سياسية   األمسلية لعام فاهليمنة الدو  ،عل  املدى البعيد اإسرتاتيجي من ت إضعاف و 
شـــبكة مـــن املصـــاش  إقامـــةاملضـــمون. أمـــا اليـــو  فحســـابات اهليمنـــة الدوليـــة أخـــذت لابعـــا جديـــدا قوامـــ  

والدولة الي تـنجع يف بلـورة  ألرافهااالقتصادية والتواانات السياسية وفقا لصيل من التفاعل والتكامل بن 
الطـر   إنقدر عل  تبوء املرك  القيادي عل  الصـعيد العـامل ، وهـذا يعـين صيل حتالفية مصلحية ستكون ا

دوليـــة تعاضـــد  يف سياســـات  وتـــدعو موقفـــ  تبعـــا لنســـ  حتـــالف  بعيـــد  ألـــرا حباجـــة إىل  أصـــبعاملهـــيمن 
 .  29)األثر
مباشــــر يف قلــــ   لــــ  دوروكان ،حمــــور التحالفــــات الدوليــــة أصــــبع-وفقــــا لــــذلك-االقتصــــادي عامــــلوال

مــن ال وابــت االســرتاتيجية  ، والنيــلالسياســية والتواانــات االســرتايتجية كمــا يشــهدها العــام اليــو املعاهــدات 
 اآلســيويالتحــدي  إدراإيــة. فالواليــات املتحــدة وهــ  بصــدد دولال ةيمنــاهلالعرمــ  وهــ  يف مســع  تقريــر 

عــن ال ــورة العلميــة هليمنتهــا العامليــة وتفــاعال منهــا مــ  فــروض التنــافس االقتصــادي الــي   ضــت  واألوري
ولــيس  اإلنتاجيــةأخــذت تبحــ  عــن حتالفــات دوليــة تعــود باملنفعــة علــ  اقتصــادها ولاقتهــا ، والتكنولوجيــة

باالمتيــاا علــ  هويتهــا العســكرية كمــا هــو احلــاس يف الســاب  وهــو األمــر الــذي جتلــ  يف السياســة األمريكيــة 
 ألتيةالواليات املتحدة  إدراإمريك  يتم ل يف التوج  األهذا . ومغ ى  10)منذ مطل  التسعينات أسيا إااء

الســابقة،  دةوإذا كانــت الــدوس الصــغرية، يف املــ .العناصــر االقتصــادية يف بنــاء الفعــل السياســ  املــلثر دوليــا
تستمد وجودها من التحاقها حتالفيا بالدوس العرم  فالدوس العرم  يف عام اليـو  أخـذت تتطلـ  للـدوس 

تعينها يف جماالت منافستها الدولية امل تلفة. لذلك يذه  دلسرت  إضافيةاصر قوة الصغرية بغية تدعيو عن
ثــرود يف كتابــ  داملتنــالحوند إىل حصــر املنافســة املســتقبلية المــتالإ القــرن احلــادي والعشــرين بــن الصــن 

معيــارا  جيــةاإلنتاوالواليــات املتحــدة تبعــا لشــروط تنافســية تعتمــد العناصــر االقتصــادية والتحالفــات  وأوربــا
الدوليـة يف املسـتقبل وفقـا ملـا  لكـ  مـن مقومــات  األقطـابعلـ  مـا تقـد  سـتحدد هويـة  وتتسيسـا.  12)هلـا

مـــا  تـــاا بـــ  مـــن عالقــــات حتالفيـــة فاعلـــة وناجحـــة وااابيـــة، وهكـــذا يكـــون العامــــل و ، إنتاجيـــةاقتصـــادية 
عامــل تغــريات كــربى يف  اآلنهــو ف واإلنتــا  اآلالتل يــادة وحتســن  أداةمــن  أك ــر أصــبعالتكنولــوج  قــد 
 .  11)العالقات الدولية

                                                        
 .71، ص2993، يناير 213لدولية، العدد يفدوم شوق ، االمن القوم  والعالقات الدولية، جملة السياسة ا - 29
 .77نفس املصدر، ص - 10
لسرت ثرو، املتنالحون )املعركـة االقتصـادية القادمـة بـن اوربـا واليابـان وامريكـا ، ترمجـة حممـد فريـد، مركـ  االهـرا  للدراسـات  - 12

 .31، ص 2994، 1والبحول االسرتاتيجية، ط
التــتثريات السياســية لتكنولوجيــا االتصــاس، جملــة السياســة الدوليــة،  –ل االتصــاس حممــد علــو الــدين، ثــورة املعلومــات ووســائ - 11
 .207، ص2994، 217العدد 



 

  ي صنا القرا  الس اسي االمريكي الشر ات الكبرى دو  
 

619 

ــــ  العنصــــر االقتصــــادي واملــــا ، ســــواء باجتــــا  ااــــاي  لقــــد ــــة عل ارتكــــ ت السياســــة اخلارجيــــة األمريكي
)مســـاعدات  أو ســـلا )عقوبـــات  وقامـــت الواليـــات املتحـــدة بـــادوار اقتصـــادية دوليـــة علـــ  غـــرار مشـــروع 

 واشــنطنوخالس فايــات احلـرب البـاردة اعتمـدت ،بعـد احلـرب أوربـاء بنــا إلعـادة)مارشـاس  يف اخلمسـينات 
علـــ  العامـــل االقتصـــادي يف املواجهـــة مـــ  االحتـــاد الســـوفيي ودفعـــ  إىل االفيـــار إذ شـــكلت خطـــة حـــرب 

األمريكيــة يف عهــد الــرئيس )ريغــان  نقطــة اجتــذبت االحتــاد الســوفيي لســبات  اإلدارةالنجــو  الــي اعتمــدكا 
 االفيار االقتصادي والسياس .  تهاكانت نتيج،واانوتنافس غري مت

 ،األثـرال رية والشركات النفطيـة الكربى واألسركما كان للصالت الوثيقة بن مراك  السلطة السياسية 
 يف توليد العالقات م  كبار املوظفن والواراء والسفراء داخل احلكومة األمريكية.  األكرب

إدارة شــركة دذاباتــا  رئــيسد الوظــائف العامــة كــان يشــغل منصــ  يتــوىل الــرئيس دجــور  بــوش إنوقبــل 
قـا  ،2944بنفسـ ، وعنـدما انت ـ  عضـوا يف الكـونغر  سـنة  أسسـهااوفشورد النفطية يف تكسـا  الـي 

ببيــ  مصــاحل  يف الشــركة املــذكورة لكنــ  حــافظ علــ  صــالت وليــدة مــ  املصــاش النفطيــة يف تكســا  الــي 
الفــرتة الفاصــلة مــا بــن عضــويت  يف الكــونغر  وتوليــ   وأثنــاء 2980اســة ســنة مولــت محلتــ  االنت ابيــة للرئ

املتحــدة ومــديرا لوكالــة امل ــابرات  األمــونائــ  الــرئيس )ريغــان  عمــل ســفريا للواليــات املتحــدة لــدى هيةــة 
ان تكوين ش صية بوش كرجل اقتصادي يف  املرك ية وكان )بوش  عضوا يف جلنة دديفيد روكفلر ال الثيةد.

 . 17)2992اخللي  ومن ت احلرب عا   أامةاس النف  اثر عل  تقييم  للموقف من جم
صــناعة  أجهــ ةللنفــاذ إىل  أمنوذجــااليهوديــة املالكــة لكربيــات الشــركات الصــناعية التجــارة  األســروتعــد 

تــتثري و اس اننـرب  و اس كــراون واس لــورد. وهنــا يبــدو  ادغــار برونغمــانأســرة ومن اشــهرها: ،القـرار األمريكــ 
عــام املــاس علــ  جممــل احليــاة األمريكيــة، فمــن دعــو أحــ اب بــذاكا و ويــل مراكــ  حبــول معينــة إىل إنشــاء 

 ملسسات صحفية ونوادي خنبة.... اخل 
كقـوى اقتصـادية منافسـة للواليـات املتحـدة مقابـل   وأورباوقد دف  افيار االحتاد السوفيي وبروا اليابان 

إىل مراجعـة وضـ  هيةـة  االمريكية ةمو احلك ،سجلت عل  االقتصاد األمريك بعت امللشرات السلبية الي 
 األمـنحتويلها إىل جملـس لـ  وضـ  قـانوين شـبي  مبجلـس  أف يف  األبيتاملستشارين االقتصادين يف البيت 

القــوم ، ولــ  ســلطة تقريريــة يف القضــايا االســرتاتيجية ذات الطــاب  االقتصــادي، وهــو اجتــا  تعــ ا  التوقعــات 
 . األمريكينوبيانات السياسين  األكادميية

القضايا االقتصادية: م ل حوس التنفيذية  األجه ةان من مها  اجمللس االقتصادي اجلديد تنسي  عمل 
واارة اخل انة وجملس االحتياط الفيـدرا  )البنـك املركـ ي األمريكـ   وجملـس االستشـارة التجاريـة املوجـود يف 

الوجـــ  ال ـــاين لتطـــور هـــذا اجمللـــس فهـــو  تعـــ   أمـــاووااريت التجـــارة وال راعـــة  ألبـــيتاالشـــلون املاليـــة بالبيـــت 
 .  16)القوم  األمنبالعضوية يف جملس 

                                                        
 .254، ص 2996بوب وودور، القادة، ترمجة ليل  محاد، االردن الدار العاملية للطباعة،  - 17
 .154ص، ص .  ، اقتبا  من كتاب منصف السليم ،2997، نيسان 28جملة املستقبل العري، العدد  - 16
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ـــة  االمريكيـــة،جـــون بريكنـــ  عـــن دور الشـــركات  وقـــد اورد أفـــا ال تعمـــل وحـــدها بـــل بالتعـــاون مـــ  وكال
 امل ابرات املرك ية واحلكومة األمريكية. 

البلـدان النفطيـة م ـل: اندونيسـيا، والسـعودية اللتـن أجنـ ت  ،غراء لتلك الشـركاتومن البلدان األك ر إ
الشــركات األمريكيــة فيهمــا، مشــاري  ضــ مة يف البنيــة التحتيــة مقابــل إســتمرار تــدف  الــنف  بتســعار متفــ  
  عليهــا، وكـــذلك اســتعماس فـــائت اإليــرادات النفطيـــة للبلــد يف شـــراء ســندات اخل ينـــة األمريكيــة الـــي تـــدف

 .  15)فوائدها للشركات األمريكية القائمة بتنفيذ  تلف املشاري  هنا وهناإ
 

 املطلب الثالث: دور جماعات الضةط واملصالح:
ال ميكن إنكار حقيقـة التـتثري الـذي تلعبـ  مجاعـات الضـغ  واملصـاش يف ترسـيو اإللـار العـا  للسياسـة 

قــــرارات التـــدخل، وأن أختلــــف دور وتــــتثري هــــذ  اخلارجيـــة األمريكيــــة وصــــن  قراراكــــا ومنهـــا وعلــــ  رأســــها 
اجلماعــات مــن إدارة ألخــرى وتبعــان للرــرو  السياســية ولبيعــة املتغــريات الناجتــة عنهــا. إن اســتجالء مــدى 
فاعليــة هــذ  اجلماعــات يف جمــرى السياســة اخلارجيــة، ينطلــ  ابتــداءن مــن مجلــة العوامــل الــي ســاعدت علــ  

عـــة تكـــوين اجملتمـــ  األمريكـــ  وتعدديتـــ  املعروفـــة، فضـــالن عـــن العوامـــل منوهـــا وترســـي ها، والـــي تتعلـــ  بطبي
السياســية املتعلقــة بالســلطة ولبيعــة توايــ  اختصاصــاكا، مــروران بال نائيــة احل بيــة الــي أســهمت يف إبــراا هــذا 
التنوع يف إلار املصاش بعـد أن حرمـت منـ  يف إلـار األحـ اب، ناهيـك عـن النرـرة العامـة للفـرد األمريكـ  

 بشكلية املتغريات احل بية يف السياسة اخلارجية يفا يدف  للتتثري ها عرب مجاعات املصاش.
وتلعــ  العوامــل االقتصــادية والتكنولوجيــة دوران هامــان يف بيــان لبيعــة هــذا التــتثري وتفســري  أساســان، فــإذا  

ات املتحـــدة جمتمـــ  كـــان النرـــا  االقتصـــادي هـــو حمـــك السياســـة األمريكيـــة انطالقـــان مـــن حقيقـــة أن الواليـــ
صناع ، وأن املصاش االقتصادية جتد صداها عند صان  القرار بالضرورة، فتن العوامل التكنولوجية أفـرات 
موضوعيان تقسيو العمل والت ص  في  وقـادت بالتـا  إىل لوبيـات ومجاعـات تشـكلت علـ  أسـس مهنيـة 

ر  ســوى التــتثري يف عمليــة صــن  أو حــع علــ  أســس آيديولوجيــة عــا ، م تكــن لضــمان مصــاحلها مــن  ــ
 .  14)القرار األمريك 

إن ضـعف التعدديـة يف صـن  القـرار السياسـ  اخلـارج  واحتكـار قلـة مسـيطرة لعمليـة إصـدار القـرارات 
دعو من عمل هذ  اجلماعات وجعل قابليتها لالخرتات والتفاعـل ذات مـدى أكـرب مسـتفيدة مـن األرضـية 

 . 13)اخلارجية يف اجملتم  األمريك  الي يوفرها ضعف امليل او الشلون

                                                        
15 - http://www.tanwer.org/tanwer/news/362.html. 
  آال  مجاعــة تصــنف علــ  أســس اقتصــادية كجماعــات قطــاع األعمــاس 20يوجــد يف الواليــات املتحــدة مــا يقــارب مــن ) - 14

  علـ  النرـا  السياســ  واملـ ارعن واحتـادات العمـاس، وأخـرى دينيـة، وأخـرى عرقيـة، وأخـرى أيديولوجيـة، هـدفها مجيعـان= =فـرض مطالـ
 .90، ص2993، 213لبقان ملصاحلها. للم يد أنرر: آسيا امليه ، دالرأي العا  يف السياسة اخلارجيةد جملة السياسة الدولية، ع

 ، القــاهرة، 222منــذر الشــور  ، دإدارة كلينتــون ومســتقبل النرــا  السياســ  األمريكــ د، جملــة السياســة الدوليــة، العــدد ) - 13
 .277، ص2997
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 ويتصل تتثري مجاعات الضغ  واملصاش يف السياسة اخلارجية من خالس:
أ. التـتثري علــ  الــرئيس عــرب االنت ابــات الرئاســية مســتغلة ثقلهــا املــا  والعــددي مــن جانــ ، ودعــو أو 

ا  دعو وتـروي  خياراكـا مـن إحباط خيارات  اخلاصة باملرشحن للمناص  اخلاصة بالشلون اخلارجية، وباجت
 جان  آخر.

ب. النفـــوذ الـــذي  ارســـ  علـــ  الوكـــاالت الفيدراليـــة العديـــدة، بالـــذات تلـــك الوكـــاالت ذات املســـا  
 بالشلون اخلارجية كالدفاع واخلارجية واالقتصاد.

 جـــ. التــتثري علــ  الســلطة التشــريعية، فاالنت ابــات التشــريعية هــ  بوابــة هــذ  اجلماعــات للضــغ  علــ 
 املرشحن، أو عرب جلان الكونغر . 

ضـــغولان سياســـية واقتصـــادية علـــ  شـــركات الصـــناعة  -بصـــورة غـــري مباشـــرة-د.  ـــار  هـــذ  اللوبيـــات
العســكرية والتكنولوجيــة املتقدمــة، يفــا يــدف  هــذ  الشــركات بــدورها ملمارســة التــتثري يف امللسســة العســكرية 

 اش هذ  اجلماعات.والسياسية األمريكية ويف جمرى قراراكا او مص
هــــ. تســـترل هـــذ  اجلماعـــات بالعديـــد مـــن مراكـــ  الدراســـات االســـرتاتيجية الـــي يعمـــل فيهـــا خنبـــة مـــن 
موظف  واارة اخلارجية والدفاع األمريكيتن، حي  تتبق هذ  املراك  البح ية وجهات نرر هـذ  اجلماعـات 

واملشورة يف جماس السياسة اخلارجية، الـي  لتسوقها يف إلار أكادمي  لصاش صناع القرار، أو بتقد  النصع
تقــرر اجتــا  السياســات التدخليــة إىل حــد بعيــد. ناهيــك بــالطب  عــن امــتالإ هــذ  اجلماعــات للعديــد مــن 

 الوسائل اإلعالمية امللثرة.
 وميكن اااا اهو مجاعات الضغ :

 
 ال سكري -المجما الصناعي .3

ياســة اخلارجيــة األمريكيــة، ففضــالن عــن تربيراتـــ  التــدخل باســت دا  القــوة املســلحة عنصــر بـــارا يف الس
العســكرية، فهــو ينطــوي علــ  حقيقــة أخــرى ملداهــا تكــون الفــائت الرأ ــا  وكــون العمليــات العســكرية 
واإلنتا  العسكري الذي يغذيها يعدان مـن أهـو وسـائل إعـدا  هـذا الفـائت بواسـطة الصـرفيات احلكوميـة 

ون إحــدال تغيــري يف البنيــة الداخليــة للمجتمــ ، وهــذا ملمــع ملصــلحة القطــاع الصــناع  العســكري ومــن د
آخـــر للفعـــل التـــدخل . وقـــد بـــرا منـــذ مطلـــ  اخلمســـينات مـــن القـــرن املاضـــ  مـــدى قـــوة القطـــاع الصـــناع  
العســكري وتغلغلـــ  يف البنتــاغون واحلكومـــة األمريكيــة عمومـــان. وعلــ  الـــرغو مــن ااديـــاد املعارضــة مـــن قبـــل 

ى، إال أن نفوذ هـذا القطـاع مـا ااس كبـريان، ويـتو غالبـان علـ  حسـاب القطاعـات القطاعات الرأ الية األخر 
 األخرى.

الصناعية من ليف واسـ  مـن املصـاش واهلويـات الـي تتقاسـو شـراكة موضـوعية  -وتتتلف البنية احلربية
هـــدفها حتقيــــ  املصــــاش األساســــية لكـــل منهــــا. إن هــــذ  الشــــراكة تتمحـــور أساســــان بــــن ثــــالل مســــتويات 

اســـية، تضـــو األوىل أصـــحاب الصـــناعات احلربيـــة، بينمـــا تضـــو ال انيـــة املســـلولن احلكـــومين املــــرتبطن أس
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مصـــلحيان واقتصـــاديان بالشـــركات الصـــناعية احلربيـــة، فيمـــا يضـــو املســـتوى ال الـــ  بعضـــان مـــن نـــواب الســـلطة 
 التشريعية يف الواليات املتحدة الي تستفيد من اإلنفات احلري.

م  الصناع  العسكري يف التتثري عل  جمرى احلياة السياسية، انطالقان مـن قدرتـ  علـ  وتتم ل قدرة اجمل
تقد  املساعدات املالية الض مة لرجاس السلطتن التشريعية والتنفيذية أمـالن يف وصـوس مرشـحن يتخـذون 

 عل  عاتقهو محاية مصاش هذ  الشركات وتع ي ها.
الشركات الدفاعية عل  احلمالت السياسية لـدعو املرشـحن أو وتلع  آلية التمويل املا  الذي تنفق  

األح اب السياسية آلية م ل  للتتثري يف جمرى القرار األمريك ، وال يقتصر م ل هذا الدعو عل  األسالي  
املباشــرة املعتــادة، بــل ومــن خـــالس تقــد  الــدعو جلماعــات ضـــغ  مــلثرة وأفــراد مت صصــن يف العالقـــات 

 ، فضالن عن إصدار املطبوعات اإلعالمية لتقدميها للكونغر  واإلدارة.العامة يف واشنطن
العســكري لتوســي   -ولقــد كانــت أحــدال احلــادي عشــر مــن أيلــوس فرصــة مناســبة للمجمــ  الصــناع 

دور  السياس  من خالس الرتوي  لنررية العدو اخلارج ، مستهدفة دعو الرئيس، األمر الذي جعل الرئيس 
فاقيات التجارية املعقودة م  الشركات دون العودة للكـونغر  الـذي تقلـ  دور  إىل يتصر  حبرية يف االت

 حدود الرفت أو القبوس من دون الدخوس يف تفاصيلها.
إن بنية اجملم  الصناع  العسكري ال تنطوي فق  باألدوار السياسـة الـي يقـو  هـا، بـل وأيضـان بشـكل 

و بـاحلجو االقتصــادي الــذي يشـكل  يف القطــاع الصــناع  حاسـو يف املــردود االقتصــادي اهلائـل الــذي يــرتج
األمريكــ ، ويف جتــارة الســالم الدوليــة، األمــر الــذي جعــل هــذ  الشــركات تتمتــ  بقــدرة اقتصــادية هائلــة ال 

 عل  صعيد الداخل األمريك  حس ، وإمنا عل  مستوى العالقات الدولية.
رية األمريكيـة، دوران يفيـ ان يف دعـو الدبلوماسـية ولربام  املساعدات الواسعة الي تقدمها امللسسة العسك

األمريكية، ومن ت دعو خيارات امللسسة العسكرية ذاكا يف الفعـل التـدخل  علـ  املسـتوى العـامل ، كوفـا 
تـــوفر الغطـــاء العملـــ  للتـــتثري يف القـــوى السياســـية وأصـــحاب املراكـــ  املهمـــة. كمـــا إن التحـــالف الصـــناع  

اعـــدة نفســـية تســـت د  أســـالي  ماليـــة وش صـــية الحـــدل تـــتثريات كـــربى يف العســـكري يســـهو يف بنـــاء ق
 القرارات التدخلية. 

الصــناعية وراء أغلـ  القــرارات التدخليـة، الشــك فيهـا، وذلــك  -إن فرضـية وقـو  امللسســة العسـكرية
بسـب  جتمــ  الرسـاميل يف أيــدي قليلـة تبحــ  دومـا عــن فـرص جديــدة لالسـت مار خــار  حـدود الواليــات 

دة، وهــذا بــال شــك ال ميكــن إال أن يقــرتن بــنم  أداء سياســ  خــارج  فعــاس يتســو بالتدخليــة. إن املتحــ
منطل  هذا التحليل يقود إىل إبراا حقيقـة ارتبـاط املصـاش االحتكاريـة املباشـرة باحلكومـة الـي وقعـت حتـت 

ية وغـري الر يـة تتثري هذ  املصاش، وهذ  املصاش عملت جهدها للضغ  عل  ملسسات صن  القرار الر 
 فضالن عن مراك  البحول واإلعال .
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  . دو   ر ات الب رو   ي الس اس  األمريك  1
م  ايادة اعتماد الواليات املتحدة األمريكية )ومن بعدها أوروبا وبقية العام الصناع   عل  استعماس 

للســيطرة علــ   –ادة املســتهلك األكــرب هلــذ  املــ –البـرتوس كوقــود ومصــدر للطاقــة، تعــاظو حــرص واشـنطن 
منــاب  البــرتوس وةاصــة يف الشــرت األوســ  )حيــ  توجــد أعرــو احتيالياتــ  ، وعلــ  صــناعت  وتســويق  يف 
العــام أمجــ ، فــالبرتوس دســلعة اســرتاتيجية حيويــة يف احلــرب وضــرورية أثنــاء الســال  والامــة للنفــوذ العــامل د. 

كيـــة )ومـــن قبلهـــا الربيطانيـــة / اهلولنديـــة  وقـــد ترتـــ  علـــ  ذلـــك كلـــ  أن أصـــبحت شـــركات البـــرتوس األمري
عمالقة برتوس وسياسة يف الوقت ذات ، وااداد تـداخل السياسـة والبـرتوس يف كـل عناصـر القـرار األمريكـ ،. 
ويذه  وليرب غرين ايغالند، إىل أن الرئيس األمريك  ترومان ألل  يد واير خارجيتـ  ديـن اتشيسـون فيمـا 

  18)ن رجاس البرتوس وشركات .يتعل  بالشرت األوس  بتتثري م
فيما الق  توفي  الشي  الضوء يف كتاب  دالبرتوس والسياسةد عل  تعاظو دور شركات البرتوس األمريكية 
يف عملية اختاذ القرار السياس  يف الواليات املتحدة األمريكية،قائال:ان تطوران مطردان شـهد القـرن العشـرون 

ألمريكية ودورها السياس  واإلقتصادي، متواايان م  تطور اإلقتصاد يف حجو الشركات النفطية والصناعية ا
األمريك  من النطات القوم  إىل اإلنتشار الكويند وأضا :د م  انطالت الشركات األمريكيـة إىل  تلـف 
أصقاع العام حاملة معها التفوت املا  والفين، وجدت احلكومة األمريكية نفسها مضطرة إىل نبذ اإلنع اس 

ي كانت تعيش  وأن تتج  إىل هذ  األصقاع لغرض مصاحلها ومحاية شركاكا، الي بدأت تّدر عائدات  الذ
كبرية و وس اخل انة بالضرائ . وهكذا أصبحت املصلحة الفردية الي   لها نشالات هذ  الشركات ج ءان 

يــة جتلبهــا علــ  االقتصــاد مــن املصــلحة القوميــة نرــران للفوائــد الكبــرية الــي غــدت هــذ  االســت مارات اخلارج
  19)األمريك .د

أي إن مــن دوافــ  نبــذ سياســة الع لــة األمريكيــة، ســع  األخــرية ملتابعــة مصــاحلها ومحايــة شــركاكا الــي 
 انتشرت يف أااء العام امل تلفة.

 وينس  إىل الرئيس األمريك  الساب  فرانكلن روافلت قول :
ي  أن تكسـ  انت ابـان دون دعـو مـن مـن كتلـة برتوليـة،  دإن ما ي ع  يف هذ  البالد هو أنك ال تسـتط

  70)كما أن  ال ميكنك احلكو إال وأنت مستند إىل دعمهاد 
ويستعرض توفيـ  الشـي  يف كتابـ  السـالف الطـرت امل تلفـة الـي تلجـت إليهـا شـركات البـرتوس األمريكيـة 

رت إقامــة معاهــد األحبــال مــن أجــل جعــل الن بــة السياســية يف لــة ملصــاش هــذ  الشــركات، ومــن هــذ  الطــ
املسـتقلة أو  ويـل ملسسـات األحبـال والدراسـات األكادمييـة التابعـة للجامعـات الرئيسـة، وتشـكيل نــوادي 
الن بـــة الـــي تضـــو كـــربى الش صـــيات ذات التـــتثري علـــ  الصـــعيد العـــا  ومـــن أم لتهـــا دجملـــس العالقـــات 

                                                        
18 http://www.libya-watanona.com/adab/mugariaf/mm27118a.htm - . 
 .294 – 287،ص2988، 2توفي  الشي ،البرتوس والسياسة، دار الصفا للنشر والتواي ، اململكة املتحدة، ط - 19
، )بــريوت، 2ســام  هاشــو، ط بســون، الشــقيقات الســب  شــركات البــرتوس الكــربى والعــام الــذي صــنعت ، ترمجــ أنتــوين سام - 70
 .  207-206  ص 2943

http://www.libya-watanona.com/adab/mugariaf/mm27118a.htm%20-
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هــ ة اإلعــال  و ويــل احلمــالت الدعائيــة اخلارجيــةد. ودصــندوت روكفلــرد ومــن هــذ  الطــرت أيضــا توجيــ  أج
اهلادفة للتتثري عل  الرأي العا  لصاش أية قضايا حتتاجها الشركات دوتنته  هذ  الطـرت مجيعهـا الـي تلجـت 
 إليها هذ  الشركات إىل حمصلة واحدة ه  جعل الن بة السياسية يف لة ملصاش الشركات ومدافعة عنها.د 

 الخاتمة  

اليــات املتحـدة إىل مصــلحتهو ومصـلحة اجلماعــات الـي خرجــت مـن أوربــا علــ  لقـد نرــر ملسسـو الو 
أفا أشياء مقدسة، ومن ت ا  أن تكون مصلحة هذ  اجلماعات وأهدافها متخوذة بعن االعتبار لـدى  

 كل من يقود أمريكا.
اب الـذي وهنا تلكد د مسرية الراية د دور أصحاب املـاس يف بلـورة القـرار األمريكـ ، فمـن خـالس اخلطـ

الـــذي وضـــ  املبـــادىء األساســـية الـــي اـــ  أن تلخـــذ بعـــن  2898ألقـــا  الســـيناتور ألـــربت بفريـــد  عـــا  
االعتبار يف السياسة األمريكية. ويتل   هذا اخلطاب يف أن التوس  االقتصادي هو اسرتاتيجية أمريكية، 

اد األمريكــ  وضــمان هيمنتــ  لــذا اــ  فــتع أســوات جديــدة للتجــارة األمريكيــة يف العــام، لتنشــي  االقتصــ
   72)عل  اجلمي ، وا  عل  القوة العسكرية أن ختد  هذا املبدأ.

و  ل الشركات أحد العوامـل املـلثرة يف حركـة االقتصـاد العـامل ، فمنـذ ظهورهـا يف أواخـر القـرن التاسـ  
 عشر شكلت نقطة حتوس هامة يف النشاط االقتصادي الدو  الذي كان سائدا.

العاملية ال انية ت ايد عدد هذ  الشركات، واادادت فروعها يف العام ويف ظـل عصـر العوملـة  وبعد احلرب
ان أما  شركات عمالقة متعددة اجلنسيات، تعمل عل  تكييف  تلف األنرمة والسياسات االقتصادية 

 م  مراهر ومعطيات العام اجلديد الذي تعيد تشكيل . -منذ التسعينات-يف العام 
يشهد العام ما تقو  ب  الواليات املتحدة األمريكية من تدخل عسكري يف بقاع عدة، يتو فيها واليو  

هــد  البــق التحتيــة للمجتمعــات، وبعــد ذلــك تتــدخل الشــركات األمريكيــة إلعــادة البنــاء والرتمــيو. فتحقــ  
جـــات الشـــركات أرباحـــان لائلـــة تـــنع  االقتصـــاد األمريك ،واعـــل مـــن تلـــك اجملتمعـــات أســـواقان جديـــدة ملنت

األمريكية.وقــد أكــد هــذا املبــدأ جــور  واشــنطن عنــدما أشــار إىل أنــ  اــ  اعتبــار أي حتــالف مــ  أي دولــة 
   71)ملقتا إال أذا كان مفيدان للمصاش األمريكية.

وكمـــا ورد ســـالفا يف البحـــ ، أن الشـــركات الكـــربى )ســـالم، بـــرتوس، أعـــال ، عالقـــات عامـــة...اخل  
ل  صناعة القرار األمريك  أو التتثري في ، ملكـدة أن الفريـ  يف البيـت األبـيت جمـرد أثبتت قدركا الفعلية ع

 واجهات يف يد تلك امللسسات املالية تستغلها لتمرير القوانن والقرارات الي تريد.

                                                        
72 - http://www.fordham.edu/halsall/mod/1898beveridge.asp. 
71 - http://www.hurras.org/vb/archive/index.php/t-16422.html. 
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 االستنتاجات

بناءا عل  ما تقد  يف سيات هذا البحـ ، ومـن خـالس تسـلي  الضـوء علـ  دور الشـركات الكـربى يف 
 القرار السياس  االمريك ، توصلنا اىل االستنتاجات التا : صن 

الشـــركات الكـــربى كيانـــات اقتصـــادية ضـــ مة  تلـــك باالضـــافة اىل هيمنتهـــا علـــ  االســـوات  .2
داخـــل بلــــدافا وخارجها،عناصـــر تــــتثري مهمــــة داخـــل احلكومــــات ومنهـــا حكومــــة الواليــــات 

ملتبادس، فالشركات حتتا  احلكومات املتحدة االمريكية.إذ يبدو ان هناإ نوع من االعتماد ا
،ويف نفـــس الوقـــت، الـــدوس ال تســـتغين عـــن الشـــركات ألثرهـــا  77)حلمايتهـــا داخليـــا وخارجيـــا

 البالل يف اقتصاداكا.
، شـــل، ي ي، إكســـون موبيـــلاهـــو تلـــك الشـــركات الكـــربى تلـــك العاملـــة يف جمـــاس البرتوس) .1

جنـــــــــــــــراس  ،ننـــــــــــــــورثروب غرومـــــــــــــــا ،لوكهيـــــــــــــــد مـــــــــــــــارتنشـــــــــــــــيفرون  وجتـــــــــــــــارة الســـــــــــــــالم )
 ،نيـــــــوا كـــــــورب ،بريتل مان ،وبالدرجـــــــة ال انيـــــــة شـــــــركات االعـــــــال  والرتفيـــــــ )دينامكس،بوينل

  .فيفندي ينيفريساس ،سوين،وولت دي ين
الدور السياس  الذي تلعب  الشركات الكربى،والذي يتجاوا احيانا حدود بلدافا االصـلية،  .7

نالحظ ان عدد من السياسين كانوا ال نر  هدف  بالعمو  عن م رها االقتصادية والرحبية.و 
قبل توليهو املنصـ  مسـلولن كبـار يف الشـركات الكربى،وحـع ان بعضـهو يعـود اىل العمـل 

 التجاري بعد تقاعد  من خدمة الدولة.
نتيجة التداخل بن العمل االقتصادي والسياس  ظهر نوع من التاثري املتبادس بينهما، يصل  .6

ا هــو سياســ  لــن يعــي  مبعــ س عــن مــاهو جتــاري والعكــس اىل درجــة الــرتاب  املصــريي، فمــ
 صحيع.

الن ـ  السياسـية االمريكيـة تســتند يف محالكـا االنت ابيـة والدعائيــة علـ  تربعـات اصــحاب  .5
 االمواس، وعرب ذلك يضمنون استمرار مصاحلهو االقتصادية وتطورها عرب هذا الدعو.

 المصادر

 ، 1005\8\26، 2184جواد بشارة،احلوار املتمدن،العدد  .2
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=43117. 

 .1003ديفيد س  كورتن، عندما حتكو الشركات العام، دار املتمون،  .1
 .2، ط2937لال  حسن موس ، املوج  يف الشركات التجارية، مطبعة معار ، بغداد،  .7
وائل حممد أ اعيل، النرا  السياس  األمريك ، دراسة يف العالقة بن الرئيس والكونغر  يف الشلون  .6

 .2991اخلارجية، ألروحة دكتورا ، جامعة بغداد، كلية العلو  السياسية، 
                                                        

،وهـــو يهـــدد أي دولــــة تقـــو  مبصــــادرة 2946  أصـــدرت  الواليــــات املتحـــدة األمريكيـــة عــــا  وهــــو تشـــري تشـــري  )هكنلـــوبر  - 77
 الشركات األمريكية وقط  املساعدة عنها.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=43117
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=43117
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 .1007ن ع السالم واألمن القوم ، الكتاب السنوي، مرك  دراسات الوحدة العربية، بريوت  .5
ن مضـــ ور، مســـتقبل االســـرتاتيجية األمريكيـــة يف العـــرات، رســـالة ماجســـتري، كليـــة العلـــو  بـــاهر مـــردا .4

 .1003السياسية، جامعة النهرين، 
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 سمات السينما الشايرية يند المخرج )أندريه تاركوفسكي(

The features of the poetic cinema by the director(Andre 

Tarchoviski) 
                             1Dr. Ala'a Mashdoob Aboodعالء مشذوب عبودد.

        

 ملخص البحث

الااس حع اليـو  ال يقـدر الـبعت قيمـة الصـورة بـالعمو  والصـورة السـينمائية باخلصـوص، حيـ  حيـاوس 
 -البعت أنساب ما  تلك  الصورة اىل غري جماهلا، ناسيان أو متناسيان إن لتلك الصورة من خصائ  )حركة

 -وحــدة املعــق -الــدور التعبــريي -نيــةالواقعيــة الف -الش صــية الوجوديــة -ألــوان -شاشــة عريضــة -واقعيــة
تشكيلية الصورة  ما ال ميتلك  أي وسي  تعبريي يف الفنون واآلداب األخرى، حع أصـبحت الصـورة هـ  
ســـيدة ال قافـــة اليـــو  فهـــ  إذ ختالـــ  اإلنســـان البســـي  يف أقصـــ  األمـــاكن بعـــدان عـــن متطلبـــات احلضـــارة 

ع امل قفـن واملغـرقن بالفلسـفة واجلمـاس بـل عـدت هـ  البسيطة جندها يف الوقت نفس  تفشاهد مـن قبـل أعـ
األداة الــي مــن خالهلــا يســـتطي  كــل مــن ميتلــك أدواتـــ  املنهجيــة ال قافيــة واجلماليــة مـــن أن يطــرم مــا يريـــد 

عرية أو اعربهــا، حــع أضــحت حلمــان للك ــري مــنهو، ومــن تلــك املفــاهيو القدميــة اجلديــدة هــ  الســينما الشــ
عت تسميتها، وه  من  ات السينما ضمن اشرتالات الصورة وعجبان للبعت من الشاعرية كما حيلو للب

أن يذه  تلك الواقعية احللمية وحع االنطباعية السريالية اىل غريها، يف الوقت ذات  ال يعين هذا إن تلك 
الصـــورة يف بدايـــة نشـــتكا عـــدت ضـــمن بعـــت التصـــنيفات بتفـــا تنطـــوي حتـــت لـــواء )الفـــن الســـاب   الـــذي 

ى الفنون السبعة، ولكنها اليو  ويف األمس كانت ه  ه  الي أمتلك عنوان العبقرية، يف قدركا عل  أحتو 
رســو كــل مــا اــوس يف داخــل اإلنســان مــن حلــو وأم وخارجــ  يف صــراع  مــ  ذاتــ  واآلخــر والطبيعــة، مــن 

                                                        
 الكلية الرتبوية املفتوحة /كربالء. - 2
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  الباليـة يف حماكاتـ  عرية مبعماريـة واـت عـا  اجلماليـة يتمايـل كـرقاخالس اللوحة التشكيلية والصورة الش
 للفعل داخل الصورة السينمائية.

تضمن الفصل األوس )اإللار املنهج   مشكلة البح  والي حتددت بالشكل اآليت د مـا هـ   ـات 
السينما الشاعرية عند امل ر  أندري  تاركوفسك د ؟ متبوعة باألتية أيضان. وكانت أهدا  البحـ  تتم ـل 

عريةد أمـــا حـــدود البحـــ  فقـــد   لـــت بفلـــو )املـــرآة  كعينـــة اســـينما الشـــيف دالكشـــف عـــن ماهيـــة  ـــات ال
، كــان األوس منهــا هــو د الســينما الشــاعرية مبح ــنقصــدية.أما الفصــل ال ــاين )اإللــار النرــري  فقــد ضــو 

املصـــطلع واملفهـــو  وتنـــاوس هـــذا املبحـــ  الشـــاعرية يف الســـينما كفـــن إبـــداع  بعـــد اكتمـــاس نضـــ  الســـينما 
عند امل ر  الروس  أندري   يف السينما السينمائيةعرية اأما املبح  ال اين فقد تناوس الش )اللون والصوت ،

 تاركوفسك .
يف الفصل ال ال  والذي يضو إجراءات البح  مبا في  عينـة البحـ  الـي ضـمت فلـو )املـرآة  امل ـر  

ا وحـــدة التحليـــل الروســـ  )أندريـــ  تاركوفســـك  ، أمـــا أداة البحـــ  فكانـــت ملشـــرات اإللـــار النرـــري، أمـــ
 فكانت املشهد الفلم  كامالن.

Abstract  
Till now same do not correctly evaluate the value of the in general and 

the film image in particular, hence some claim that some of picture 

characteristics belong to something else, forgetting that the image has 

some special features such as, (realistic motion, wide screen, the colour of 

presence, artistic realism, expressive roles, unit meaning, image lineup) 

which are not found in any other artistic media. Because 0f that the image 

becomes the master of culture today. It addresses the man in any place 

beyond the need of civilization and at the same time it is seen by the most 

educated people and especially those who are fond of philosophy and 

beauty as well as it is considered the tool through it those who have their 

cultural tools presents what he wants.  

One these old-new concepts is the poetic cinema or poetic as some like 

to call. At first it is not considered as one of the seven arts bat today it is, 

as it was in the past, who has the ability to present all what is inside man of 

dreams and pain and outside him in his struggle with himself, the other, 

and nature through the fine painting and poetic image. 

The first chapter (methodoligical framework) includes the problem of the 

study which is as follow ''what are the features of poetic cinema according 

to the director Andrea Tarkovisky. This chapter also contains the 

importance of the features of the poetic cinema. This study is limited to (the 

woman) a film which is considered a deliberate sample. The second 



 
 

660 

 31 :ال دد

 
chapter (theoretical background) includes two parts. The first, the poetic 

cinema, the term and concept. This part sheds light on the poetic cinema 

to the russian director Andrea Tarkovisky. The second part deals with the 

life of the film director. The third chapter (procedures) sheds light on the 

sample of the study (the woman film). The tool of the study is what is 

mentioned in the theoretical background and unit of analysis is the whole 

film. 

 قائمة المحتويات

 الصفحة املوضوع
 2 مل   البح 

 1 توياتقائمة احمل
 7 املنهج  للبح  اإللار :األوس الفصل

 7 اوالن مشكلة البح 
 7 البح   أتية :ثانيان 
 7 أهدا  البح  :ثال ا

 7 رابعان: حدود البح 
 25 - 6 الفصل ال اين: اإللار النرري والدراسات السابقة

 20 - 5 عرية / املصطلع واملفهو االسينما الش :املبح  األوس
 25 - 22 ئية عند امل ر  )أندري  تاركوفسك  السينماالشاعرية  : ايناملبح  ال
 25 اإللار النرري ملشرات

 25 الدراسات السابقة
 17 – 24 إجراءات البح  :الفصل ال ال 

 24 منه  البح  :أوال
 24 ثانيان: جمتم  البح 
 24 ثال ان: عينة البح 

 23 – 24 أداة البح  :رابعان 
 17 - 23 التحليل وحدة :خامسان 
 17 النتائ 
 16 املصادر
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 اإلطار المنهجي –الفصل األول 

 مشكلة البحث: .1
لـ  مـن اإلمكانـات القـدرة الكبـرية يف توظيـف األشـياء مبـا نـد  عـام  -عام السينما  –أن هذا العام 

مفهـو  واحـد أال  اإلنسان، ويغلفها مبسحة قد تفتقر إليها الفنون األخـرى، ومبـا أن كـل الفنـون تنطلـ  مـن
وهو )احملاكاة  إال أفا ختتلف بتوظيف تلك احملاكاة من خالس الر يـة والتقنيـة املتاحـة لكـل وسـي  تعبـريي 
لتلك الفنون، والشاعرية يف السينما حتفل مبجموعة من املالمع اجلمالية والتكوينية الي تنعكس من خالس 

عرية ور يـــة صـــان  العمـــل حيـــاوس الباحـــ  اك الشـــالصـــورة املرئيـــة ضـــمن توجهـــات صـــان  العمـــل، وبـــن تلـــ
اســـتقراء إجنـــااات امل ـــر  أندريـــ  تاركوفســـك  وحتديـــد  ـــات ســـينما  الشـــاعرية، ومـــن هنـــا كانـــت مشـــكلة 

 البح  يف )ما ه   ات السينما شاعرية يف أعماس امل ر  أندري  تاركوفسك  .
 أهمية البحث: .5

لشاعرية يف أعمـاس امل ـر  )أندريـ  تاركوفسـك   تكمن أتية البح  يف الكشف عن  ات السينما ا
وهو حب  يرك  عل  الشاعرية يف السينما وبذلك يقد  البح  الباكورة األوىل يف هذا اجملاس ليكون مقدمة 

 لبحول قادمة.
 أهداف البحث: .3

أندريـ  )عرية يف أعمـاس امل ـر  اتبلور هد  البح  بالشكل اآليت: الكشـف عـن  ـات السـينما الشـ
 سك  .تاركوف

 حدود البحث: .4
ال يوجد يف البح  حد مكاين أو اماين، كـون إن عنـوان البحـ  قـد حـدد الباحـ  باحلـد املوضـوع  

 الذي هو ) ات السينما الشاعرية يف أعماس امل ر  اندري  تاركوفسك  .
 الفصل الثاني

 السينما الشاعرية / املصطلح واملفهوم: املبحث األول
ن ونيف وهو مقارنة بالفنون اجلميلة الستة يعترب يف املهاد، والااس حع اليو  يبلل عمر السينما اليو  قر 

يبتكــر ويطــور آلياتــ  الفنيــة والتقنيــة، وكــل ذلــك يــتو مــن خــالس التجريــ  املســتمر يف الشــكل واملضــمون، 
دب، باإلضافة اىل قدرت  الكبرية يف صهر الفنـون األخـرى يف بوتقتـ ، واسـتعارة واحتكـاإ أدوات اللغـة واأل

ليس لعد  اكتماس نضج  كفن وغياب وسيط  التعبريي الذي يعطيـ  االسـتقاللية التامـة عنهـا، بـل لقدرتـ  
عل  توظيف تلك الفنون واآلداب داخل كيان  الفلمـ  د بـل وينبغـ  عليهـا أن تكـون أداة رائعـة للشـاعرية 

و يتسـاءس حـوس داللـة وأبعـاد اجلديدة الـي م تكـن آنةـذ موجـودة بالفعـل... فعنـد ذلـك احلـن آخـذ كـانود
هذا الفن الذي كان هو أوس من ألل  عليـ  أسـو )الفـن السـاب   كانـت السـينما تـتيت بالنسـبة اىل كـانودو 
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لتضا  اىل الفنون التقليدية: اهلندسـة، املوسـيق ، الرسـو، النحـت، الشـعر والـرق ، إفـا يف الوقـت نفسـ  
مبعـق إن لقـدرة هـذا الوسـي  مـن إن  . 1)"نـدما  العلـو والفـناندما  الفنون التشكيلية والفنـون اإليقاعيـة ا

حيــوي كــل وســائ  تعبــري الفنــون اجلميلــة األخــرى وتوظيفهــا مبــا نــد  هدفــ  إذن للســينما د كوســيلة تعبــري 
مدى تعبريي غـري اعتيـادي. فهـ  تشـرتإ مـ  الفنـون التشـكيلية يف حقيقـة كوفـا تكوينـان مرئيـا يسـق  علـ  

الــرق  يف قــدركا علــ  معاجلــة احلركــة املنســقة ومــ  املســرم يف قــدركا علــ  خلــ    ســطع ذي بعــدين، ومــ 
ك افــة دراميــة لألحــدال، ومــ  املوســيق  يف قــدركا علــ  التــتليف يف إلــار اإليقــاع واجلمــل ال مانيــة، كمــا 
ميكــن تواجـــد األغنيـــة واآللـــة املوســيقية، مـــ  الشـــعر يف قـــدركا علـــ  وضــ  صـــور اىل جانـــ  بعضـــها، ومـــ  

  7)"عمومـا عـن لريـ  الشـري  الصـويت –دب يف قدركا عل  اإلحالة بالتجريد املعرو  يف اللغـة فقـ  األ
وليس خافيان إن  ال ميكن ألي فن من أن يكتس  درجة الت ص  إال إذا تبلور وسيط  التعبريي د وليس 

خرتاع الي سـجلها يف براءة اال 2896من قبيل الصدفة أن تعر  فكرة السينماتوغرا  حلرة والدكا عا  
تلــك الصــور    6)")بــو.  . و. ويلــ   علــ  النحــو التــا  د ســرد القصــ  عــن لريــ  عــرض صــور متحركــة

النرريـات تتـواىل يف التجريـ  و املتحركة الي أذهلت العام م لما أذهلت امل تصن يف نفس اجملـاس فبـدأت 
صة بعد اكتماس نض  هذا الوسي  من جماس هذا الوسي  التعبريي وتتثري  من خالس )السرد والشكل  خا

)الصــوت واللــون  فــدخلت الســينما مرحلــة التجريــ  مــن خــالس تطبيــ  الــر ى امل تلفــة لصــانع  العمــل، 
 عل  النحو التا ، النقاط اخلمس الي تشغل باس منررة )السينما املتكاملة :  غويدر اريستوركو)ويل   

 التعبري عن حركة مرتبطة باإليقاع وحد . .2
 قاع هو تطور احلركة املتشكلة من عنصر في يائ  وعنصر عالف .اإلي .1
ينبغــ  علــ  العمــل الســينمائ  أن يــرفت كــل مجاليــة خارجــة عنــ  وأن يســع  للحصــوس علــ  مجاليتــ   .7

 اخلاصة.
 ان عل  احلركة السينمائية أن تكون ه  ه  حركة احلياة أو احلياة نفسها. .6
لش صــيات البشــرية بــل ميتــد ليشــمل جمــاس الطبيعــة ينبغــ  علــ  العمــل الســينمائ  أال يقتصــر علــ  ا .5

 . 5)"واحللو 
إن األفــال  الشــاعرية انطــوت حتــت أســو الســينما الطليعيــة، وإن اغلــ  هــذ  األفــال  حتتــا  اىل اــدد 

عرية. وحيــ  إن مفهــو  الشــاعرية ال يقتصــر علــ  امفهومهــا حــع نســتطي  أن ننــاق  منطــ  الســينما الشــ
الفنــون واآلداب والـــي ســبقتها يف قـــرون مــن التجريـــ  م ــل الفـــن التشـــكيل   الســينما فقـــ  بــل يتعـــدا  اىل

والعمـــارة واملوســـيق  واملســـرم والشـــعر...اخل، إن مصـــطلع التجريــــ  الطليعـــ  عنـــد )إبـــراهيو فتحـــ   هــــو 

                                                        
 .20، ص2980هنري آجيل، علو مجاس السينما، تر، ابراهيو العر ، بريوت، دار الطليعة للطباعة والنشر،  - 1
 .22، ص2982دي جانيي، فهو السينما، تر، جعفر عل ، بغداد، دار الرشيد للنشر،  لوي - 7
، 1002يوري لو ان، مدخل إىل سيميائية الفلو، تر، نبيل دبس، مراجعة قيس ال بيدي، دمش ، امللسسـة العامـة للسـينما،  - 6
 .42ص 

 .24هنري آجيل، علو مجاس السينما، املصدر ساب ، ص - 5
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دمصــطلع فرنســ  عســكري األصــل، امتــد ليشــمل احلركــة السياســية والفنيــة، وهــو يعــين يف األدب جمموعــة 
الذين يكرسون جهودهو لفكرة ان الفن جتري  وثـورة علـ  التقليـد، والفنـانون هـو قـرون  الكتاب والشعراء

استشعار اجلنس البشري، كما يقوس داارا باوندد لذلك فتن عليهو واج  ان يسبقوا العصر بالتجديد يف 
 . 4)"األشكاس وموضوعات التناوس

واجلمـود الــذي ينتــاب جماهلــا مجيعــان،  ال منـاص مــن القــوس بــتن الفنــون مجيعـان تشــتغل علــ  كســر التقليــد
ولفرادة الوسي  التعبريي يف السينما وللمي ات الكبرية الي ميتلكها مـن خـالس الصـورة جنـد إن الفلـو وصـل 
اىل مرحلة يعرب فيها عن نفس ، مبعق أن  أصبع يهتو بالشكل د ان الشكل الفلم  القـائو علـ  التجريـ  

ا حيتا  سردان يـنهت همـا معـان، وإال أصـبع الفلـو مفـتعالن.ان موضـوعة ، حيتا  موضوعان يتناس  مع  م لم
وهذ   ان يتناسبنم ل دامللك لريد عندما تتحوس إىل فلو سينمائ  جتريا فتفا تستح  شكالن وسردان فلمي

وهــذا يعــين إن دراســة الســينما الشــاعرية تعــين أن تــدر  الفلــو الــذي أبــدع اجتاهــا أو    3)"املوضــوعة حقــا
لوبان أو مدرسة ملثرة يف مجاليات الفلو، م لما ه  ملثرة يف التلق  اجلماهريي، وهكذا أخذت السينما أس
عرية، الطليعيـة، التجريبيـة، تتخـذ حيـ ان جديـد مبـواااة الفنـون اجلميلـة ، بـالرغو مـن إفـا م تكـن أسـلوبان االش

اهد الشاعرية باسـت ناء مـن ختصـ  دائمان عند امل رجن بل يت لل بعت أفالمهو بعت اللقطات أو املش
يف هـــذا اجملـــاس ومـــنهو )أنـــدري تاركوفســـك   موضـــوع البحـــ . دوهكـــذا انـــدثر تـــتثري دكلـــ  أندلســـ د و 
داملدرعــة بــو كند و داملــوالن كــند وأخــذت حملــات بعيــدة مــن هــذ  األفــال  ترهــر هنــا وهنــاإ يف بعــت 

كننا نستطي  القوس ان التجري  الذي جاءت ب  األفال  تبدو وكتفا نوع من احلنن إىل ذلك التجري ، ل
الســينما الســوفيتية او الســريالية جتمــ  كلــ  يف مفــاهيو كليــة ومشوليــة انترمــت يف الواقعيــة االيطاليــة اجلديــدة 

 . 8)"م الن او املوجة اجلديدة الفرنسية او سينما حتت األرض، او السينما املباشرة وغريها
د ال ورة التكنولوجية يف االتصاس وشيوع الفضائيات واحلاسوب وألنت، واليو  وقد تغري شكل العام بع

والذي هو نتيجة حبـ  اإلنسـان أصـالن وتوقـ  اىل التطـور ومعرفـة اجملهـوس وكشـف أسـرار املسـتقبل، وبالتـا  
تغري م اج  فهو م يعد بعد اليو  ذلك احلام البسي  بإيقاع رتي ، بل أصـبع العنـف  تـ  م لمـا هـو  ـة 

عصر واإليقاع السري  خصيصت  من خالس اختصار املسافات والذي لعبت في  )الصورة  الـدور األكـرب، ال
حع يكاد املتلق  وهو جالس يف بيت  أن يسيع عل  شوالئ فلوريدا وغابات األمااون وينتقـل بالطـائرات 

ا  الــذي هــو القــانون اىل أقصــ  روســيا حيــ  ال لــو  ويرجــ  اىل خــ  االســتواء لــريى احليــاة الربيــة واالفــرت 
 فيها.

مصــطلع )عبقريــة الصــورة  الــذي كــان كــانودو قــد أللقــ  إمنــا حيــدد الســمة الشــاعرية لألشــياء وم يعــد د
والكائنات الي من املمكن هلا أن تدخل دائـرة الضـوء وبشـكل متميـ  عـن لريـ  منـ  التعبـري اجلديـد. هـذا 

                                                        
 .259، ص 1000فتح ، معجو املصطلحات األدبية، القاهرة، دار شرقيات للنشر والتواي ، ابراهيو  - 4
بان جبار الربيع ، املعاجلات الفنية لعناصر التعبري الفلم  يف السينما التجريبية، كلية الفنون اجلميلة، ألروحة دكتورا  ا.  ،  - 3
 .26، ص1020
 .10املصدر نفس ، ص  - 8
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 31 :ال دد

 

ي  بوصـف  جممـوع عمليـات الكتابـة السـينمائية الـي املعق جند أنت ديلـوإ ينضـو اىل.... )املـذه  التعبـري 
تتوصــل اىل التعبــري عــن حــاالت الــروم وعــن الوقــائ  العالفيــة. إن العناصــر األساســية هلــذ  الكتابــة هــ : 

، يــتيت مبــردود مــا  يســد تكلفــة الفلــو يف هــذا الوقــت  9)الــديكور، الضــوء، الك افــة، والقنــاع )أي املم ــل د
مــن رأي كــانودو يف عبقريــة الصــورة بقــدر مــا هــو ت مــن لرأيــ  يف أتيــة الصــورة والباحــ  ال يقــف بالضــد 

ودورها الكبري وامللثر يف حياة اإلنسان ولكن ليس خلل  األفال  الشاعرية فق  بقـدر مـا تقـو  بـ  مـن نقـل 
 األحدال والوقائ  اىل بيت  وعل  لب  من اجملان وبطريقة ساحري .

لشــاعرية هــ  ليســت تلــك األفــال  الــي تســتهوي اجلمــاهري، ومبــا ان مــن خــالس مــا تقــد  فــإن األفــال  ا
السينما ذات تكلفة مالية كبرية فإن الك ري من تلك األفال  الي أنتجـت م تلـ  الـروا  املطلـوب وم حتقـ  
قيمة التكلفة، وبالتا  فه    ل يف أغل  األحيان وجهة نرـر صـانعيها، وجنـد إن تلـك األفـال  ال حتـدها 

 من ناحية الوقت فنجد أن بعت األفال  ال يتجاوا ال الثن دقيقة مبقابـل أفـال  تتجـاوا السـاعتن، قوانن
وبالرجوع اىل البح  العلم  من أجل حتديـد مفهـو  السـينما الشـاعرية جنـد إن )لـوي دي جـانيي  يعـر  

  والتسجيل  والطليع . بقول : ديف السينما هنالك ثالثة أصنا  واسعة من األفال  اخليا الفلو الطليع :
الطليعيـة تعــين مقدمــة اجلبهــة، يف مقدمــة اجلســو الرئيســ . )داجلســو الرئيســ د يف هــذ  احلــاس يعــين األفــال  
الروائيــة الطويلــة التجاريــة  لقــد  يــت الســينما الطليعيــة أ ــاء عــدة ليســت مجيعهــا ملدبــة. يف ال الثينــات 

د او دالسـينما الشـاعريةد يف اخلمسـينات كانـت هـذ  األفـال  واألربعينات كان املعرو  هو دالفلو التجريا
ج ءا من دالسينما املستقلةد ويف أمريكا خاصة كانت تدع  هـذ  السـينما مبصـطلع دحتـت األرضد ومنـذ 
أوائــل الســتينات كــان اغلــ  أفــال  املوجــة الطليعيــة يف الواليــات املتحــدة يعــد جــ ءا مــن الســينما األمريكيــة 

 . 20)اجلديدةد
الوقـت الـذي اـد فيـ  )لـوي دي جـانيي  صـعوبة يف تصـنيف األفـال  اخلياليـة واألفـال  الوثائقيـة، فف  

، بـالقوس بـدأت السـينما تتطـور باجتـاهن رئيسـن تـا الواقعيـة 2936جند  يفتتع كتاب  الـذي ألفـ  يف عـا  
إن الفلــو يف الســينما  واالنطباعيــة، ومــن ت يفــرد فصــل كامــل للفلــو التســجيل  ليســتقر يف فايــة كتابــ  اىل

ينقســو اىل ثــالل أصــنا  تــا: اخليــا  والتســجيل  والطليعــ . وال أعــر  ملــاذا يفــرد الطليعــ  عــن اخليــا  
بشـــقي  )الـــواقع  واالنطبـــاع  ، إذ إن األســـلوب يف الفـــن هـــو جتســـيد لشـــكل لريقـــة الر يـــة والتفكـــري عـــن 

لعمل ال قافية واالجتماعية والسياسية...اخل، احلياة، وهو يف نفس الوقت لريقة تعبري ضمن خلفية صان  ا
و  فهناإ من يعرب عما بداخل  وحول  بطريقة واقعية كما يف السينما الواقعية اإليطالية ويف أفال  )امرأتان 

للم ـــر  )لـــويس  ، وهنـــاإ مـــن يصـــبغها بانطباعيـــة كمـــا يف فلـــو )كلـــ  أندلســـ  )ســـارت الدراجـــة 
                                                        

 .21مجاس السينما، مصدر ساب ، ص هنري آجيل، علو - 9
 .694ص -695لوي دي جانيي، فهو السينما، املصدر ساب ، ص - 20
 -  : 2942، حصــل علــ  اوســكار أحســن يف لــة 2940صــوفيا لــورين، مت إنتاجــ  عــا  إخــرا : دســيكا، بطولــة ،فلــو )إمراتــان 

 ن أيضان.لـصوفيا لوري 2942لـصوفيا لورين و جائ ة أحسن يف لة من مهرجان كان 
 - 2968 : إخرا  دي سيكا، إنتا  ةفلو )سارت الدراج. 
 -   2919فلو )كل  اندلس  : إخرا  لويس بونويل، سيناريو لويس بونويل وسلفادور دا ، إنتا. 
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وب الســريا  يف الســينما االنطباعيــة، الــذي يبــدأ بعمــل غــري معقــوس حيــ  بيونــل  والــذي يعــد رائــد األســل
ميســك رجــل مــو  حالقــة ويشــطر بــ  عيــين امــرأة الــي حيبهــا اىل نصــفن، ويف لقطــات أخــرى يضــ  صــان  

 العمل رأ  محار عل  البيانو...اخل. 
يـ  بـالتعبري اجلـريء، د فلـو جديـد يف نوعـ ، يتمفـإن الفلـو الطليعـ  هـو:أما يف معجو الفـن السـينمائية 

يقو  ب  الفنان الذي يعارض االجتاهات اجلارية، ومييل اىل إتباع أسـلوب غـري مـتلو  يف عصـر ، وقـد تـتثر 
هذا النوع يف بدايت  بالتجريدية والتعبريية، سواء يف املضمون أو الشكل، ولقد بدأ ظهور  يف فرنسا وأملانيـا 

والتجارب السينمائية الي ظهرت متتثرة حبركة الدادائيـة أو  ، وهو عبارة عن كل احملاوالت2924منذ عا  
 تالسريالية، م ل أفال  لويس ديلوإ وجـريمن دوالإ ومـان راي وبعـت أفـال  كوكتـو وبونويـل، واليـو  ظهـر 

يف امريكا فةة من امل ـرجن يهتمـون هـذا النـوع مـن األفـال  م ـل سـتان براكيـد  وكنيـت أجنـر ومـاركوبولس 
 نواع السينما الطليعية، نوعان اادهرا منذ اخلمسينات يف أوربا وأمريكا: وغريهو. ومن أ

وهـو الـذي ينفـرد فيـ  شـ   واحـد بابتكـار املوضـوع، ومعاجلتـ   film dauteurفلـو امل ـر  املللـف  .2
ســـينمائيا وإخراجـــ ، ويف ك ـــري مـــن االحيـــان، يقـــو  بتوليفـــ  وإعـــداد املوســـيق  التصـــويرية لـــ ، ويكـــون 

عــن الفلــو مــن مجيــ  وجوهــ  الفنيــة، نســجا علــ  منــواس شــابلن يف أغلــ  أفالمــ ، أو املســلوس الفــين 
 روسيليين أحد ملسس  الواقعية اجلديدة، يف بعت أفالم .

وهــ  تلــك الــي شــاعت بالواليــات املتحــدة منــذ اخلمســينات حــع  undergroundالســينما الســرية  .1
علــ  األفــال  الــي تســتقل عــن  ويــل  اليــو ، ومــن أهــو روادهــا آنــدي وارهــوس وهــذ  التســمية أللقــت

مللـ  يف معرـو االحيـان.  8و 24الشركات الكربى، وتعتمد عل  رأ  ماس ضةيل وتست د  أفـال  
وه  غـري ملت مـة إال مبقتضـيات التعبـري احلـر عـن فكـرة سياسـية أو موضـوع جنسـ ، أو مفهـو  مجـا  

 .  22)وقد تعر  بتسو )السينما املتحررة أو املطلقة 
 ات الفلو الطليع  فه :أما صف

 األفال  الطليعية عموما ال تعترب ج ءان من صناعة التسلية كما ه  احلاس م  أغل  األفال  اخليالية. .2
 األفال  التجريبية ميكن أن تكون م رية وذكية واستف ااية. .1
 أغلبها تكون معقدة من الناحية التقنية وعسرية عل  الفهو عل  األقل يف عرضها األوس. .7
 يستغرت ست أو مثاين ساعات بينما البعت اآلخر يستغرت جمرد بعت ثوان  بعضها .6
 ملو لك  يقلل النفقات. 8ملو وبعضهو حتوس اىل سوبر  24أغل  هذ  األفال  صور بقيا   .5
 كل أفال  املوجة الطليعية تقريبان انطباعية. .4
 األفال  الطليعية باست ناء القلة امللحوظة ال نصوص هلا عمومان. .3
 .السردية التقليدية نادرة يف هذ  األفال  األبنية .8
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إن جذور املوجة الطليعية ميكن تتب  آثارها اىل الدادائية وه  حركة فنية وضعت ثقالن كبريان عل  القيو  .9
 الفوضوية والالمعقولة.

السينما الطليعية كتو بالذايت والش ص  ويف بعت األحيان باألفكار واملشاعر الشديدة اخلصوصية.  .20
من هذ  األفال  يرتب  أك ر بالفنون التجريدية كاملوسيق  والرق  والرسو أك ر منها بالـدراما  العديد

 والقصة اخليالية.
املرئيات يف أغل  هذ  األفال  التجريبيـة تشـب  اللغـة الشـاعرية فهـ  شـديدة الك افـة ومنحنيـة ولـذلك  .22

 فإفا يف األغل  أعقد من أن يتو هضمها يف جلسة واحدة.
واملرشـــحات تســـت د  يف هـــذ  األفـــال  بتحلـــل مســـكر، التعـــريت املـــ دو  واملتعـــدد يتكـــرر العدســـات  .21

واأللــوان تســت د  بشــكل غــري لبيع .واملــلثرات الضــوئية ميكــن أن تكــون مذهلــة وفائضــة، واملــلثرات 
 . 21)اخلاصة شائعة خاصة يف األفال  الطليعية األمريكيةد
نعـر  كيـف حـدد أو قسـو ملرخـو السـينما عمومـا  وبعد أن حتددت صفات األفال  الطليعية بق  أن

 السينما الطليعية ويف أي فرتة امنية ظهرت مالحمها، حي  يقسو أولةك امللرخن السينما اىل:
. ومرك ها بالدرجة األوىل برلن 2972حع عا   2910فرتة الدادائية والسريالية وه  تقريبا من عا   .2

 وباريس.
ومرك هــا يف األغلــ  الواليــات  2956لغايــة  2960تــد تقريبــان مــن عــا  الفــرتة التجريبيــة والشــاعرية و  .1

 املتحدة.
 .  27)لغاية وقتنا احلاضر وكذلك مرك ها بالدرجة األوىل أمريكاد 2956الفرتة السرية من عا  .7

إن بــ وا الســينما الشــاعرية علــ  أنقــاض الســينما الدادائيــة والســريالية وت امنــان مــ  احلــرب العامليــة ال انيــة  
لها دالئل عل  إن هذا النوع من األفال  ولد يف ظرو  غري صحية لب وا نوع جديد من السينما ضمن ك

حتميــة امنيــة وضــرورة اجتماعيــة يفرضــها الواقــ  بقــدر مــا هــو رغبــات ش صــية لــبعت صــانع  م ــل هــذ  
الشاعرية يف األعماس، وبالتا  فإن عصر م ل هذ  األفال  كان البد ل  أن ينطفئ وهذا ليس معنا  غياب 

األفــال ، بــل غيــاب املوجــة أو الرــاهرة ككــل، م لمــا نقــوس إن ســينما الواقعيــة الرم يــة قــد اختفــت بعــد أن 
ظهرت ضمن موج  السينما الواقعية االيطالية، وهذا ليس معنا  اختفـاء الرمـ  يف السـينما، إذ ان الرمـ  يف 

م الن رم ان، أو ااوية التصـوير رمـ ان لفكـرة مـا،  السينما ل  وظائف تعبريية حسية وذهنية، عندما يصبع اللون
 وقد تصبع املوسيق  رم ان لفكرة أيضان كما يف فلو )ماما روما  للم ر  )بااوليين . 

وبعــد إن اتضــحت الصــورة بالنســبة للســينما الطليعيــة والــذي ينطــوي حتتهــا الفلــو الشــاعري، وحــددت 
الســينما )أي الطليعيــة  وهــ  حمصــورة بــن عــا  خصائصــها م لمــا حــددت الفــرتة الــي ظهــرت فيهــا تلــك 

)ديــرن  امل رجــة ، بقــ  أن نعــر  مــا هــ  خصــائ  الســينما الشــاعرية، فقــد كانــت 2956وعــا   2960
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منررة مهمة للسينما الطليعية، لقد كتبت وتكلمت باسـتمرار، كانـت  يـ  بـن السـينما الشـاعرية واألفـال  
 وه  كاآليت: التجارية بالدرجة األوىل من خالس البناء

 األفال  الش صية م ل القصيدة الغنائية تكون حتقيقات )عمودية  ملوضوع أو موقف. .2
 صان  الفلو ال يهتو مبا حيدل قدر اهتمام  مبا ي ري  املوقف من مشاعر أو ما يعني . .1
 يهتو امل ر  بسرب أعمات وليات املعق يف حلرة معلومة. .7
 وإمنا يهتو )باملضمون امليتافي يق  للحركة ال يهتو الفلو الشاعري باحلركة كما ه   .6
 فه  يف جوهرها )أفقية التصور . –األفال  اخليالية تشب  الروايات واملسرحيات  .5
 ر  الفلو السردي يست د  األبنية امل ططة وا  أن يقف  من موقف آلخر ومن مشاعر ألخرى.  .4

مــــة إذ عليــــ  أن اعــــل فلمــــ  لــــيس لديــــ  الوقــــت الكــــايف ليستكشــــف دالالت عالفيــــة أو فكــــرة معلو 
 )يتحرإ اىل أما   باستمرار.

إن صان  الفلو الشاعري يهمـل ال مـان واملكـان يف حـن اـ  أن يهـتو امل ـر  السـردي )علـ  األقـل  .3
 يف فرتت   أك ر من مالحرة بعت األعرا  ال مانية واملكانية الي تبت  الك ري من ال من عل  شاشت .

بالضــب  ألنــ  مك ــف مــن الناحيــة العالفيــة وأضــي  أفقــان. مبــا أن هــذ   أغلــ  األفــال  الشــاعرية قصــري .8
األفال  ال حتاوس أن تروي قصصان تقليدية فإفـا تـتمكن مـن الرتكيـ  علـ  شـدة العالفـة والـي يصـع  

 . 26)إسنادها لفرتات لويلة من ال من
عنها )ليست موضـوع  والباح  هنا ال يناق  اشرتالات السينما الطليعية عموما رغو حتفرات  الك ري

البحــ   بقــدر مناقشــة  ــات الســينما الشــاعرية الــي ش صــتها )ديــرن  والــي أجــد يف أغلبهــا ال تطــاب  
  جنــــد إن صــــان  العمــــل ال يهــــتو 1،7،6القــــوانن الفلميــــة واشــــرتالات الســــينما املعقولــــة، ففــــ  النقــــاط )

ينما بكوفــا فــن مجــاهريي ذا صــبغة باملشــاهد بقــدر اهتمامــ  بقضــيت  الش صــية وهــذا نــالف املفهــو  الســ
  جند إن الفنان الشاعري يهمل الـ من، وهنـا يكمـن الـتحفظ الكبـري علـ  هـذا النـوع 3عاملية، يف النقطة )

من األفال  الشاعرية، إذ كيف للمشاهد أن الس أما  الشاشة السينمائية ملدة ساعتن عل  سبيل امل ـاس 
عة واحـدة يف يـو  واحـد، أنـ  لضـرب مـن اجلنـون، باإلضـافة من أجل مالحرة فلو يناق  مسـتلة  ـت سـا

اىل غيـــاب املكـــان اعـــل املشـــاهد يف متاهـــة ال يعـــر  كنهـــا، إذ إن مـــن أوليـــات الســـينما أن يكـــون الواقـــ  
الفلمــ  حمــاك  للواقــ  احليــايت، حــع لــو كــان ذلــك الواقــ  الفلمــ  يفــرتض مكــان يف احللــو أو اخليــاس، ويف 

  األفال  الشـاعرية هـ  أفـال  قصـرية، وبالتـا  ال ميكـن عرضـها يف دور السـينما،   جند أن أغل8النقطة )
وه  اقرب بذلك اىل أفال  الطلبة يف األكادمييات والكليات امل تصة يف جمـاس الفنـون، ويف املقابـل إن مـا 

وباملقابـل فـإن يشف  هلذ  األفال  إفا أنتجت يف غري اماننا، وبالتـا  يكـون حكمنـا عليهـا يف غـري أوانـ  ؟ 
تلك التحفرات يريد الباح  أن يسحبها اىل املنطـ  والعقـل ويف هـذا رمبـا  الفـة لسـنن أولةـك امل ـرجن 
من أم اس )أندري  تاركوفسك  وبااوليين وآخرون  والي جندها تتكرر يف بعت األفال  السينما العربية عند 
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مــ  بــال من الفلمــ  املتعــار  عليــ  إال أن الباحــ  داود عبــد الســيد )ســينما املللــف  وهــذا امل ــر  رغــو الت ا
اد  عل  خط  أولةك من حي  ذاتية أفالم  كما يف )الكيت كات  والنهايات املفتوحة أو املتعددة كما 
جنـــد أن أغلـــ  ش صـــيات  عصـــابية، وكـــذلك فتنـــ  نـــر  أفالمـــ  الـــي يللفهـــا كمـــا يف فلـــو )رســـائل البحـــر 

 والصعاليك...اخل . 
د  أعال  كيـف يتسـق للباحـ  إحالـة )السـينما الشـاعرية  بتعريـف شـايف إذا مـا أخـذنا ويف كل ما تق

املتلقــ   وهــذا  –الرســالة  -يف نرــر االعتبــار إن الســينما كوســيلة اتصــاس تشــرتط القــانون ال الثــ  )املرســل 
و مــا ولــذا فــتن احلــدي  عــن لغــة ســينمائية عليــا وهــالقــانون نــرا  يتحقــ  يف بعــت األفــال  دون أخــرى، د

اسـتهدفت  السـينما التجريبيــة لـيس حــدي ا يسـتهد  وضــ  جـدوس مبفــردات هـذ  اللغــة، وال عـن املعــادالت 
املوضــوعية مــا بــن االشــياء والتعبــري عنهــا علــ  الشاشــة، بــل ان احلــدي  عــن لغــة ســينمائية عليــا إمنــا هــو 

أي لغـة الفلـو التجـريا  حدي  عن كيف ميكن ان تكون هـذ  اللغـة ذات فـرادة ترتقـ  عـن اللغـة املعتـادة،
الفلو التجـريا: هـو . وبالتا  إذا استطعنا أن نقوس إن  25)قياسان إىل غري  من األفال  مهما كانت ملثرة د

مييل اىل تعريف الفلو الفلو الذي ميتلك فرادة غري مسبوقة بالسرد والشكل واللغة السينمائية. فإن الباح  
 يام عن لغة املعيار يعمل خـرت بالسـائد وميكـن أن حيصـل بالتعبرييـة ضمن السينما الشاعرية بتن : هو االن

 األملانية والواقعية االيطالية والسينما الفرنسية والفلو احلدي  عل  يد )تاركوفسك  ...اخل.
 (أندريه تاركوفسكي)الشاعرية السينمائية عند املخرج ني: املبحث الثا

ارنية لتض ء درب احلاضر ملا ند  حب نا، فقد قسو ال مناص هنا من التوقف عند بعت الشذرات الت
أرسـطو الفنــون علــ  أسـا  إفــا تشــرتإ يف مفهـو  احملاكــاة، وختتلــف يف وسـيطها التعبــريي، وجعــل )الشــعر 
واملوسيق  والرق   حتت عنوان واحد أ   الشـعر الـذي جـوهر  هـو االمتـداد الـ مين تنطـوي علـ  أسـا : 

ــاَك  )بفــتع الكــا  ، لريقــة احملاكــاة، وإن وســيلة احملاكــاة دوســيلة احملاكــاة، املوضــوعات  اخلارجيــة الــي حتف
املالئمــة هنــا هــ  الــوان أو اإليقــاع واللفــظ والــنغو، وإذا أجتمــ  الــوان واللفــظ والــنغو كــان الشــعر الغنــائ  

 . 24)وكانت الرتاجيديا والكوميدياد
وس أنــ  اــ  أن اــاك  امل ــل العليــا وبــاختال  مفهــو  احملاكــاة بــن أفاللــون وأرســطو، حيــ  رأى األ

م ـل )العـدس، احلــ ، اخلـري، الوجـود...  ولــيس لنـا غـرض مــن حماكـاة أشـياء موجــودة أصـالن يف الواقـ  وهــ  
بالتا  فه  حماكاة احملاكاة. بينما رأى أرسطو أنـ  اـ  أن اـاك  الواقـ  مـن خـالس إعـادة صـياغت  بر يـة 

بـل للش صـيات واالنفعـاالت واألفعـاس، أعـين  –ال لألشياء احملسـة  فجعل احملاكاة حماكاة" اإلنسان ذات  
أن حماكــاة الفــن للحقيقــة عنــد  ال تكــون حماكــاة للعــام احملســو ، بــل تكــون حماكــاة لــدنيا احليــاة العقليــة 

                                                        
 .61ب ، صصدر سااملبان جبار الربيع ، املعاجلات الفنية لعناصر التعبري الفلم  يف السينما التجريبية،  - 25
ينرــر ارســطولاليس، يف الشــعر، تــر، اي بشــر مــع بــن يــونس القنــائ ، حققــ ، شــكري حممــد عيــاد، القــاهرة، دار الكتــاب  - 24

 ص و. -، ص هـ2943العري للطباعة والنشر، 
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. مـــن خــــالس جتســـيد الفعــــل عيانـــان علــــ  خشـــبة املســــرم، حيـــ  كانــــت تكتـــ  كــــل  23)داخـــل اإلنســــاند
لشـعر و  ـل كـذلك، وكانـت أغلـ  تلـك النصـوص   ـل املالحـو واألسـالري الـي النصوص املسـرحية بلغـة ا

تتـــداوس بـــن النـــا  وهـــ  الـــي حفرـــت للمجتمعـــات إرثهـــا اإلنســـاين وألرســـطو قـــوس مشـــهور عـــن الشـــعر 
والتاري  يقرر ب : أن الشعر أ   من التاري  من لة فلسفية وأخطر مضمونان، وذلك ألن أقواس الشعر أقرب 

ا اىل لبيعة األحكا  الكلية، علـ  حـن أن أقـواس التـاري  جتـ ء عـن أحـدال ج ئيـة فرديـة ذلـك يف لبيعته
إن الشعر ال يستهد  أن يصور كائنان مفـردان، بـل يسـتهد  أن يقـد  صـورة جديـدة تتجسـد فيهـا حقيقـة  

 (28)"كلية... )ضرورة احلدول ... جتعل مصري اإلنسان نتيجة الامة عن ش صيت  ولرائ  سلوك 
ن هذ  املقارنة الي ينصف فيها )أرسطو  الشعر عل  التاري  ويعلو ذات  م يكـن نابعـان مـن فـراا أو وم

تعصـ  لــ  دون أن يكـون هلــذا )الفــن  مـن ضــروب يف جـذر التــاري  واإلنســانية، فمنـذ أن عــر  اإلنســان 
غـــة والفـــن والتـــاري  اللغـــة و ـــا هـــا لتم يـــل األشـــياء الســـامية كـــان يتم لهـــا شـــعران ألنـــ  د مصـــدر وأســـا  الل

والكينونة وال من واحلقيقة. أنـ  التتسـيس األوس واإلنشـاء األوس وحتديـد املكـان األوس والتسـمية األوىل. أنـ  
نلـ  وينـت  التفكــري. ال شـ ء لــ  وجـود خـار  الشــعر، ومبعـق دقيــ ، ال وجـود لــ)خار  الشــعر ، بـل حــع 

سجن اللغة الي وصلتنا عـن لريـ  الشـعر ال مهـرب )الالش ء  نفس  ال وجود ل  خار  الشعر، إن فكرة 
  29)منها، إن الوجود ن  خال  من البداية اىل النهاية د

من هنا يبدأ مبح نا ال اين يف مفهو  الشعر والشـعرية وكيفيـة جتسـدها، فـالوان هـو املعيـار الـذي ينـترو 
لوان عل  حال  ؟ واجلواب أكيد  في  الشعر والذي يسم  القافية، والسلاس هل بقيت هذ  القافية وم لها ا

كــال. لقــد لــرأ عليــ  تغــريات عــدة نتيجــة ضــرورة اجتماعيــة ولغويــة فتحولــت قصــيدة الشــعر بعــد أن كانــت 
عمودية اىل قصيدة الشعر احلر ومن ت اىل قصيدة الن ر وصوالن اىل الن ر الشعري وبالنسـبة للفـظ واملقصـود 

غــري بإلــار  العــا  دون أن يكــون تغيــري يف الشــكل حــع بــ  )الشــكل  فهــو كــذلك إذ م يكــن للشــعر أن يت
نكاد نرى يف بعت القصائد هناإ رسومات تت لل األبيات الشعرية وم لها بعت الرتسيمات األكادميية، 

 أو بعت النقاط والنجو ...اخل
أرسطو،  وبالتا  فإن النغو تلقائيان م يب  عل  حال  هو اآلخر، ولكون  ج ء من الرتكيبة الي أشرتلها

فإن  هو األخر قد أصاب  التغيري، فلو يعد يف أغل  قصائد الن ر احلدي ة ل  من وجود، ما يعين إن الرتكي  
الرئيس الذي وضع  أرسطو م يعد ل  من وجود أصالن. وهذا ينطب  علـ  اشـرتالات الشـعر العـري أيضـان، 

 نية يف كل اجملتمعات. فهنالك الك ري من احلتميات احلياتية تنوجد ضمن الصريورة تار 
إذن هــذ  الــوالدة جــاءت لتلــا متطلبــات احليــاة ولتكــون اللغــة وســطية بــن الفصــح  والعاميــة، ورمبــا  
كانت )سواان برنار  ه  الداعية األوىل هلذا املوضوع يف كتاها )قصيدة الن ر من بودلري اىل أيامنا  والذي 

                                                        
 املصدر نفس ، ص و. - 23
 ارسطولاليس، يف الشعر، مصدر ساب ، ص ا. - 28
 .707، ص2998 ، 171، الكويت، عام املعرفة، اجمللس الولين لل قافة والفنون، العدد)عبد الع ي  محودة، املرايا احملدبة - 29
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 31 :ال دد

 

العامـــل األقـــوى كـــان هـــو كســـر القيـــود واملعوقـــات الـــي  وجهـــت أنرـــار الشـــعراء باجتـــا  قصـــيدة الن ـــر إال إن
أشرتلها الشعر د فبقدر ما كانت اهلّوَة سحيقة بن الشعر والن ر الفين من الناحية النررية قدميان، أصبحت 
ضيقة جدان يف العهود املتتخرة، حع إن النرريات النقدية احلدي ة حتاوس يف بعـت مفاهيمهـا اجلديـدة إاالـة 

 الصــناعتن، فــإذا الشــعر ن ــر إذا كــان نرمــان، وإذا الن ــر شــعران إذا كــان مشــبعان بالصــور مــ قالن احلــواج  بــن
ويف هـذا يقـوس )علـ  جـواد   10)بالر ى الشفافة حممالن عل  أجنحة األلفـا  ذات اخلصوصـيات الشـعرية د

علـ  درجـة مـا مـن  الطاهر  والذي أعترب قصائد )حسن مردان  الن رية شعران وبعت مقاالت  ألفا احتوت
الشعرية د هذا الن ر املرك  شعران آخـر يف روحـ  إذا آمنـا بـتن الشـعر روم أوالن، جتديـد فيـ  وعـرب بـ ، وصـور، 
وسيجد  مـن يتتملـ  جـديران بالـدر ، ولـيس مـن ذنـ  حسـن مـردان إن أخفـ  اآلخـرون يف قصـيدة الن ـر، 

ت جتلت تلك الشعرية بوضوم يف الرواية، كما يف   12)لنهو جاءوا الي  ناثرين، وم يتتوا كما أت  شاعرين د
رواية )اوربا  ورواية )الساعة اخلامسة والعشـرون  وم لهـا مسـرحية )تشـي و  ...اخل، هكـذا ظهـر مفهـو  
)الشعرية  ليست قاصرة عل  الشعر، بل ه  تشكل عنصـران مهمـان مـن عناصـر الروايـة واملسـرحية والسـينما 

 ظل التتكيد عل  هذ  اللغة )أي اللغـة الشـعرية  مـن خـالس الصـور، اخليـاس، والقصة وحع النقد، وبالتا 
 التك يف، الرم ، بل وحع األسطورة. 

حاجة كمالية أختلقها صانع  األفال  م لما م تكن عرية االش من كل ما تقد  يلكد الباح  عل  ان
انع  العمـل يف البحـ  عـن  م تكن حاجة اجتماعية، بل كانت ضرورة فكرية ومجالية وجدت من قبل صـ

كل جديد، م لما ه  كانت ضرورة حتمية فرضتها ظرو  الوسـي  التعبـريي للسـينما بعـد أن اسـتهلكت 
أك ــر أشــكاهلا وأصــبحت شــب  منطيــة، كــذلك فــإن التطــور الــذي حرــ  بــ  اإلنســان والــوع  الــذي أمتلكــ  

لـو مـن أك ـر الفنـون تـتثران وامتصاصـان حي  يعد الف حيتا  اىل أن تساير  كل الفنون ومن ضمنها السينما د
جململ التغريات املعرفية واالجتماعية، فضالن عن قدرتـ  علـ  تقـد  هـذ  التغـريات والتحـوالت بشـكل أك ـر 

ولكن هل هذا التعميو ند  البح  العلم ، وبالتا  البـد مـن معرفـة تلـك   11) ي ان من الفنون األخرى د
 طة والقدرة عل  تقدميها.القدرة يف امتصاص التغريات احملي

يســتطي  إن الوســي  التعبــريي ميتلــك جمموعــة مــن الســمات ال ميتلكهــا أي وســي  يف الفنــون األخــرى 
صان  العمل من خالس هذ  اخلصائ  تطوي  كل ما حيي  باإلنسان من اخلار  م لما يستطي  أن يصور  

نــ  يعــاجل الفكــرة الــي أقــا  عليهــا نالحــظ أ Inception) كلمــا يعــتل  داخــل الــذات البشــرية، ففــ  فلــو 
العام )سيغموند فرويد  نرريت  يف التحليل النفس  من خالس الطبقات ال الثة )األنا واألنا األعلـ  واهلـو  

إن لبنيــة الســينما قــدرات ســعوية أكــرب، فالصــورة هنــا هــ  قبــل أي شــ ء  وكــل ذلــك مــن خــالس الصــورة، د

                                                        
 .14، ص2984أنرر: عبد امللك مرتاض، الن  األدي من أين اىل أين، بريوت، دار احلداثة،  - 10
 .162، ص2983عل  جواد الطاهر، من يفرإ الصدأ، بغداد، دار الشلون العامة،  - 12
 22، ص1002امللسسة العامة للسينما،  -ي ، ما بعد احلداثة والسينما، دمش ، منشورات واارة ال قافةعالء عبد الع   - 11
 - (فلـــو(Inceptio إخــــرا  كريستوفــــر نوالنسينـــــاريو وكتــــابة، كريستوفـــــر نوالمنوسيقـــــ  تصـــوير، هـــــانس اميــــر بطـــــولة، ليونـــــاردو :

 .1020إنتا   ديكابريو، ماريون كوتيالرد، اليـن با ،
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جلان  احلس  بالطبقة السفل  من الوع  بل ومـن الالشـعور فبوسـعها صورة مرئية مرتبطة ارتبالان مباشران با
أن تـــلثر تـــتثري األســـطورة واملوســـيق ، فت ـــري ردود الفعـــل الفي يولوجيـــة والقطيعيـــة: ويقبـــل صـــانعوا األســـالري 

. فــالبق امل دوجــة واملتداخلــة  17)املعاصــرين برغبــة كبــرية علــ  اســت دا  الســينما للــتحكو بــوع  اجلمــاهريد
تشـكل فيهــا احلــدل الــدرام  تشــكالن داخليــان تعكــس لبيعــة تــداخالت احلركــة االجتماعيــة جملتمــ  مــا، دان  

يف مقــدمتها،  –التصــوير  –كيــان العمــل املرئــ  إمنــا ينطلــ  مــن اســت دا  مبــدع ألدوات ووســائل التعبــري 
الشـعري يف الفلــو،  يضـا  لـذلك بنيـة املعـق، فـنحن ننشـد إحــاالت مجاليـة ودراميـة تشـكل مـدخال للبنـاء

الــذي البــد أن يــدرإ مــا مت انتقــا   مــن املشــهد املعــاش، مبعــق مــا مت تــتلري  واقتطاعــ  مــن الســيات احليــايت، 
، فلـو يعـد املتلقـ  يقنـ  مبـا  16)ولذا سنكون أما  أهدا  مجاليـة ودراميـة حتكـو هـذا البنـاء الشـعري للفلـود

عما يود أن يقولـ  الفلـو السـينمائ  وهـو اـد يف هو رابت عل  سطع اخلطاب، بل أن  يبح  يف العم  
عمليــة حب ــ  عــن املعــق يف هــذا الفلــو أو ذاإ لــذة ونشــوة ختلقهــا عمليــة تشــكيل املعــق الــذي يتحقــ  مــن 
خالس قدرة املتلق  عل  إحدال شبكة مـن التواصـل بينـ  وبـن خطـاب الفلـو السـينمائ  والـي تقـو  علـ  

فصــالت اجلماليــة الــي حتــرإ مــأ الــن  وبنــا  العميقــة د وإذ يوافــ  أســا  فــك الشــفرات األســلوبية والتم
بــااوليين كليـــة علــ  اقـــرتام )ايكــن بـــاو   بــتن لغـــة الفلــو تشـــب  )حــدي ا داخليـــا  أك ــر يفـــا تشــب  )كلمـــات 

-imالي يسميها  –مسموعة  فإن  يبدأ مقالت  بتبين سب  وأسالي  اختال  عالمات اللغة السينمائية 
signs  أوimsigns اشـــــتقاقا مـــــن عالمـــــات الصـــــورةimage-sigins-  عـــــن عالمـــــات اللغـــــة الشـــــفهية أي

الكلمــات فــتوالن يقــوس بااوليين:اإلشــارات أو العالمــات البصــرية أي الصــور الســينمائية ال حــدود هلــا فهــ  
خالفان للكلمات ال ميكن تصنيفها يف معجو.إن جذور اإلشـارات السـينمائية ليسـت يف احلـدي  املنطقـ  

عقالين بل يف الذاكرة واحللو كلما حاولنا تذكر ش ء ما  ر بتفكرينـا سلسـلة مـن الصـور املميـ ة.إن هـذ  ال
السلســلة املرتبطــة، بوضــوم بالوعينــا  اثــل أيضــا األحــال  الــي تتــتلف بشــكل مشــاب  مــن ســيالة حــرة مــن 

 .  15)رةدالصور املقسمة بتحوالت مفاجةة بالتك يف وبإحالس ش ء حمل ش ء آخر وباالستعا
إن خصائ  الصورة واللغة الي حياوس بااوليين تعريفها ضمن حمددين ال ختض  لقوانن اللغة الطبيعيـة 
القائمة يف املعاجو وتفسرياكا، لكوفا بنية متحولة باستمرار ظلت تتقل  داخل العقـل اإلنسـاين وانتقلـت 

ئ  وبالتـا  فقـد حـوت كـل ذلـك اخلـ ين مـن من  اىل اجلدران واألقمشة والورت وصوالن اىل الشـري  السـينما
الالوع  يف احلقيقة واحللـو، ومـن ت ي ـري بـااوليين املسـتلة النرريـة ال انيـة اهلامـة للسـينما الشـاعرية بـالقوس د 
هـل هنـاإ معــادس سـينمائ  ملــا هـو معــرو  يف األدب احلـدي  بــ)احلدي  احلــر غـري املباشــر ، ايـ  علــ  

مثة ش صية تتصر  عل  الشاشة ومن املفرتض " احلركة  بالقوس: –الصورة ذلك )جيل دول   يف كتاب  )
إفا تشاهد العام بطريقة من الطرت كذلك فإن الكامريا تشاهد الش صية وتشاهد عاملها من وجهـة نرـر 

                                                        
 .788املصدر نفس ، ص  – 17
 .28، ص1005لاهر عبد مسلو، اخلطاب السينمائ  من الكلمة اىل الصورة، بغداد، دار الشلون ال قافية العامة،  - 16
 .260صدر ساب  ، صاملنوم  غرين، بيريباولو بااوليين السينما كبدعة،  - 15
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أخرى إفا تفكر تعكس تنقل وجهة نرر الش صية. يقوس بااوليين: إن املللـف السـينمائ  يسـتبدس بر يـة 
ـــالواق  أن تكـــون للعـــام مـــ ـــد ب ن قبـــل شـــ   عصـــاي ر يتـــ  اخلاصـــة املســـكونة بالن عـــة اجلماليـــة مـــن املفي

، ورمبـا هــذ  إحــدى  14)ش صـية عصــابية لكــ  تعـرب بنحــو أفضــل عـن الــوالدة الشــاقة لـذات مــا يف العــامد
ت، ويندر أن عرية، فقد استطاعوا أن يقتبسوا أك ر أعماهلو من الروايااالصفات الي  تاا ها السينما الش

عدَّ سيناريو مسبقان لتلك األعماس، باإلضافة اىل إن الرواية تسرد عن لري  الش صيات فإن الصورة تسرد 
عن لري  األشياء واألش اص، وجتسد الفعل من خالس ذلك الكو اهلائل من الصور املتحركة الي تطاب  

احيـة النفسـية أيضـان حـع تكـاد تكـون صـنوان العقل البشري ليس من الناحية البصرية والعقلية ، بـل ومـن الن
لـــ ، ت تتجـــاوا ذلـــك التطـــاب  اىل ر يـــة جديـــدة يف داخلهـــا وتـــنعكس هـــذ  االادواجيـــة والـــي أللـــ  عليهـــا 
)بــااوليين  )ذاتيــة غــري مباشــرة حــرة ، فالكــامريا م تعــد تنقــل لنــا مــا يــدور أمامهــا حســ ، بــل عــادة اليــو  

 س حصرها داخل الكادر ت الغور يف أعماقها ت مغادرت .لتنقل لنا اإلحسا  باألشياء من خال
لقد استطاعت الكامريا أن ترسو لنا تكوينات خاصة يف الفضاء املفتوم يف الغابات والسهوس مـا ي ـري 
البهجــة والســعادة م لمــا ي ــري الرغبــة يف احليــاة مــن خــالس إظهــار مجــاس املكــان، مــن خــالس املنــاظر العامــة 

  العمل، كذلك فإن اللقطات البعيدة والي حتدد املوق  اجلغرايف للمشاهدين، فإفـا القصدية من قبل صان
يف نفـــس الوقـــت ختـــر  لنـــا صـــورة بصـــبغة مجاليـــة، ففـــ  فلـــو )املـــريت االنكليـــ ي  املشـــفوع باملنـــاظر العامـــة 

كـل ذلـك هـو واللقطات البعيدة نرى ذلك التي  يف الصحراء، وم ل  املناظر اجلميلة يف الكنيسة واألهـو يف  
إن هذ  املناظر الطبيعية نراها تتوفر بك رة داخل األفال  الشاعرية والي يقسمها جـون آلتـون ألتيتهـا كمـا 

 يل :
 مناظر الطبيعة اجلميلة املقصود ها إظهار مجاس املكان. .2
 اللقطات البعيدة الي حتدد املوق  اجلغرايف للنرارة، ويف نفس الوقت فتو فيها  ماس الصورة. .1
اللقطات البعيدة أو املناظر العامة الي اري فيها التم يل وكل ما عدا التم يل يكون ثانويا من حي   .7

 األتية.
 املناظر الشاعرية يف الطبيعة حي  اجلماس هو العنصر األساس  املطلوب إبراا . .6
 .  13)مناظر مواقف الرهبة، والي يرهر فيها الغموض أو الشعور باخلطرد .5

)احل  يف امن الكولريا  حي  األفار ه  رافد احلياة والغابات  ـة البسـالة واأللفـة،  وكذلك يف فلو
حع تضف  عل  الفلو تلك السحرية الواقعية من خالس تغليفها بتلك املناظر العامـة والطبيعيـة، باإلضـافة 

مضـرب عـن اىل ش صياكا العصابية، إذ يندر أن نرى ش   ينترر حبيبت  ألك ـر مـن ثالثـن سـنة وهـو 
ال وا  بانترار موت غرمي  )او  حبيبت   حع إذا ما    جر  الكنيسة يدت، ذه  أليها ليقـوس )كنـت 

                                                        
، 2993امللسســة العامــة للســينما،  –رات واارة ال قافــة احلركــة، تــر، حســن عــودة، دمشــ ، منشــو  –جيــل دولــ ، الصــورة  - 14

 .204ص
، تتر، ثريـا محـدان، القـاهرة، امللسسـة املصـرية العامـة للتـتليف والرتمجـة والطباعـة والنشـر، ب، الرسو بالنور، جون آلتون،  - 13

 .167ص – 161ص 
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أنترــر هــذا اليــو  ألك ــر مــن ثالثــن عــا   ت يعــرض عليهــا الــ وا ، كــل تلــك املنــاظر البعيــدة كــان يت للهــا 
س  والدرام  واجلما  للش وص بعت التكوينات امل تارة بدقة من قبل صان  العمل إلظهار الوض  النف

دإن شـــعرية التكـــوين الســـينمائ  عنـــد )اآلن كاســـي  تقـــو  علـــ  ان األســـا  يف الفلـــو كبنـــاء شـــعري هـــو 
الوصوس اىل )كينونة اللقطة  بوصفها وحدة بنائية فه  نتا  الست دا  مبدع للتصوير كوسيلة من وسائل 

  بـ  البنـاء الـدرام . والبـد مـن معرفـة اهلـد  مـن وراء التعبري الفلم  وامت ا  ذلك بنس  املعق الذي يتدف
السع  لشعرية التكوين. يذه  )كاسي  اىل ان هناإ عنصرين متفقان عليهما وتا: التـتثري اجلمـا  الـذي 
هو التتثري الكل  والشـامل واإللـار املتكامـل الـذي يتحـرإ يف فضـائ  البنـاء الفلمـ  والتـتثري الـدرام  الـذي 

 . 18)صل من قبل املتلق دهو أداة التوا
عرية والتكوينات الـي يسـع  اىل تكوينهـا صـانع  الفلـو،  تـاا بكوفـا لغـة عامليـة اوبالرغو إن تلك الش

يفهمها اجلميـ ، إال إفـا تصـطبل بصـبغة ش صـية، حيـ  يقـو  صـان  العمـل ةلـ  قواعـد خاصـة بـ  حـع 
د وختلـ  عنـد  انــدما  يصـل اىل حــد يكـاد يكـون أســلوب خـاص بــ . وهـ  يف نفـس الوقــت مـلثر باملشــاه

التماه د إن التتثري البالل للعمل الدرام  الذي يدف  باملشاهد اىل التتثر وفاعلية املشاركة هو ملشـر البنيـة 
، وباملســتوى  19)عرية العميقــة، القــدرة علــ  صــن  صــور تعبرييــة عميقــة مواايــة حتقــ  ذلــك االجنــذاب داالشــ

لــ  وانصــهار ذلــك التــتثر املعــروض علــ  الشاشــة بدجمــ  مــ  الصــوت، نفســ  تعمــل البنيــة الســمعية علــ  خ
" سواء أكان عن لري  احلوار املباشر، أو الداخل ، أو صوت من خار  الكادر، أو عن لريـ  املوسـيق  

من الطبيع  أن  ينبغ  عل  السـينما ان تنحـو مباشـرة باجتـا  احللـو وامل يلـة. السـينما شـاعرية يف جوهرهـا. 
الشـــــاعرية ال ميكنهـــــا أن تعـــــرب عـــــن نفســـــها كليـــــا إال عـــــرب وعيهـــــا لت خيهـــــا مـــــ  الشــــــاعرية بيـــــد أن هـــــذ  

 . 70)"املوسيقية
 مؤشرات اإلطار النظري

الســـينما الشـــاعرية هـــ  الســـينما الـــي تنـــ ام عـــن التقليـــد مـــن خـــالس تقـــدميها بتســـلوب خـــاص يتم ـــل  .2
  األشياء واألش اص بطريقـة باست دا  عناصر اللغة السينمائية والتكوين بطريقة جديدة، كاست دا

 غريبة.
 إن صان  الفلو الشاعري يهمل ال مان واملكان ويهتو مبا ي ري  املوقف من مشاعر. .1
تعــرب الســينما الشــاعرية عــن ذاتيــة املللــف، لــذلك فهــ  ال تــروي قصصــان تقليديــة، بــل هــ  أقــرب اىل  .7

 الن عة الذاتية وبالتا  فه  أفال  مجالية.

                                                        
18 - alan casty: the dramatic art of the film. Faber and faber –london -1990,pp.65 
 .19لاهر عبد مسلو، اخلطاب السينمائ  من الكلمة اىل الصورة، مصدر ساب ، ص - 19
 .73هنري آجيل، علو مجاس السينما، مصدر ساب ، ص - 70
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 الدراسات السابقة
عرية باخلصـــوص وامل ـــر  الروســـ  )أندريـــ  تاركوفســـك   بـــالعمو ، وكالتـــا حتـــت عنـــوان اينما الشـــالســـ

عرية عنـــد امل ــر  أندريــ  تاركوفســـك   م يــدر  أبــدان، ولكـــن الباحــ  وجــد بعـــت ا) ــات الســينما الشــ
ية وبالقدر الدراسات الي كتو بالسينما بالعمو  تتطرت اىل خصائصها، ومن ت تتطرت اىل السينما الطليع

 عرية كشذرات مضيةة عند هذا امل ر  أو ذاإ.االضةيل اىل السينما الش
يف ألروحة الـدكتورا  للباح ـة )بـان جبـار الربيعـ   واملوسـومة )املعاجلـات الفنيـة لعناصـر التعبـري الفلمـ  

فــا اســت نت يف الســينما التجريبيــة  والــي درســت الفلــو الســينمائ  منــذ أن أكتمــل وســيط  التعبــريي مبعــق إ
)الفلـو الصـامت والفلــو األبـيت واألســود وكـذلك الفلــو القصـري  كانــت قـد تطرقــت اىل السـينما التجريبيــة 

أهـدا  حب هـا يتم ـل يف عري  وكـان اومن ضمنها الفلو الطليع ، ولكن بشكل بسي  جدان اىل الفلو الش
ل  الشاشة، وكذلك تبيـان الكشف عن ماهية التجري  واملنط  الذي تتحرإ في  كعر  فلم  متجسد ع

ومـــا عـــدا ذلـــك م اـــد الباحـــ  مـــن رســـالة ماجســـتري أو ألروحـــة التجريـــ  يف الســـينما والفنـــون اجملـــاورة. 
 دكتورا  تتطرت ملوضوعت . 

يف ما ن  البحول فقد نشر األسـتاذ الـدكتور لـ  اهلـامش  حبـ  حتـت عنـوان )شـعرية السـرد  حـاوس 
لشــعرية  مــن خــالس تفريقــ  بــن الســينما الشــعرية الــي تنتمــ  اىل أن ي يــل اللــبس املوجــود حــوس مصــلع )ا

الشــعر كنــوع إبــداع  لــ  خصائصــ ، وبــن الســينما الشــعرية الــي ترتســو خطــ  الشــعرية كمــنه  أدي، وقــد 
عرية عنــد امل ــر  اوجــد الباحــ  أن هــذا البحــ  بعيــد كــل البعــد عــن موضــوع حب ــ  املوســو  )الســينما الشــ

 أندري  تاركوفسك  .
 إجراءات البحث – لفصل الثالثا

 أوال: منهج البحث:
يعد منه  دراسة احلالـة مـن أفضـل املنـاه  البح يـة يف م ـل هـذا البحـ ، ألنـ  يتـيع للباحـ  الوقـو  
عل  أغل  تفاصيل الفلو، م لما يبيع ل  فصل العناصر الفلمية بغية حب هـا، وبالتـا  اـد الباحـ  ضـرورة 

ة واملشــاهدة لتحليــل العينــة حــع يســتطي  الباحــ  اخلــرو  بنتــائ  هــ  عصــارة اعتمـاد هــذا املــنه  يف القــراء
 .حب   م لما نر  باستنتاجات وتوصيات للباح ن من بعد  يف هذا اجملاس

 ثانيا: مجتمع البحث
إن جمتمــ  البحــ  كــان قــد حــدد مســبقان مــن خــالس عنــوان البحــ  وحــدود ، ولــذلك فلقــد مت حبــ  

أندري  تاركوفسك   داخل اإللار النرري، واختيار فلو )املرآة  كمجتم  للبح  األفال  اخلاصة بامل ر  )
ملـا يـرا  الباحـ  يف هــذا الفلـو مـن تــوفر لكـل اشـرتالات الفلــو مـن سـرد وشــكل وعناصـر اللغـة الســينمائية 

 .عرية وهذا هو غاية البح اوالي كلها توسو الفلو بلمسة ش
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 ثالثا: عينة البحث
 إضافة اىل األسباب اآلتية:ملرآة  ألن  يلا متطلبات البح . أختار الباح  فلو )ا

 والبنــاء األفكــار جلهــة أفالمــ  تعقيــدان  أك ــر مــن فهــو الســينمائ ،ســرد ال يف فلــو )املــرآة  منعطفــا مي ّــل .2
. فقـ  واحـدة مـرة يـد  ونـرى صـوت ، نسـم  لكننـا الشاشـة، عل  يرهر ال )ألكس   البطل. الدرام 
ـــاة هنـــا ـــو كمـــا بهمـــة،وم مغّبشـــة احلي ـــ من عـــن البحـــ د بروســـت مارســـيل روايـــة مـــن أّفـــا مقطـــ  ل  ال

 املنهــوب الــ من اســتعادة حــوس تتمحــور وأفالمــ  )تاركوفســك   عمــل مركــ  هــو إذا الفقــداند، املفقــود
 .وتسجيل 

 املـــلثرات نقــل يف تفــنن انــ  كمــا الفلــو يف لوالـــد  شــعرية امل ــر  )تاركوفســك   ملقطوعــات اســت د  .1
 احلقيق . الفنان وروم مرات  االبداع  ألرق البصرية

 هــو املــرآة انعكــا  عقولنــا داخــل بــ  نــلمن ومــا اعيننــا امــا  اــري مــا عــن داخلــ  انعكــا  هــو الفلــو .7
 فنية حتفة للغاية عريو فلو، باستمرار ضمائرنا اشعاس عل  وتقو  حترسنا األخرى الي لذاتنا انعكا 
 .نادرة فنية وقطعة خالد 

ثالثة أجياس.. جيل الطفل وجيل الرواي وجيل والد ، وه  أجياس ما قبل احلرب ق  فلو )املرآة  ينا .6
وخالهلـا ومــا بعــدها علــ  صــعيد الــولن. لكــن ال وضـوم عــا  أو فروقــات امنيــة بــن ســرد األحــدال، 
األمــر الــذي اعــل القــار  يف حــرية شــديدة مــ  مشــاهدة الفــيلو للمــرة األوىل إىل أن حيــذ  العامــل 

سل ، فتتخذ األحدال عندها اجتا  احللو أو الذكريات، فنحن خالس ذكرياتنا وأحالمنا ال ماين التسل
 ال نتذكر األمور بتسلسلها ال مين وال الو بالش وص متفرقة حس  ال من.

 البحث: أداة رابعا
الــذين  ان أداة البحــ  هــ  امللشــرات الــي أســفر عنهــا اإللــار النرــري، وقــد وضــعت بتيــدي اخلــرباء

 وبعد التداوس معهو مت االستقرار عل  امللشرات اآلتية:عليها، اللعوا 
 ملشرات اإللار النرري

الســـينما الشـــاعرية هـــ  الســـينما الـــي تنـــ ام عـــن التقليـــد مـــن خـــالس تقـــدميها بتســـلوب خـــاص يتم ـــل  .2
باست دا  عناصر اللغة السينمائية والتكوين بطريقة جديدة، كاست دا  األشياء واألش اص بطريقـة 

 .غريبة
 إن صان  الفلو الشاعري يهمل ال مان واملكان ويهتو مبا ي ري  املوقف من مشاعر. .1

                                                        
 - :تكونت جلنة اخلرباء الذين أقروا ملشرات اإللار النرري من السادة 
 أ.د عقيل مهدي. كلية الفنون اجلميلة. جامعة بغداد -2
 أ.د عل  حسن صفوإ. كلية الفنون اجلميلة. جامعة بغداد -1
 أ.  . د مي عبو بول . كلية الفنون اجلميلة. جامعة بغداد -7
 أ.  . د حممد عبد اجلبار. كلية الفنون اجلميلة. جامعة بغداد -6
 أ.  . د لارت اجلبوري. كلية الفنون اجلميلة. كلية الفنون اجلميلة  -5



 
 

654 

 31 :ال دد

 

تعــرب الســينما الشــاعرية عــن ذاتيــة املللــف، لــذلك فهــ  ال تــروي قصصــان تقليديــة، بــل هــ  أقــرب اىل  .7
 الن عة الذاتية وبالتا  فه  أفال  مجالية.

 : وحدة التحليلخامسا
ملشـهد الفلمـ  الكامـل الـذي يتفـ  وامللشـر املعـين بـ ، وإذا كـان كانت وحدة التحليل األساسـية هـ  ا

احلــدي  شــامال أحيانــا للقصــة الفلميــة او الفلــو ككــل أو بعــت اللقطــات، فإفــا عرضــية الن الباحــ  قــا  
 بدراسة املشهد كما هو متب  يف التحليل الفلم .

 حتليل العينة الفلمية عل  ضوء امللشرات
أخـــــــرا : انـــــــدري   ريو: الكســـــــاندر مشـــــــريين وانـــــــدري تاركوفســـــــك ســـــــينا  :2936 -فلـــــــو )املـــــــرآة 

  موســيق : ادوارد ارتيميــف  اإلخــرا  الفــين: أنــدري تاركوفســك   تاركوفســك ، تصــوير:غيورغ  ريــدبريا
أ. دانيلتســيف، س.   يف دور األ  وناتاليــا مرغاريتــا يرتةوفــا األدوار: مهنــد  الصــوت: ســبيمون ليفيــذو 

دوفا ، أ. سولونيتســـن ، ن. غرينكـــو، ت. اوغورودنيكــو ، يـــو. ياكوفســـك ، بـــو ناركوفســكايا ، أ. دمييـــ
قــراءة الــن : أ.  وكتوفســك ، أشــعار الرســيين تاركوفســك ، تعــ   يف   ســفينتيكو ، ت. ريشــيتنيكوفا

 .الفلو موسيق : ال.  . باخ، بري غولي ي ، بريسل
  2936 -فلو )املرآة 

ها وهــ  تتــذكر قســـوة اوجهــا عليهــا، وشـــعور ذلــك الـــ و  القصــة هــ  عبـــارة عــن تــداعيات أل  وولـــدي
بالــذن  اجتــا  أمــ  ومــن ت اجتاههــا، هــ  أقــرب اىل اإلن يــاالت الش صــية منهــا اىل قصــة الــي فيهــا حبكــة 
حقيقيــة بغــت النرــر عــن لريقــة ســردها وشــكلها، أمــا بطــل الفلــو فلــ  ثــالل مراحــل األوىل هــ  الطفولــة 

ضــ  والتنــافر مــن اآلخــرين وال ال ــة عنــدما ال يســتطي  العــي  مــ  اآلخــرين املبكــرة، وال انيــة هــ  مرحلــة الن
فيموت ليكون آخر ما قال  إن املالإ يف شكل الشجرية احملرتقة قد ظهر للنا موس  الذي قاد شعب  عرب 

 ملاذا م يرهر   ش ء م ل هذا، أردت أن أكون سعيدان ؟ –البحر 
ح ع  ال قل د م  خال  تقديمها ب سالو  خااص ي منال الس نما الشاعري  هي الس نما ال ي تنزا  .2

باساا خدام عناصاار اللغاا  الساا نمائ   وال كااوي  بطريقاا  جديااد    اساا خدام األ اا اء واأل ااخاص 
 بطريق  تريب .

يبدو أن است دا  أدوات السينما ابتداءن من عناصرها ومروران بالسرد والشكل الفلمن، وكل ما يدخل 
ال  ي  ذلك الفنان سوى أن  يندر  يف خانـة مـن اشـتغلوا يف جمـاس السـينما دون يف عالقة جتاور وتداخل، 

عرية للم ــر  )أندريــ  تاركوفســك   يف أنــ  أســتطاع أن نــ  اأن يكــون لــ  أثــر، لكــن مــا مييــ  األفــال  الشــ
لنفس  سبيل نتلف عن اآلخـرين، مـن خـالس نررتـ  للـدين واحليـاة والعالقـات الـي تـرب  اإلنسـان مـ  كـل 

نهما، وم  ذات ، وحي  أن الولو  لعام الفن نتلف عن باق  اجملاالت األخرى، يف أن  يستطي  أن يل  م
اىل اآلخر من خالس ذات ، كون الفن هو لغة حياوس النا  بواسطت  أن ينفـذ أحـدتا اىل اآلخـر، وأن نـرب 

لــ  أفــال  هــذا امل ــر  أحــدتا اآلخــر عــن نفســ ، وأن يســتحوذ كــل منهمــا علــ  جتربــة اآلخــر، بــل أن أغ
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ترتقــ  اىل مســتوى الفلســفة يف لرحهــا للمواضــي  ومناقشــتها، إذ أن تصــورنا للــدين كمجموعــة معتقــدات 
تصــ  يف النهايــة مــن أجــل ا( ذلــك اخلــال  الكبــري نتقبلهــا مــن خــالس تقبلنــا للصــور الذهنيــة الــي تر هــا 

ك من مباد ، ولكن حتويل تلك الصور وذلـك الكت  املقدسة كاجلنة والنار وال واب والعقاب وما اىل ذل
الوجـود اإلنســاين اىل صـور متحركــة يبـدو أفــا هـ  مفــرت الطـرت الــي  يـ  هــا  رجنـا )أندريــ  تاركوفســك   

 موضوع البح .
فقـد عمــد هــذا امل ــر  ومــن خــالس فلمــ  )املـرآة  اىل قــذ  املشــاهد يف وســ  تســا الت لــيس هلــا مــن 

نــ  البطــل داخــل نفســ  واوجتــ ، فقــد كــان البطــل يف هــذا الفلــو ضــعيفان فايــة عــن ذلــك الــذن  الــذي يل 
وأنانيا وغري قادر عل  منع احل  الن ي  حع ألقرب النا  ل ، ويربر ذلك مبعانات  الروحية الي قاس  منها 
يف حياتــ ، ولكــن الفلــو يف بدايتــ ، وقبــل ظهــور األ ــاء يبــدأ بشــاب يتجــاوا العشــرين مــن عمــر  يف عيــادة 

بي  من أجل عالج  من التتتة  تستل  الطبيبة عن أ   فيجي  أن : يوري جاري من مدينة خـاركو  الط
 ويدر  يف املدرسة التقنية، وبعد عال  لبيع ، يت ل  من التتتة ، ويتكلو بشكل لبيع . 

وم ـل هكـذا أفـال  يصـع  تفريـل الصـورة علـ  شـكل سـيناريو أو لقطـات لـذلك حـاوس الباحـ  ومــن 
ليل األكادمي  العلمـ  أن يفـرا الصـور كمـا بـدت مـن أجـل مناقشـتها وحتليلهـا وصـوالن اىل ذلـك أجل التح

 الشكل اخلاص واألسلوب الذي  ي  ب  وتفرد عن اآلخرين ب .
يبـدأ الفلـو بصـوت مـن خــار  الكـادر حيـدد األب القـاد  اىل الــدار، إذا انعطـف حـوس النبتـة يف وســ  

األ  اىل البيت )الكوخ  فيعود الصوت من جديد يقرأ صوت من خار  احلقل املفتوم من غري ، ت تدخل 
 الكادر ليقرأ ترتيلة شعرية من احلكو ، وه  تنرر اىل أبنائها فيتيت الصوت باآليت:

إننــا احتفلنــا بكــل حلرــة للقائنــا، كتفــا حلرــة عيــد ظهــور الــرب، وكنــا وحيــدين يف الــدنيا كلهــا، وكنــت 
 م الطري، وكنوبة دوار. أك ر خفة وأك ر نشالان من جنا 

 فتنت كبطن بالسلو وتقودينين عرب نبتة عطر الليل  الرلبة.اىل أراضيك الي تق  وراء اجا  املرآة.
 عندما حل الليل.

 منيت برمحة، وافتتحت أبواب احملراب، وكان العري يشرت يف الرال ، و ايل بصورة بطيةة.
وكنـت علـ  علـو إن بركـايت جسـيمة: ألنـك تغطـن  وعندما صحوت من النو  قلت: لتكوين مباركـة !

 يف نو  عمي ، وك  يالمس جفنيك ارقة الكون.
 كان يناس  عطر اهرة الليال  من الطاولة، وكان جفنيك ال رقاوين هادئن ويدإ كانت دافةة.

ن وداخل كرة من الكرستاس كانت تنبت األفر. وتتنفس اجلباس دخانان وتتبل  البحار. وكانت الكرة م
 الكرستاس عل  كفك. وأنت نائمة عل  العرش.

 يا ري العادس ! أنك كنت  .
أنك قـد أفقـت وغـريت قـامو  اإلنسـانية العاديـة، وامـتأل احلـدي  بـالقوة. وانكشـفت كلمـة أنـت عـن 
معناها اجلديد مبعق ملك. حع األشياء العادية كالطست واإلبري  وهذا ملا كانت تقف بيننا كجر  ميا  

 وجامدة.مطبقة 
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واقتدينا يف اجتـا  غـري معـرو  وانشـقت مـدن أمامنـا كسـراب مت إنشـاءها بطـرت سـحرية. وكـان النعنـاع 
ينبســ  حتــت إقــدامنا ، فكانــت الطيــور تشــاركنا يف الطريــ ، وكانــت األ ــاإ تتصــاعد يف النهــر، وانفضــت 

 السموات يف عيوننا عندما الحقنا مصرينا كمجنون م  شفرة بيد . انته 
غو من إن ترمجت أي شعر من لغة اىل لغة يفقد  خصوصيت  وخاصةن الشـعرية واملعـق حـع يبـدو  وبالر 

كتن  مفكك إال أننا جند ذلك احلوار الفلسـف  الااس يعتصـر داخـل الـن  ويطـرم نفـس األسـةلة الـي أراد 
أو من روم  اإلجابة عليها صان  الن ، إن هذا احلوار الذي يدخل من قل  الشاشة ورمبا من ذات األ ،

امل ر  ليقتحو املشاهد برتنيمة حوارية بن القائل ومن يسـتم  ورمبـا مـ  األ  ذاكـا أو هـو أقـرب اىل حـوار 
داخلــ  يريــد امل ـــر  إ اعنــا إيـــا ، أن هــذا احلـــوار الشــعري ينقــل املشـــاهد اىل حيــ  العـــام اآلخــر حيـــ  

أن )أندريـ  تاركوفسـك   هنـا منحـاا اىل  األ اإ تتصاعد يف النهـر، والطيـور تشـارإ اآلخـرين يف لرقـات،
السينما دون أن يكون موضوع  يف لرح  لتلك األفكار الي حيملها، لذالك جند  مييـل اىل الصـورة أك ـر 

 يفا مييل اىل األفعاس داخل الصورة، وهذ  مي ة قليالن ما جتدها عند اآلخرين.
ت مـن خـار  الكـادر يتـدف  م ـل وبعد ذلك حيدل حري  يف كوخ امل  ن احلشـائ .كان ذلـك الصـو 

امليا  من فوت شالس واأل  تبك  حع إذا ما انته  وسكت بدأت أصوات احليوانات كالكالب والقط . 
لفل يف  من نوم  فتتحوس الصورة اىل أبيت وأسـود، وكـ  ريـع علـ  األشـجار مصـحوبة بصـوت صـغري 

اوجت  ترف  رأسها من  –عل  رأ  اوجت  والطفل يقوس بابا، ت ينهت من فراش ، قط  األب يسق  املاء 
الطســت وقــد غطــ  شــعرها وجههــا، ت يبــدأ الســقف بالتســاق  وينــ س املــاء مــن الســقف علــ  اجلــدران، ت 
صورة اجلدة الي سو  نراها يف آخر الفلو، ينته  احللو أو الر يا الي تداعت من خالس األ  وه  تقـف 

 يف ركن الغرفة تنرر اىل أبنيها.
)أندري  تاركوفسك   أقرب اىل التداعيات من  اىل أفال  حـع احلدي ـة منهـا والـي تتفـرد سـواء  أن أفال 

بالشــكل أو الــي تنطــوي حتــت )تيــار الــوع   أو حــع بالقصــة الــي تســردها، فهــ  أفــال  شــعرية، بلمســة 
، يقـوس قاذهـاروحانية عرفانية هائمة يف ملكوت الكون، وحتمل اخلطيةة الكربى دون البشـرية، مـن أجـل إن

)أندري  تاركوفسك   عن هذا الفلو د لقد كان العام بالنسبة   مرتب  بتم ، م أدرإ هـذا عنـدما كانـت 
علــ  قيــد احليــاة، لكنهــا عنــدما ماتــت، أدركــت األمــر فجــتة وبوضــوم شــديد، لقــد أخرجــت الفلــو )املــرآة  

نفس  يف هذا الفلو، لكنـ  كـان وكمـا  وكانت أم  ال ت اس عل  قيد احلياة، وقد خيل اّ  أنين أحتدل عن
الـــروم اإلنســانية املعذبــة واملليةـــة  أتضــع   فيمــا بعــد، مكرســـان حليــاة أمــ ، وأايــد علـــ  هــذا القــوس هــو أن

 .باخليبات ال ميكن أن تكون إال هذا الشكل اهلائو والغري  عن ملكوت الدنيا
حــــال  مــــ  الواقــــ ، فعنــــدما تعــــود األ  مــــن الســــمات األك ــــر بــــرواان يف الفلــــو هــــو التــــداخل الغــــرائا لأل

بالتــداخل مــ  ذلــك الصــوت الــذي ينشــد شــعران تتحــوس الشاشــة بعــد  اىل األبــيت واألســود وجنــد اوجهــا 
يسك  املاء عل  رأسها وه  منحنية داخل الطست ومن ت يبدأ املطر يتسـاق  داخـل الغـر  ورمبـا هـذ  

أمـا املــرآة والـي إخـت  هــذا الفلـو هــا فنجـدها يف كــل مـن امليـ ات األخــرى الـي  يــ  أفالمـ  عـن اآلخــرين، 
تفاصــيل الفلــو، فمــرةن تــدخل األ  يف حــوار مــ  اوجهــا مــن خــالس املــرآة ومــرةن تــدخل يف حــوار مــ  نفســها 
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وم لها أبنها الذي الس صامتان أمامها دون أن ينبس ببنـت شـفة، إن األشـياء عنـد هـذا امل ـر  تكتسـ  
كون ج ء من احلدل مرةن ومرةن عندما تكون ه  احلدل ذات ، فك ريان مـا نـرى درجة إنسانية عالية عندما ت

 الطبيعية ومن خالس الريام تتحرإ، وتصدر أصوات لذلك يغلف عل  أفالم  املناظر اخلارجية.
كذلك من السمات الي برات يف هذا الفلو هو تداخل ودم  بعت املشاهد التسجيلية الي حدثت 

ر  أستطاع أن يوظفها لتكون جـ ء مـن احلاضـر والـي هـ  خصيصـة رئيسـة للصـورة يف املاض ، ولكن امل 
الســــينمائية يف كوفــــا تشــــتغل يف )احلاضــــر ، ولــــيس مــــن قبيــــل الصــــدفة أن جنــــد  يــــدر  بعــــت األحــــدال 
األسبانية، مـن خـالس القصـف العنيـف للسـكان اآلمنـن ومـن ت هـرع األلفـاس اىل املالجـئ، مقرونـان ذلـك 

ورجاس يقودوفا، ومن ت هجرة بعت األسبان اىل روسيا واقرتافو هو ومن ت تكـوين أسـر  ببعت املناليد
فيهـــا حـــع أنـــ  يف أحـــد املشـــاهد جنـــد أحـــدهو يفـــ ع مهـــروالن اـــو أحـــداهو وهـــ  تـــرق  الرقصـــة األســـبانية 

ا بــتن الفلكلوريــة املشــهورة ومــن ت تــلدي بعــت احلركــات اخلالةــة بــتن يصــفعها علــ  وجههــا، مطالبــان إياهــ
 تتقن حركاكا. 

ومــن ت يــتو اســـتعراض الوحشــية البشـــرية مــن خـــالس االنفجــار الكبـــري يف اليابــان أثنـــاء احلــرب العامليـــة 
 ال انية يف )هريوشيما وناكاااك   ، مروران بالصن، وبعت اللوحات التشكيلية. 
ذات واملكـان، أفـا غربـة أن الفلو بغرائيبيت  وتداخل  يقـد  مشـكلة عانتهـا أغلـ  البشـرية وهـ  غربـة الـ

الــولن والــي   لــت ابتــداءن بــال و  ومــن ت مــن خــالس الصــور الوثائقيــة لألســبان ومــن ت اليابــان وصــوالن اىل 
األب دإن املــالإ يف شــكل الشــجرية احملرتقــة قــد ظهــر للنــا موســ   الســعادة احلقيقــة اىل يقوهلــا يف النهايــة

   ش ء م ل هذا، أردت أن أكون سعيدان ؟ ملاذا م يرهر –الذي قاد شعب  عرب البحر 
 إن صا ا الفلم الشاعري يهمل الزمان والمكان ويه م بما ين ره الموقف م  مشاعر. .1

لرمبــا يتعجــ  القــار  مــن هــذا القــوس وهــو كيــف بصــان  العمــل مــن أن لــ  أن يهمــل ال مــان واملكــان، 
وم ل  املكان يف أن يكون داخل بيت أو وحي  إن املقصود هنا بال مان ليس هو ذلك الصبام أو املساء، 

شركة أو يف ريف، وإمنا املقصود بإتاس ال مان واملكان هنا هو غياب ال من الدرام  الـذي يتحـدد بلحرـة 
 نشوء الفعل وتطور  وصوالن اىل الذروة ومن ت يتهاوى وصوالن اىل النهاية وم ل  املكان.

هتما  بقيا  دراما أرسطية قائمة عل  االشرتالات الي وامل ر  )أندري  تاركوفسك   يعمد اىل عد  اال
حددها وكذلك التطورات الي حلقت ها من بعد ذلك، فهو يلسس ل  عـام خـاص وبقـوانن فنيـة خاصـة 
تها الوحيد هو تسجيل التجربة اإلنسانية، بكل ما حييطها من شقاء وصعوبات، وإذ جتـد ذلـك جليـان يف 

ها عل  مدى حيات  القصرية، فهو يوغل هذ  الذاتيـة فيعمـد اىل تسـجيل جتاربـ  أفالم  املعدودة الي أخرج
الش صية الي عاناها ليلة الفرتة الي كان يستطي  فيها أن يعرب عن ذات ، وقد أنعكس ذلك جليان يف فلو 

 .اتصاس بن االبن واأل  يقوس: االبن: لقد شاهدتك يف احللو، يف أي امن غادرنا أي)املرآة  فف  
 ... ملاذا تريد أن تعر  هذا. 2975األ : يف عا  

 االبن: ومع أحرتت   ن احلشائ  اجملففة.
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 األ : يف نفس العا ....لقد توفيت لي ا.
 االبن: من ه .

 األ : الي كانت تعمل مع  يف املطبعة.
 االبن: مع حصل ذلك.

 األ : اآلن يف الساعة السابعة.
وحع تاري  إنتا   2975وار جند إن ال من يتداخل ويتداع  منذ عا  يف هذا النموذ  البسي  من احل

الفلو، وم ل  يف مشهد آخر وبعـد أن يسـل  امل ـر  الكـامريا علـ  ألبـو  صـور للفنـان اليونـاردو دافنشـ  ، 
وبعد أن ختر  األ  من الدار توصـ  أبنهـا أن ال يعبـ  بـاألغراض، ومـا أن يغلـ  البـاب خلفهـا ويرجـ  اىل 

اـد إن هنـاإ امـرأة جالسـة علـ  املائـدة وإن هنـاإ خادمـة وقـد جلبـت هلـا القهـوة، فتتحـدل معــ  الـداخل 
عن أخالقيـة وتطل  من  ان ال  كتاب من املكتبة يف الر  ال ال  ويقرأ من حي  توجد اإلشارة فيقـرأ:
ة الــي غ كــا النــا  قــاس روســو: إن انقســا  الكنيســة قــد ع لنــا عــن أوربــا وم نشــاركها يف األحــدال العريمــ

لكنـ  كتــ  علينــا بشـكل خــاص إن روســيا بــالرغو مـن رحابتهــا الواســعة قــد ابتلعـت الغــ و املنغــو ، م اــرأ 
التتار أن اتااوا حدودنا الغربية، وانسحبوا اىل بواديهو ومت إنقاذ احلضارة املسيحية ومن أجل إحراا ذلـك 

الـي وإن أبقتنـا مسـيحين إال أنـ  جعلـت اهلد  كنا مضطرين أن اتفظ بشـكل خـاص بشـ ء مـن احليـاة 
منا غرباء عن العام املسيح ، أما بالنسبة لضـ لتنا التارنيـة فـال ميكنـين أن أتفـ  معـك أال جتـد شـيةا هامـان 
يف أوضاع روسيا الراهنة، ما الـذي سـيده  املـلرخ يف املسـتقبل علـ  الـرغو مـن تعلقـ  الصـميو بالقيصـر، 

مـا أرا  مـن حـو ، بكـوين أديبـان أنـين متهـي  ومتـتذ لكنـين أقسـو لـك أنـين مـا  أنا بعيـدان مـن أن أبـته  بكـل
أردت أن أبـــدس ولـــين لقـــاء أي شـــ ء يف الـــدنيا أو أن يكـــون لـــ  تـــاري  آخـــر مـــا عـــدا تـــاري  أجـــدادنا أي 

 .29/20/2874التاري  الذي منح  لنا ربنا املقتطف من رسالة بوشكن اىل تشاعدايف 
يفـتع البـاب  –ذه  ليفـتع البـاب بطلـ  مـن املـرأة الـي وجـدها داخـل البيـت وبعد أن يتو القـراءة، يـ

يرجـ  اىل الـداخل فيجـد إن املـرأة وقـد اختفـت ت  -فيجد أمام  امرأة تقوس أنا آسفة يبدو أنين قد توتـت
 ينرر اىل املائدة فيجد بقايا قطرات ماء عليها.

الكبـري بــن ال مـان ووقوعــ  يف آن واحــد،  إن كـل هــذا مـدعاة لالســتفها  والتسـا س، عــن هـذا التــداخل
مــ  تــداخل الغربــاء داخــل املكــان األليــف ومــن ت القيــا  برحلــة ســياحية يف بطــون التــاري  يبــدأ منــذ غــ و 

  عــا  اىل أوربــا ومــن ت روســيا وانســحاب  منــ  لكــرب مســاحتها، والرجــوع اىل 800املغــوس قبــل أك ــر مــن )
ويكلمــ  والــد  مــن اجلهــة ال انيــة عــن احلــ  فتــرتاءى أمامــ  حبيبــة اللحرــة اآلنيــة عنــدما يــرن جــر  اهلــاتف 

والد ، بل حع املكان الذي ظل حين ل  األب ويشتات ل  هو املكان الضمين الذي كان حيلو ب  وكون  يف 
 اخلياس، كون إن لفولت  قاسية، كل ذلك جعل من تلك األمكنة واألامنة موجودة يف اخلياس وليس الواق .

شـاهد، جنـد األب وهـو جـالس قـرب اوجتـ  واضـعان يـد  عليهـا، ومـن ت نتفـ  وتصـعد األ  يف أحد امل
اىل األعل  في ر  لائر أبيت من اجلهة اليسرى فوقها ومن ت نتف ، إن هذا التداخل بن الواق  واحللـو 

يســل   وبـن الــوع  واخليـاس اليــرتإ جمــاس شـك عــن إن قيمـة ال مــان واملكــان تكـاد تكــون معدومـة فــامل ر 
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جلَّ جهد  عل  األفعاس األنسانية، الي تضرب باألنسـان وحتطمـ ، يف مشـهد آخـر وهـو األخـري وبعـد أن 
صــوت مــن خــار   –لقطــة للطفــل وهــو يفــتع البــاب  -كــ  ريــع فتحــرإ األشــجار الصــغرية واحلشــائ ، 

ت تـــنعكس  –ريــع كـــ  اىل داخــل البيـــت فرتفــ  الشراشـــف اىل األعلــ   –الكــادر يســـتمر بقــراءة الشـــعر 
صــورة الطفــل يف املــرآة وهــو حيمــل بيــد  أبريــ  حليــ . نفــس الطفــل يســبع يف املــاء باالجتــا  املعــاكس مــن 

تـدخل الكـامريا اىل البيـت ت ختـر  مـن الشـباإ  –الكامريا واأل  تنشر املالبـس علـ  حبـل يف وسـ  الغابـة 
يقــوس الطبيــ  ماتــت  –واأل  واجلــدة قطــ  اىل الطبيــ   –وإذا هــا اجلــدة  –اىل حيــ  األ  وأبنهــا ال ــاين 

 –فجــتة أمــ  واوجتــ  ولفلــ ... بــل يوجــد الضــمري والــذكرى.. ت لقطــة عامــة ولويلــة اىل الغابــة الشاســعة 
بةـر  –ت لقطة لبعت األشجار السـاقطة  –ت اجلدة  –ن وال اىل األ  واجها صوت املوسيق  يع   بقوة 

واوجهـــا وهـــو يســـتهلا هـــل تريـــد ولـــد أ  فتـــاة ت اجلـــدة لقطـــة لـــأل   –ضـــحل فيـــ  بعـــت األغـــراض املرتوكـــة 
ت لقطة األ  واقفة بقرب عمود كهرباء وحدها يف الفضاء املفتوم صوت الطفل كتن   –وأحفادها االثنن 
لقطة جلذوع األشجار.... انته . إن هذا التـداخل  –لقطة للجدة وه  تتخذ أحفادها  –لراان يصيع 

لدى املشاهد هـو يف نفـس الوقـت يصـبل م ـل هكـذا أعمـاس، بصـبغة مجاليـة، الذي يبع  االرتباإ واحلرية 
وشعرية، إن تلك األصوات من خار  الكادر تتدف  م ل امليـا  مـن فـوت شـالس معجونـة بـدموع األمهـات 
وصـيام احليوانـات بــالتوااي مـ  )أشــعار الرسـيين تاركوفســك   مـ  املوســيق  للمللـف )بــاخ . كلهـا جتتمــ  

 نية احلياة ولكن من خالس أنن امل ر  )أندري  تاركوفسك  .لتع   لنا  فو 
ت بر الس نما الشاعري  ع  ذات   المؤلف  ل ل   هاي ال تاروي قصصاا  تقل ديا   بال هاي أقار   .7

 الى النزع  ال ات   وبال الي  هي أ الم جمال  .
النفســية والصــراع الــذي إن األفــال  الســبعة الــي أخرجهــا )أندريــ  تاركوفســك   أاعــو أفــا   ــل املراحــل 

عاشــ  هــذا امل ــر  يف فــرتة حياتــ  حــع األشــعار الــي كانــت تتلــ  داخلــ  كانــت مــن تــتليف والــد  )أرســيين 
تاركوفســك  ، ففــ  الفلــو )املــرآة  يصــور امل ــر  ذكرياتــ  البالنــة وتصــورات  عــن العــام اخلــارج  احملــي  بــ  

الــد  والــي تواكــ  الفلــو كلــ  لتعطيــ  إيقاعــان فلســفيان والعــام الــداخل  الــذي يعــتل  فيــ  مســتعينان بتشــعار و 
خاصــان بــ : لســت أخشــ  ال مــن اهلــواجس والوشــاية وال مــن الســو، لســت أهــرب ، فــال وجــود للمــوت يف 
هذا العام، كل شـ ء أبـدي أبـدي، ال اـ  أن خنشـ  املـوت ال يف السـابعة وال يف السـبعن. توجـد فقـ  

، واــن اآلن مجيعــان علــ  الشــالئ البحــري، وأنــا أحــد الــذين نتــارون حقيقــة ونــور، ال ظــال  يف هــذا العــام
 شباكهو.

وال نف  عل  املطلعن عل  حياة هذا امل ر  )اندري  تاركوفسك   اد  متتثران بشكل كبـري بشـ   
امل ــر  )لــويس بونويــل  صــاح  فلــو )الكلــ  األندلســ   وحيــ  أفــال  األخــري هــ  كانــت ضــد الســائد 

ينما كانت يف بواكري نشتكا إال أن أفالم  بقت عالقة يف الذهن السينمائ ، وم ل  امل ر  برغو من ان الس
موضــوع البحــ  جنــد أن فلمــ  )املــرآة  ويف بعــت الرتمجــات األخــرى )املرايــا  هــو أقــرب للســريا  منــ  اىل 

األوها  الغامضـة، الواقع ، كون  يعرض  تلف املراحل الي مر ها امل ر  مشحونان بالذكريات واهلواجس و 
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بل إن يف أغل  أفالم  جند هناإ ركائ  تكاد تكون ثابتة وه  عناصر الطبيعة )املاء واهلواء والرتاب والنار  
والي مبجموعها تكون لنا حلنان خالـدان يف الـذاكرة االنسـانية، وإذ تتغلـف هـذ  العناصـر بروحيـة هـذا امل ـر  

اليونانيــة، ومــ  ذلــك فهــ  تتخــذ لنــا منحــ  جديــد مــن خــالس  إال أننــا جنــدها يف األصــوس األوىل للفلســفة
 الصورة السينمائية لتعرب عن ذاتية املللف وما يعتصر يف داخل .

ويف فلـو )املـرآة  يقــد  امل ـر  لنــا عالقـات متقابلــة غـري متواايـة يف وجــة بالتـاري  مــن خـالس األرشــيف، 
منرـــور  الش صـــ  مقـــرون بالشـــعور  والكـــوارل اإلنســـانية الـــي حتققـــت بســـب  جشـــع  ولكـــن مـــن خـــالس

 بالذن . 
إن النـــار امللتهبـــة داخلـــ  هـــ  يف احلقيقـــة ذلـــك الضـــمري املتقـــد يف جـــوهر اإلنســـانية، والـــذي حيـــاوس أن 
يعكســـ  اىل اخلـــار ، يف ذات الوقـــت حيـــاوس امل ـــر  ومـــن خـــالس هـــذ  الصـــورة الســـينمائية الـــي امتلكـــت 

يتم ت داخل ، وإذ يعمد الباح  اىل بعـت الصـور ألنـ  ناصيتها من أن تتوااى م  ذلك اإلبداع الذي 
يف بعـــت األحيـــان تقـــف الكلمـــات عـــاج ة عـــن التعبـــري ملـــا يريـــد قولـــ  امل ـــر  ذلـــك مـــا قالـــ  امل ـــل الصـــيين 
)الصــورة تعــادس ألــف كلمــة  ومــن ت تبعــ  أهــل احلداثــة بــالقوس )الصــورة تعــادس مليــون كلمــة ، إن اللوعــة 

هـذا امل ـر  رمبـا نتيجـة لتنشـةت  القاسـية ورمبـا للرـرو  احمليطـة بـ  جعلـت منـ   اإلنسانية الي تسـتعر داخـل 
كومة رماد ليس أمام  سوى الصورة السينمائية ليعرب عما يلرق ، ويقل  إنسانيت ، وجند كذلك ومن خالس 

فْغرقــة داخــل الفلــو التمــاه  بــن الش صــيتن، األ  اوجتــ  واأل  والدتــ ، فك ــريان مــا تتــد
اخل هــذ  الذاتيــة امل

الش صــيتن حــع اــد املشــاهد مــن الصــعوبة التفريــ  بيــنهو، م لمــا يســتعري امل ــر  بعــت املتشــاهات يف 
الش صــيات فتنــ  يــرتإ الك ــري مــن األســةلة دون جــواب ففــ  املشــهد قبــل األخــري ودون أن ترهــر صــورة 

ت الغ يان األخري األب وهو عل  فراش املوت يف عيادة الطبي ، وقد أمسك )فرخ عصفور  صغري م  بع
بقولــ  كنــت أريــد أن أكــون ســعيدان، يقــرتن ذلــك بــالرجوع مــن جديــد لــأل  مــ  اوجهــا يف الفضــاء الفســيع 
داخل الغابة يف بداية اوجهما وهو يستهلا: تريدين فتاة أ  ولـد، ترفـ  رأسـها األ  فتجـد أن أ  اوجهـا وقـد 

 اقتادت أوالدها اىل اجملهوس.
ــــو الطبيعــــ ، حيــــ  يرتقــــ  اىل الفــــن  إن الفلــــو هــــو أقــــرب اىل جممــــوع ــــ  اىل الفل الصــــور املتقالعــــة من

الســينمائ  اخلــال ، الــذي يصــ  كــل مــا يف داخلــ  اــو الصــورة الســينمائية اخلالصــة، وإذ يســ ر امل ــر  
هذ  اإلمكانيات من أجل تصوير ذاتيات  فتن  قد أجن  لنا جمموعة من األفال  النادرة الي صع  أن تعاد 

ذات الوقــت هنــاإ حضــور جملموعــة القــيو الكليــة الــي حــاوس أن يناقشــها يف كــل أفالمــ ، مــن جديــد، يف 
 فمفهو  )احل  والعدس واخلري واحلياة واحللو...  كلها مفاهيو جتدها يف تلك األفال . 

يف فلــو )املــرآة  جنــد األ  تعمــل يف مطبعــة )مصــححة  لألخطــاء اإلمالئيــة، يف أحــد املــرات تشــعر أن 
ســيدخل مرحلـــة الطباعــة دون أن تلشــر وتصــحع األخطـــاء اإلمالئيــة فتهــرع اىل املطبعـــة يف هنــاإ مطبــوع 

وســ  املطــر حيــ  الشــوارع فارغــة، وصــوالن اىل املطبعــة ومــن ت اىل دوالب الكتــ  لتجــد  وقــد صــححت  
ـــذن  مـــ  والدتـــ ، إن  ولكنهـــا قـــد نســـيت ذلـــك، وم لـــ  الصـــراع الـــذي يعيشـــ  اوجهـــا وعقـــدة الشـــعور بال

لصراع داخل الفلو ال تكمن بن هذ  العائلة واآلخرين أو العام ولكن الصراع يكمن بن ذوات موضوعة ا
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الش صيات نفسها من خالس محلها لألم اإلنساين ككل وهو البح  عن السعادة، إن اإلنسان بالنسبة 
تحمــل و تعــ  لتاركوفســك  هــو الكــائن األك ــر تعقيــدان يف احليــاة، وحماولــة امل ــر  اكتشــا  قدرتــ  علــ  ال

 باألميان واليقن وهل لدي  الرغبة يف احلياة أو ال.
 النتائج
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 حتى نهاية الدولة العباسّية تهااتسميو معمح م  تاريخها مقابر قريش

The cemeteries of Quraish: Features of history and 

names until the end of the Abbasids 
                           M.A. Angham Adel Chiad(1)م.م أنغام عادل جياد 

 .Hossein Hulaib Najem             M.A         (2)ليب نجم حسين هم.م. 

        

 المقدمة:

مدينة الكاظمية املقدسـة حاليـان، أو مـا تسـم  بــعت أج ائهـا قـدميان بــ)مقابر قـري   بلـدة قدميـة، ذات 
مـن  ماض  عري  وجمد أثيل، تبعد عن بغداد مشاالن مخسة كيلـو مـرتات، وهـ  يف ذات الوقـت جـ أ ال يتجـ أ

بغداد قدميان وحدي ان، فه  عل  امتداد تارنها الطويـل كانـت تـلثر وتتـتثر باألحـدال الـي جتـري يف بغـداد، 
  7) فارتبطت ها ارتبالان وثيقان من الناحية اجلغرافية والتارنية.

آليــة نشــتكا ختتلــف حبســ  موقعهــا، وأتيتهــا، والغايــة مــن ال يفــوت كــل مطّلــ  علــ  تــاري  املــدن أن 
أثــران   –علــ  اخــتال  تســمياكا  –لعــ  املوقــ  اجلغــرايف واألتيــة الدينيــة ملدينــة الكاظميــة  تسيســها، وقــدت

 مهمان يف تتسيسها منذ أال  السنن. 
وقـد ولـت أرضـها وتعاقـ  عليهـا عــرب تارنهـا الطويـل عـدد مـن الــدوس واملمالـك، لكـن ظـّل الك ـري مــن 

يـا اآلثـار، وم تسـطّر  أقـال  الرحالـة واملـلرخن، حاهلـا حـاس العديـد تاري  هذ  البقعة جمهوالن  م تكشف  بقا
من مدن العرات، وبطبيعة احلاس ال نع و ذلك إىل القصد واالتاس، ولكن لبيعة أغل  املدونن التارنين 
قــــد اهتمــــوا باجلوانــــ  السياســــية والعســــكرية علــــ  حســــاب اجلوانــــ  األخــــرى كاالجتماعيــــة واالقتصــــادية 

                                                        
 واالقتصاد /جامعة كربالء.كلية االدارة   - 2
 كلية االدارة واالقتصاد /جامعة كربالء.  - 1
 .9ينرر: تاري  املشهد الكاظم :  - 7



 
 

644 

 31 :ال دد

 

ة وغريهـــا، لـــذا ســـيجد القـــار  يف مضـــان هـــذا البحـــ  الك ـــري مـــن املعلومـــات مبنيـــة علـــ  نتـــف والعمرانيـــ
 واشارات عابرة تناثرت يف بطون املصادر.

وقــد قّســمنا حب نــا هــذا إىل مبح ــن، األوس: خــاص بتــاري  هــذ  املدينــة منــذ أقــد  العصــور حــع فايــة 
ت عليها حس  تعاقبها ال مين، كما اختتمنـا البحـ  الدولة العباسّية، وال اين: اهتو بالتسميات الي اللق

ةالصة وقائمة باملصادر واملراج  الي اعتمدناها يف حب نا وقد تنوعت بن كت  احلـدي  واملعـاجو اللغويـة 
 والتاري  العا  والرتاجو والبلدان.

Abstract 
The city of Kadhimiyah that some of its parts was called the "Quraish 

Cemetery" is an ancient city. The position of Kadhimiyah and its religious 

importance has played a great role in its establishment. It is thought that 

(Aqirqoof) is the first trace to the origin of the city. There is also an 

evidence that Imam Ali (Pbuh) had come across this land when he came 

back from the battle of Nahrawan to fight Al-Khawarij. The Abbassid 

Al.Mansoor was the first one who made this place as a cemetery called 

(Quraish Cemetery) and the first one to be buried was his son in the year 

(150 A.H). 

This place has acquired an importance and Sacredness in the 

perspectives of Muslims in general and the believers of the House holds 

(Pbut) for the first time when it was honoured by having the holy bodies of 

imams Al-Kadhimain (Pbut). There were a great impact of some Khalifats, 

Sultans and their minstres in addition to some wealthy people in 

developing and expanding the holly shrine. Moreover, Al-Kadhimiyah has 

known by some names such as: Kurtble, Al.Shunaiziah, Quraish cemetery, 

Al-kadhim (pbuh) sight, Bab Al-tibin sight, The west sight, and Al-

Kadhimiyah. 

 الرموا املست دمة يف البح :
 بدون تاري  لب .  د. ت   حدي  رقو  م    تويف سنة  ت 

 ميالدي.      قبل امليالد  ت.     بدون لبعة  د. ط 
     هجري.  هـ 

 



 

 ح ى  هاي  الدول  ال باس ن  تهاا تسمو  مالم  م  تا يخها مقابر قري  

643 

 تاريخها: المبحث األول:

لعمارة األوىل يف الكاظمية، ومن قـا  بتشـييدها أوالن، لكـن املعـرو  أن ال يعلو بالضب  كيف قامت ا
، الـذين اختـذوا يف بدايـة حكمهـو مـن مدينـة بابـل  6)أقرب يفلكة ألرض الكاظمية كانـت يفلكـة الكيشـين

عاصمة هلو، ت أقاموا عاصمة ثانية عل  يد ملكهو )كوريكال و األوس  يف املنطقة الواقعة غرب الكاظمية 
، والي وم يب  من آثارها  4)، وقد  يت فيما بعد بـ)عقرقو   5)كوريكال و   -فت يف عـصرهو بـ)دور وعر 

    3)  مرتان.54إالّ برجها الذي يبلل ارتفاع  عن سطع األرض )
يـت بعـت  وبذلك يفعتقد أن )عقرقو   ه  األثر األوس الذي مت التوصل إلي  يف أصل األرض الي  ف

ظمية ، وبقيــت هــذ  األرض جمهولــة التــاري  يف العهــود التاليــة كالعهــد الســلوق  واألمخيــين، جوانبهــا بـــ)الكا
وإن رّجع  البعت أفا كانت غري خاليـة مـن احليـاة والسـكان، وموضـ  العنايـة والرعايـة ولـو لغـرض ال راعـة 

  8)عل  األقل.
وم تكن )بابل  الي دمركا احلروب الذين م يرت هلو اختاذ مدينة )سلوقية  عاصمة هلو   9)أّما الفرثيون

خليقة بتن تكون عاصمتهو، فشادوا مدينة ض مة عل  اجلهـة الــيسرى مـن دجلـة قبـاس )سـلوقية  ا وهـا 
   22)واملعروفة بـ)املدائن .  20))ليسفون 

كوريكــال و  يف الشــماس   -ويتضــع مــن دراســة األفــار والقــرى واملــدن احمليطــة بدجلــة ابتــداءن مــن )دور 
وه  منطقة بغداد  –ي حع )املدائن  يف اجلنوب الشرق : إن املنطقة الي شّيد املنصور مدينت  عليها الغر 

كانـت عـامرة بريّهـا وم ارعهـا منـذ أقـد  العصـور، وأرض الكاظميـة احلاليـة كانـت   - انبيها الغري والشـرق 
   21)ج ءن من هذ  املنطقة العامرة اخلضراء بال شك.

                                                        
املنطقــة الــي تفعــر  باســو )بــالد اللــر  أي لورســتان يف يفعتقــد مــن رات وايــران، و األجــ اء الوســط  يف جبــاس )ااجــرو   الفاصــلة بــن العــالكيشــيون: هــو قــو  ال يفعــر  أصــلهو علــ  وجــ  التتكيــد، أمــا مــولنهو الــذي ن حــوا منــ  فــريّجع أنــ  كــان يف مكــان مــا مــن  -6

اجلهات اجلنوبية من ايران، وقد جا وا إىل بابل وأقاموا ساللة حاكمـة يف الـبالد عرفـت باسـو سـاللة بابـل ال ال ـة الـي دا  حكمهـا اهـاء 
  2/697القدمية:  ت.  . )ينرر: مقدمة يف تاري  احلضارات 2241 -2595أربعة قرون )

هناإ من يشري إىل أفا كانت تفعر  قبل ذلك بـ)إيشا ، وأن امللـك )كوريكـال و األوس  عّمرهـا وا اهـا بــ)عقرقو  . )ينرـر:  -5
   207العرات يف التاري : 

اللغـة:  عقرقو : هو )عقر  أضـيف إليـ  )قـو   فصـار مركبـان، م ـل حــضرموت وبعلبـك، والقـو  يف»قاس ياقوت احلموي:   -4
  6/273)معجو البلدان: «. الكل، ... وه  قرية من نواح  دجيل، بينها وبن بغداد أربعة فراس 

 .17 -11ينرر: تاري  الكاظمية:  -3
 .20ينرر: تاري  املشهد الكاظم :  -8
وب املمتــدة مــا بــن حبــر الفرثيــون: هــو قــو  يرجعــون يف أصــلهو إىل القبائــل اهلنديــة األوربيــة يف آســيا، وكــان مــولنهو يف الســه -9

   ليحل حملهو الساسانيون. 114سنة )   إىلت.  278)سنة ق وين وحبر أراس، واشتهروا بالفروسية واحلرب، دا  حكمهو للعرات من 
   2/447)ينرر: مقدمة يف تاري  احلضارات القدمية: 

ليسـفون ... هـ  مدينـة كسـرى الـي فيهـا »وس: ، يف حن أن ياقوت احلموي يق«يف شرت املدائن»يرى ابن األثري أفا تق   -20
  6/55، معجو البلدان: 2/787)الكامل يف التاري : «. اإليوان، بينها وبن بغداد ثالثة فراس 

 .1ينرر: العرات قدميان وحدي ان:  -22
 . 8حملات من تاري  الكاظمية:  -21
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كانــت    -قبــل اإلســال  –الواقعــة جنــوب أرض الكاظميــة وشــرقيها وجنوهــا الغــري  وأمــا القــرى واملــدن
ك رية متعددة تسلسل وتتالح  حع تصل إىل مدينة )املدائن  الضـ مة شـرق  دجلـة و)سـلوقية  الكـربى 

   27)غربيها، وكلتا املدينتن عاصمة كبرية لدولة كبرية، وتعد من العواصو الف مة الرائعة يف تلك العهود.
ـــــشرق   ــــي كانــــت تقــــ  يف اجلنــــوب ال ــــة )ســــونايا  ال ــــة قري ومــــن أقــــرب تلــــك القــــرى إىل أرض الكاظمي

 العنـ  سائر عل  ويبكر يتقد  الذي األسود العن  إليها ينس  قدمية ... قرية»للكاظمية احلالية، وه  
 مشـهد وهـا ك،لـذل بالعتيقـة تعـر  حملـة وصـارت العمـارة يف القريـة هـذ  دخلـت بغـداد عمـرت وملـا جمنا ،
، وما االت احمللة الواقعة بن الكاظمية والكرخ  25)«مشهد املنطقة»يفعر  بـ  26)« لال  أي بن لعل 

  24)تسم  بـ )املنطقة .
وهنــاإ اشــارة مفادهــا أن الفــرثين قــد وصــلوا للمنطقــة املعروفــة حاليــان بـــ)الكاظمية  واســت دموها مقــربة 

ساسانيون هو من فعلوا ذلـك ألفـو توارثـوا لريقـة دفـن موتـاهو مـن لدفن موتاهو، كما حيتمل أن يكون ال
 ، وأللقوا عليها تسمية خاصة كما سيتيت. 23)الديانة الفرثية

وكــان امللــوإ الساســانيون قــد أقــاموا مــ ارع ومتن هــات وبســاتن علــ  االرض اجملــاورة ألرض الكاظميــة 
را   اقطاعيان يقو  عل  أسا  امللكية الكبرية للعائلة وأقرها بساتن قرية بغداد، ألن النرا  الساساين كان ن

احلاكمــة، فكانــت بغــداد احلاليــة  انبيهــا الـــشرق  والغــري مقســمة إىل مقالعــات كبــرية، كمــا اختــذ امللــوإ 
، وكـــان يـــديرها وكـــالء عـــنهو عرفـــوا باســـو  28)الساســـانيون بســـاتن خاصـــة هلـــو ومـــنهو كــــسرى أنـــو شـــروان

  10)ة النرا  االقطاع ، وكان لكل دهقان قرية خاصة ب .كشكل إلدار    29))دهاقن 
ويستفاد من بعت كتـ  البلـدان أن املنطقـة اجملـاورة ملوضـ  املشـهد الكـاظم  احلـا  مـن جهـة الــشرت  
كانـــت قبـــل انشـــاء مدينـــة املنصـــور بســـتانان لـــبعت ملـــوإ فـــار ، ت اقطعهـــا املنصـــور العباســـ  عمـــارة بـــن 

  11)رة .، لذا  يت بـ)دار عما 12)مح ة

                                                        
 .267مقابر قري  أو الكاظمية:  -27
 .7/158معجو البلدان:  -26
 .1/353صد االلالع: مرا -25
 .267ينرر: حملات من تاري  الكاظمية: -24
 .16-17ينرر: تاري  الكاظمية:  -23
هو أحد ملوإ الفر ، ملك بعد والد  قباذ بـن فـريوا، مـن أبـرا أعمالـ  مطاردتـ  لــ)م دإ بـن ماايـار  وقتلـ  مـ  مـن كـان يف  -28

كما شهد حكم  عدد من االصالحات االدارية خلال  واحلجا  يف امللل،  ملت ، ومجع  أهل يفلكت  عل  دين اجملوسية ومنعهو النرر وا
   2/190، مرو  الذه :43  عامان. )ينرر: األخبار الطواس: 68حكو بالد  قرابة ) والك ري من الفتوحات،

، شـــاع الـــدهقان: شـــي  القريـــة أو رئيســـها، وهـــو لفـــظ فارســـ  مركـــ  مـــن: )د   مبعـــق قريـــة، و)قـــان  مبعـــق شـــي  أو رئـــيس -29
  284استعمال  يف بالد فار  قبل اإلسال . )ينرر: معجو املصطلحات واأللقاب التارنية: 

 .17ينرر: تاري  الكاظمية:  -10
هو من ولد عكرمة مـوىل ابـن عبـا ، وقيـل هـو عمـارة بـن محـ ة بـن مالـك بـن ي يـد بـن عبـد ا( بـن ي يـد بـن عبـد ا(، مـوىل  -12

الكتاب البلغاء، وكان س يان جوادان، وكان املنصور واملهدي يقدمانـ ا لفضـل  وبالغتـ  وكفايتـ ، تـويف  العبا  بن عبد املطل ، كان أحد
  73رقو  25/171، معجو األدباء: 4312رقو  21/135هـ. )تاري  بغداد: 299سنة 

 .1/611، معجو البلدان: 700ينرر: البلدان ألبن الفقي :  -11
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والـذي سـاعد ك ـريان يف خصـوبة  -ومن خالس ما تقد  يتبن أن املوق  اجلغـرايف القريـ  مـن فـر دجلـة 
 قد لع  دوران مهمان يف استيطافا من جهة واستغالهلا لل راعة من جهة أخرى. -أرضها 

دة ومــا وبعــد أن بــ ا نــور اإلســال  علــ  وجــ  املعمــورة اخــذت حــدود  تتوســ  منــذ عهــد اخلالفــة الراشــ
هـــ  لتحريــر  مــن ســيطرة الساســانيون، 21بعــدها، وبــدأت محلــة العــرب املســلمن صــوب العــرات منــذ ســنة )

  17)هـ .24ومت هلو ذلك سنة )
وبعــد الفــتع اإلســالم  للعــرات والقضـــاء علــ  احلكــو الساســاين فيــ  اصـــبع مــن امــالإ الدولــة العربيـــة 

ى والدهاقن، فتسلو معرو الدهاقن، وبق  النصارى اإلسالمية، واستمر احلاس عل  ما كان يف وجود القر 
    16)عل  ديانتهو واديركو يف قراهو ومقابرهو اخلاصة.

هناإ ما يشري إىل أنّ  قد ولت هذ  األرض عندما رج  من  ويف خالفة اإلما  عل  بن أي لال  
  13)فيها. وصل   14)يف النهروان، وأقا  إىل جوارها يف منطقة براثا  15)حماربة اخلوار 

، وقاس  18)وما يعضد ذلك وجود مقربة تق  إىل اجلنوب الغري من مقابر قري  وتعر  مبقربة الشهداء
] أي هشـــا  بـــن عـــروة بـــن الـــ بري بـــن  هشـــا  إىل املنســـوب القـــرب مـــن وبـــالقرب»: فيهـــا اخلطيـــ  البغـــدادي

 مــن قــو  قبــور أفــا تــذكر عامــةال أ ــ  أاس م الشــهداء، بقبــور تعــر  مجاعــة قبــور الغــري العــوا . باجلانــ 
 ت الوقعـة، يف وارت ـوا بـالنهروان اخلـوار  قتـاس مع  شهدوا كانوا لال ، أي بن عل  امللمنن أمري أصحاب

  19).«صحبة ل  من فيهو إن: وقيل. هناإ عل  فدفنهو املوض  ذلك يف املوت أدركهو رجعوا ملا
الكاظمية قــدميان ، واملنشــور يف ضــمن موســوعة يف حب ــ  املســو  بـــ) -وقــد ذكــر الــدكتور مصــطف  جــواد 

هـ  علـ  املشـهور مقـربة الشـهداء املسـلمن الـذين حـاربوا اخلـوار  »قـائالن: هذ  املقـربة  -العتبات املقدسة 
هــ ، 73قرب أرض الكاظمية فتث نتهو اجلرام وماتوا فدنوا هناإ، أعين يف غـري الكاظميـة اجلنـوي سـنة )

  70).«لوغ  يف وقعة النهروان وهو مرتّ ون فتدركهو املوت يف ذلك املوض وقيل بل محلوا من ساحة ا

                                                        
 .51ارسية يف العرات: ، الدولة الف6/107ينرر: املنترو:  -17
 .16ينرر: تاري  الكاظمية:  -16
، وقــالوا: ال حكــو إال (، ـهــ74بعــد التحكــيو يــو  صــفن ســنة  اخلــوار : هــو الــذين خرجــوا علــ  علــ  بــن أي لالــ  -15

املارقــة مــن  ، ومــن ر ســائهو املشــهورين: األشــع  بــن قــيس، وحرقــوص بــن اهــري وغريتــا، ويطلــ  علــيهو أيضــان وكّفــروا اإلمــا  عليــان 
  2/226الدين، وينقسمون إىل فرت متعددة أتها: األاارقة، والنجدات، واألباضية. )ينرر: امللل والنحل: 

براثا: حملة كانت يف لر  بغداد يف قبلة الكرخ وجنوي باب حموس، وكان هلا جام  مفرد تصل  في  الشـيعة وقـد خـرب عـن  -14
)ينرــر:  .مــا اجلــام  فتدركــت أنــا بقايــا مــن حيطانــ  وقــد خربــت يف عصــرنا واســتعملت يف األبنيــةآخـر ، وكــذلك احمللــة م يبــ  هلــا أثــر، فت

 . 2/741معجو البلدان: 
برباثــا بعـد رجوعــ  مـن قتــاس الــشراة واــن اهـاء مائــة  صـل  بنــا علـ  »روي عـن جـابر بــن عبـد ا( األنصــاري أنـ  قــاس:  -13

  363م 7/146، كذي  األحكا : 489م 2/171)من ال حيضـر  الفقي : «. ألف رجل...
وكانـت براثــا قبــل بنــاء بغــداد قريــة، ي عمــون أن عليـان مــر هــا ملــا خــر  لقتــاس احلروريــة »وأشـار إىل م ــل ذلــك يــاقوت احلمــوي قــائالن: 
   2/747)معجو البلدان: «. -أي جام  براثا –بالنهروان، وصل  يف موض  من اجلام  املذكور 

 .121 ينرر: كتاب احلوادل: -18
 .28/12، املنترو: 2/278تاري  بغداد:  -19
 . 21موسوعة العتبات املقدسة/ قسو الكاظمن:  -70

وقتةذ مـن كانت الي   –ببغداد  مرور اإلما  عل  كل َمن يضّعف  عل  ردّ  قدومن اجلدير بالذكر أن الدكتور مصطف  جواد 
كون مقربة الشهداء منسوبة إىل شهداء وعل  كل من يستبعد  كـ)براثا ،   منهاوبعت املنال  القريبة  -القرى املشهورة واملتهولة بالسكان
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موضــعان بــالقرب مــن  -ثــاين خلفــاء بــين العبــا  –ويف عهــد اخلالفــة العباســية اختــار املنصــور العباســ  
هــ  265أرض الكاظمية احلالية لتكون في  عاصمة اخلالفة العباسية، فابتدأ بتتسيس مدينت  املـدورة سـنة )

    71)هـ .269واستتو بناء سورها وفرا من خندقها وسائر شلوفا سنة ) ، 72)
ويلكد بعت الباح ن أن  ملّا أف  املنصور عمارة مدينتـ  اقتطـ  مقـربة الشـوني ي الصـغري اجملـاورة ملدينتـ  

، وللـدكتور مصـطف  جـواد رأي يف ذلـك كمـا  77)من جهة الشـماس وجعلهـا مقـربة وأ اهـا )مقـابر قـري  
 .سيتيت

وأوس من دفن يف هذ  املقربة هو جعفر ابن املنصور األكرب الذي حق  با   كنيت ، وكانت وفات  سنة 
، وبعـد  75)هـ  دففِـن فيهـا اإلمـا  موسـ  الكـاظو 287، ت تواىل الدفن فيها، فف  سنة ) 76)هـ 250)

  74)هـ .110سنة ) ذلك دفن إىل جنب  حفيد  اإلما  حممد اجلواد 
اكتســبت هــذ  البقعــة وألوس  فت هــذ  األرض بضــو جســدي اإلمــامن الكــاظمن وبعــد أن تـــشر 

إذ صــارت مســكنان هلــو شــتن الــبالد املقدســة الــي  مــرة أتيــة وقدســية خاصــة يف نرــر حمــا آس البيــت 
، ألفو يرون يف جماورة وايارة تلك املشاهد يرغ  الشيعة سكنها  وار أضرحة األئمة من أهل البيت 

ضالن عند ا(، وجاءت من لرقهو أحادي  مجة تدهلو عل  ذلك الفضل، منها ما جـاء يف األثـر الكرمية ف
للرضـا  قلـتف »قـاس: حيـ  احلسـن بـن علـ  الوشـاء، بسـند  عـن  د بن قولوي  الشي  جعفر بن حممّ  عن

 
َ
اس: : فـتّي شـ ء فيـ  مـن الفضـل؟، قـ ، قاس: فقلـتف رْ ؟ فقاس: اف ن اار قرب أبيك أي احلسن : ما مل
  73)«.ن اار قرب احلسنل  م ل مَ 
وتعاهد قبورهو يعدها املوالون إيفاءن حلّقهـو، وهـذا مـا دّس عليـ   ومن جهة أخرى أّن اياركو      

مــن  ــا  الوفــاء  نّ إيف عنــ  أوليــائهو وشــيعتهو، و  مــا  عهــدان إ لكــلّ  نّ إ»: احلســن الرضــا أياإلمــا   قـوس
ـــارة قبـــورهو ـــوا فيـــ  كـــان أئمـــتهو  يف ايـــاركو وتصـــديقان  ن اارهـــو رغبـــةن فَمـــ ،بالعهـــد وحســـن األداء اي ملـــا رغب

   78)«.شفعاءهو يو  القيامة
الحظ من بعت النصوص التارنية أن هذ  املنطقة املغمورة قد قف ت خالس مـدة الــعصر العباسـ  

ف
وامل

ت املنـااس حـوس مقـابر األوس قف ات واسعة باجتا  التوس  واالستيطان، فف  أوائل القرن الرابـ  اهلجـري كانـ
                                                                                                                                            

واثبت من  ،هـ اخلاصة مبعركة النهروان حتليالن ال م يد علي 73من خالس حتليل  لرواية الطربي يف احدال سنة  كان الردمعركة النهروان، و 
     28-21: /قسو الكاظمنة. )ينرر: موسوعة العتبات املقدسصحة ما ذه  إلي خالل  تارنيان 

 .211، تاري   تصر الدوس: 7/627ينرر: جتارب األمو:  -72
 .1/257، وفيات األعيان: 4/185ينرر: تاري  الطربي: -71
 . 9، حملات من تاري  الكاظمية: 266ينرر: مقابر قري  أو الكاظمية:  -77

«. ر قــري  كانــت قــدميان تعــر  مبقــربة الشــوني ي الصــغريمقــاب»ولعــل صــاح  هــذا الــرأي مســتند إىل قــوس اخلطيــ  البغــدادي: أن 
  2/276)تاري  بغداد: 

 .20/227، البداية والنهاية: 4/188ينرر: تاري  الطربي:  -76
 .4/136، سري أعال  النبالء: 1/4ينرر: إعال  الورى:  -75
 .  1/77، امل تصر يف أخبار البشر: 1/2075ينرر: الفصوس املهمة:  -74
 .331م 693رات: كامل ال يا  -73
 . 4/97كذي  األحكا :  -78
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قــري  ك ــرية ومتعــددة، وكــان بعــت تلــك املنــااس مشــتمالن علــ  عــدة حجــر ولكــل حجــرة بــاب أو أك ــر، 
     79)هـ .721ويرشدنا إىل ذلك ما روا  ابن مسكوي  يف حوادل سنة )

وخالس حكو البويهين للعرات شهدت مقابر قري  اهتمامان ملحوظان مـن قـبلهو، فتصـبع ذلـك حـاف ان 
معـ   قـا   هــ774)سـنة وس  السكن وانتشار الدور حوس املشهد الكاظم  املقـد ، ومـن ذلـك أنـ  يف لت

بتشــييد املرقــد الكــاظم  املطهــر تشــييدان رائعــان يف عمارتــ ، كمــا أمــر بــإن اس مجاعــة مــن   60)الدولــة البــويه 
   62)اجلنود الدياملة ومعهو أفراد آخرينا لغرض اخلدمة واحلفا  عل  األمن.

ران الســتتباب األمــن وتــوفر اخلــدمات الــي شــهدكا مقــابر قــري  خــالس حقبــة احلكــو البــويه  مــن ونرــ
جهــة، فضــالن عــن صــريوركا حملــة ملتصــقة مبحـــاس بغــداد األخــرى مــن جهــة ثانيــة اادادت اجلمــوع الغفـــرية 

   61)يف املواسو واملناسبات الدينية امل تلفة. القاصدة مشهد الكاظمن 
سـببان   67)  كان ايصاس املاء إىل املشهد الكاظم  املطّهر مبساع  أي لاهر سباشـ اضافة إىل ما تقد

هــ، وفيـ  قـاس السـّيد 739-734جديدان يف اادياد العمران يف هذ  املدينة الصغرية، وكان ذلك بن عـام  
 ءاملـا وسـات دجيـل، ذنابـة وحفـر ... شباش  احلاج  الكرخ مشهد بق والذي»عبد الكر  ابن لاو : 

  66).« جعفر بن موس  مشهد إىل
كمــا أن هنـــاإ معطيــات تشـــري إىل ت ايــد الســـكان حـــوس املشــهد املقـــد  يف منتصــف القـــرن اخلـــامس   

، ومن هذ  املعطيات ما يشري  65)اهلجري، وإىل وجود دور للسكق داخل سور املشهد فضالن عن خارج 
هـاهو اخلليفـة القـائو بـتمر ا( حبسـ  روايـة إىل إن السواد األعرو من هلالء السـكان علـوين، كمـا كـان ي

 تبيـت: لـ  وقـاس قـري ، مبقـابر املشـهد إىل اخلليفـة ومحـل»هـ  إذ قـاس: 650ابن اجلواي يف حوادل سنة )
  64).«يعادوين ها الذين العلويون هلالء: وقاس فامتن  فيها، الليلة

وحميطــ  مــن ِقبــل عــدد مــن اخللفــاء  وكانــت أعمــاس الــرب اخلاصــة برتمــيو وتعمــري وتوســعة املشــهد املطهــر
والساللن ووارائهو وبعت امليسورين من أهل اخلري والصالم مالامة هلذا الـصرم املقد ، ومنها األعماس 

                                                        
 .21، حملات من تاري  الكاظمية: 5/295ينرر: جتارب األمو:  -79
هــ ، أوس ملـوإ الـديلو، صـاح  754ـ  776هو أبو احلسن معّ  الدولة أمحد بن أي شجاع بن فـناخسرو بوي  الديلم  )  -60

متصـّلبان يف التشـّي ، تـويف  ،عـاقالننن  ،كرميـان   ،يف خالفـة املسـتكف ، وكـان حليمـان  العرات واألهواا، دخل بغداد مـن جهـة األهـواا فتمّلكهـا
  1/632، الكق واأللقاب: 2/234ودففن يف دار  ت نقل إىل مقابر قري . )ينرر: وفيات األعيان:  ،هـ754ببغداد سنة 
 .21-22ينرر: صدى الفلاد إىل مح  الكاظو واجلواد:  -62
 .27، حملات من تاري  الكاظمية: 81، 25/73ينرر: املنترو:  -61
هو أبو لاهر احلاج ، امللّق  بالّسعيد، موىل شر  الدولة أي الفـوار  ابـن عضـد الدولـة أي شـجاع الـديلم ، السباشـ   -67

  مكـة، تـويّف لريـكـان لـ  الك ـري مـن أعمـاس اخلـري يف بغـداد و أو السباه  الرتك ، كان ك ـري الصـدقة، فـائت املعـرو ، متفّقـدان للفقـراء،  
  25/49، الوايف بالوفّيات: 69هـ. )ينرر: فرحة الغري: 608سنة 

 .69فرحة الغري:  -66
 .9/533ينرر: الكامل يف التاري :  -65
 .24/75املنترو:  -64



 
 

631 

 31 :ال دد

 

والي لالت املشهد وما حول ، وكان من مجلتها تشييد دار   63)العمرانية الي قا  ها الواير أسعد البالشاين
   68)هـ .690احة ال ائرين، وكان ذلك سنة )إىل جان  املشهد الكاظم  السرت 

ومـــن خـــالس اشـــارات بعـــت املـــلرخن املتعلقـــة بتحـــدال القـــرن الســـاد  اهلجـــري الـــي شـــهدكا بغـــداد 
ميكن مالحرة النمو السكاين والتوس  االستيطاين الذي بـات واضـحان يف  –ومنها مقابر قري   -عمومان 

ن مـن أهـل املشـهد الغـري إىل ديـوان اخلالفـة يشـكون فعـل هــ  جـاء العلويـو 523هذ  املنطقـة، ففـ  سـنة )
 اخلليفة ]املسرتشد بـا(. بعـد توقي  ف ر »وفبهو ملا في   املشاغبون الذين قصدوا مشهد الكاظمن 

 ففعــل اجلنــاة، وتتديــ  املشــهد إىل بــالركوب اخلــاد  نرــر إىل وتقــد  جــرى، مــا بإنكــار النهــ  يف أللــ  أن
  69).«ذأفخِ  ما بعت ورد ذلك

 -بتغلبيــة علويــة  -ويف هــذ  الروايــة داللــة واضــحة علــ  أن هــذ  املنطقــة أصــبحت متهولــة بالســكان 
األمر الذي ساعد عل  استجابة اخلليفة سريعان لشكواهو، كما يبدو أيضان أن سكان هذ  املنطقة يف هـذا 

احملـالت األخـرى فتخـذ  يعـاملون معاملـة أقـرافو مـن أهـل –مـن حيـ  الك ـرة -القرن مـن ال مـان أصـبحوا 
   50).«جعفر بن موس  مشهد أهل»يفسميهو: بعت امللرخن 
 ســــور أك ــــر ووقــــ  واملشــــهد،  52)احلربيــــة وأســــكرت»هـــــ  اادت دجلــــة ايــــادة عريمــــة 549ويف ســـنة )

، وال ختف  االشارة يف ذلك عل  ك رة الدور احمليطة  51)«والرتب الدور فرم  املاء داخل  من ونب  املشهد،
 د املقد .  باملشه

واســتمرت هــذ  الكــوارل تطــوس منطقــة مقــابر قــري  حتديــدان وبغــداد عمومــان يف القــرن الســاب  اهلجــري 
فكان من جرّائها أن أودت بالك ري من أج اء املشهد الكاظم  والدور احمليطة ب  كالفيضان  الذي حدل 

 اجلان  ... وأما من  ك ري وغرت ـشرق ال اجلان  من واآلبار الباللي  من املاء نب »هـ  فـ426ببغداد سنة )
 . 57)«التنب باب ومشهد البساتن ...وخربت القرية أك ر فتهد  الغري

 -وأمــا املشــهد الكــاظم  »، هـــ  أحــاط املــاء ببغــداد وغرقــت منــال  بتكملهــا464ويف فيضــان ســنة )
فن حبيــ  م يبــ  مــن ، فتنــ  هــد  ســور  ودور  وأقــا  ]املــاء. علــ  الضــرحين الشــري-علــ  ســاكن  الســال  

                                                        
ظلـو، هو الواير الكبري، أبو الفضل أسعد بن موس  البالشاين، َواَر للسلطان بركيا روت، وكان في  خري وعـدس وديانـة وقلّـة  -63

 قتـلك ري الصدقة ال سّيما علـ  العلـوين وأربـاب البيوتـات، كمـا كـان يتشـّي ، و وكان كبري الشتن، عا  الرتبة، خرّيان ك ري الصالة بالليل، 
    29/280، سري أعال  النبالء: 20/190هـ. )ينرر: الكامل يف التاري : 691سنة 

 .263 ، مقابر قري  أو الكاظمية:26ينرر: صدى الفلاد:  -68
 .72، تاري  املشهد الكاظم : 23/123املنترو:  -69
 .28/226الوايف بالوفيات:  -50
  1/173احلربية: حملة كبرية مشهورة يف بغداد عند باب حرب. )ينرر: معجو البلدان:  -52
 . 26، حملات من تاري  الكاظمية: 28/104املنترو:  -51
 اب التنب  هو من التسميات الي القت عل  املشهد الكاظم .، وسريد أن )مشهد ب21/771الكامل يف التاري :  -57
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، علمــان أن اجــراءات اخلالفــة كانــت ســريعة ةصــوص تعمــري مــا مت كدميــ  بســب   56)«الرمــامن إال ر وســها
  55)حيي  باملشهد كل . ان كمحمسوران هذ  الفيضانات، وكان منها بناء 

تم ل ويف هذ  النصوص اشارة واضحة إىل حجو التوس  العمراين الذي شهدت  منطقة مقابر قري  وامل
 دّ ري لو  ،لغيان املاءلصد ليكون سّدان  -كحاس بقية املدن    –بك رة الدور األمر الذي حتو احالتها بسور 

 وحميطها. األيدي الفاسدة عن الروضة املطّهرة
وأما اجلان  الفكري و االجتماع  فهناإ اك ر مـن اشـارة ترهـر مـدى التطـور امللحـو  الـذي شـهدت  

أمر اخلليفة ]الناصر لدين ا(. أن يقرأ مسند »هـ  408نبن، أوهلا أن يف سنة )هذ  املنطقة يف هذين اجلا
باإلجـااة   54)مبشهد موس  بن جعفر حيضر  صف  الدين حممـد بـن معـد املوسـوي - -أمحد بن حنبل 

  53).«عن اخلليفة
هــل ويســتفاد مــن هــذ  الروايــة وجــود مدرســة أو حلقــات داخــل أروقــة املشــهد املقــد  لتــدريس فقــ  أ

هــــ  411ــــ535وأخبـــارهو وهـــو أمـــر متوقـــ  جـــدان يف ظـــل حكـــو اخلليفـــة الناصـــر لـــدين ا( ) البيـــت 
 وكانـت رصـن... وعقـل صـائبة فكـرة ذا شـجاعان، شهمان،»، فضالن عن كون   58)املعرو  مبيل  إىل الشيعة

ةن جليان من خالس ، ورغبت  يف ختفيف حدة التوتر بن السنة والشيعة وقتذاإ واضح 59)«جدان  عريمة هيبت 
 أمر  بتدريس مسند اإلما  ابن حنبل يف املشهد املقد  األمر الذي ينو عن حكمة عالية وتدبر سليو. 

إىل جانـ  وضـيفتها األساسـية كتمـاكن  -أما اختاذ املساجد واألضـرحة املقدسـة كملسسـات تعليميـة 
عربية وغريها فهو أمر معرو  يف احلضـارة لتدريس العلو  الدينية وما يتصل ها من علو  اللغة ال -للعبادة 

  40)اإلسالمية.
ثانيهان يرهـر أن بعـت املراسـيو والطقـو  الـي كانـت  تـلدى مـن قبـل الشـيعة يف املشـهد الكـاظم  يف 
أيا  املناسبات الدينية كانت حترـ  حبضـور بعـت أبنـاء املـذاه  األخـرى فضـالن عـن أفـا وصـلت إىل حـد 

 املواســو أيـا  يف  احلسـن ملراثـ  اإلنشـاد تعلــو»د أن أحـد أبنـاء العامـة قـد التـتثري فـيهو، فهنـاإ مـا يلكــ
  42).«جعفر بن موس  مشهد يف بالكرخ
ولكــن م يســعفنا هــذا الــن  بكيفيــة هــذا الــتعّلو، فهــل كــان منرمــان يف الــار تــدريا؟ أ  كــان ذاتيـــان  

تـــذاإ كـــان جممعـــان لل ائــــرين وبقناعـــة ش صـــية؟ وعمومـــان فاإلشــــارة واضـــحة علـــ  إن املشـــهد الكــــاظم  وق
 والقاصدين حع من املذاه  األخرى يف املناسبات واألعياد الدينية.

                                                        
 .133كتاب احلوادل:   -56
 .44-45: ، تاري  اإلمامن الكاظمن 188ينرر: كتاب احلوادل:  -55
، أحـد علمـاء موسـ  الكـاظو بـن جعفـر الصـادت يرجـ  يف نسـب  إىل اإلمـا  هو صف  الدين أبو جعفر حممد بن معّد  -54

  1/612، خا ة املستدرإ: 919رقو  1/703هـ. )ينرر: أمل اآلمل: 424، فاضل، حمدل، فقي ، كان حيان سنة اإلمامية ، عام
 .26/557مرآة ال مان:  -53
 .1/520ينرر: أعيان الشيعة:  -58
 .11/299سري أعال  النبالء:  -59
 . 274: ينرر: احلياة العلمية يف بغداد من خالس كتاب املنترو يف تاري  امللوإ واألمو -40
 .28/268الوايف بالوفيات:  -42
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ال ســيما  -ويف الــار اجلانــ  االجتمــاع  أيضــان كــان يف املشــهد الكــاظم  حينةــذ َمــن يهــتو باأليتــا  
وايــة لويلــة بشــكل يشــب  إىل حــد كبــري )دار األيتــا   يف الوقــت احلاضــر، ويلكــد ذلــك ر  -العلــوين مــنهو 

لل  من يفلوك  يف ليلة من الليا  حـالوة النبـات، فعمـل   41)مفادها أن الواير مليد الدين بن برا القم 
  47)صحون متعدد منها، وكّلف  بتوايعها عل  األيتا  العلوين يف الصحن الكاظم  املطّهر، ففعل ذلك.

ري  يف أخريـات الــعصر العباسـ  وايادة عل  ذلك أكد بعت البـاح ن علـ  اشـتماس منطقـة مقـابر قـ
. وبــذلك تكــون هــذ  املنطقــة خــالس الـــعصر  45)«فيــ  األدويــة واالشــربة واملعــاجن»  46)علــ  )بيمارســتان 

العباس  قد شهدت تطورات سريعة وعل  مجي  األصـعدة، ويف ذلـك قـاس الشـي  حممـد حسـن آس ياسـن 
يف فـرتة قصـرية مـن  –ادهار، فانتقلـت أن هذ  األرض سارت ةط  سريعة يف لري  اال» :هـ2613)ت 

مــن مقــربة خاصــة ببــين هاشــو أو القرشــين واألشــرا  مــن النــا  إىل مشــهد ااهــر خــاص  –عمــر ال مــان 
، ت إىل حملــة مــن حمــالت بغــداد العــامرة املشــهورة، وأخــريان إىل مدينــة قائمــة باإلمــامن الكــاظو واجلــواد 

  44).«يسةبنفسها فيها كل معام املدن ومرافقها الرئ
 حملـة عـامرة،» -كمـا يصـفها يـاقوت احلمـوي   –وهكذا ينتهـ  الــعصر العباسـ  ومنطقـة مقـابر قـري  

  43).«مفردة سور، ذات
وما تقد  من توس  يف االستيطان والعمران واخلدمات هلذ  املنطقة يعد ملشـران يعتـد بـ  كتـاري  تقـريا 

، هـــذا فضـــالن عـــن أن بغـــداد نفســـها منـــذ القـــرن النفرادهـــا عـــن بغـــداد وحتوهلـــا إىل بلـــدة ذات كيـــان خـــاص
اخلامس اهلجري أخذت تشهد الك ـري مـن الفـأ واالضـطرابات والكـوارل الـي خلفـت الك ـري مـن اخلـراب 

 ، األمر الذي انعكس سلبان عل  انكماشها وضمورها. 48)والدمار
هد الكـاظم  قـد ابتـدأ وملّـا كـان تعيـن النقبـاء اخلاصـن باملشـ»كما أضا  البعت دلـيالن آخـر بقولـ : 

   49).«من أوائل القرن اخلامس وم يكن قبل ذلك فهو يشعر ببدء انفراد الكاظمية مقران لسكناها

                                                        
هــو أبــو احلســن مليّــد الــدين حمّمــد بــن حمّمــد بــن عبــد الكــر  بــن بــرا، املقــدادي القمــ ، الــواير، كــان كاتبــان ســديدان، حمبــان  -41

ىل أن كبـا بـ  جـواد هــ واصـبع مقربـان لل ليفـة الناصـر لـدين ا( العباسـ ، وم يـ س يف علـوٍّ مـن شـتن ، إ596للفضالء، وناب للواارة سنة 
، األنــوار الســالعة يف 219ــ218/ 2هــ. )ينرــر: الـوايف بالوفيــات: 470هــ، ومــات ســنة 419سـعد ، فعفــ س وسفـجن بــدار اخلالفـة ســنة 

    230املائة السابعة: 
 .ام اهل 179: ينرر: تبصرة الو  فيمن رأى القائو املهدي  -47
معناهــا: مــريت، و)ســتان  ومعناهــا: دار أو حمــل، فتصــبع دار املــريت أي البيمارســتان: لفــظ فارســ  مركــ  مــن )بيمــار  و  -46

  94املستشف . )ينرر: معجو املصطلحات واأللقاب التارنية: 
 .268مقابر قري  أو الكاظمية:  -45
 .26حملات من تاري  الكاظمية:  -44
 .2/704معجو البلدان:  -43
 . 77ينرر: مناق  بغداد:  -48
 .268مية: مقابر قري  أو الكاظ -49
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 المبحث الثاني: تسمياتها:

شرّفها باحتضـان رمـس قـرة عيـيَنَّ ـلقد مرت تسمّية هذ  البقعـة املباركـة عـرب مسـرية التـاري ، ومـن قـَْبـل تـ
، بعـدة مراحـل، ولكـل مرحلـة ا هـا الـي مـان اهلمامـان الكـاظو واجلـواد وفلذيت كبـد ، اإلما النا 

عرفت ب ، وقد أشار الشي  حممد السماوي إىل عـدد مـن هـذ  التسـميات  يف ارجواتـ  املعرفـة بــ: )صـدى 
 قائالن: الفلاد إىل مح  الكاظو واجلواد 

 َضى الاااااااادنهر  علااااااااى  ا  ااااااااا اثااااااااـم ماااااااا
 

 وملَااااااااااااااَ  األمااااااااااااااَر بَنااااااااااااااو ال بنااااااااااااااا    
  نزل اااااااااااااوا األ بااااااااااااااَ   ثاااااااااااااـم الكو ااااااااااااا ن  

 

ااااااااافن أ مااااااااا   هر هاااااااااا م رو ااااااااا ن     اااااااااي ض 
 ثاااااااااااااااـم أباااااااااااااااو ج فاااااااااااااااَر  اَم الننقلااااااااااااااا ن  

 

اااااااااااافاف  دجلاااااااااااا ن    مااااااااااااَ  الفاااااااااااارات  لض 
اااااااااااااا       ام اااااااااااااااَز بغااااااااااااااداَد لااااااااااااااه   وبخن

 

ااااااااااا      و اااااااااااَ  مننهاااااااااااا للملاااااااااااوك  ال نخن
اااااااااااي  واأل ب  نااااااااااااا    اااااااااااي سااااااااااان   الخمن

 
 ومئااااااااااااااااااااااا أ  ااااااااااااااااااااااا  نخوا )أع نااااااااااااااااااااااااا(  

 ... إىل أن قاس: 
  (مقبااااااااااااااار   الشاااااااااااااااو  زي)وج   لااااااااااااااا ن 

 

 مقباااااااااااااااااااااار   للم ناااااااااااااااااااااا   الجه ااااااااااااااااااااااز   
اااااااااااَي اثن اااااااااااان  لقاااااااااااري   الك بنااااااااااارى   وهن

 

 تريبااااااااااااااااااا   ول ساااااااااااااااااااواها الصُّاااااااااااااااااااغرى  
  (باااااااا   ال نااااااابن   )وتلاااااااَ   ا ااااااا ن عنناااااااَد  

 
 بااااااااااا   ل ااااااااااب   الخ اااااااااال  ثَااااااااااـم َمبننااااااااااي 

اااااااااااااااااااق   قط  ااااااااااااااااااا أ أل م  ج فااااااااااااااااااار     َلصن
 

 وق باااااااااارتن بهااااااااااا مااااااااااَا  اباااااااااا أ أ باااااااااار   
اااااااااااااااااااامن  ن    مقااااااااااااااااااااابرا  تا َ ننااااااااااااااااااااون     س 

 

 باسااااااام  قاااااااري أ ح ااااااااث    هاااااااا ت اااااااادَ     
 َضى اإلماااااام  موساااااَى الكااااااظم  اح ناااااى قااااا 

 

 وحـلهااااااااااااااااااا واح ـلهااااااااااااااااااا األعاااااااااااااااااااظ م   
 لااااااااااادى الااااااااااانالث  والنماااااااااااا  َ  سااااااااااان ن  

 
 والمئاااااااااااااااااا   الماضاااااااااااااااااا    المق ر اااااااااااااااااا ن  

ااااااااااااااواد  اثااااااااااااااـم قاااااااااااااا   َضى محمااااااااااااااد  الجن
 

  ااااااااااااااااا  ظَم األحفاااااااااااااااااد  واألجااااااااااااااااداد   
 باااااااااااااد ي    وأزَهااااااااااااار  المشاااااااااااااَهد   اااااااااااااي 

 

  شر ياااااااااا   والمئَاااااااااا    اوذاَك  ااااااااااي الاااااااااا 
اااااااااامنَ  ن     (مشااااااااااهد  بااااااااااا   ال نااااااااااب   ) س 

 

 و  ااااااااه  عاااااااا ن لفاااااااا   القبااااااااو   اساااااااا  غني 
 
 

 مااااااااا ن بغاااااااااداد   (المشاااااااااهد  الغربااااااااايُّ )و
 

  مااااااااااااااا تااااااااااااااراه  أعاااااااااااااا    األ ااااااااااااااهاد   
 أون بال نن ااااااااااااا ن  (مشاااااااااااااهد  الكااااااااااااااظ م)و 

 
  (70)وت ل بااااااااا ن بالكااااااااااظم    ال نسااااااااام  ن  

 :من األ اء الي عفرفت ها مقابر قري  من االختصار إىل كل اسو وهنا نتطرت بش ء 
 د  )ُقطَرَبل( و)طسّوج ُقطَرَبل(:1

وم يــتو الع ــور  كمــا تقــد ،  لكيشــينلكانــت منطقــة الكاظميــة مــن األرضــن القدميــة املســكونة التابعــة 
صر مــن حكمــوا ـ يف عـوال عصــور مـن حكمــوا قـبلهو كاألكــدين والبــابلين، وال هوصر ـيف عــ هلـاعلـ  اســو 

من بعدهو كالكلدانين واألمخينين، وإمنـا هنـاإ ا ـان هلـا يشـب  األ ـاء اليونانيـة وهـو )قفطَربَـل ، وهـذا يـدس 
ت في  دولة السـلوقين تخر القرن الراب  قبل امليالد، وهو القرن الذي نشاعل  أن االسو كان معروفان يف أو 

   32)اليونانين. 

                                                        
 .  4ـ  5ينرر: صدى الفلاد:  -30
 .2/20ينرر: موسوعة العتبات املقدسة/ قسو الكاظمن:   -32
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هـ  وهو الع ور 462) ةسن أحداليف  صاح  كتاب احلوادلاخلرب الذي اورد  وما يّدس عل  ذلك، 
-املـار ذكرهـا  –عل  دراهو يونانيـة إىل الغـرب اجلنـوي مـن هـذ  املنطقـة والـي تعـر  بــ )مقـربة الشـهداء  

  31).عندما حفروا يف هذ  املقربة لدفن أحد املتوفن

مـ  نقـود غريهـا، وذلـك أثنـاء حفـر أسـس لعمـارة هـ  نقود يونانية  لولـة 463كما وجدت يف سنة )
   37). مامن الكاظمنجديدة ملرقد اإل

أّما يف أيا  الساسانين فقد عرفت منطقة الكاظمية بـ )لّسو  قفطَرَبل  أي كورة قطربل، وكانت تروى 
طربـل من فر يتفرع من اجلان  األمين من دجلة والذي يعر  بنهر دجيل، كما كان يفصل بـن لّسـو  ق

صراة الذي يت ل  من فر عتي  يتخذ ماء  من الفرات، وعر  يف أيا  الساسانين ـولّسو  بادوريا فر ال
 ســـو )فـــر عيســـ   نســـبة إىل عيســـ  بـــن علـــ إبعـــر  ســـو فـــر )رفيـــل ، ويف أيـــا  العباســـين وبعـــدهو إب

   36)عو أي جعفر املنصور. هـ 246)ت
 د )الشونيزية(:5

ّيت منطقة الكاظ الشوني ية: مقربة »مية أيضان بـ )الشوني ية ، وقد ذكرها ياقوت احلموي قائالن: كما  ف
  35)«.دفن فيها مجاعة ك رية من الصاحلن ،ببغداد باجلان  الغري

 عـت بعـت شـيوخنا »فقد بـّن سـب  هـذ  التسـمية، إذ قـاس: هـ  647)ت وأّما اخلطي  البغدادي 
ربة الشـــوني ي الصـــغري، واملقـــربة الـــي وراء التوثـــة تعـــر  مبقـــربة نـــت قـــدميان تعـــر  مبقـــكايقـــوس: مقـــابر قـــري   

الشوني ي الكبري، وكان أخوان يقاس لكل واحد منهما الشوني ي، فدفن كل واحد منهما يف إحدى هاتن 
   34)«.املقربتن ونسبت املقربة إلي 

صور هـو أّوس مـن جعـل ويرى الدكتور )مصطف  جواد  أّن اخلل  واضع يف هذا اخلرب، باعتبار أّن املن
هذ  املنطقة مقربة، ولو كانت تعر  بـ )مقربة الشوني ي الصغري  لذفكر افا كانت مقربة قبل اختاذ املنصـور 
هلا، ولـورد ذكرهـا علـ  األقـل يف خـرب وفـاة ابنـ  جعفـر األكـرب، ولقيـل إنّـ  دفـن يف مقـربة الشـوني ي الصـغري 

 ري .الي عرفت بعد ذلك مبقربة قري  أو مقابر ق
وعلــ  الــرغو مــن ذلــك، يرهــر أّن العامــة قــد اعتــادوا علــ  هــذ  التســمية، لــذلك كانــت تســم  مقــابر 

شـــي  قـــري  أحيانـــان بــــ )مقـــربة الشـــوني ي الصـــغري  لتميي هـــا عـــن )مقـــربة الشـــوني ي الكبـــري  الـــي دفـــن فيهـــا 
   33).هـ 198)ت  الشي  جنيد البغداديالصوفية 

                                                        
 .121ينرر: كتاب احلوادل:  -31
 .188ينرر: كتاب احلوادل:  -37
 .2/20ينرر: موسوعة العتبات املقدسة/ قسو الكاظمن:  -36
 .1/812ا وينرر: مراصد االلالع: 736/ 7معجو البلدان:  -35
 .  2/276تاري  بغداد:  -34
 .200ينرر: دليل خارلة بغداد املفصل:  -33
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 د )مقابر قريش(: 3
 بــن ســور وعليهــا ك ــري، خلــ  فيهــا وحملــة مشــهورة مقــربة وهــ  ببغــداد، قــري  مقــابر»قــاس احلمــوي: 

 فيهـا الـي وه  جيد، فر  شوط دجلة وبن وبينها الطاهري، واحلر  ، حنبل ابن أمحد ومقربة احلربية
 علـ  بـن احلسـن اإلمـا  ابـن العابـدين ايـن علـ  بـن الباقر حممد بن الصادت جعفر بن الكاظو موس  قرب
 وكــان  ،250ســنة ) يف املــلمنن أمــري املنصــور بــن األكــرب جعفــر فيهــا دفــن مــن أوس وكــان لالــ ، أي بــن

   38)«. 269) سنة ابتق مدينت  ّلما مقربة جعلها من أوس املنصور
)مقربة قــري   أو )مقــابر قــري   نســبة إىل قبيلتــ  قــري ، ـاملنصــور بــ مــن ِقبــلوأّن الســب  يف تســميتها 

وكانـت هـذ  املقـربة لبـين »اإلربلـ  فقد ذكـر خاصة مبوت  قري  فق  كالعباسين والعلوين، مقربة  ولتكون
  39).«هاشو

اَفظ علي  بعد ذلك، إذ دففن فيها أبـو يوسـف القاضـ ـولكن هذا ال وم يكـن قرشـيان كمـا  80)شرط م حيف
، كمـا أشـار إىل هوومـن غـري  -كاإلمـامن الكـاظمن   –، ت تواىل الدفن فيهـا مـن اهلـامشين هو معلو 

وكانـت هـذ  املقـربة لبـين هاشـو واألشـرا  مـن »قـائالن:   ملقابر قريعند وصف  هذا املعق الشي  املفيد 
  82)«.النا  قدميان 

 بن موس  ها دفن قري  ، )مقابر املدينة أعل  يف الغري باجلان » وكذلك اخلطي  البغدادي بقول :
      81)«.مع  األفاضل من ومجاعة لال ، أي بن عل  بن احلسن بن عل  ابن حممد بن جعفر
 :(و )مشهد موسى بن جعفر ()مشهد الكاظم  د 4
الشــي   ا وردت يف العديـد املصـادر، مــن ذلـك مـا رو  معروفـة وقــد قدميـةتســمية    مشـهد الكـاظو)

 ومائتن، سنة ست ومثانن ءوردت كربال» :قاس ،هـ  بسند  إىل حمّمد بن حبر الشيباين782تالصدوت )
فلّما   ...مقابر قري )تّ انكفتت إىل مدينة السال  متوّجهان إىل ، قاس: وارت قرب غري  رسوس ا( 

  واستنشـــقت نســـيو تربتـــ  املغمـــورة مـــن الرمحـــة، احملفوفـــة حبـــدائ  وصـــلت منهـــا إىل )مشـــهد الكـــاظو 
  87).«وافرات متتابعة... أكببت عليها بعربات متقالرة ،الغفران
  86)ذكر هذ  الرواية أيضان حممد بن جرير الطربي الشيع  وهو من أعال  القرن الراب  اهلجري.كما   

هـــ  يف أك ـر مـن موضــ ، ومنـ  مــا ورد يف معـرض كالمــ  446ت وأيضـان مـا ذكــر  السـّيد ابــن لـاو  )
   85)«.مشهد الكاظو »عن نس ة عتيقة من كتاب )املالحو  للبطائح ، مبينان ان  وجدها يف خ انة 

                                                        
 .7/2195ا وينرر: مراصد االلالع: 5/247معجو البلدان:  -38
 . 7/13كشف الغمة:   -39
 عليـ  وغلـ  فتفقـ  النعمـان حنيفـة أبـا لـ   ت للحـدي ،  معروفـان حبفرـ  كان حبي ، بن إبراهيو بن هو أبو يوسف يعقوب -80
. )ينرر: الطبقـات الكـربى: هـ281احلدي ، وال  املهدي العباس  القضاء يف بغداد، فبق  كذلك إىل حن وفات  سنة ت  جفاو  الرأي
  427، لبقات خليفة بن خياط: 3/770

 .1/167اإلرشاد:  -82
 .2/271تاري  بغداد:  -81
 623كماس الدين:   -87
 .689ينرر: دالئل اإلمامة:  -86
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جعــل اخلليفــة الناصــر )مشــهد موســ  » :هـــ 580ســنة )قــاس يف حــوادل  ،وكــذلك الــذها يف تارنــ 
    84) «.الكاظو  أمنان ملن الذ ب 

هـــ ، يف 346فضــالن علــ  مــا تقــد  فقــد ذكــر هــذ  التســمية كــل مــن الصــفدي والكتــا املتوفيــان ســنة )
،   83)«مشهد الكاظو»هـ  ودفن يف 431سنة )ترمجة اخلواجة نصري الدين الطوس ، مشريان إىل أن  تويّف 

    88).«مشهد الكاظو موس »باسو كما ورد أيضان 
ويف ساب  عـشر رج  »هـ  قائالن: 462وكذلك صاح  كتاب احلوادل الذي ذكر يف احدال سنة )

، وكرر هذ  التسمية يف اك ر من مكـان يف   89)« املبارإ قصد اخلليفة ايارة )مشهد موس  بن جعفر 
  90)ب .كتا

يفا يدّس عل  أّن هذ  التسمية أفللقت عل  هذ  البقعة املباركة قـدميان علـ   ،إىل غري ذلك من املصادر
 ساكناها أفضل الصالة والسال .

 د )مشهد باب التنب(: 2
 أ  قطيعـة بـإااء اخلنـدت علـ  ببغـداد كانـت كبـرية حملـة اسو: التنب باب»ذكر  ياقوت احلموي قائالن: 

 املوضـ  هـذا ... وبلصـ  حنبل بن أمحد بن ا( عبد قرب وها فيها، ي رع صحراء خراب ناآل وه  جعفر،
 ابـن العابـدين ايـن علـ  بـن البـاقر حممد بن الصادت جعفر بن الكاظو موس  قرب فيها الي قري   )مقابر
 مضـا   التـنب بـاب بــ)مشهد قـرب  ويعـر  عـنهو، ا( رض  لال  أي بن عل  اإلما  ابن احلسن اإلما 
   92)«.املوض  هذا إىل

، وإن اّتصـــا  األوىل بال انيـــة ال يعـــين  مقـــربة بـــاب التـــنب)هـــ  غـــري   مقـــابر قـــري )ويّتضـــع هنـــا إن 
احتادتا، لذا عّل  الدكتور مصطف  جواد عل  ذلك مبينان أّن يف تسمية يـاقوت احلمـوي )مقـابر قـري   بــ 

ن  تلفتان وإن كانتا متجاورتن، فقرب عبد ا( بن أمحد بن )مقربة باب التنب  تسامع، بل كاونا فاملقربتا
حنبل أوىل أن يسم  بتلـك التسـميةا ألنـ  كـان يف تلـك املقـربة نفسـها، وأمـا قـرب اإلمـا  موسـ  بـن جعفـر 

   91). املشهد الكاظم ـ)وب  مشهد اإلما  موس  بن جعفر ـ)فهو املعرو  ب
ربتــن إال إن النــا  تعــارفوا علــ  تســمية )مقــابر قــري   بـــ وعلـ  الــرغو مــن عــد  االشــرتاإ املكــاين للمق

هــ ، 541ت هـ ، فهـذا السـمعاين )414ت ر ياقوت احلموي )ـ)مشهد باب التنب  وأَلفوها من قبل عص

                                                                                                                                            
 .7/224ينرر: إقباس األعماس:  -85
 .11/105، وينرر: سري أعال  النبالء: 58/ 60تاري  اإلسال :  -84
 .   1/154: فوات الوفيات: 2/252ينرر: الويف بالوفيات:  -83
 .  9/103الوايف بالوفيات:  -88
 . 127ينرر: كتاب احلوادل:  -89
 . 188، 184، 121ينرر: كتاب احلوادل:  -90
 .2/703معجو البلدان:  -92
 .2/16ة العتبات املقدسة/ قسو الكاظمن: ينرر: موسوع -91
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نقي  مشهد باب »شر  عل  املشهد الكاظم  املقد  يعر  بـ ـقد أشار إىل ذلك قبل ، كما بّن إن امل
   97)«.التنب

قـــائالن:   أيضـــان يف مكـــان آخـــر مـــن كتابـــ  يف معـــرض كالمـــ  عـــن اإلمـــا  الكـــاظو ويشـــري الســـمعاين
 غـري ارتـ  أيضـان، قـري   )مقـابر لـ : ويقـاس التنب ، باب )مشهد ل : يقاس ي ار، مشهور ببغداد ومشهد »
   96).«موس  بن عل  الرضا بن حممد ابن  ابن م  مرة

 د )املشهد الةربي(:6
 -حبـدود مـا أللعنـا عليـ  مـن املصـادر  -ة ومشهورة كسـابقاكا، وم نقـف  تكن هذ  التسمية معروفم

ومنهــا حادثــة  ،هـــ 669عنــد ذكــر  حلــوادل ســنة )هـــ  470)ت علــ  مــن ذكرهــا ســوى املــلرّخ ابــن األثــري 
 وهو - بالكرخ الطوس  جعفر أي دار فبت وفيها: »قاس ،بالكرخ الشي  الّطوس فقي  الشيعة ف  دار 

   95)«.الغري  )املشهد إىل فارقها قد وكان فيها، ما وأخذ - ةاإلمامي فقي 
  قبــل ابــن أقــوس: مبــا إننــا م نع ــر علــ  مــن أللــ  اســو )املشــهد الغــري  علــ  )مشــهد الكــاظمن 

األثري، فمن احملتمل أن يكون هو َمن أوجد هـذ  التسـمّية، ومبـا إّن املشـهد الكـاظم  املطهـر هـو مـن أبـرا 
   الغري من بغداد، لذا اصطلع علي  هذا االسو، وا( أعلو.املعام يف اجلان

 (:د )الكاظمية( و)الكاظمني 7
عـر  مرقــد اإلمـامن يف بغــداد يف عصـرنا هــذا عنـد العامــة بــ)الكاظمية  أو)الكــاظو  نسـبة إىل اإلمــا  

علــ  )بلــدة  ، وعرفــت بـــ)الكاظمن  أيضــان بالت نيــة تقــديران موســ  بــن جعفــر الصــادت امللقــ  بالكــاظو 
الكاظمن ، وعل  الرغو من أّن ت نية التغلي  قد جرت عند العرب علـ  تقـد  األقـل شـهرة أو فضـالن أو  
كربان كقوس )القمرين  للشمس والقمـر، ولكـن العامـة م يقولـوا )اجلـوادين  إال نـادران، وذلـك رعايـةن لـألدب 

مـا  علـ  الرضـا ابـن اإلمـا  موسـ  الكـاظو يف تقد  اإلما  موس  الكاظو عل  حفيد  حممد اجلواد بـن اإل
.(94  

 الخعصة:

 ميكن أن نوج  أهو ما جاء يف هذا البح  مبا يتيت: 
مدينة الكاظمية املقدسة حاليان، أو ما تسم  بـعت أج ائها قدميان بــ)مقابر قـري   بلـدة قدميـة، لعـ   .2

 موقعها اجلغرايف وأتيتها الدينية أثران مهمان يف تتسيسها.
 د أن )عقرقو   ه  األثر األوس الذي مت التوصل إلي  يف أصل هذ  املدينة.يفعتق .1

                                                        
 .5/128األنساب:  -97
 .5/604األنساب:  -96
 .9/478الكامل يف التاري :  -95
 .2/9ينرر: موسوعة العتبات املقدسة/ قسو الكاظمن:  -94
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ولـــت هـــذ  األرض عنـــدما رجـــ  مـــن حماربـــة  هنـــاإ مـــا يـــدس علـــ  أن اإلمـــا  علـــ  بـــن أي لالـــ   .7
 اخلوار  يف النهروان، وأقا  إىل جوارها.

مـــن دفـــن فيهـــا ابنـــ   أن املنصـــور العباســـ  هـــو أوس َمـــن جعلهـــا مقـــربة وأ اهـــا بــــ)مقابر قـــري  ، وأوس .6
 هـ ، ت تواىل الدفن فيها.250األكرب سنة )

اكتسبت هـذ  البقعـة وألوس مـرة يف تارنهـا أتيـة وقدسـية خاصـة يف نرـر املسـلمن عمومـان وحمـا آس  .5
 . حتديدان بعد أن تـشرفت بضو جسدي اإلمامن الكاظمن  البيت 

يسـورين مـن أهـل اخلـري والصـالم  أثـران بـاراان يف كان لعدد مـن اخللفـاء والسـاللن ووارائهـو وبعـت امل .4
 توسعة املشهد املطهر وحميط .

بعــدة أ ــاء هــ : قطربــل، والشــوني ية، مقــابر قــري ، هــذ  البقعــة املباركــة عــرب مســرية التــاري ، عفرفــت  .3
 ، مشهد باب التنب، املشهد الغري، والكاظمية.مشهد ا لكاظو

 قائمة المصادر والمراجع:

 :واملرجع ادراملصأواًل: 
هـــ ، حتقيــ : عبــد املــنعو عــامر، دار 181خبــار الطــواس: ألي حنيفــة أمحــد بــن داود الــدينوري )ت األ .2

  .2/2940احياء الكت  العري/القاهرة، ط
ي عبد ا( حممد بن حممد بن النعمان العكربي البغدادي ألاإلرشاد يف معرفة حج  ا( عل  العباد:  .1

لتحقيـــــــ  الـــــــرتال، دار هـــــــ ، حتقيـــــــ : ملسســـــــة آس البيــــــت 627املعــــــرو  بالشـــــــي  املفيـــــــد )ت
 هـ.1/2626املفيد/بريوت، ط

شر: ـهــــ ، حتقيـــ  ونـــ568ي علـــ  الفضـــل بـــن احلســـن الطربســـ  )تألإعـــال  الـــورى بـــتعال  اهلـــدى:  .7
 هـ .2/2623إلحياء الرتال/قو املقدسة، ط ملسسة آس البيت 

ار التعــــــار  داألمــــــن،  حتقيــــــ : حســــــن هـــــــ ،2732ســــــن األمــــــن العــــــامل  )تحملأعيــــــان الشــــــيعة:  .6
 .، )د.ط /)د.ت للمطبوعات/بريوت

هــــ ، حتقيـــ : جـــواد 446رضـــ  الـــدين علـــ  بـــن موســـ  بـــن جعفـــر بـــن لـــاو  )تلاقبـــاس االعمـــاس:  .5
 هـ.2/2626القيوم  األصبهاين، مكت  االعال  االسالم ، ط

السـيد أمحـد احلسـيين،  هــ : حتقيـ :2206مـد بـن احلسـن، املعـرو  بـاحلر العـامل )تحمل أمل اآلمـل: .4
 ، )د.ط /)د.ط .دار الكتاب اإلسالم 

 ، حتقي : عبـد ا( عمـر هـ541األنساب: ألي سعد عبد الكر  بن حممد بن منصور السمعاين )ت .3
 هـ.2/2608دار اجلنان/ بريوت، ط البارودي،

الـــرتال العـــري/ هــــ ، دار إحيـــاء 2789آلقـــا بـــ رإ الطهـــراين )ت األنـــوار الســـالعة يف املائـــة الســـابعة: .8
  هـ.2/2670بريوت، ط
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هـ ، حتقي : عل  شريي، دار إحياء 336ي الفداء إ اعيل بن ك ري الدمشق  )تأل البداية والنهاية: .9
 .هـ2608/ 2الرتال العري/ بريوت، ط

هـ ، دار إحياء 760ألي بكر أمحد بن حممد بن إسحات اهلمذاين املعرو  بـابن الفقي  )ت :البلدان .20
 هـ.2/2608العري/ بريوت، طالرتال 

ألي عبـــــد ا( حممـــــد بـــــن أمحـــــد بـــــن ع مـــــان الـــــذها  :تـــــاري  اإلســـــال  ووفيـــــات املشـــــاهري واألعـــــال  .22
 هـ.2/2603دار الكتاب العري/ بريوت، ط هـ ، حتقي : عمر عبد السال  تدمري،368)ت

قيـ : مصـطف  هــ ، حت647ألي بكـر أمحـد بـن علـ  املعـرو  باخلطيـ  البغـدادي )ت :تاري  بغـداد .21
 هـ.2/2623عبد القادر عطا، دار الكت  العلمية/ بريوت، ط

هـــ ، ملسســـة األعلمــ  للمطبوعـــات/ 720تــاري  الطــربي: الي جعفـــر حممــد بــن جريـــر الطــربي )ت .27
  ، )د.ط /)د.ت .هـ2193)بريوت، الطبعة املقابلة عل  النس ة املطبوعة يف ليدن سنة 

 هـ.2764)د.ط / ل  ظريف األعرم ، مطبعة الفرات/بغداد،تاري  الدولة الفارسية يف العرات: لع .26
تـــــــاري  الكاظميـــــــة: حملمـــــــد أمـــــــن األســـــــدي، مراجعـــــــة وتعليـــــــ : عبـــــــد الكـــــــر  الـــــــدباا، دار الـــــــورات  .25

  .2/1027للنشر/بريوت، ط
هــــ ، دار امليســـرة/ بـــريوت، 485صر الـــدوس: لغريغـــور  امللطـــ  املعـــرو  بــــابن العـــربي )تـتـــاري   تـــ .24

 . /)د.ت 2ط
/ 2هـــ ، مطبعـــة املعــار / بغـــداد، ط2613مــد حســـن آس ياســن )ت حمل   املشــهد الكـــاظم :تــاري .23

  . هـ2783
هـــ  حتقيــ  ونشــر: ملسســة 2203اشــو البحــراين )ت هل: بصرة الــو  فــيمن رأى القــائو املهــدي ـتـ .28

 هـ. 2/2622املعار  اإلسالمية/ قو، ط
 : أبو القاسو إمـام ، دار سـروش/ هـ ، حتقي612جتارب األمو: البن مسكوي  أمحد بن حممد )ت  .29

 هـ.2611/ 1لهران، ط
هـ ، حتقي : السـيد 640ي جعفر حممد بن احلسن الطوس  )تألكذي  األحكا  يف شرم املقنعة:  .10

 هـ.6/2790حسن اخلرسان، دار الكت  اإلسالمية/ لهران، ط
هـــ ، 2710)تخا ــة مســتدرإ الوســائل: للمــرياا حســن بــن حممــد تقــ  بــن علــ  النــوري الّطربســ   .12

 هـ .2625/ 2إلحياء الرتال/ قو املقدسة، طحتقي  ونـشر: ملسسة آس البيت 
دالئـــل اإلمامـــة: حملمـــد بـــن جريـــر الطـــربي الشـــيع  )مـــن أعـــال  القـــرن الرابـــ  اهلجـــري ، حتقيـــ : قســـو  .11

/ 2الدراسـات اإلســالمية يف ملسســة البع ــة، مركــ  الطباعـة والنشــر يف ملسســة البع ــة/قو املقدســة، ط
 هـ.  2627

دليــــل خارلــــة بغــــداد املفصــــل: مصــــطف  جــــواد والــــدكتور أمحــــد سوســــة، مكتبــــة احلضــــارات/بريوت،  .17
 هـ.2738/  ط)د.
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هـــ ، حتقيــ : شــعي  368سـري أعــال  النــبالء: لشــمس الــدين حممــد بــن أمحــد بــن ع مــان الــذها )ت .16
 هـ .9/2627األرنلوط وآخرين، ملسسة الرسالة/بريوت، ط

هــــ ، مطبعـــة الغـــري/ 2730و واجلـــواد: حملمـــد بـــن لـــاهر الســـماوي )صـــدى الفـــلاد إىل محـــ  الكـــاظ .15
 هـ.2/2740النجف األشر ، ط

ـ ، حتقيــ : ه160لبقــات خليفــة بــن خيــاط: ألي عمــرو خليفــة بــن خيــاط العصــفري البصــري )ت .14
 ـ .ه2626/  ط)د.سهيل اكار، دار الفكر/ بريوت، 

ـــــــ  ال هـــــــري )ت .13 ـــــــن مني ـــــــن ســـــــعد ب ـــــــريوتهــــــــ170الطبقـــــــات الكـــــــربى: حملمـــــــد ب ،  ، دار صـــــــادر/ ب
 .)د.ط /)د.ت 

  .2987/، )د.ط العرات يف التاري : جمموعة باح ن، بغداد .18
 ه.2603/ 7هـ ، دار اليقرة العربية/ بغداد، ط2628عبد الراات احلسين)تلالعرات قدميان وحدي ان:  .19
او  غيـــال الـــدين عبـــد الكـــر  بـــن أمحـــد بـــن لـــل: فرحـــة الغـــري يف تعيـــن قـــرب أمـــري املـــلمنن علـــ  .70

هــــ ، حتقيـــ : حتســـن املوســـوي، مركـــ  الغـــدير للدراســـات اإلســـالمية/ قـــو املقدســـة، 497احلســـين )ت
 ـ .ه2629/ 2ط
هـــ ، 855علــ  بــن حممــد بــن أمحــد املــالك  )تالبــن الصــباا : الفصــوس املهمــة يف معرفــة األئمــة .72

 هـ.2/2611حتقي : سام  الغريري، دار احلدي  للطباعة والنشر/قو املقدسة، ط
هـــ ، حتقيــ : علــ  حممــد بــن يعــوض ا( 346مــد بــن شــاكر بــن أمحــد الكتــا )تحملت الوفيــات: فــوا .71

 هـ.2/2612وعادس أمحد عبد املوجود، دار الكت  العلمية/ بريوت، ط
هـ ، حتقي : جواد القّيوم ، 748ي القاسو جعفر بن حممد بن قولوي  القم  )تألكامل ال يارات:  .77

 هـ .2/2623ة، طشر الفقاهة/قو املقدسـملسسة ن
هــ ، الناشـر: 470الكامل يف التاري : ألي احلسن عل  بن أي الكر  حممد بـن حممـد ابـن األثـري )ت .76

 هـ.2784/ ط)د.دار بريوت/ بريوت، و دار صادر 
كتـاب احلـوادل: ملللـف مـن القــرن ال ـامن اهلجـري، حتقيـ : بشـار عــواد معـرو  وعمـاد عبـد الســال   .75

 هـ.2/2614قدسة، طر و ، انتشارات رشيد/قو امل
ــــــن أي الفــــــتع اإلربلــــــ  أل: كشــــــف الغمــــــة يف معرفــــــة األئّمــــــة .74 ــــــن عيســــــ  ب ــــــّ  ب ي احلســــــن عل

 هـ.2605/ 1هـ ، دار األضواء/ بريوت، ط497)ت
ي جعفر حممـد بـن علـ  بـن احلسـن بـن بابويـ  القمـ  املعـرو  بالشـي  ألكماس الدين و ا  النعمة:  .73

نشر اإلســــالم  التابعــــة جلماعــــة ـلغفــــاري، ملسســــة الــــهـــــ ، حتقيــــ : علــــ  أكــــرب ا782الصــــدوت )ت
 هـ.2605/ ط)د.املدرسن/قو املقدسة، 

هـــ ،تقد : حممــد هــادي األميــين، مكتبــة 2759عبــا  بــن حممــد رضــا القمــ  )تلالكــق واأللقــاب:  .78
 هـ. 2789/ ط)د.الصدر/لهران، 



 

 ح ى  هاي  الدول  ال باس ن  تهاا تسمو  مالم  م  تا يخها مقابر قري  

687 

 اعيل بن عل  بن حممود )ت امل تصر يف أخبار البشر)تاري  أي الفداء : لعماد الدين أي الفداء إ .79
 .، )د.ط /)د.ت دار املعرفة/بريوت هـ ،371

هـ ، حتقي :  456مرآة ال مان يف تاري  األعيان: ليوسف بن ق أوغل  املعرو  بـس  ابن اجلواي )ت  .60
 هـ.2/2676كامل سلمان اجلبوري، دار الكت  العلمية/ بريوت، ط

هـ ، حتقيـ : علـ  حممـد 379احل  البغدادي )ت مراصد االّلالع: لصف  الدين عبد امللمن بن عبد .62
 هـ .2/2621البجاوي، دار اجليل/بريوت، ط

دار اهلجرة/ قو  ـ ،ه764مرو  الذه  ومعادن اجلوهر: ألي احلسن عل  بن احلسن املسعودي )ت .61
 هـ . 2606/ 1املقدسة، ط

ر الفكـــر/بريوت، هــــ ، دا414معجـــو األدبـــاء: ليـــاقوت بـــن عبـــد ا( احلمـــوي الرومـــ  البغـــدادي )ت .67
 ـ .ه2/2600ط
هــ ، دار 414معجو البلدان: ألي عبد ا( شهاب الدين ياقوت بن عبد ا( احلموي البغـدادي )ت .66

 هـ.2799)د.ط /  إحياء الرتال العري/بريوت،
معجــو املصــطلحات واأللقــاب التارنيــة: ملصــطف  عبــد الكــر  اخلطيــ ، ملسســة الرســالة/ بــريوت،  .65

 هـ .2624/ 2ط
  .2/1009مة يف تاري  احلضارات القدمية: لط  باقر، دار الورات للـنشر/بريوت، طمقد .64
هــ ، حتقيـ : 568امللل والنحل: ألي الفتع حممد بن عبد الكـر  بـن أي بكـر أمحـد الشهرسـتاين )ت .63

 .، )د.ط / )د.ت حممد سيد  يالين، دار املعرفة/ بريوت
بـــن احلســـن بـــن بابويـــ  القمـــ  املعـــرو  بالشـــي  ي جعفـــر حممـــد بـــن علـــ  ألمـــن ال حيضـــر  الفقيـــ :  .68

هــــ ، صـــحح  وعلـــ  عليـــ : علـــ  أكـــرب الغفـــاري، مجاعـــة املدرســـن/قو املقدســـة، 782الصـــدوت)ت
 /)د.ت .1ط
هــــ ، حتقيـــ : حممـــد هجـــة 593ألي الفـــر  عبـــد الـــرمحن بـــن حممـــد ابـــن اجلـــواي )ت مناقـــ  بغـــداد: .69

  .2761)د.ط /األثري، مطبعة دار السال /بغداد، 
هــ ، حتقيـ : 593نترو يف تـاري  امللـوإ واألمـو: ألي الفـر  عبـد الـرمحن بـن حممـد ابـن اجلـواي )تامل .50

 هـ .2625/ 1حممد عبد القادر عطا ومصطف  عبد القادر عطا، دار الكت  العلمية/بريوت، ط
ــــن أســــد اخلليلــــ  )ت .52 ــــات املقدســــة: جلعفــــر ب هـــــ ، ملسســــة األعلمــــ /بريوت، 2605موســــوعة العتب

 هـ.1/2603ط
هــ ، حتقيـ : أمحـد األرنــا وط/ترك  346الـوايف بالوفيـات: خلليـل بـن أيبـك بـن عبـد ا( الصـفدي )ت .51

 هـ.2610/ ط)د.مصطف ، الناشر: دار إحياء الرتال/بريوت، 
هــ ، حتقيــ : 482وفيـات األعيـان وأنبــاء أبنـاء ال مـان: ألمحــد بـن حممـد بــن أي بكـر بـن خلكــان )ت .57

 .، )د.ط /)د.ت تإحسان عبا ، دار ال قافة/ بريو 
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 ثانيًا: األطاريح والرسائل الجامعية:
   من خالس كتاب املنترو يف تاري  امللـوإ 2238-965هـ/ 536-776احلياة العلمية يف بغداد ) -

البــن اجلــواي: حلســن هليــ  جنــو الشــيباين، رســالة ماجســتري مقدمــة إىل كليــة الرتبية/جامعــة   واألمــو
  .1022هـ/2671، كربالء

 جالت والدوريات:ثالثًا: امل
حملمد حسن آس ياسن، جملة البالا، السنة ال انية/مجادى األوىل، العدد  حملات من تاري  الكاظمية: .2

 هـ.2790، 7-6
حملمـد حسـن آس ياســن، جملـة األقـال ، السـنة األوىل/مجـادى األوىل، اجلــ ء  مقـابر قـري  أو الكاظميـة:

 هـ.2786ال اين، 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ةية لعقد الفندقة )دراسة تحليليه مقارنالالبيعة القانون

The legal nature of the hotel contract (An analytic 

comparative study) 
                                       M.A. Abbas Salman 1 عباس سلمان م.م. 

          

 المقدمة

 اوال: التعريف باملوضوع:
تغري ال مان واملكان فه  تتس  وتضيف لعوامل ك رية منها اقتصادي ومنها أن انواع العقود اليو  تتغري ب

غري اقتصادي، ولكن وجهة نرر القانون ه  من ااوية كون العقد مسم  او غري مسم . واملسم  هو ما 
 يف نصـوص تشـريعي ضـمينهان ا  املشرع وقا  بتنضيم  اما غري املسـم  هـو مـام يسـمها املشـرع وم يقـو بت

 تركها اىل القواعد العامة.وامنا 
يمهـا اىل القواعـد العامـة، ومـن هنـا رومن بن العقود غري املسماة هـو عقـد الفندقـة الـي تـرإ املشـرع تن

دار نقــاش حـــوس مـــاه  لبيعـــة هــذا العقـــد )الفندقـــة  االمـــر الـــذي اســتدع  ظهـــور أراء فقهيـــة ك ـــرية وكـــال 
رجـــ  االفضـــل مـــ  عـــد  أغفـــاس الـــرأي نقـــد  و نحســـ  وجهـــة نرـــرِ . حاولنـــا ان نســـجل االراء وندرســـها و 

 الش ص . هلذا كل  ظهرت اتية املوضوع وفحوا .
 نطاق البحث ثانيا: 

ســو  حتــدد دراســتنا بيــان الطبيعــة القانونيــة لعقــد الفندقــة دراســة قانونيــة، حيــ  توثــ  وتــدر  األراء 
بقـــدر  ذا ســـو  ال نشـــريالفقهيـــة ومـــا صـــاحبها مـــن اجتهـــادات قضـــائية واراء علميـــة تـــدعو املوضـــوع وهلـــ

                                                        
 .كلية القانون/ جامعة كربالء  - 2
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الضـرورات اىل اتيــة واركــان العقـد اال للتوضــيع والتتهيــل، وسـو  نصــر  جهــد حب نـا اىل صــل  املوضــوع 
 الذي نرجو من ا( التوفي  فيِ .

 خطة البحث ثالثا: 
بح ن. خصصنا املبحـ  األوس مان دراستنا ملوضوع الطبيعة القانونية تطلبت منا تقسيو املوضوع اىل 

مفهو  عقد الفندقة وقسـمنا  اىل ثالثـة مطالـ  األوس منهـا لبيـان تعريـف عقـد الفندقـة وال ـاين لبيـان  لبيان
خصائ  العقد وال الـ  كـان لبيـان اركـان العقـد عمـل البحـ  امـا املبحـ  ال ـاين كـان هـو  صـ  لبيـان 

اىل وجهـة قانونيـة التكيف القانوين لعقد الفندقة وهـذا املبحـ  قسـمنا  اىل مخسـة مطالـ  كـل منهـا يشـري 
 نا خا ة تضمن التوصيات والنتائ  ت املقرتحات.ضعمعينة، واذا انتهينا من ذلك و 

 مفهوم يقد الفندقة: المبحث االول

The Concept of Hospitality Contract 

يعــد عقــد الفندقــة مــن مقومــات االقتصــاد يف الــبالد املتقدمــة، حيــ  ال توجــد دولــة ال  ــار  صــناعة 
فه  من الصناعات القدمية الي ارتب  ظهورها برهور الضيافة، حبي  كانت الضيافة قاصرة عل  الفنادت 

إشباع حاجات املسـافر، غـري إن التطـور الـذي حـدل بعـد ال ـورة الصـناعية ومـا اسـتتبع  مـن اتسـاع شـبكة 
الذي تطل  إنشاء  الطرت والرغبة يف توليد العالقات بن املدن امل تلفة، قد أدى إىل ك رة األسفار األمر

 . 1)العديد من الن س السكنية وه  ما تعر  اآلن بالفنادت
وســيلة مــن وســائل تطــور الســياحة، هــذا مــن جهــة،ومن جهــة  دوبـذلك يتبــن لنــا، أن عقــد الفندقــة يعــ

أخرى، فتن  يهيئ للفرد اإلقامة م  تقد  اخلدمات األخرى، سواء كانت تتم ل يف تقد  الطعا  والشراب 
ة مراسلة أ  اتصاالت أ  غريها من اخلدمات املتاحـة يفـا يـتمكن بـ  الفـرد مـن احلصـوس علـ  املتعـة أ  خدم

.هـذا وتبقـ  صـناعة الفنـادت مرتبطـة يف الواقـ  بالسـياحة بسـب   7)والراحة الي يبتغيها من وراء هـذا العقـد
جنـــا علـــ  وجـــ  اعتمـــاد النشـــاط الســـياح  بشـــكل أساســـ  علـــ  الفنـــادت، فالســـائع عمومـــان والســـائع األ

اخلصــوص، حيتــا  إىل اإلقامــة يف إحــدى املنشــ ت أو امللسســات الفندقيــة أيــان كانــت التســمية الــي يطلقهــا 
 . 6)عليها القانون

  2من قانون املنش ت الفندقية والسياحية رقو) 2فقد حدد املشرع املصري عل  سبيل امل اس يف املادة/
تن:))تســـري أحكـــا  هـــذا القـــانون علـــ  املنشـــ ت الفندقيـــة   املقصـــود باملنشـــ ت الفندقيـــة ب2937لســـنة)

                                                        
الفنــــدق ، ملسســــة حــــور  الدوليــــة للنشــــر والتوايــــ ،  التســــوي -ينرــــر د. لــــارت عبــــد الفتــــام الشــــريع ، التســــوي  الســــياح  -1

 .121، ص1003اإلسكندرية، 
ينرــر د. ليلــ  حممــد صــابر ال القــ ، أساســيات اإلشــرا  الــداخل  بالفنــادت واملنتجعــات، دار الوفــاء لــدنيا الطباعــة والنشــر،  -7

 .26، ص1003اإلسكندرية، 
الفندقيــة يف لبنــان والــبالد العربيــة، الطبعــة االوىل، منشــورات احللــا ينرــر د. فــواي عطــوي، الســياحة والتشــريعات الســياحية و  -6

 .66، ص1006احلقوقية، بريوت، 
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والســـياحية، وتعتـــرب منشـــتة فندقيـــة يف تطبيـــ  أحكـــا  هـــذا القـــانون: الفنـــادت والبنســـيونات... اخل،وكـــذلك 
 . 5)االسرتاحات والبيوت والشق  املفروشة الي يصدر بتحديدها قرار من واير السياحة  

دت هــ  إحــدى املرافــ  الســياحية وقــد عــر  قــانون هيةــة الســياحة أمــا املشــرع العراقــ  فقــد اعتــرب الفنــا
املرفـ  السـياح  مبـا يتيت:))يقصـد بـاملرف   21  يف الفقرة )ثانيان  من املادة/ 2994  لسنة)26النافذ رقو)

 . 4) السياح  املطاعو والفنادت والشق ... وغريها من املراف  احملددة مبوج  التعليمات  
نا أركان عقد الفندقة من تراض  ألراف  وحمل  من سكق وتقد  خدمة يف مقابـل وهذا املفهو  اسد ل

عوض )مبلل إمجا   وسبب  الداف  إىل التعاقد، ولكننا نستشكل يف لبيعت  القانونية وعلي  مـن اجـل بيـان 
األوس  مفهو  عقد الفندقة بدقة فان األمر يتطل  منا تقسيو هذا املبح  إىل مطلبن سنتناوس يف املطل 

منــ  التعريــف بعقــد الفندقــة أمــا يف املطلــ  ال ــاين فســنتطرت فيــ  إىل خصــائ  عقــد الفندقــة وسي صــ  
 املطل  ال ال  لبيان اركان عقد الفندق . 

 تعريف عقد الفندقة: املطلب االول
The definition of Hospitality Contract 

  التشريعات املقارنـة. لـذا فـال جنـد لـ  تعريفـان يتسو عقد الفندقة بكون  من العقود الي م تنرمها اغل
 حمددان جامعان ألركان  وصفات .

يفـــا يســـتدع  واحلـــاس كـــذلك أن نقـــف أوالن عنـــد تبيـــان تعريـــف عقـــد الفندقـــة يف مطلـــ  أوس ومـــن ت 
 سنتناوس خصائ  هذا العقد يف مطل  ثان.

انــ  لفــظ وضــ  ملعــق معــن ا  انــ   بــدءان ال بــد مــن بيــان ماهيــة لفــظ الفندقــة مــن الناحيــة اللغويــة، وهــل
الفندقـة لغـةن: مشـتقة مـن الفنـدت،  -؟ ولبيـان ذلـك نقـوس أن:ثانيـا استعمل يف معق غري املعق املوضوع ل 

والففنــدت: هــو اخلــان الفارســ ، وهــذا حكــا  ســيبوي  يف التهــذي : الففنــدت مَحْــل شــجرة مــدحر  كالبفنــدفت 
أهــل الشــا  خــان مــن هــذ  اخلانــات الــي ين هلــا النــا  يفــا  يكســر عــن لــ  كالفســت ، قــاس: والفنــدت بلغــة

 .  3)يكون يف الطرت واملدائن
واخلــان هــو )كــل نــ س كبــري معــد لنــ وس الســيام واملســافرين واملصــطافن  وكلمــة )خــان  عربيــة األصــل 

 . 8)وتعين املكان الذي يرتام في  الن الء ليالن 

                                                        
  واملنشـور يف اجلريـدة الر يـة جلمهوريـة مصـر العربيـة، 2937  لسـنة)2لل ياد ،قانون قـانون املنشـ ت الفندقيـة والسـياحية رقـو) -5

  www.business.gov.eg: ، وعل  املوق  االلكرتوين2937العدد التاس ، سنة
،اســتنادان إىل أحكــا  1005/ شــباط/ 11  يف 7475ينرــر جريــدة الوقــائ  العراقيــة اجلريــدة الر يــة جلمهوريــة العــرات، العــدد) -4

ـــان  مـــن املـــادة/  ـــان  و)ثال  ـــة الســـياحة النافـــذ رقـــو) 77و70واملـــادتن/  21الفقـــرتن )ثاني   أصـــدرت 2994  لســـنة )26مـــن قـــانون هية
 -منـ  يقصـد بــاملراف  السـياحية مـا يــتيت: )أوال 2  تعليمــات تصـنيف وتشـغيل املرافـ  الســياحية املـادة/ 1006  لسـنة)2ت رقـو)تعليمـا

حمـالت بيـ  التحـف  -حمـالت اللهـو واملقـاه  السـياحية والسـينمات... تاسـعان  -الشق  السـياحية رابعـان  -ثال ان  -الفنادت -املطاعو ثانيا
 ل املرف  السياح  .واملنتوجات الرتاثية داخ

ينرر مجاس الدين ابن منرور، لسان العرب، اجل ء العاشـر، الطبعـة ال ال ـة، دار إحيـاء الـرتال العـري، بـريوت، بـدون ذكـر سـنة  -3
 .776لب ، ص
 .22، ص1004ينرر بنيامن يوخنا دانياس، املدخل إىل الفندقة، مطبعة شهاب، اربيل،  -8
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خيلة عل  اللغة العربية ويفرج  الكتاب كلمة)فندت  من هنا فتن كلمة فندت ليست عربية فه  تعترب د
وتعين مكان ل يواء يوفر للن يل املتوى واملتكل واخلدمة مدة معينة  "Pondokia"إىل أصل يوناين من كلمة

 لقاء اجر معلو .
 . 9) د"Fondokiaحي  أصبحت (F)وحتويل  (P)وقد جرى حتويل بسي  يف اوس حر  منها

الفرنسـية وتعــين  (Hotel)املسـت دمة حاليـان مـتخوذة مــن كلمـة (Hotel)جنـد كلمــةويف اللغـة االنكلي يـة 
 . اما الفندقة اصطالحان: 20)الضيف وه  تطل  عل  ن يل الفندت

 - ي الفقه اإلسالمي: -أ
هــو عقــد مبوجبــ  يــتو احلصــوس علــ  منفعــة اإلجــارة او املكــاراة، وصــيغت  يف الفقــ  االســالم ، آجرتــك 

. وقيل كذلك: هو الذي  21)، وقيل:هو ما اكرى ب  مساكن  لرب  وللقيو إجارت  22)ابةالدار، وأكريتك الد
 . 27)ميسك للنا  دواهو باألجر

 - ي الفقه القا و ي الوض ي: - 
هو ملسسة اقتصـادية جتاريـة صـناعية تقـد  خـدمات اإليـواء واملـتكوالت واملشـروبات وخـدمات الرتفيـ  

 . 26)بناء مصمو هلذا الغرضمقابل اجر معلو  ملدة معلومة داخل 
وض  يتوافر عل  منشـتة او مبـق للمسـافرين  -بينما يذه  آخرون إىل القوس بان الفندقة ما ه  إال:

 . 25)العابرين م ودان بالطعا  والشراب وحجرات النو 
فالفندقــة إذان تعــد ظــاهرة اجتماعيــة واقتصــادية ومــن الصــناعات القدميــة جــدان، فقــد ظهــرت الفنــادت يف 

عصور األوىل كتحـد مـ ثر احلضـارات وةاصـة يف بـالد الشـرت القدميـة كنرـا  اجتمـاع  قـائو علـ  أسـا  ال
 . 24)الضيافة اجملانية، الشتهار اجملتم  بكر  الضيافة آنذاإ

                                                        
لســيد علــ ، إدارة الفنــادت ورفــ  كفاءكــا اإلنتاجيــة، الطبعــة األوىل، دار وائــل للطباعــة والنشــر، ينرــر حممــد أمــن حمــ  الــدين ا -9
 .79، ص2998عمان، 
 .22ينرر بنيامن يوخنا دانياس، املصدر الساب ، ص -20
ية ،   الرابـ  ينرر حممد بن مجاس الدين مك  العامل  و اين الدين اجلبع  العامل ، الروضة البهيـة يف شـرم اللمعـة الدمشـق -22

 .718  ، ص6لبنان،بدون ذكر سنة لب  ، هام  رقو ) –، الطبعة ال انية ،دار احياء الرتال العري ، بريوت 
ينرر حممد بن عبد الرمحن املغري املعرو  )باحلطاب ، مواه  اجلليل، اجل ء اخلامس، الطبعة ال انية، دار الفكـر، بـريوت،  -21 
 .605هـ، ص2798
الـــراات بـــن تـــا  الصـــنعاين، مصـــنف عبـــد الـــراات، حتقيـــ  حبيـــ  الـــرمحن االعرمـــ ، الطبعـــة ال انيـــة، املكتـــ  ينرـــر عبـــد  -27 

نقــالن عـــن د. أميــن فــواي املســتكاوي، عقــد الفندقـــة ،االلت امــات واحلقــوت الناشــةة عنـــ ، دار  110هـــ، ص2607اإلســالم ، بــريوت، 
 .29، ص1003الفكر اجلامع ، اإلسكندرية، 

رة حممــود ســام، التشــريعات الســياحية يف مجهوريــة مصــر العربيــة، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، بــدون ذكــر ســنة ينرــر د. نــاد -26
 .31لب ، ص
 .7، ص1002ينرر د. نادية حممد معوض، الت امات وحقوت الفندق  إااء الن الء، دار النهضة العربية، القاهرة،  -25
املالكـات الفندقيـة املت صصـة علـ  مسـتوى اخلدمـة يف فنـادت الدرجـة املمتــااة،  ينرـر عبـد األمـري عبـد الكـاظو، تـتثري إعـداد -24

 .68، ص1002رسالة ماجستري، كلية االدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية، 
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لقــد كانــت االجتاهــات األوليــة للفنــادت قائمــة مبــا يســم )اخلانات  القدميــة، إذ كانــت مصــر وفلســطن 
 ي أنشتت بيوت الضيافة للمسافرين والتجار.والعرات ه  أوس الدوس ال

ففـ  مصـر القدميــة وجـدت الفنـادت الصــغرية واملطـاعو امللث ــة باملقاعـد واآلرائـك العاليــة وكـان العــاملون 
 . 23)فيها حيرصون عل  تقد  أفضل أنواع اخلدمة للضيو 

يام واملســافرين، فهــ  أمــا يف العــرات فقــد كانــت منــااس الطريــ  أو اخلانــات أمكنــة تشــاد الســرتاحة الســ
تقــا  بــن املــدن العراقيــة أو داخلهــا يقصــدها املســافرون والتجــار ونــاقلوا البضــائ  والســوام وقــد كــان النــااس 
باخلانات ال يدف  اجران، إذ ان العر  كان يقض  بان يكر  الناالون يف اخلان الش   القائو بإدارت  قدر 

 . 28)ماتما يستطيعون نرري ما يقدم  للمسافرين من خد
وقد ظهرت بيوت الضيافة يف رومـا القدميـة علـ  شـكل حمطـات اسـرتاحة بـن املـدن تسـتقبل املسـافرين 

 . 29)وتوفر هلو مستل مات الراحة واإليواء والطعا 
ويف العصــور الوســط  تطــورت اخلانات،وأصــبحت كبـــرية احلجــو ومقســمة إىل قســو أوس حيتــوي علـــ  

علــ  غــر  فــاخرة لألغنيــاء وفيهــا أمــاكن لعا .وبــدأت ختتفــ  غــر  بســيطة للفقــراء وقســو ثــاين حيتــوي 
 . 10)اإلسطبالت من تلك اخلانات بعد أن ظهر النقل بالقالرات التجارية يف أوربا ويف املدن الكربى

أمــا الفندقــة يف العصــور احلدي ــة فتصــبحت صــناعتها فريــدة ومتميــ ة يف خصائصــها وأنرمتهــا وثقافتهــا 
إشباع حاجات السيام واملوالنن، حي  اسـتطاعت الفنـادت احلدي ـة االنتقـاس  وقوانينها، وذلك ألثرها يف

القريبة من  (Suburban)إىل الضواح  (Down-Twon)، ووس  املدينة(Center City)من مراك  املدن
املدينـــــة الــــــي  تــــــاا باملنـــــال  اخلضــــــراء، إىل أن وصــــــلت يف بعــــــت البلـــــدان املتقدمــــــة إىل الطــــــرت الدوليــــــة 

 وقــرى ســياحية (Resorts)ومنتجعــات (Motels)وحتولــت الفنــادت إىل مــوتيالت (High Ways)الرئيســية
(Tourist Villages).اخل ... 

هـــذا وقـــد لعبـــت التكنولوجيـــا دوران خطـــريان وهامـــان يف تطـــور صـــناعة الفندقـــة، وبشـــكل خـــاص يف جمـــاس 
الت ك ــــرية وواســــعة املنتجــــات واخلــــدمات املقدمــــة للضــــيو ، فقــــد ظهــــرت يف الســــنوات األخــــرية اســــتعما

عرب االنرتنت، حي   (Reservation Systems)لتكنولوجيا املعلومات يف هذ  الصناعة م ل أنرمة احلج 
 .  12)يستطي  الضيف حج  غرفت  ودف  إاار الغرفة مسبقان وغريها من أنرمة معلوماتية حدي ة أخرى

قد بدأت يف عقد ال مانينات من القـرن وهكذا يفالحظ وحب ، أن التنمية الفندقية السياحية يف العرات 
املاض  وكان من أهو أهدافها هو التحضري لعقد قمة دوس عد  االاياا لغرض توفري سـكن مالئـو والئـ  

                                                        
ينرـــر اينـــ  صـــادت مصـــطف ، إدارة املكونـــات اإلســـرتاتيجية للســـياحة وتتثريهـــا يف ســـياحة اجملـــامي ، رســـالة ماجســـتري،كلية  -23
 .69، ص1003واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية،  االدارة

 .50ينرر اين  صادت مصطف ، املصدر الساب ، ص -28
  .Rob Davidson,Tourism,2nd Edition, Pitman Publishing, England, 1993.P68ينرر:  -29
 .65ينرر د. فواي عطوي، املصدر الساب ، ص -10
 .57، ص1004دارة الفنادت، الطبعة األوىل، الورات للنشر والتواي ، عمان، ينرر د. محيد عبد النا الطائ ، مدخل اىل إ -12
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للوفــود الدبلوماســية القادمــة هلــذا املــل ر ومــن ت اســتقباس الســيام يف مرحلــة مــا بعــد املــل ر، فقــد مت إنشــاء 
 داد بالدرجة األوىل، وكانت ملكيتها تعود للقطاع احلكوم  حصران.الفنادت املمتااة وكان مقرها بغ

أما بالنسبة للقطاع اخلاص فقد مت إنشاء فنادت ضمن هذ  املدة لرهور بوادر سياحة نشطة يفا جعل 
 . 11)أصحاب ر و  األمواس يقدمون عل  االست مار يف جماس الصناعة الفندقية

ات املت صصــة وآراء الكتــاب املت صصــن يف جمــاس إدارة وبنــاءن علــ  ذلــك فقــد اختلفــت آراء املنرمــ
 American Hotel and Motel)الفنادت حوس تعريف الفندت، فاجلمعية األمريكية للفنـادت واملـوتيالت

Association)  عرفت الفندت كمـا يلـ : )هـو نـ س اعـدت لبقـان ألحكـا  القـانون ليجـد فيـ  الن يـل املـتوى
 . 17) ر معلو  واملتكل وخدمات أخرى لقاء اج

فقد عر  الفندت: )ان  مكان يتلق  في  املسافر خدمات املتوى  (British Law)أما القانون الربيطاين
 . 16) والطعا  مقابل سعر حمدد قادر عل  دفع  

كما عرف  الدكتور ماهر عبد الع ي  توفيـ : )انـ  بنايـة أو ملسسـة تقـد  خدمـة اإلقامـة بالدرجـة األوىل 
 . 15) روبات وخدمات أخرى لعامة النا  لقاء اجر معن واأللعمة واملش

بينمــا يعـــر  الـــدكتور لـــارت لـــ  الفنـــدت: )هـــو منرمـــة خدميـــة هادفـــة للـــربع تقـــو  بإشـــباع احلاجـــات 
والرغبــات الفندقيــة لألفــراد واجلماعــات مــن خــالس عمليــات تبادليــة كمــا يقصــد بالتبــادس التصــر  الــذي 

 . 14) ن خالس تقد  املقابل املادي مبقتضا  حيصل العميل عل  ما يرغب  م
بينمــا يــذه  األســتاذ مــروان الســكر إىل ابعــد مــن ذلــك يف تعريــف الفنــدت بقولــ : )عبــارة عــن مرفــ  
ل قامة امللقتة والذي ينت  ويبي  ويقد  اخلدمات والبضائ  لتلبية حاجة السوام من النو  والراحـة والطعـا  

س وغريهــا وذلــك حســ  هــد  ودوافــ  ســفرهو وكميــة ونوعيــة والعــال  والرتفيــ  ومقــابالت رجــاس األعمــا
 . 13) اخلدمات املقدمة تعتمد عل  درجة هذا املرف ، واهلد  من است مارها هو احلصوس عل  الربع 

او مرفـ  يـوفر خدمـة  Buildingمن هنـا فـان الفنـدت، كمـا يبـدو لنـا، لبقـان هلـذ  التعريفـات هـو: بنايـة
وخدمات أخرى مـن اتصـاالت، بريـد،  Food and Beverageا  والشراب اإلقامة بالدرجة األوىل، والطع

 ولقاء اجر معن. Profitوبقصد الربع  Precariousor Provisoionalسيارة أجرة... أخل بصورة ملقتة 
هذا وال ري  يف أّن مثة عوامل تكفل للفنـدت النجـام وتسـاعد علـ  ايـادة نسـبة االشـتغاس فيـ  ويـذكر 

 -امل ومن أبراها:الباح ون هذ  العو 

                                                        
ـــة االدارة  -11 ـــة يف حمافرـــة كـــربالء، رســـالة ماجســـتري، كلي ـــ ويين، واقـــ  وآفـــات الســـياحة الديني ينرـــر حممـــد حســـن علـــ  نصـــار ال

 .54، ص1005واالقتصاد ، جامعة كربالء ، 
 .60املصدر الساب ، ص ينرر د. حممد امن حم  الدين السيد عل ، -17
 .125ينرر د. لارت عبد الفتام الشريع ، املصدر الساب ، ص -16
 .28ينرر د. ماهر عبد الع ي  توفي ، علو ادارة الفنادت، دار اهران، عمان، ص -15
 .18، ص1000ينرر د. لارت ل ، إدارة الفنادت مدخل معاصر، منشتة املعار ، اإلسكندرية،  -14
 .18، ص2999ان السكر،  تارات من االقتصاد السياح ، دار جمدالوي للنشر، عمان، ينرر األستاذ مرو  -13
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املوقــ : وهــو ذو اثــر كبــري علــ  اإلقبــاس عليــ  ســواء كــان يف وســ  املدينة)فنــدت جتــاري  او منطقــة  -2
 مجيلة أو عل  لري  سري  موتيالت.

 اإلعالن: وهو وسيلة مهمة من وسائل التسوي  والرتوي  للصناعة الفندقية. -1
 لفندت واإلقباس علي  وجناح .األلعمة واملشروبات: وقد تكون من أسباب شهرة ا -7
تصميو الفنادت: فكلما كان تصـميو الفنـدت الـداخل  واخلـارج  جـذابان ومـلثران كـان ذلـك عـامالن  -6

 من عوامل جناح  يف جذب العمالء. 
اخلدمات األخرى: إذ قد يقد  الفندت خدمات أخرى فتعترب من مي ات  عـن غـري  م ـل الفـاكس،  -5

 ات... وغري ذلك.الربيد، احلج  يف الطائر 
 . 18)اإلدارة الناجحة ولطف املوظفن: ل  الدور يف جنام الفندت -4

بيــد أن مــا يالحــظ انــ  ورغــو هــذ  األتيــة هلــذا النشــاط التجــاري املتميــ ، إال إننــا جنــد أن التشــريعات 
و املقارنـــة م تبـــذس اجلهـــود الكافيـــة يف ســـبيل إصـــدار تشـــريعات تـــنرو هـــذا النشـــاط مـــن حيـــ  التعريـــف أ

األحكا  املتعلقة ب ، يفـا حـدا بالفقـ  اىل أن يتصـدى لبيـان تعريـف هلـذا النشـاط، ولكـن بوصـف  عقـدان مـن 
العقود التبادلية، وهذا هو حاس املشرع العراقـ  واملصـري علـ  سـبيل امل ـاس، إذ م يـوردا تعريفـان هلـذا العقـد، 

عقد يلت   مبقتضا  الفندق  إن يـوفر للن يـل هلذا فقد عر  األستاذ الدكتور أمين فواي عقد الفندقة بتن : )
بصفة أساسية اإلقامـة اهلادئـة واآلمنـة واخلدمـة، وحيفـظ لـ  أمتعتـ  وأغراضـ  اخلاصـة بـ  يف مكـان يعـد  هلـذا 
الغرض، إضافة اىل تقد  جمموعة من اخلدمات الفندقية األخرى ختتلـف يف النوعيـة حبسـ  درجـة الفنـدت 

 . 19)علو  يلت   ب  الن يل وتصنيف  وذلك يف مقابل اجر م
ويرى املستشار الدكتور حممد عبد الوهاب خفاج  بان عقـد الفندقـة هـو: )العقـد الـذي مبوجبـ  يقـو  
احـد املتعاقـدين وهـو الفنـدق  بتقـد  املـتوى واملتكـل واملشـرب فقـ  للطـر  ال ـاين وهـو الن يـل خـالس مـدة 

 . 70)معينة مقابل اجر حمدد 
ان علـ  علـ  انـ : )العقـد الـذي يـرب  بـن املنشـتة الفندقيـة وبـن الن يـل، تتعهـد وقد عرفت  الدكتورة سوا 

مبوجب  املنشتة الفندقية بتقد  اإلقامة واملتكل أو اإلقامة فق  للن يل خالس مدة معينة لقاء اجر او مقابـل 
 . 72) معلو  

                                                        
، 1002ينرـر ســهيل احلمــدان، اإلدارة املدنيــة للملسســات السـياحية والفندقيــة، الطبعــة األوىل، دار الرضــا للنشــر، دمشــ ،  -18

 .82ص
 .16-17ينرر د. أمين فواي املستكاوي، املصدر الساب ، ص -19
حممــد عبــد الوهــاب خفــاج ، التشــريعات الســياحية والفندقيــة، التنرــيو القــانوين حلقــوت املنشــتة الفندقيــة والســياحة  ينرــر د. -70

واإلرشاد السياح  والعاملن ، ها دراسة تطبيقية يف ضوء نصوص التشري  وأحكا  القضـاء املصـري، الطبعـة احلاديـة عشـر، دار اهلنـاء، 
 .113، ص1003-1004اإلسكندرية، 

 .289، ص1006ينرر د. سواان عل  حسن، التشريعات السياحية والفندقية، منشتة املعار ، اإلسكندرية،  -72
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الفنـدت والعميـل، والـذي  أما بالنسبة إىل الفق  الفرنس  فقد عرف  بتن :)العقد الذي يرب  بن صـاح 
مبقتضـــا  يلتـــ   صـــاح  الفنـــدت بتقـــد  جمموعـــة مـــن االداءات املتنوعـــة أو املرتابطـــة كاملـــتوى واملـــتكوالت، 

 . 71)واملشروبات، االتصاالت، اخلدمات الرتفيهية... اخل يف مقابل مبلل من املاس يدفع  العميل 
بـدو لنـا، انـ  ينحـو املنحـ  نفسـ ، فلـو جنـد اما عن موقف الفق  اإلسالم  من تعريف عقد الفندقـة في

أحــد مــن الفقهـــاء القــدام  قـــد قــا  بتعريـــف عقــدان هـــذا االســو حـــع أّن الباحــ  يف هـــذا لــيرن أّن الفقـــ  
اإلسـالم  ال يعــر  إال العقـود املســماة وانــ  فقـ  جامــد ال يواكـ  التطــور العصــري وال يعـر  غــري العقــود 

يل معينــة، ومــن ت فــان أي عقــود أو صــيل جديــدة ال توجــد يف كتــ  الشــكلية الــي ال تــتو إال بتلفــا  وصــ
 . 77)الفق  املعهودة تعد عقودان باللةن، وصيغان غري مقبولة لدى الفق  اإلسالم 

ولكــن هــذ  النرــرة للفقــ  اإلســالم  تعــد نرــرة قاصــرة وناجتــة عــن التبــا  يف فهــو هــذا الفقــ ، لكــون 
افرت أركان  الشرعية وشرول  وم يوجـد مـان  مـن موانـ  االنعقـاد الفقهاء قد اتفقوا عل  أن كل عقد اذا تو 

 . 76)يكون صحيحان ما دا  ال حيل حرامان وال حير  حالالن 
ونـــرى أن عقـــد الفندقـــة وان م يـــرد يف كتـــ  الفقـــ  فـــان أحكامـــ  ال تتعـــارض مـــ  الشـــريعة اإلســـالمية 

عو املشــرع العراقــ  مــن االلتفــا  إىل مــا والقواعــد العامــة فالعقــد صــحيع وواجــ  الوفــاء بــ . هلــذا فإننــا نــد
عرضــ  الفقــ  يف الشــريعة والقــانون وتبنيــ  ذلــك بتطويــ  القواعــد العامــة يف فــروع القــوانن األخــرى. لتنرــيو 

 نصوص وقواعد خاصة هذا العقد.
ول حالــة أك ــر بتعريـــف هــذا العقــد جنـــد مــن الضــروري أن اـــدد ألــرا  هــذا العقـــد وتــا دصـــاح  

 لد. فعلينا أوالن تعريف صاح  الفندت وثانيان تعريف الن يل.الفندت والن ي
 أوال : ت ريف صاحب الفندق

صــاح  الفنــدت هــو الطــر  األوس يف العقــد وقــد يكــون ش صــان لبيعيــان او ش صــان معنويــان، والفــرض 
در مــن ويف هــذا املعــق مــا جــاء يف القضــاء العراقــ  الصــا  75)ال ــاين هــو األك ــر وقوعــان مــن الناحيــة العمليــة

 حمكمة استةنا  كربالء االحتادية.
حي  أقامت املدعية )   دعوى عل  املدع  علي  املدير املفـوض لشـركة سـاليك سـري وضـمنتها أفـا 
أجرت للمـدع  عليـ  إضـافة لوظيفتـ  )عقـار  مبوجـ  عقـد مصـدت ببـدس إاـار سـنوي وقـد اسـتح  عليـ  

 قسطن، فطل  إل ام  املبلل والفوائد التتخريية.

                                                        
  Francois Van Derelst,Hotellerie,Ency Dalloz, Com,1978,N.29ينرر: -71
ار احياء الرتال العري ينرر د. عبد الراات امحد السنهوري، مصادر احل  يف الفق  االسالم ، اجل ء االوس، الطبعة االوىل، د -77

 .47-41وملسسة التاري  العري، بدون ذكر سنة لب ، بريوت، ص
 .26ينرر د. أمين فواي املستكاوي، املصدر الساب ، ص -76
ينرر د. حسن حسن الرباوي، املسلولية املدنية لصاح  الفندت، حب  منشور يف جملـة القـانون واالقتصـاد، العـدد اخلـامس  -75

 .417، ص1005ة كلية احلقوت جامعة القاهرة، سنة والسبعون، مطبع
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د أصــدرت احملكمــة حكمــان قضــ  بــإل ا  املــدع  عليــ  بتتديتــ  للمــدع  املبلــل املــدع  بــ  وقــد نقــت وقــ
 .  74)بقرار حمكمة التميي ، وقد أصدرت احملكمة حكمان قض  برد دعوى املدعية لعد  توج  اخلصومة

 حي  استغل العقار بتتجري  فندقان ومبوج  عقد مصدت ببدس إاار سنوي يدف  عل  قسطن.
كـن مـع يعتـرب الشــ   صـاح  الفنـدت؟ يشــرتط بعـت الفقهـاء إن يقــد  الشـ   للن يـل املــتوى ول

والطعــــا  العتبــــار  صــــاح  الفنــــدت، ويــــرى الــــبعت األخــــر مــــن الفقهــــاء إن هــــذا تضــــيقان ال مــــربر لــــ  وان 
الشــ   يعتــرب صــاح  الفنــدت مــع قــد  املــتوى ولــو م يكــن مــن عادتــ  أن يقــد  لن الئــ  الطعــا  ولكــن 

 . 73) املتوى شرطتقد 
والواضع لنا ومن خالس تعريف عقـد الفندقـة أن صـاح  الفنـدت يلتـ   مبجموعـة اداءات يقـدمها إىل 
ــــل او تقــــد  خــــدمات االتصــــاس  ــــل يف تــــوفري اإلقامــــة للن ي الن يــــل وهــــذ  االداءات متنوعــــة ومرتابطــــة وتتم 

 . 78)واخلدمات الرتفيهية، وتقد  األلعمة واملشروبات
 ف النزيلثا  ا : ت ري

فالن يل هو الطر  ال اين يف العقد وكلمة د ن يـلد الـذي نعنيـ  يف هـذا املقـا  تتم ـل يف كـل مـن يتعاقـد 
 . 79)م  الفندق  عل  متوى سواء كان سائحان أجنبيان ا  ولنيان مسافران كان أو مقيمان يف البلد

تعرفــ  بتنــ : )هــو الــذي  ويف تشــريعات بعــت الــدوس تســت د  بــدالن عــن كلمــة ن يــل بـــ)العميل  والــذي
. والعميــــل بطبيعــــة احلــــاس هــــو الشــــ    60)تقــــد  لــــ  االداءات املتعــــددة يف مقابــــل مــــا يدفعــــ  مــــن مــــاس 

 . 62)الطبيع ، وقد يكون ولنيان أو أجنبيا
وقد يكون املتعاقد م  صاح  الفندت نيابة عن العميل ش صان معنويان كما هو احلاس يف حالة ما إذا 

 . 61)والرحالت م  الفندت لتوفري إقامة لعمالء الوكالة تعاقدت وكالة السفر
اذان فالن يل يعر  بتنـ :)هو الشـ   الـذي يتعاقـد مـ  الفنـدت بغـرض التمتـ  باإلقامـة يف الفنـدت مـ  

 . 67)سائر اخلدمات الي يقدمها الفندت ل  سواء كانت خدمات ترفيهية أو رياضية أو صحية أو غذائية 

                                                        
ـــــة عـــــدد/ -74 ـــــد مـــــن التفصـــــيل، انرر)القـــــرار  الصـــــادر مـــــن حمكمـــــة اســـــتةنا  كـــــربالء االحتادي ، بتـــــاري   1020/ /292مل ي

  .e.mail:hjc.keac2008@yahoo.com واملنشور عل  الربيد االلكرتوين: 8/8/1020
، احلقـوت العينيــة، احلقـوت العينيــة األصــيلة احلقـوت العينيــة التبعيـة، اجلــ ء ال ــاين، ينرـر د. غــين حسـون لــ  وحممـد لــ  البشــري -73 

 .404بدون ذكر اسو املطبعة وسنة الطب ، ص
   من هذا البح .24ينرر صفحة ) -78
جملة ينرر د. حسن حسن الرباوي، الت ا  صاح  الفندت حبفظ أمتعة العمالء يف القانون القطري اجلديد، حب  منشور يف  -79

 .626، ص1004القانون واالقتصاد، العدد الساد  والسبعون، مطبعة كلية احلقوت جامعة القاهرة سنة 
 .253، ص2997القاهرة،  -60
، 2999ينرــــر د. نارميــــان عبــــد القــــادر، التشــــريعات الفندقيــــة والســــياحية، الطبعــــة األوىل، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة،  -62

 .265ص
الــرباوي، التــ ا  صــاح  الفنــدت حبفـظ أمتعــة العمــالء يف القــانون القطــري اجلديــد، املصــدر الســاب ،  ينرـر د. حســن حســن -61

 .625ص
 .12ينرر د. امين فواي املستكاوي، املصدر الساب ، ص -67
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نا ان نعر  عقد الفندقة بتن : )عقد يلت   مبقتضا  صاح  الفندت بتن يـوفر وبناءن عل  ماتقد ، ميكن
للن يـل بصـفة أساسـية اإلقامـة اهلادئـة واآلمنـة، ويضـمن سـالمت  وحيفـظ أمتعتـ  واغراضـ ، إضـافةن اىل تقدميــ  

 يل بدفع  . جمموعة من اخلدمات الفندقية االخرى أثناء فرتة اقامت  يف الفندت، مبقابل أجر معلو  يلت   الن  
 خصائص عقد الفندقة: املطلب الثاني

Hospitality properties Held  
ميتاا عقـد الفندقـة ةصـائ  غالبـان ماتتصـف هـا بقيـة العقـود كمـا سـنرى، إال أّن هـذا العقـد، باعتبـار  

  -وكاآليت: مي ل نرامان قانونيان متمي ان ينفرد ويتمي  ةصائ   ي   عن غري  من العقود ميكن أن يعرض هلا
 الفرع األو : عقد الفندق  عقد  ضائي

. فـــــالعقود  66)تنقســـــو العقـــــود عمومـــــان مـــــن حيـــــ  تكوينهـــــا اىل عقـــــود رضـــــائية أو شـــــكلية أو عينيـــــة
: ه  تلك العقود الي يكف  جمرد الرضا يف انعقادها أي اقرتان االاـاب Contrat Consensuelالرضائية
 . 65)بالقبوس

عقـود تـرب  مبجـرد اتفـات الطـرفن)اقرتان اإلاـاب بـالقبوس  وال حيتـا  انعقـاد  ولعل الغال  االعـو مـن ال
 . 64)اىل أي إجراء شكل 

: فه  تلك العقود الي ال يكف  النعقادها جمرد (Formel Contract)اما ما يعد من العقود الشكلية
لك العقود الواردة عل  الرتاض  بن الطرفن، وإمنا ا  أن يفرا يف شكل خاص حيدد  القانون، وم اس ذ

نقـــل ملكيـــة العقـــار، فـــال تـــتو هـــذ  العقـــود اذا م تســـجل يف الـــدائرة امل تصـــة، اْذ تـــن  الفقـــرة األوىل مـــن 
 ))اذا فرض القانون شكالن معينان للعقد 2952  لسنة)60من القانون املدين العراق  النافذ رقو) 90املادة/

 جد ن  ةال  ذلك  .فال ينعقد إال باستيفاء هذا الشكل، ما م يو 
  بان )املادة 2940-21-21وتطبيقان لذلك قضت حمكمة التميي  يف العرات يف حكو هلا صادر يف)

  نصــت علــ  إجــراء عقــد اإلجــارة للمســقفات 2913  لســنة )13ال امنــة مــن قــانون إدارة األوقــا  رقــو)
للعقـد، فـال ينعقـد إال باسـتيفاء هـذا  واملستغالت الوقفية بامل ايدة وهذا يعين أن القانون فرض شكالن معينان 

 . 63)   مدين... 90الشكل عمالن حبكو املادة )

                                                        
نون املـدين ينرر د. عبد اجمليد احلكيو و د. عبـد البـاق  البكـري واألسـتاذ حممـد لـ  البشـري، الـوجي  يف نرريـة االلتـ ا  يف القـا -66

 .17، ص1002العراق ، اجل ء األوس يف مصادر االلت ا ، الطبعة الرابعة، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، 
ينرــر د. مجيــل الشــرقاوي، النرريــة العامــة لاللتــ ا ، الكتــاب األوس، مصــادر االلتــ ا ، التصــر  القــانوين واإلرادة املنفــردة، دار  -65

وانرر كـذلك د. حممـد كامـل مرسـ  باشـا، شـرم القـانون املـدين، العقـود املسـماة، عقـد  55-56، ص2936النهضة العربية، القاهرة، 
 .26، ص1006اإلاار، منشتة املعار ، اإلسكندرية، 

)منـاط االنعقــاد أن يكـون القبــوس مطابقـان ل اــاب ال نتلـف عنــ  يف ايـادة أو نقصــان وإال كـان هــذا القبـوس امل ــالف رفضــان  -64
  القضـــائية، 70  لســـنة )756ابـــا جديـــدان  هـــذا مـــا جـــاء بـــ  احلكـــو الصـــادر مـــن حمكمـــة الـــنقت املصـــرية يف الطعـــن رقـــو)يتضـــمن إا
 . 984، ص2944 ، العدد ال ال ، السنة السادسة عشر، مطبعة دار القضاء العا  الفرعية، القاهرة، 9/22/2945جلسة)
املدين، اجل ء األوس يف مصادر االلت ا ، بدون ذكر اسو املطبعـة، بغـداد،  ينرر د. عبد اجمليد احلكيو، املوج  يف شرم القانون -63
 .66، ص1003
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: بتنـــ  ذلـــك العقـــد الـــذي ال يكفـــ  لتمامـــ  جمـــرد تراضـــ  Aini decadeبينمـــا يعـــر  العقـــد العيـــين 
 الطرفن، بل ا  فضالن عن الرتاض  توافر وحصوس القبت أو التسليو للعن حمل العقد ايضان.

. وهكــذا فــان عقــد  68)التســليو يعتــرب ركنــان جوهريــان النعقــاد العقــد وم الــ  عقــد هبــة املنقــوسفـالقبت أو 
الفندقة يعترب من قبيل العقود الرضائية، اذ يكف  النعقاد  جمرد الرتاض  بـن صـاح  الفنـدت وبـن الن يـل 

ناحـان وكـذا علـ  دون حاجة الشرتاط شكل معن، فيتو الرتاض  عل  املكان تتجري  سواء كـان غرفـة أو ج
املدة واملقابل. أي مبجرد لل  احلج  فمنذ هذ  اللحرة يل   صاح  الفنـدت إعـداد املكـان وكيةتـ  حـع 

 . 69)يكون جاه ان الستقباس الن يل عند وصول  كما يل   األخري بدف  املقابل منذ تاري  االتفات
 الفرع النا ي: عقد الفندق  عقد ملزم للجا ب  

عة األثر هـو الـذي ينقسـو مبوجبـ  العقـد إىل عقـد ملـ   للجـانبن واىل لائفـة أخـرى ال شك يف أن لبي
:هـو ذلـك العقـد الـذي Binding contract for both sidesمل مة جلان  واحد، فالعقد امللـ   للجـانبن 

 يلـ   فيــ  كــل مــن املتعاقــدين جتــا  األخـر علــ  وجــ  التبــادس مبقتضــ  مــا هـو متفــ  عليــ  بينهمــا ويكــون كــل
 Binding contract to on متعاقد دائنان ومدينان يف الوقت نفس ، اما بالنسبة للعقد املل   جلان  واحـد:

side  ،هو ذلك العقد الذي يلت   في  لر  واحد أي متعاقد واحد فقـ  جتـا  املتعاقـد األخـر بـتداء معـن
 . 50)ة واهلبةويسم  هذا الطر  امللت   مدينان والطر  األخر دائنان م ل عقد الوديع

مــن هنــا يالحــظ وحبــ ، أن عقــد الفندقــة، هــو عقــد ملــ   للجــانبن كونــ  مــن العقــود التبادليــة املل مــة 
للجــانبن، حيــ  تنشــت الت امــات متبادلــة يف ذمــة املتعاقــدين فصــاح  الفنــدت يلتــ   بتــوفري اإلقامــة اهلادئــة 

التــ ا  الن يــل بــدف  األجــرة خــالس مــدة  اآلمنــة، واملتكــل واملشــرب... وغــري ذلــك مــن االلت امــات يف مقابــل
 . 52)إقامت 

وبناءن عل  ذلـك، فـان السـلاس الـذي ينقـدم يف الـذهن: مـا هـ  ابـرا اآلثـار الـي ميكـن أن ترتتـ  علـ  
مــن العقـود املل مـة للجــانبن؟ ل جابـة عـن هــذا التسـا س نقــوس:إن  -موضـوع البحـ  -اعتبـار هـذا العقــد 

ل  مبسائل فسـ  العقـد وتبعـة اهلـالإ بـل وحـع مـن إمكانيـة الـدف  بعـد  من اخطر تلكو اآلثار ه  ما يتع
التنفيــذ، ففــ  عقــد الفندقــة اذ م يقــو احــد املتعاقــدين بتنفيــذ الت امــ  فانــ  حيــ  للطــر  األخــر للــ  فســ  

. ويف املعـق نفسـ   51)من القـانون املـدين املصـري 253العقد وذلك لبقان إلحكا  الفقرة األوىل من املادة/
مـــن القـــانون املـــدين العراقـــ  النافـــذ علـــ  أن))يف العقـــود املل مـــة 233د نصـــت الفقـــرة األوىل مـــن املـــادة/فقـــ

                                                        
، 2999ينرــر د. حممــد حســا  حممــود لطفــ ، النرريــة العامــة لاللتــ ا ، مصــادر االلتــ ا  بــدون ذكــر اســو املطبعــة، القــاهرة،  -68
 .10، ص1000
قانونيـة، آثـار ، مسـلولية الفنـدق ، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، ينرر د. حممد عبد الراهر حسن، عقـد الفندقـة، لبيعتـ  ال -69
 .51-52، ص2993
-2995ينرر د. رمضان أبو السعود و د. تا  حممد حممود، املباد  األساسية يف القانون، منشتة املعار ، اإلسـكندرية،  -50
 .720، ص2994
كــذلك د. حممــد عبـد الوهــاب خفــاج ، املصــدر الســاب ، وانرــر   59ينرـر د. اميــن فــواي املســتكاوي، املصـدر الســاب ، ص -52

 .138ص
 .2968  لسنة 70من القانون املدين املصري رقو ) 253ينرر الفقرة األوىل من املادة/ -51
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 31 :ال دد

 

للجــانبن اذ م يــو  احــد املتعاقــدين مبــا وجــ  عليــ  بالعقــد جــاا للعاقــد األخــر بعــد االعــذار إن يطلــ  
 الفس  م  التعويت...  .

دين ســواء كــان صــاح  الفنــدت أ  الن يــل أمــا مــن حيــ  تبعــة اهلــالإ، إذا اســتحاس علــ  احــد املتعاقــ
تنفيذ الت ام  بسب  أجنا ال يد ل  في  يسق  الت ام  ومن ت تسق  االلت امات املتقابلـة، وهـذا يفـا يرتتـ  
علي ، إن املدين سينقضـ  الت امـ  السـتحالة تنفيـذ  بسـب  أجنـا يتحمـل مـ  ذلـك تبعـة اسـتحالة التنفيـذ 

 . 57)ها يف العقد املل   جلان  واحدوال يتحملها الدائن كما سيتحمل
ولعل يفا جتدر اإلشارة إلي  أن االرتباط الوثي  او تقابل الت امات لريف عقد الفندقة يفا يقود إىل القوس 
 -بتن عد  قيا  احدتا بتنفيذ الت ام  يلدي إىل امتنـاع األخـر عـن التنفيـذ أي التمسـك بالقاعـدة املعروفـة 

المتنــاع املشــروع عــن تنفيــذ العقــد الــي ال ختــر  عــن كوفــا كمــا هــو معلــو  حــ  أوا -الــدف  بعــد  التنفيــذ 
 . 56)باحلبس

 الفرع النالث: عقد الفندق  عقد م اوض 
: حبيــ  يتخــذ فيــ  كــل مــن املتعاقــدين Netting Contractsيعــد عقــد الفندقــة مــن عقــود املعاوضــة 

يســمع للمســتتجردالن يلد باالنتفــاع  "فنـدتصــاح  ال"مقـابالن ملــا يعطــ  ويعطـ  مقــابالن ملــا يتخـذ، فــامللجر
بالعن امللجرة يف مقابل أخذ األجرة، واملستتجر يدف  األجرة يف مقابل االنتفاع بالعن املـلجرة، وهـذا فـال 

: هـ  العقـود الـي ال يتخـذ Donation Contracts ترهر  امان نية التربع يف هكذا عقود فالعقود التربعية
 . 55)ملا يعط  وال يعط  مقابالن ملا يتخذ، وم ال  عقد عارية االستعماس في  املتعاقد مقابالن 

ولــيس أبلــل يف الداللــة علــ  كــون عقــد الفندقــة مــن عقــود املعاوضــة، هــو أن صــاح  الفنــدت يتخــذ 
مقــابالن ملــا يعطيــ ، فتنــ  يتخــذ األجــرة مــن الن يــل مقابــل تقــد  املــتوى واملتكــل واملشــرب لــ ، كــذلك الشــتن 

ن يل حي  ان  يتلق  مقابالن ملا يعطي ، فيعط  األجرة مقابل أن يقد  ل  صاح  الفندت املتوى بالنسبة لل
 . 54)واملتكل واملشرب

                                                        
- ، نرريــة االلتــ ا  بوجــ  عا )األوصــا 7ينرــر د. عبــد الــراات امحــد الســنهوري، الوســي  يف شــرم القــانون املــدين اجلديــد) -57
، وانرــر كــذلك د. أنــور ســلطان، النرريــة 992، ص1000ضــاء ، الطبعــة ال ال ــة، منشــورات احللــا احلقوقيــة، بــريوت، االنق-احلوالــة 

 .608، ص2993العامة لاللت ا ، أحكا  االلت ا ، دار املطبوعات اجلامعية، 
ات العقـــود املل مـــة للجـــانبن   مـــن القـــانون املــدين لـــيس إال داحلـــ  يف احلـــبسد يف نطــ242الــدف  بعـــد  التنفيـــذ وفقــان للمـــادة) -56

املعتصو هذا احل  ليس يف حاجة اىل دعوى يرفعها عل  املتعاقد األخر للرتخي  ل  باستعماس هـذا احلـ . لـ  أن يـدف  يف دعـوى حبقـ  
حيـ  لـ  حبسـ  مـن يف عد  التنفيذ أو أن يرف  دعوى عل  املتعاقد األخر استنادان اىل هذا احل ، اذا ما أنكر  علي  او نااع  يف مدى ما 

  القضــائية، 70  لســنة)750الت اماتــ . انرــر يف هــذا الشــتن مــا جــاء بــ  احلكــو الصــادر مــن حمكمــة الــنقت املصــرية يف الطعــن رقــو )
 .2028، ص2944 ، العدد ال ال ،السنة السادسة عشر، مطبعة دار القضاء العا  الفرعية، القاهرة، 22/21/2945جلسة)
اعيل علو الدين، نررية العقد، مقارنة بن القوانن الوضعية والشريعة اإلسالمية، دار النهضة العربية، ينرر د. حم  الدين إ  -55
 .213-214، ص2996القاهرة، 
ـــة، اهليةـــة املصـــرية العامـــة للكتـــاب، القـــاهرة،  -54 ، 2933ينرـــر املستشـــار. حممـــد حممـــد خليـــل، التشـــريعات الســـياحية والفندقي

 .278ص
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 الفرع الرابا: عقد الفندق  عقد محدد المد  ومس مر ال نف  
يعــد عقــد الفندقــة يف الغالــ  مــن العقــود احملــددة املــدة، مــ  صــاح  الفنــدت علــ  اســتةجار غرفــة او 

 . 53)دة معينة من ال من لالت هذ  املدة ا  قصرتجنام مل
من جان  أخر، فان عقـد الفندقـة عقـد يكـون الـ من فيـ  عنصـران جوهريـان والعقـد الـ مين نـوعن أمـا أن 

. ومـــن أم لـــة العقـــود ال منيـــة  58)يكـــون عقـــد امـــين مســـتمر التنفيـــذ أو أن يكـــون عقـــد امـــين دوري التنفيـــذ
ن االنتفــاع بالشــ ء ال يتصــور إال يفتــدان يف ال مــان، واألجــرة حتســ  علــ  املســتمرة التنفيــذ، عقــد اإلاــار ال

أسـا  املـدة، ومـن أم لـة العقـود ال منيـة دوريـة التنفيـذ عقـد التوريـد، كالعقـد الـذي يلـ   بتوريـد مـواد غذائيـة 
 . 59)ملدرسة أو ناد يف فرتات منترمة

ذ كمـا يبـدو لنـا، يلعـ  فيـ  الــ من دوران بنـاءن علـ  مـا سـب ، فـان عقـد الفندقـة عقـد امــين مسـتمر التنفيـ
هامان، الن  هو الذي حيدد مقدار املنفعة او اخلدمات املعقود عليها، حي  ان  حيدد مدة اخلدمة او املنفعة 
الــي ينتررهــا الن يــل مـــن صــاح  الفنــدت وهـــ  ال تقــا  بــال من وبالتــا  معرفـــة مقــدار األجــرة املســـتحقة 

 . 40)الواج  عل  الن يل دفعها
 الفرع الخامي: عقد الفندق  عقد ت ر مسمى
: وهـ  تلـك العقـود الـي وضـ  Contrats nommesبـدءان ميكننـا القـوس بـان املقصـود بـالعقود املسـماة

 . 42)املشرع هلا تنريو قانوين خاص وخصها بتسمية معينة وذلك لك رة شيوعها بن أفراد اجملتم 
: وهـ  تلـك العقـود الـي م نضـعها املشـرع Contrats innommesأمـا بالنسـبة للعقـود غـري املسـماة 

لتنرــيو قــانوين خــاص وم نصــها باســو معــن وذلــك راجــ  إىل أفــا م تكــن معروفــة وقــت وضــ  التشــري ، 
فضـالن عـن ك ـري مـن العقـود األخـرى م ـل عقـد النشـر الـذي  -عقـد الفندقـة -وهذا ما ينطب  علـ  عقـدنا 

يف الفنــدت الــذي يــتو بــن الن يــل وصــاح  الفنــدت، وعقــد الــتعلو يــتو بــن املللــف والناشــر وعقــد النــ وس 
 .  41)الذي يتو بن املتعلو)أو وصي  أو ولي   وبن معهد العلو

وتبدو أتيـة تقسـيو العقـود إىل مسـماة وغـري مسـماة يف حتديـد األحكـا  القانونيـة واجبـة التطبيـ  علـ  
 . 47)العقد

                                                        
 .239ل  حسن، املصدر الساب ، صينرر د. سواان ع -53
 .5، ص2993ينرر د.  ري عبد السيد تناغو، عقد اإلاار، الطبعة ال انية، منشتة املعار ، اإلسكندرية،  -58
ينرــر د. عبــد الــراات امحــد الســنهوري، الوســي  يف شــرم القــانون املــدين، اجلــ ء األوس ، نرريــة االلتــ ا  بوجــ  عــا ، مصـــادر  -59

 .260-279، ص1004املستشار امحد مدحت املراغ ، بدون ذكر اسو املطبعة ومكان الطب ، االلت ا ، تنقيع 
 .36ينرر د. نادرة حممود سام، املصدر الساب ، ص -40
ينرر د. رأفت حممد محاد، الوجي  يف النررية العامة لاللت امات،   األوس، مصادر االلت ا ، اجمللـد األوس، املصـادر اإلراديـة،  -42
 .19ضة العربية، القاهرة، بدون ذكر سنة الطب ، صدار النه
 .20-9، ص2993ينرر د. عبد ا( مربوإ النجار، مباد  عقد البي ، الطبعة ال انية، دار النهضة العربية، القاهرة،  -41
 .47، ص2991ينرر د. عبد املنعو فر  الصدة، مصادر االلت ا ، دار النهضة العربية، القاهرة،  -47
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يرجـ  القاضـ  ةصوصـ  إىل األحكـا  القانونيـة اخلاصـة  وال تف ار مشكلة بالنسبة للعقد املسم  حيـ 
ب ، فإن م اد فف  القواعد العامة للعقود الواردة يف كتاب القانون املدين، فان م اد فعـن لريـ  القيـا  

 عل  اقرب العقود املسماة للعقد موضوع الن اع.
مهمــة القاضــ  أك ــر صــعوبة امــا ةصــوص عقــد الفندقــة علــ  اعتبــار  مــن العقــود غــري املســماة، فتبــدو 

حيــ  اــ  عليــ  أوالن الرجــوع إىل القواعــد العامــة للعقــود مباشــرة، فــان م اــد توجــ  إىل القواعــد اخلاصــة 
 . 46)بتقرب العقود املسماة عن لري  القيا ، وذلك ما م يكن هناإ اتفات أو عر  بطبيعة احلاس

ندقة يدخل يف هذ  الطائفـة الن املشـرع م والواضع من خالس تعريف العقود غري املسماة أن عقد الف
يض  ل  أحكاما خاصة ب  وم نص  ل  ا ان معينان نعرف  من خالس هذا االسو، ولكن  نض  يف تنريم  
للقواعد العامة باست ناء بعت النصوص اخلاصة الي تنرو مسلولية أصحاب الفنادت، والتقاد  يف حقوت 

 . 45)دت عل  أمتعة الن يلأصحاب الفنادت، وامتياا صاح  الفن
من هنا فـان املمارسـات العمليـة التطبيقيـة لعقـود الفندقـة ومـا عليهـا مـن أحكـا  وصـيل  تلفـة قـد ت ـري 
املنااعــات، تــدعو املشــرع إىل ضــرورة أن يعــاجل تشــريعيان هــذا العقــد حبيــ  نضــع  ألحكــا  تفصــيلية حتــي  

 . 44)ب 
 أركان عقد الفندقة  :املطلب الثالث

الفندقــة مــن العقــود املل مــة للجــانبن، يســتل   تــوافر أركانــ  ال الثــة )الرتاضــ  بــن لــريف عقــد  يعــد عقــد
 الفندقة وحمل  والباع  الداف  هلذا التعاقد .

ومبا أن عقد الفندقة يولد الت امات متباينة ومرتابطة ناجتة عن العالقات القانونية املتشابكة بن ألراف ، 
ل لبيعتــ  القانونيــة، فهــل هــو عقــد ينتمــ  إىل احــد العقــود املســماة حــع تطبــ  يقودنــا بالضــرورة اىل حتليــ

أحكام  علي ؟ أ  أن  عقد مستقل بذات  ول  أحكا  ولبيع  خاصة ب ، ول جابة عن ذلك كان ل امان علينا 
 أن نتعرض لبيان أركان عقد الفندقة ابتداءن.

للقواعـد العامـة، فالبـد مـن تراضـ  لرفيـ  وتـا  يتوج  النعقاد عقـد الفندقـة تـوافر أركـان التعاقـد لبقـان 
)صاح  الفندت والن يل ، ومبا أن تراض  لرفي  ينصر  اىل إنشاء الت امات عديـدة فـان هـذ  االلت امـات 

 بدورها حتتا  اىل حمل تنص  علي  وباع  داف  للتعاقد.

                                                        
شـــر  جـــابر ســـيد، عقـــد الســـياحة، دراســـة مقارنـــة يف القـــانون املصـــري والفرنســـ ، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة، ينرـــر د. ا -46
 .68، ص1002
من  حي  تناولـت هـذ  املـادة مسـلولية أصـحاب  931املادة / 2952  لسنة 60ينرر يف القانون املدين العراق  النافذ رقو) -45

فقــد  2735تضــمنت املســائل املتعلقــة بالتقــاد  يف حقــوت أصــحاب الفنــادت واخــريان املــادة/  مــن هــذا القــانون 672الفنــادت امــا املــادة/
 تناولت امتياا صاح  الفندت عل  أمتعة الن يل. 

 .7، ص2988ينرر د. نبيلة رسالن، العقود املسماة،   ال اين، عقد اإلاار، بدون ذكر اسو املطبعة ومكان الطب ،  -44
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ثـة، األوس منـ  سـنتناوس لذا يستوج  اخلوض يف معرفة هذ  األركان، وهذا ما سـنبح   يف الفـروع ال ال
في  الرتاض  بن لريف عقد الفندقة، أما يف الفرع ال اين فسنبن احملل يف عقد الفندقة، أما يف الفرع ال ال  

 فسنتحدل عن الباع  الداف  اىل التعاقد.
 رضاالفرع األو : ال

ط النعقـــاد العقـــد أن يعتـــرب الرتاضـــ  ركنـــان أساســـيان يف العقـــد، فـــإذا م يوجـــد فـــان العقـــد ال يـــتو، ويشـــرت 
  .43)يصدر إاابا يصادف  قبوالن من الطر  األوس، فاإلااب يكون من الن يل والقبوس من صاح  الفندت

وهكذا فالرتاض ، يف عقد الفندقة: هو اتفات اراديت الطرفن املـذكورين علـ  إحـدال اثـر قـانوين معتـد 
إحـــدال األثـــر القـــانوين املنشـــود مـــن اإلاـــاب،  بـــ ، أي توافـــ  إرادة املوجـــ  واملوجـــ  إليـــ  اإلاـــاب بقصـــد

ووجـود الرتاضـ  يكفـ  لوجــود العقـد مـ  وجــود األركـان األخـرى بطبيعـة احلــاس، ولكنـ  ال يكفـ  لصــحت ، 
 . 48)فلك  يكون العقد صحيحان ا  أن يكون رضا املتعاقدين صحيحان وغري مشوب بعي 

وجـود الرتاضـ  يف عقـد الفندقـة  - منهـا هـ :فمما تقد  ذكـر ، ينبغـ  أن نتطـرت إىل مسـتلتن: األوىل
 واملستلة ال انية صحة هذا الرتاض ، وهل حيتا  اىل عوامل خاصة بعقد الفندقة أ  ال؟

 أوال : وجود ال راضي  ي عقد الفندق 
ال شك ان الرتاض  يف هذا العقد يـتو بتطـاب  إراديت لرفيـ ، ويقصـد بـاإلرادة أن يـدرإ الشـ   أمـر 

 .  49)صد  وتا )صاح  الفندت والن يل التعاقد وان يق
وعلي  يتوج  تطـاب  اإلاـاب مـ  القبـوس علـ  ماهيـة العقـد، أهـو عقـد إقامـة أ  عقـد إاـار، أ  عقـد 
آخر؟ وكذا يتو التطاب  والرتاض  عل  الش ء املعد ل قامة، هل هو غرفة أ  جنام؟ أ  غري ذلك؟ وأيضا 

. فمـ الن هـل هـ  عشـرة  30)ر أو أك ر وهكذا، وعل  األجـرةعل  مدة العقد هل هو يو  أو أسبوع أو شه
 . 32)دنانري يف اليو  الواحد أ  أك ر أ  اقل من ذلك

وهذا يعين مطابقة القبوس ل ااب  ا  املطابقة، فإذا اختلف القبوس عن اإلااب بال يادة أو النقصان 
يفــا ي ــري يف الــذهن، كمــا هــو معــرو ،  . 31)أو التغــري أو التعــديل اعتــرب ذلــك رفضــان يتضــمن إاابــا جديــدان 

                                                        
، 1003الــرمحن، مصــادر االلت ا ددراسـة مقارنــةد ، الطبعــة األوىل، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، ينرـر د. حممــد حســن عبــد  -43

 .30ص
، 1006ينرـــر د. علــــ  جنيــــدة، النرريــــة العامــــة لاللتــــ ا ، الكتــــاب األوس، مصــــادر االلتــــ ا ، دار النهضــــة العربيــــة، القــــاهرة،  -48
 .64، ص1005
املقاولــة، الكتــاب ال ــاين، عقــد اإلاــار، دار  -اإلاــار- العقــود املســماة، البيــ ينرــر د. صــاح  عبيــد الفــتالوي، املــوج  يف -49

 .103، ص2997-2991احلكمة للطباعة والنشر، بغداد، 
ينرــر د. حمســن عبــد احلميــد إبــراهيو البيــ ، النرريــة العامــة لاللت امــات،   األوس، املصــادر اإلراديــة، مكتبــة اجلــالء اجلديــدة  -30

 .203-204، ص2997ة، باملنصورة، القاهر 
يتو االتفات عل  األجرة يف بعت الفنادت يف مجهورية مصر العربية م الن عل  )عشرة جنيهـات  يف اليـو  الواحـد أو أك ـر أو  -32

ـــادت كـــربالء  علـــ  مبلـــل  ـــادت وعلـــ  ســـبيل امل اس)كتحـــد فن أقـــل. أمـــا عنـــدنا يف العـــرات فانـــ  يـــتو االتفـــات علـــ  األجـــرة يف بعـــت الفن
 عشر ألف دينار عراقيا  للش   الواحد ولليلة الواحدة. قدر )مخسة
 .203ينرر د. حمسن عبد احلميد إبراهيو البي ، املصدر الساب ، ص -31
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. وم ــاس  37)مســار تناســ  اإلاــاب، ويكــون التعبــري عــن اإلرادة بــاللفظ والكتابــة وباإلشــارة املتداولــة عرفــان 
ذلك املوافقة الصرحية من صاح  الفندت عل  إعطاء الغرفة للن يل، وكذا يكون التعبري عن اإلرادة باختـاذ 

اللتـ  علــ  حقيقـة املقصــود كـرتإ الفنــدق  أحـد النــ الء ينـ س يف إحــدى موقـف ال تــدع الرـرو  شــكان يف د
 .  36)الغر  دون أن يعرتض فهذا املوقف دليل عل  انعقاد العقد )عقد الفندقة 

واــوا أن يكــون التعبــري عــن اإلرادة ضــمنيان،إذا م يتفــ  الطرفــان صــراحةن. وم ــاس ذلــك بقــاء الن يــل يف 
اء مـدة احلجـ  فيكـون هـذا مب ابـة إاـاب وقبـوس مـن الن يـل وصـاح  الفنـدت الغرفة امللجرة بالرغو مـن انتهـ

 . 35)لتجديد إاار الغرفة
 وهكذا فان التعبري عن اإلرادة قد يكون تعبريان صرحيان كما قد يكون تعبريان ضمنيان. 

فائيـان وعادةن ما ينعقد هذا العقد يف صورة حج  غرفـة او جنـام يف املنشـتة الفندقيـة وال يصـبع احلجـ  
إال بعد حصوس الن يل عل  مستند كتاي من صـاح  الفنـدت. ويالحـظ أن للبـات احلجـ  تقيـد يف دفـرت 
يعــد هلــذا الغــرض يوضــع فيــ  تــاري  شــغل الغرفــة وتــاري  مغــادرة الن يــل هلــا، كــذلك يصــبع االتفــات اخلــاص 

ء مــن حقــ  وهــذا يــذه  بــاحلج  مل مــان للطــرفن مــا م يتنــااس أيهمــا مبحــت إرادتــ  ورضــا  لألخــر عــن جــ  
الــبعت يف الفقــ  املقــارن إىل القــوس بتنــ  ال اــوا للن يــل أن يتنــااس عــن حجــ   ألي شــ   أخــر إال بعــد 

 . 34)حصول  عل  موافقة كتابية من املنشتة الفندقية يتو إثباكا بسجالت املنشتة
ن بيــنهو نائــ  أو بيــد أن األصــل يف عقــد الفندقــة انــ  يــتو بــن صــاح  الفنــدت والن يــل دون أن يكــو 

وكيل، إال ان  أحيانان قد يتو هذا العقد بن صاح  الفندت والن يل أو بن صاح  الفندت ونائ  الن يل، 
ويكـــون عـــادة شـــركة أو إحـــدى شـــركات الســـفر والســـياحة، وهنـــا ينصـــر  اثـــر العقـــد إىل األصـــيل ولـــيس 

ري الـذي تعاقـد معـ  النائ ،وقـد اخـذ للنائ ، كما هو معلو ، حبي  تتولد عالقة مباشرة بن األصيل والغـ
هذ  املباد  فطبقها عل  شركات السياحة ووكاالت  2936  لسنة 767قرار واير السياحة املصري رقو)

السفر والسياحة الي تنوب عن الن الء يف التعاقد م  الفنادت، واالستجابة يف الوقت نفس  لدواع  النرا  
 . 33)العا 

الفندقة هو من العقود الرضائية، إذ ينعقد مبجرد تالق  إراديت صـاح  هذا، ويالحظ وحب ، أن عقد 
الفنـدت والن يـل، فيكــون لصـاح  الفنــدت احلـ  يف أن يقبــل التعاقـد مـ  الن يــل مـن عدمــ  ألن هـذا يتصــل 

                                                        
مـن القـانون املـدين املصــري  90 ، تقابلهـا املـادة /2952  لسـنة)60مـن القـانون املـدين العراقـ  النافـذ رقــو) 39ينرـر املـادة/ -37
  .2968  لسنة)270رقو)

 .206رر د. أمين فواي املستكاوي، املصدر الساب ، صين -36
 .297ينرر د. سواان عل  حسن، املصدر الساب ، ص -35
ينرر د. امحـد مـدحت حسـن، التشـريعات السـياحية وعقـد اإلقامـة بالفنـدت، الطبعـة األوىل، اهليةـة املصـرية العامـة للكتـاب،  -34
 .260، ص2997 -2991
 .98، ص2988لعقد، الطبعة األوىل، منشورات عويدات ، بريوت، ينرر د. عالف النقي ، نررية ا -33
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باحلرية العقدية، وهكذا فان الرفت البد من أن يكون ل  مسوا قانوين، فالفق  الفرنس  يرى أن صاح  
 . 38)مل املسلولية املدنية إذا رفت التعاقد م  عميل معن بدون مسوا قانوينالفندت يتح

ويف مصـــر نـــوس املشـــرع صـــاح  الفنـــدت احلـــ  يف أن يـــرفت التعاقـــد مـــ  ن يـــل معـــن إذ قامـــت لديـــ  
أسـباب جديــة، كــان يكــون الن يــل ش صــان هاربــان مــن الســلطات ويريــد أن نتبــئ يف الفنــدت، أو أن يكــون 

عنـ  سـوء السـلوإ ويسـب  إاعاجـا دائمـان لنـ الء الفنـدت، ورمبـا يكـون الن يـل مريضـان مبـرض ش صان مشهوران 
معد  نش  مع  أن ينتقل إىل باق  الن الء، ومن هنا يق  عل  عات  صاح  الفندت ع ء إثبات السب  

 . 39)املشروع الذي يستند إلي  ونض  تقدير هذا السب  لسلطة قاض  املوضوع
ق  العمل  ي بت أن احلج  يف عقد الفندقـة قـد يـتو عـن لريـ  اهلـاتف، أو عـن لريـ  ويبدو لنا إن الوا

 التلكس، أو عرب شبكة االنرتنت.
ـــــــري  88ولبقـــــــان ألحكـــــــا  املـــــــادة/  ـــــــن  علـــــــ  أن))تعب ـــــــي ت ـــــــذ ال مـــــــن القـــــــانون املـــــــدين العراقـــــــ  الناف

ال مـان وبـن غـائبن فيمـا يتعلـ  التعاقد)بالتليفون  أو بتية لريقة يفاثلة كتن  يتو بن حاضرين فيما يتعلـ  ب
 باملكان  .

ويفـــا جتـــدر مالحرتـــ ، أن التعبـــري عـــن اإلرادة بواســـطة اهلـــاتف يعـــد ضـــمن لريقـــة التعبـــري عـــن اإلرادة 
 باللفظ، وهو تعبري شفه  صريع.

ولــيس أبلــل يف الداللــة، علــ  كــون التعبــري عــن اإلرادة باســت دا  الــتلكس اقــرب مــا يكــون اىل الكتابــة 
 ة الطابعة حي  يرتإ التلكس أثران ماديان، وهو عبارة عن نبضات )الكرتونية .عل  اآلل

هـــذا وان مفهـــو  التعاقـــد عـــرب شـــبكة االنرتنـــت يقـــرتب جـــدان مـــن مفهـــو  التعاقـــد عـــن لريـــ  اهلـــاتف، 
فالتعاقـــد عـــن لريـــ  الكومبيـــوتر هـــو تعاقـــد بـــن حاضـــرين مـــن حيـــ  ال مـــان ومـــا بـــن غـــائبن مـــن حيـــ  

التعاقد ال يتو إال اذا كـان هنـاإ وسـيلة اتصـاس بـن هـذ  األجهـ ة االلكرتونيـة أي وجـود . ولعل  80)املكان
شبكة كومبيوتر يستطي  املشرتإ يف تلك الشبكة االتصاس مباشرة م  أي مشرتإ أخر ميتلـك اجلهـاا ذاتـ  

 . 82)وفقان لرقو أو إشارة أو كلمة معينة
هــذ  الوســائل املــذكورة، أي مــع تبــادس الطرفــان  ومــن هنــا فــان عقــد الفندقــة ينعقــد أيضــا إذا مت بتحــد

التعبـــري عـــن إرادكمـــا ومـــع تطـــاب  اإلاـــاب مـــ  القبـــوس، انعقـــد العقـــد وأصـــبع باتـــان مل مـــان لطرفي )صـــاح  
. ويالحظ أحيانان أن يدف  الن يل مبلغان مـن املـاس عنـد إبـرا  عقـد الفندقـة ويسـم  هـذا  81)الفندت والن يل 

                                                        
نقــالن عــن د. حســن حســن الــرباوي ، .Jacques Mester,Hotelier-Logeur, Ency Dalloze,Civ,n.14 ينرــر: -38

 .411املسلولية املدنية لصاح  الفندت، ص
 .56ينرر د. حممد عبد الراهر حسن، املصدر الساب ، ص -39
، 1003عبــد اجمليــد بكــر، مصــادر االلتــ ا  يف القــانون املدين)دراســة مقارنــة ، املكتبــة القانونيــة، بغـــداد،  ينرــر د. عصــمت -80

 .61-62ص
ينرر د. مندى عبد ا( حممود احلجااي، التعبري عن اإلرادة عن لري  االنرتنت واثبات التعاقد وفقان لقواعد الفق  اإلسالم   -82

 .55، ص1020لطبعة األوىل، دار الفكر اجلامع ، اإلسكندرية، والقانون املدين)دراسة مقارنة ، ا
 .416ينرر د. حسن حسن الرباوي، املسلولية املدنية لصاح  الفندت، املصدر الساب ، ص -81
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 31 :ال دد

 

ذا عدس الن يـل عـن اإلقامـة يف الفنـدت بعـد دفعـ  العربـون يضـي  أو وجـ  عليـ  تركـ ، . فإ 87)املبلل العربون
 . 86)هذا وإذا كان صاح  الفندت هو الذي عدس فان  يل   برد العربون ومع  مبلل مساو  

وبنـاءن علـ  ذلـك، إن م يعـدس احــد الطـرفن عـن عقـد الفندقـة أصــبع العقـد باتـان، وأعتـرب دفـ  العربــون 
 . 85)يان هلذا العقدتنفيذان ج ئ

 ثا  ا : صح  ال راضي  ي عقد الفندق 
تتسيســان علــ  مــا ســب  ذكــر ، ال يكفــ  أن يكــون الرتاضــ  موجــودان عنــد التعاقــد يف عقــد الفندقــة، بــل 
يشرتط أيضا أن يكون صحيحان أي يكون صادران من ذي أهلية لطريف عقد الفندقة ودون أن تكـون إرادة 

 . 84)  من عيوب اإلرادة لبقان للقواعد العامةاحد املتعاقدين مشوبة بعي
ويفا جتدر اإلشارة إلي ، أن عقد الفندقة كغري  من العقود التجارية، يفا يستل   منا، واحلاس كـذلك، أن 
نبح  عن األهلية التجارية للطرفن إضافةن ملا سب  حب   يف هذا العقد، فمن امللكد أن ما نقصد  باألهلية 

هليـــة االداء، أي صـــالحية املتعاقـــد يف عقـــد الفندقـــة للقيـــا  باألعمـــاس القانونيـــة ذات يف عقـــدنا هـــذا هـــو أ
. وهـــ  الشـــك، تعـــد ارفـــ  مـــا يطلبـــ  القـــانون مـــن درجـــات األهليـــة للتصـــر ، حيـــ   83)الصــبغة التجاريـــة

 تقتضــ  تــوافر إرادة واعيــة بصــرية ملــا تتجــ  إىل أحداثــ  مــن اثــر قــانوين، األمــر الــذي يتطلــ  كمــاس اإلدراإ
والتمي ، ومن هنا وملا يكون مناط أهلية االداء يف عقد الفندقة هو كماس التميي  واإلدراإ فإفا تتدر  مـ  

.إذ أن من  88)تدرجهما يف اإلنسان تبعان للسن وتتتثر مبا قد يعرتيهما من عوارض تنق  منهو أو تعدمهو
تعاقدين غري يفي ، أي لفل م يبلل سن املقرر وكقاعدة عامة، يشرتط إلبرا  عقد الفندقة اال يكون احد امل

.  89)السابعة أو يعرتي  عارض من عوارض األهلية م ل اجلنون والعت ، وإال فان إبرام  هلذا العقد يعد بالالن 
بيد أن ناق  األهلية، الذي يكمل سن اخلامسة عشرة من العمر ولكن  م يبلل ال امنة عشرة كاملة، فان 

ولعل ما تتسو ب  هذ  األعماس من  دقية فالبد أن يكون ذلك بإذن من احملكمة،أراد مباشرة األعماس الفن
امل الر عل  أموال  هلذا فعقد الفندقة يقو  عل  فكرة املضـاربة ويفـا اعلـ  حتمـان يتصـف بامل ـالرة، وهـذا 

                                                        
مـن  207من القانون املدين العراقـ  النافـذ، تقابلهـا الفقـرة األوىل مـن املـادة/ 91ينرر يف هذا الشتن الفقرة األوىل من املادة/ -87

 القانون املدين املصري.
مـن القـانون  207من القانون املدين العراق ، والي تقابلهـا الفقـرة ال انيـة مـن املـادة/ 91ينرر يف ن  الفقرة ال انية من املادة/ -86

 املدين املصري.
، 1007ريوت، ينرــر د. حممــد حســن قاســو و د. حممــد الســيد الفقــ ، أساســيات القــانون، منشــورات احللــا احلقوقيــة، بــ -85 
 195ص

 .265ينرر د. امحد مدحت حسن، املصدر الساب ، ص -84
ينرر د. محدي عبد الـرمحن و د. رضـا عبـد احللـيو عبـد اجمليـد، مبـاد  القـانون، نرريـة القـانون، نرريـة احلـ ، مطـاب  جامعـة  -83

 .740-759املنوفية، بدون ذكر سنة الطب ، ص
التجـاري، األعمـاس التجاريـة ونرريـة التـاجر واحملـل التجـاري، مكتبـة فضـة الشـرت، ينرر د. حممد فهمـ  اجلـوهري، القـانون  -ا88
 .80، ص2984القاهرة، 
من القانون املدين العراق  النافـذ، تقابلهـا  93/203/208/209/220/ 94مل يد من التفصيل، انرر يف هذا الشتن املواد/ -89

 .65/220/226/245يف القانون املدين املصري املواد 
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يــة، وهــو . ولكــن كــامل  األهل 90)يعــين انــ  اليســتطي  احــرتا  القيــا  باألعمــاس التجاريــة إال بــإذن احملكمــة
. وال يوجـــد عـــارض مـــن عـــوارض األهليـــة فهـــلالء حيـــ  هلـــو إبـــرا  عقـــد  92)يفـــن أكملـــوا ســـن ال امنـــة عشـــرة

، وهكذا فال بد من حب  األهلية املطلوبة لطريف عقد الفندقة وبشكل أك ر دقة وختصصان وتـا  91)الفندقة
 -:تيت)صاح  الفندت والن يل  وذلك كما ي

 أهل   صاحب الفندق  -3
صــاح  الفنــدت تــاجران، وحيــرت  العمــل التجــاري وذلــك وفقــان ألحكــا  الفقــرة األوىل مــن املــادة يعتــرب 

. لذا ا  أن يكون متمتعـان بتهليـة االجتـار، أي أن يكـون  97)دالسابعةد من قانون التجارة العراق  النافذ 
أعمـاس الفندقـة وإال   قد بلل سن الرشد، فإذا كـان صـغريان غـري يفيـ  فانـ  ال حيـ  لـ  أن يباشـر أي عمـل مـن

 . 96)كان تصرف  بالالن 
بيد أن الصغري املمي ، وهو الذي جتاوا السابعة وبلل سن اخلامسة عشرة، فإذا باشر عمالن فنـدقيان مـن 
دون أن يكــون لــ  حــ  لــ  يف اإلجــااة ولبقــان للقواعــد العامــة. فتصــرف  يعــد بــالالن، أمــا إذا إذن لــ  بتــوافر 

 . 95)ت  يف نطات اإلذن تعد صحيحةالشروط املطلوبة فان تصرفا
 أهل   النزيل -1

يعـــد عقـــد الفندقـــة بالنســـبة للن يـــل مـــن أعمـــاس اإلدارة، فمـــن ينـــ س يف فنـــدت للســـكق ولتنـــاوس الطعـــا  
والشراب، إمنا يدف  املقابل عادة من دخل  ال من رأ ال ، وينبين عل  ذلك، إن البالل سن الرشد يستطي  

ف احلاس بالنسبة لعـد  األهليـة فانـ  ال ميلـك إن يـرب  هـذا العقـد، فـإذا ابرمـ  كـان إبرا  عقد الفندقة، ونتل
بــالالن، ولعــل عقــد الفندقــة الــذي يربمــ  نــاق  األهليــة يكــون صــحيحان باعتبــار أن هــذا العقــد مــن أعمــاس 

 . 94)اإلدارة

                                                        
مـن القــانون املـدين العراقــ  والـي تـن  أن: ))للــو  برتخـي  مـن احملكمــة أن يسـلو الصــغري  98ينرـر يف هـذا الشــتن املـادة / -90

))إذا -من القانون املدين املصـري إذ تقتضـ  هـذ  املـادة بتنـ : 221املمي  إذا أكمل اخلامسة عشرة مقداران من مال ...   تقابلها املادة/
  امنة عشرة من عمر  واذن ل  يف تسلو أموال  إلداركا وتسلمها حبكو القانون...  .بلل الصغري املمي  ال

من اجلدير باملالحرة أن قانون التجارة العراق  م حيدد سنان معينان لألهلية التجارية. اذ ان  وحد األحكا  املتعلقة باألهلية يف  -92
ن املدين. فعلينا الرجوع يف األهلية التجارية اىل أحكا  القانون املدين العراق  اخلاص املسائل املدنية والتجارية وصياغتها الواردة يف القانو 

منـ  علــ  أن))ســن الرشــد هـ  مثــاين عشــرة سـنة كاملة  .وكــذا وحــد املشــرع املصـري ســن الرشــد املــدين  204باألهليـة اذ تقتضــ  املــادة/
قــانون املـدين املصري))ســن الرشـد هــ  إحــدى وعشـرين ســنة ميالديــة  مــن ال 66وسـن الرشــد التجـاري اذ تــن  الفقــرة ال انيـة مــن املـادة/

علــ  ان ))يســوا ملــن بلــل ســنة إحــدى وعشــرين ســنة   2999  لســنة 23مــن قــانون التجــارة= =املصــري رقــو) 6كاملــة   وتــن  املــادة/
 كاملة أن يشتغل بالتجارة  .

  أهليتـــ  او حيـــد منهـــا القـــانون. انرـــر يف هـــذا الشـــتن األصـــل كمـــاس األهليـــة، فالكـــل يعتـــرب اهـــالن إلبـــرا  العقـــد، مـــا م تســـل -91
 من القانون املدين املصري. 209من القانون املدين العراق  النافذ. وتقابلها املادة/ 97املادة/

 .2986  لسنة 70ينرر الفقرة االوىل من املادة د السابعة دمن قانون التجارة العراق  النافذ، رقو ) -97
هلية أثر  الت ا  ناق  األهلية برد قدر النف  احلقيق  الذي عـاد عليـ ، وعـد  الت امـ  بـرد مـا أضـاع  او إبطاس العقد لنقت األ -96

  64  لســنة)65انقصـ  يف غــري مصــلحت  ، االلتــ ا  بــالرد أساســ  اإلثــراء بــال ســب ، وهـذا مــا قضــت بــ  حمكمــة الــنقت يف الطعــن رقــو)
 .720، ص7، العدد 70، السنة 25/7/2939قضائية ، جلسة 

 .38ينرر د. نادرة حممود سام، املصدر الساب ، ص -95
، 2993ينرــر د.عــ ت مصــطف  الدســوق ، التشــريعات الســياحية، الطبعــة األوىل، بــدون ذكــر اســو املطبعــة ومكــان الطبــ ،  -94

 .52-50ص
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ة احـــد مـــن جانـــ  آخـــر، ففيمـــا يتعلـــ  بالشـــرط ال ـــاين لصـــحة الرتاضـــ  والـــذي اـــ  أن التكـــون إراد
املتعاقــدين مشــوبة بعيــ  مــن عيــوب اإلرادة، وعليــ  ميكــن القــوس ان هنــاإ عيبــان ميكــن تصــورتا يف هــذا 

 . 93)العقد وتا: أما الغل  يف ش   الن يل، او أن يكون الغل  يف العن املعدة ل قامة
 الغل  يف ش   الن يل -2

فيســـتوى لـــدى صـــاح  الفنـــدت أن يالحـــظ، أن األصـــل يف هـــذا الغلـــ  أن ال تـــتثري لـــ  علـــ  العقـــد، 
 يتعاقد م  ش   أو آخر، كما لو تعاقد م  ش   عل  ان  حما  ت يتبن ل  ان  موظف.

. كـتن يـلجر صـاح   98)بيد أن الغل  يكون يف صفة الن يل جوهريان اذا كانـت ش صـيت  حمـل اعتبـار
ة ســيةة السـمعة، ففــ  هــذ  الفنـدت غرفــة لســيدة وكـان يعتقــد أن ســلوكها ال غبـار عليــ  ت يتضــع افـا ســيد

 . 99)احلالة يكون العقد بالالن، نرران لسمعة الن يلة تكون حمل اعتبار عند امللجر )صاح  الفندت 
 الغل  يف العن املعدة ل قامة -1

قـــد يقـــ  الغلـــ  يف وصـــف مـــن أوصـــا  العـــن علـــ  إن يكـــون حمـــل اعتبـــار، فـــان العقـــد يكـــون قـــابالن 
عاقد الن يل عل  إن تكون العن املعدة ل قامة جناحان أو غرفـة ف مـة، وإذا ل بطاس، فعل  سبيل امل اس يت
 . 200)بالعن غرفة بسطع الفندت

 الفرع النا ي: المحل  ي عقد الفندق 
يفعد احملل الركن ال اين من أركان عقد الفندقة، ولعل حمل العقد يتجسـد يف كونـ  العمليـة القانونيـة الـي 

ا، ونرـــران إىل أن حتقيـــ  هـــذ  العمليـــة القانونيـــة ال يـــتو إال عـــن لريـــ  إنشـــاء تراضـــ  الطرفـــان علـــ  حتقيقهـــ
مــا املــراد مــن  -الت امــات علــ  عــات  الطــرفن او علــ  عــات  احــدتا والســلاس الــذي ينقــدم يف الــذهن هــو:

إن  العملية القانونية الي يهد  إليها املتعاقدان يف عقد الفندقة؟ ول جابة عن هـذا السـلاس ميكـن القـوس:
املراد مـن هـذ  العمليـة هـو االنتفـاع مـن اإلقامـة يف مقابـل اجـر، وهـذ  العمليـة القانونيـة ال تتحقـ  إال عـن 
لري  إنشاء التـ ا  يقضـ  باالنتفـاع باإلقامـة يلقـ  علـ  عـات  صـاح  الفنـدت، والتـ ا  بـدف  األجـر يلقـ  

 .  202)عل  عات  الن يل

                                                        
 .264ينرر د. امحد مدحت حسن، املصدر الساب ، ص -93
 .256، ص2999، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية،ينرر د. مصطف  حممد اجلماس، مصادر االلت ا  -98
ينرر د. نبيل إبراهيو سعد، النرريـة العامـة لاللتـ ا ،   األوس، مصـادر االلتـ ا ، دار اجلامعـة اجلديـدة، االااريطـة، اإلسـكندرية، 99
 .248-243، ص1006

 .205ينرر د. رأفت حممد محاد، املصدر الساب ،  -200
جلماس، القانون املدين يف ثوب  اإلسالم ، مصادر االلت ا ، شرم مفصل إلحكا  التقنينات العربية ينرر د. مصطف  حممد ا -202

املستمدة مـن الفقـ  العـري واملسـتمدة مـن الفقـ  اإلسـالم ، الطبعـة األوىل، الفـتع للطباعـة والنشـر، االااريطـة، اإلسـكندرية، بـدون ذكـر 
 .275سنة الطب ، ص
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املستلة األوىل  -سائل، يتوج  علينا توضيحها أال وه :ويبدو أن احملل يف هذا العقد يتصل ب الل م
هــ  منفعــة الشــ ء املعــد ل قامــة، وال انيــة مــدة عقــد اإلقامــة، واملســتلة ال ال ــة، املقابــل الــذي يلتــ   الن يــل 

 .  201)بسداد 
 أوال : منف   الشيء الم د لإلقام 

نتفاع ب . سـواء كـان غرفـة أو تنص  منفعة الش ء عل  املكان الذي يوفر  صاح  الفندت للن يل لال
جناحان، مبا في  من منقوالت من أسـرة ومناضـذ ودواليـ  وكراسـ ، وهنـاإ ملحقـات الشـ ء املعـد ل قامـة 
ينتف  ها الن يل كدورات امليا  واحلمامات، وكذا ينتف  الن يل باست دا  مراف  الفندت املشرتكة م ل السـلو 

 . 207) واملصعد وكذا املطعو واحلديقة والسطع
ومن هنا يشرتط يف احملل أي)منفعة الش ء املعد ل قامة  ان يكون موجودان أو يفكنـان الوجـود، وهكـذا 
ا  أن تكون الغرفة موجودة او من املمكن وجودها يف املسـتقبل، وكـذا يشـرتط يف احملـل أن يكـون معينـان 

ل  سبيل امل اس لو تعهد صاح  الفندت . فع 206)أو قابالن للتعن، أي أن يكون معينان تعينان نافيان للجهالة
للن يــل بإعطائــ  غرفــة تطــل علــ  فــر  مباشــرة، فــان هــذا العقــد ســينعقد للتحديــد النــايف للجهالــة مــن قبــل 

 . 205)صاح  الفندت
ويشــرتط أيضـــان يف احملـــل أن يكـــون مشـــروعان وقـــابالن للتعامـــل فيـــ ، ومعـــق كونـــ  مشـــروعان يتوجـــ  أن ال 

ا  أو لــآلداب، وإال كــان العقــد بــالالن. وم ــاس ذلــك تــتجري بعــت غــر  الفنــدت يكــون  الفــان للنرــا  العــ
 . 204)الذي سب  أن وضعت علي  إشارة احلج  أو قرر قضائيان بتن  آيل للسقوط

 ثا  ا : مد  عقد اإلقام 
يتســو عقــد الفندقــة بكونــ  مــن عقــود املــدة، كمــا ذكرنــا  أنفــان، إذ تتحــد فيــ  مــدة انتفــاع الن يــل مبكــان 

 . 203)قامة، وال يوجد حد أقص  أو أدى ملدة هذا العقد وان كانت اإلقامة يف الفندت عادة ملدة قصريةاإل
ماذا لو سـكت الن يـل وصـاح  الفنـدت عـن  -وإذا أمعنا النرر، فهناإ سلاس يتبادر إىل الذهن وهو:

العربية او مصـر  حتديد مدة اإلقامة؟ ول جابة عن ذلك نقوس: لقد جرى العر  لدينا ويف بعت البلدان
مـــ الن، علـــ  أن للن يـــل أن يضـــ  حـــدان ملـــدة اإلقامـــة بـــان نطـــر إدارة الفنـــدت برغبتـــ  يف الـــرتإ ويكـــون هـــذا 

مـن قـرار وايـر  25األخطار عادة قبل ظهر يو  الرتإ نفسـ ، وهـذا العـر  قـفنن يف الفقـرة ال انيـة مـن املـادة/
ت اإلقامــة غـــري حمــددة املـــدة وجــ  إخطـــار إذ تــن )إذا كانـــ 2936  لســـنة 767الســياحة املصـــري رقــو)

                                                        
 .227كاوي، املصدر الساب ، صينرر د. أمين فواي املست -201
 .271ينرر د. حممد عبد الوهاب خفاج ، املصدر الساب ، ص -207
 .709، ص2987ينرر د. انور سلطان، املباد  القانونية العامة، الطبعة األوىل، دار النهضة العربية، القاهرة،  -206
 .261ينرر د. امحد مدحت حسن، املصدر الساب ، ص -205
ضـوع العقـد)حمل العقــد  إن يقـ  علـ  مـا نـالف النرــا  العـا ، كـذلك ال اـوا إن يتعـارض مــ  اآلداب كمـا انـ  ال اـوا ملو   -204

العامة، وه  جمموع املباد  السلوكية واملفاهيو األخالقية اخلاصة مبجتم  معن يف امن معـن، نقـالن عـن د. مصـطف  العـوج ، القـانون 
 .185، ص2991دنية، الطبعة األوىل، ملسسة حبسون، بريوت، املدين،   األوس، العقد م  مقدمة يف املوجبات امل

اذ تـن  انـ )عل  العمــالء  2936  لســنة 767مـن قـرار وايــر السـياحة املصـري رقـو) 25ينرـر يف الفقـرة األوىل مـن املــادة/ -203
ـــة املـــدة املتفـــ  عليهـــا  نقـــالن عـــن د. حممـــد حممـــ ـــي يشـــغلوفا يف فاي ـــة إخـــالء األمـــاكن ال د خليـــل، املصـــدر الســـاب ، باملنشـــات الفندقي

 .232ص
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املنشــــتة بــــاإلخالء خــــالس املواعيــــد الــــي حتــــددها إدارة املنشــــتة وتعلنهــــا للن يــــل وااللتــــ ا  بــــتداء اجــــر اليــــو  
 . 208)التا  

 ثالنا : المقابل ال ي يل زم بسداده النزيل
بالفنـــدت ونرـــري اخلـــدمات يفـــا جتـــدر اإلشـــارة إليـــ ، أن يلتـــ   الن يـــل بســـداد بعـــت املبـــالل نرـــري إقامتـــ  

األخرى الي تقـد  لـ  كوجبـات يتناوهلـا مـن متكـل ومشـرب، فيحسـ  هـذا مببلـل يضـا  إىل اجـر اإلقامـة 
ويسم  هذا اخللي  بنرا )اإلقامة الكاملة ، هذا يعين أن الن يل يسدد مبلغان جممـالن يشـمل مقابـل اإلقامـة 

إلقامـــة الكاملــة يكـــون عــادة اقــل مـــن اجــر اإلقامـــة ومقابــل الوجبــات ال الثـــة يف اليــو ، وهكـــذا فــان اجــر ا
 . 209)وتناوس الطعا  عل  حدة، وهذا النرا  اختياري للن يل، مبعق ان  ال اوا إجبار  علي 

من هنا فقد يضا  ج ء من مقابل الوجبات إىل مقابل اإلقامة كما لو كانت وجبـة الفطـور إجباريـة، 
ا الن يــل أ  م يتناوهلــا، وتســري اغلــ  الفنــادت علــ  هــذا النرــا ، فيضــا  املبلــل إىل اجــر الغرفــة ســواء تناوهلــ

ويضا  ملقابل اإلقامة مبلل وجبتن وجبة الفطور ووجبة أخرى ه  الغداء أو العشـاء حسـ  رغبـة الن يـل 
ويسم  هذا بنرا )نصف إقامة ، وقد يكون مقابل الوجبات منفصالن  امان عن مقابل اإلقامة. وعلي  فان 

س بالفندت للسكن فق  دون أن يكون مقيدان بتناوس الوجبات. وأحيانان أخرى يلت   الن يل بسداد الن يل ين  
مبـالل نرـري ارتيـاد  بعــت مرافـ  الفنـدت اـو نــوادي الرياضـة، ومحـا  السـباحة وغريهــا، بيـد أن هنـاإ مبلغــان 

نحــة عبــارة عــن مبلــل حيصــل عليــ  العامــل مباشــرة مــن الن يــل والــذي يســم  منحــة اليــد)احللوان  فهــذ  امل
اختيــــاري اــــوا للن يــــل أن يدفعــــ  أو ال يدفعــــ ، لــــذا فهــــ  ال تــــدخل ضــــمن املقابــــل الــــذي يلتــــ   بســــداد  

 . 220)الن يل
 الفرع النالث: الباعث الدا ا إلى ال  اقد
غري مباشر الذي جعل امللت   يتعاقد، ففـ  عقـد الفندقـة  يقصد بالباع  الداف : هو الغرض البعيد أو

عــ  الــداف  لصــاح  الفنــدت هــو احلصــوس علــ  األجــرة كمقابــل ملــا يقدمــ  مــن ســكق وخــدمات لعــل البا
 أخرى متعددة، وحبس  األحواس واالتفات.

أمــا فيمــا يتعلــ  بالباعــ  الــداف  للن يــل فيكــون هــو االنتفــاع مــن النــ وس يف فنــدت إلغــراض قــد تكــون 
 سياحية أو دينية أو عالجية أو غريها.

ة علــ  أن الباعــ  الـداف  هــو الســب  للتعاقـد، الــذي يكــون متغـريان بالنســبة لكــل ولـيس أبلــل يف الداللـ
.وهـذا مـا يـذه  إليـ  رجـاس الفقـ   222)عقد وبالنسـبة لكـل متعاقـد وهـذا أمـر  ش صـ  يتعلـ  بنوايـا امللتـ  

اع  والقضاء يف النررية احلدي ة، فقد اخذوا بفكرة الباع  الرئيس الداف  للتعاقد كسب  للعقد، الن البو 
                                                        

 .52ينرر د. ع ت مصطف  الدسوق ، املصدر الساب ، ص -208
 .252-250ينرر د. امحد مدحت حسن، املصدر الساب ، ص -209
 .234-235ينرر د. حممد حممد خليل، املصدر الساب ، ص -220
، 1007-1001النهضـة العربيـة، القـاهرة، ينرر د. سعيد سعد عبـد السـال ، مصـادر االلتـ ا  املـدين، الطبعـة االوىل، دار  -222

 .265ص
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اإلراديــة ك ــرية ومتنوعــة، واشــرتط يف هــذا الباعــ  أن يكــون مشــروعان، وكــذا أن يكــون معلومــان مــن الطــر  
 . 221)األخر او من السهل علي  أن يتبين 

وهكـذا، ففــ  عقــدنا هذا)عقــد الفندقــة  لـو اقــرتض شــ    مبلغــان مــن املـاس مــن شــ   آخــر لتــتجري 
لدى )املقرتض  غري مشروع، فعقد القرض يعد صـحيحان  غرفة يف فندت ملمارسة أعماس مشبوهة فالباع 

إذا كان الطر  األخر)املقرض  اهل هذا الباع  غري املشروع، ويعد العقد بالالن إذا علو )املقرض  هذا 
 . 227)الباع  غري املشروع أو من السهل علي  أن يتبين 

اللتـ ا  والـذي يعـر : بتنــ  وهـذا يتبـن أن الباعـ  الـداف ، نتلـف عـن الســب  القصـدي، أي سـب  ا
الغرض املباشر الذي يقصد امللت   الوصوس إلي  من وراء الت ام ، وهذا ما اخذ ب  الفقهاء أصحاب النررية 

 التقليدية، فان  يفعتد بالسب  القصدي، هذا وان السب  ال يتغري بالنسبة لكل لائفة من العقود.
كل لر  يف العقد هو الت ا  املتعاقد األخر، بيد أن هذ    فم الن يف العقود املل مة للجانبن سب  الت ا 

النررية اعرتاها قصور شديد إلتاهلا البواع  وعـد  تقـديرها لصـحة او بطـالن العقـود، فتعرضـت لالنتقـاد 
 . 226)من قبل أصحاب النررية احلدي ة أو نررية الباع  الداف  اىل التعاقد

بنرريـــة الســــب  أو الــــداف  اىل التعاقــــد، وذلــــك وفقــــان ويفـــا جتــــدر مالحرتــــ ، أن املشــــرع املصــــري اخــــذ 
مــن القــانون املــدين املصــري، بيــد أن املشــرع العراقــ  اخــذ بــالنرريتن معــان،  273و274ألحكــا  املــادتن/

 271نرريـة سـب  االلتـ ا  ونرريـة سـب  العقـد أو الباعـ  الـداف  إىل التعاقـد، وهـذا مـا تقتضـ  بـ  املـادة/
 . 225)اق من القانون املدين العر 

وبناءن عل  ذلك، فان نصوص القواعد العامة ميكن أن تعيننا ل ملا  باألحكـا  الـي تتعلـ  باركـان هـذا 
 العقد، فيجدر باملشروع االستفادة من تلك النصوص لوض  قواعد تفصيلية تتعل  باركان عقد الفندقة.

 
 الالبيعة القانونية لعقد الفندقة: المبحث الثاني

ونيـــة املرتابطـــة واملتشـــابكة الـــي تنشـــت يف فنـــدت مـــا، كانـــت الســـب  وراء الصـــعوبة يف إن العالقـــات القان
حتديــد الطبيعــة القانونيــة هلــذا العقــد، ذلــك أن حتديــد لبيعــة العقــد معنــا  إضــفاء الوصــف القــانوين لــ  عــن 

الفندقـة  لري  إعطائ  ا ان من األ اء املعروفة حع ميكن تطبي  أحكام  علي ، إذ يالحظ وحب ، أن عقـد
يلق  الت امات متنوعة ومرتابطة عل  عات  صاح  الفندت، منها م الن أن يلت   بتمكن الن يل من االنتفاع 

 باملكان املعد ل قامة.

                                                        
، 1001ينرــر د. رمضــان أبــو الســعود، النرريــة العامــة لاللتــ ا ، مصــادر االلتــ ا ، دار املطبوعــات اجلامعيــة، اإلســكندرية،  -221

 .299-298ص
سالمية والقوانن العربيـة، دار ينرر د. حم  الدين إ اعيل علو الدين، العقود املدنية الصغرية يف القانون املدين والشريعة اإل -227

 .81النهضة العربية، القاهرة، بدون ذكر سنة لب  ، ص
 .298، ص1005-1006ينررد. عل  جنيدة، العقود املسماة، عقد اإلاار، دار النهضة العربية، القاهرة،  -226
لك انرــر الســب  يف القــانون وكــذ 71، ص2980ينرــر صــبام املفــي، القــانون املــدين وتعديالتــ ، مكتبــة الشــع ، بغــداد،  -225

 .www.scribd.com/doc/2o915366املدين العراق  املنشور عل  املوق  االلكرتوين: 
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من هنا ظهرت العديـد مـن اآلراء الفقهيـة، بشـتن حتديـد لبيعـة هـذا العقـد، والـي سـنتعرض هلـا ضـمن 
 -فروع  متعاقبة عل  النحو اآليت:

 
 Lease Contractاالول: عقد الفندقة عقد إيجار املطلب 

يذه  جان  من الفق  اىل القوس: بان عقد الفندقة هو عقد إاار، ولعل أوج  التشاب  بن العقدين 
من القانون املدين العراقـ  النافـذ الـي  311هو الذي دف  هذا االجتا ، ذلك أن عقد اإلاار وفقان للمادة/

ة معلومــة بعــوض معلــو  ملــدة معلومــة وبــ  يلتــ   املــلجر أن ميكــن املســتتجر مــن تقضــ  بتنــ  )) ليــك منفعــ
 . 224)االنتفاع باملتجور  

ويلكد هذا التعريف عل  وجود التقارب بن العقدين، ومـا يرتتـ  عليهمـا مـن الت امـات، وهـذا ماحـدا 
اصـة يف التـ ا  املـلجر الـذي بالفق  هنا، أن ا   بان الطبيعـة القانونيـة هلـذا العقـد هـو كونـ  عقـد إاـار، وخ

نصــــــطلع عليــــــ  بـــــــ)صاح  الفنــــــدت  بتمكينــــــ  املســــــتتجر الــــــذي نصــــــطلع عليــــــ  بـــــــ)الن يل  مــــــن العــــــن 
. وكـذا علـ  صـاح  الفنـدت  223)امللجرة)الغرفة  وتسليمها الي  صاحلة للغرض الذي مـن اجلـ  مت التـتجري

امللجرة، وهذا ما يعرب عن  بالت ا  صاح  أن ميتن  عن كل ما من شتن  أن حيوس دون انتفاع الن يل بالعن 
الفنــدت بضــمان عــد  التعــرض املــادي ســواء منــ  او مــن احــد تابعيــ ، هــذا ويضــمن صــاح  الفنــدت كــل 
تعرض من الغري للن يل أو إضرار  ب ، ويف مقابل ذلـك يلتـ   الن يـل مبراعـاة مـدة العقـد واألجـرة احملـددة فيـ ، 

. وهذا مـا ذهـ  إليـ  القضـاء العراقـ  يف القـرار الصـادر مـن  228)ارويف ذلك يتشاب  م  أحكا  عقد اإلا
، حيـ  1022/ت/ حقوقيـة/ ختليـة/ 20بالعـدد  24/2/1022حمكمة استةنا  كربالء االحتادية بتاري 

ـــداءة اهلنديـــة علـــ  املـــدع  عليـــ  فادعـــت أن املـــدع  عليـــ   أقامـــت املدعيـــة )   الـــدعوى لـــدى حمكمـــة ب
دس ســنوي مقــدار  ثالثــة ماليــن دينــار، والنتهــاء مــدة العقــد وعــد  رغبــة يشــغل)احملل  بصــفة مســتتجر ببــ

                                                        
مــن قـــانون  577مــن القــانون املــدين املصــري وهــ  تقابــل احلكـــو املشــار إليــ  أعــال . وكــذا نــ  املــادة/ 558ينرــر املــادة/ -224

ـــدة الر يـــة ملحقـــان بالعـــدد رقـــو ) 2971  اذار 9املوجبـــات والعقـــود اللبنـــاين الصـــادر يف )   22  واملـــلرخ يف )1461واملنشـــور يف اجلري
، 1020الكفالة ، امللسسة احلدي ـة للكتـاب، لبنـان،  -الوكالة-اإلجارة-. نقالن عن د. ن ي  كبار ، العقود املسماة، البي 2971نيسان 
 .2969/ ابريل/1فرنس  الصادر يف تشري  من القانون املدين ال 2309. وهذا هو أيضان ما تن  علي  املادة/237ص

من القـانون املـدين  310من القانون املدين املصري، وكذا انرر الفقرة األوىل من املادة / 546ينرر يف هذا الشتن، املادة/  -223
مـن القــانون املــدين  361الفرنسـ ))والي يلــ   املــلجر بتسـليو العــن املــلجرة يف حالـة حســنة مــن الرتمـيو  ميــ  أنواعــ   ، أمـا عــن املــادة/

العراق  النافذ اذ تن  ))عل  امللجر بعد قبض  األجر...، أن يسلو املتجور للمستتجر باحلالة الي عليها وقت العقـد...   ويتضـع أن 
 2939  لسنة83املشرع م يل   امللجر بتسليو املتجور حبالة يصلع معها لتحقي  ما اعد ل  من منفعة، فجاء قانون إاار العقار املرقو)

مـن هـذا القـانون إذ تن ))علـ  املـلجر أن  8حلسو كل خال  حوس احلالة الي ا  عليها تسليو املتجور وذلك وفقان ألحكا  املـادة/
املقاولــة، -اإلاــار -يســلو املــتجور حبالــة تصــلع لالنتفــاع بــ  وفــ  العقــد   نقــالن عــن د. جعفــر الفضــل ، الــوجي  يف العقــود املدنيــة، البيــ 

 .171، ص2993سة يف ضوء التطور القانوين مع اة بالقرارات القضائية، مكتبة دار ال قافة للنشر والتواي ، عمان، درا
ينرــر د. رمضــان أبــو الســعود، العقــود املســماة، عقــد اإلاــار، األحكــا  العامــة يف اإلاــار، منشــتة املعــار ، اإلســكندرية،  -228
 .605-606، ص2994
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املدعية بتجديد  للبت احلكو بالت ليـة، فتصـدرت احملكمـة قرارهـا بـإل ا  املـدع  عليـ  بت ليـة احملـل أعـال  
 . 229)وتسليم  للمدعية

حاجة اىل تنبي  باإلخالء، ولعل من املقرر قانونان أن عقد اإلاار ينته  بانتهاء املدة احملددة في  ودون 
 من القانون املدين العراق . 339وهذا ما تقتض  ب  الفقرة األوىل من املادة/

من جان  آخر، فان عقد الفندقة يعد من عقود اإلاار مـن حيـ  التمتـ  حبقـوت االمتيـاا الـي اقرهـا 
دين العراقـ  النافـذ أن مـن القـانون املـ 2736القانون لكل من امللجر وصاح  الفنـدت، اذ تقتضـ  املـادة/

 . 210)للملجر ح  امتياا عل  ما يوجد يف العن من منقوالت ضمانان حلق  يف األجرة
وهكـــذا احلـــاس بالنســـبة حلـــ  صـــاح  الفنـــدت يف االمتيـــاا، وذلـــك لبقـــان ملـــا تقـــرر  الفقـــرة األوىل مـــن 

لـي تـن  علـ  أن ))املبـالل من القانون املدين العراق  النافذ، عل  امتياا صاح  الفندت وا 2735املادة/
املستحقة لصاح  الفندت يف ذمة الن يل عن أجرة اإلقامة وامللنة ويفا صر  حلساب  يكون هلا امتياا عل  

 . 212)األمتعة الي احضرها الن يل يف الفندت وملحقات   
ال وهـ  مـن ااويـة واحـدة، أ -الفندقـة-ويبدو لنا، أن الـبعت مـن أنصـار هـذا الـرأي، نرـروا هلـذا العقـد

ااويــة التــ ا  صــاح  الفنــدت بتــوفري مكــان ليقــيو فيــ  الن يــل. وتتسيســان علــ  ذلــك مت تســمية وتكيــف هــذا 
 . 211)العقد عل  ان  عقد إاار

وعل  الرغو من هذا التشاب  بن عقدي الفندقة واإلاار، فان ذلـك ال مينـ  مـن وجـود بعـت الفـوارت 
  -أو االختالفات ولعل من أبراها:

عقد اإلاار عن عقد الفندقة من حي  صفة العمل، فاإلاار بالنسبة للملجر األصل في  نتلف  -2
انــ  عمــل مــدين، بيــد أن التــتجري بالنســبة لصــاح  الفنــدت فهــو عمــل جتــاري يقــو  علــ  ســبيل االحــرتا  

 . 217)والتكرار
انون املـدين وهذا يفا يرتـ  اخـتال  القواعـد الواجبـة التطبيـ  علـ  كـل منهمـا، حيـ  تطبـ  قواعـد القـ

 . 216)عل  عقد اإلاار، وقواعد قانون التجارة عل  عقد الفندقة

                                                        
/ت/ 20، العــدد/24/2/1022ر)القـرار  الصــادر مـن حمكمـة اســتةنا  كـربالء االحتاديــة، بتـاري  مل يـد مـن التفصــيل، انر -229

 e-mail: hjc.keac 2008@yahoo.comواملنشور عل  املوق  االلكرتوين: 1022حقوقية/ ختلية/
 من القانون املدين املصري وه  تقابل احلكو املشار إلي  أعال . 2267ينرر املادة/ -210
مـــن القـــانون املـــدين املصـــري وهـــ  تقابـــل احلكـــو املشـــار إليـــ  أعـــال . وكـــذا نـــ  الفقـــرة اخلامســـة مـــن  2266دة/ينرـــر املـــا -212
من القـانون املـدين الفرنسـ  إذ أعطـت لصـاح  الفنـدت امتيـااان علـ  األمتعـة واألغـراض اخلاصـة باملسـافر الـي اصـطحبها  1201املادة/

 مع  إىل الفندت.
هــو حتديــد لبيعتــ  أو ماهيتــ  أو هــو الوصــف القــانوين للعقــد عــن لريــ  إعطائــ  ا ــان مــن )يقصــد بتكيــف عقــد الفندقــة:  -211

األ ــاء وال يتســق للقاضــ  أن يقــو  هــذ  العمليــة القانونيــة إال إذا أحــاط ةصــائ  هــذا العقــد، وبعــد أن يقــو  بتفســري إرادة املتعاقــدين 
ملواانـة بـن اجتـا  اإلرادة وماهيـة العقـد وتكيفـ  . انرـر يف هـذا الشـتن  يـ  للوقو  عل  حقيقة ما اجتهت إلي  اإلرادة. وعلي  بعد ذلك ا

، نقــالن عــن د. 198، ص2996، جمموعــة القواعــد القانونيــة الــي قرركــا حمكمــة التميــ  القســو االوس، اجمللــد ال ــاين، ينــاير 1/5/2982
لســـياحة والســـفر، الطبعـــة األوىل، املكتبـــة العصـــرية للنشـــر امحـــد الســـعيد ال قـــرد، عقـــد الرحلـــة، دراســـة يف الت امـــات ومســـلولية وكـــاالت ا

 .70، ص1008والتواي ، املنصورة، 
، 2998ينرــر د. محـــدي عبـــد الـــرمحن، الوســـي  يف شـــرم أحكـــا  عقـــد اإلاـــار،   األوس، دار النهضـــة العربيـــة، القـــاهرة،  -217

 .731ص
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وختتلف العالقة بن امللجر واملستتجر يف عقد اإلاار عنها بـن صـاح  الفنـدت والن يـل يف عقـد  -1
الفندقـة مـن حيـ  واقـ  اإلقامـة، اذ يالحـظ وحبـ ، أن صـاح  الفنـدت يلتـ   بـان يـوفر للن يـل غرفـةن ليقـيو 

ا، وكــذا يلتــ   بــان يــوفر للن يــل سلســلة مــن اخلــدمات األخــرى ال ميكــن االســتغناء عنهــا كتقــد  الطعــا  فيهــ
وكذا خدمات التليفون، واالنرتنت، وغريها مـن اخلـدمات والـي تعـد ثانويـة بالنسـبة لاللتـ ا  الرئيسـ  الـذي 

 . 215)هو إعداد الغرفة، لذا أصبحت هذ  االلت امات من يفي ات هذ  العالقة
وكما يوجد هناإ اختال  آخر، هو أن صاح  الفندت يتمت  بامتياا بالنسبة للمبالل املستحقة  -7

يف ذمة الن يل عن أجرة اإلقامة وامللنة وكل ما صر  حلساب . ويق  هذا االمتياا عل  األمتعة الي حيضرها 
 . 214)الن يل مع  اىل الفندت

لكـــل املنقـــوالت املوجـــودة يف العـــن املـــلجرة والقابلـــة  يف حـــن أن املـــلجر يتمتـــ  هـــذا االمتيـــاا بالنســـبة
للحجـــ  حلـــن اســـتيفاء مبلـــل األجـــرة ولـــو كانـــت يفلوكـــة للغـــري او ل وجـــة املســـتتجر، وذلـــك وفقـــان ألحكـــا  

مـــــن القـــــانون املـــــدين املصـــــري، وقـــــد لـــــاب  هـــــذا الـــــن ، مـــــا تقضـــــ  بـــــ  الفقـــــرة ال انيـــــة مـــــن  589املـــــادة/
. إذ يالحظ أن صـاح  الفنـدت علـ  عكـس املـلجر،  213)لعراق  النافذمن القانون املدين ا 2736املادة/

فان  ال يف  بالت امات  مبجرد أن يض  حتت تصر  الن يل مكانان ين س في ، وإمنا ا  علي  اختاذ اإلجراءات 
. قـد  218)الي تضمن سـالمة ن يلـ ،إذ انـ  ملـ   جتاهـ  بضـمان سـالمت ، بينمـا املـلجر يتعهـد مبجـرد التـتجري

العقود ويكون القصد منها املضاربة وحتقي  الربع)املردود االااي  مبعق أن يكون الباع  عل  العقد  ترب 
 . 219)جتاريان بصر  النرر عن ش   املتعاقد. سواء كان تاجران أ  ال، وم اس ذلك الشراء ألجل البي 

لتجـارة العراقـ  النافـذ، فهـ  وقد ذكر املشرع العراقـ  األعمـاس التجاريـة يف املادةداخلامسـةد مـن قـانون ا
. وذكـرت املـادة نفسـها يف الفقـرة سـابعان خـدمات مكاتـ   270)تعترب أعماالن جتارية إذا كانت بقصد الـربع

مـن القـانون أعـال  مـن  -أوالن  -السياحة والفنادت علـ  أفـا أعمـاالن جتاريـة. وقـد وضـحت املادةدالسـابعةد 

                                                                                                                                            
 .471ملصدر الساب ، صينرر د. حسن حسن الرباوي، املسلولية املدنية لصاح  الفندت، ا -216
 .15ينرر د. حممد عبد الراهر حسن، املصدر الساب ، ص -215
 .46-47ينرر د. امين فواي املستكاوي، املصدر الساب ، ص -214
مــن القــانون املــدين العراقــ ،والي تتضــمن أن املنقــوالت املوجــودة يف العــن ي بــت  2736ينرــر يف الفقــرة ال انيــة مــن املــادة/ -213

اا ولـو كانـت يفلوكـة للغـري امـا بالنسـبة للمنقـوالت اململوكـة ل وجـة املسـتتجر م يتعـرض هلـا قانونـا املـدين، فيمـا اذا كانــت عليهـا حـ  امتيـ
من  والذي يقرر ح  االمتيـاا ي بـت  589هذ  املنقوالت ي بت عليها ح  االمتياا أ  ال، بعكس القانون املدين املصري وحبس  املادة/

 كة ل وجة املستتجر.ولو كانت املنقوالت يفلو 
)فإذا اتف  عل  ن وس مسافر يف فندت، فان العقد ال يقتصر عل  الت ا  صـاح  الفنـدت بتقـد  مكـان ل يـواء، وإمنـا يل مـ   -218

  أمنـ  مبا يقتضي  االلت ا  باإليواء، ومن هذا القبيل اختاذ احليطة واحلذر مبا يرد عل  الن يل غائلة ما يتهدد سالمت  من  الر وحيفظ علي
، العــدد 72، جمموعــة املكتــ  الفــين، ســنة 2980ينــاير  11وراحتــ   انرــر يف هــذا= =الشــتن، حمكمــة الــنقت يف حكمهــا الصــادر يف 

 .155 ، ص57ال ال ، رقو)
، 1006ينرــــر د. م ــــق لــــ  احلــــوري، العالقــــات القانونيــــة يف صــــناعة الضــــيافة، الطبعــــة األوىل، مطبعــــة الــــورات، عمــــان،  -219

 .264ص
إذ تن ))تعتــرب األعمــاس التاليــة أعمــاال  2986  لســنة 70رــر املــادة داخلامســةد مــن قــانون التجــارة العراقــ  النافــذ رقــو)ين -270

 -جتارية اذا كانت بقصد الربع. ويفرتض فيها هذا القصد ما م ي بت العكس  ، وقد ذكرت هذ  املادة األعماس التجارية من ضمنها 
 والفنادت واملطاعو ودور السينما واملالع  ودور العرض امل تلفة األخرى  .))خدمات مكات  السياحة  –سابعان 
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يع  أو معنوي يـ اوس با ـ  وحلسـاب  علـ  وجـ  االحـرتا  هو التاجر اذ تن  )يعترب تاجران كل ش   لب
 عمالن جتاريان .

وبناءن عل  ما تقد ، فان عقد الفندقـة يعفـد عقـدان جتاريـان بالنسـبة لصـاح  الفنـدت علـ  اعتبـار كـل مـا 
يتعل  ةدمات مكات  السياحة والفنادت أعماالن جتارية، أضف لـذلك، أن صـاح  الفنـدت ينطبـ  عليـ  

ر ويعد عمل  عمالن جتاريان وفقان ألحكا  املادة السابعة من قانون التجارة العراق  النافـذ. وهـذا وصف التاج
 . 272)يعين أن صاح  الفندت حيرت  تقد  خدمات الفندقة للن الء يف مقابل اجر متف  علي 

ويفـا جتــدر مالحرتــ  أن عالقــة صــاح  الفنــدت بن يلـ  ترهــر صــفة االحــرتا  والت صــ  مــن جانــ  
 وس بوصف  مهنيان  ر  هذا العمل.األ

ومبــا أّن عقــد الفندقــة عقــدان جتاريــان تبعــان ملــا ذكرنــا، بالنســبة لصــاح  الفنــدت، فيجــوا لــ  إثبــات عقــد 
الفندقـة بكافــة لـرت اإلثبــات كالبينـة وشــهادة الشـهود والقــرائن، الن اإلثبـات يف املــواد التجاريـة حــر لليــ  

 . 271)من كل قيد
ندقة بالنسبة للن يل عقدان مدنيان أو عقدان جتاريان عل  حس  صفة الن يل حينما هذا وقد يكون عقد الف

يتعاقــد مــ  صــاح  الفنــدت، فــإذا كــان الن يــل ش صــان عاديــان يتعاقــد بنفســ  مــ  صــاح  الفنــدت فالعقــد 
 بالنسبة ل  عقد مدين. 

فالعقـد بالنسـبة أما إذا تعاقدت وكالة السفر والسياحة م  صاح  الفندت عل  حج  غـر  لن الئهـا 
ل  عقد جتاري،الن وكالة السفر حترت  تقد  خدماكا يف مقابل اجر، ولذا فعملها عمل جتاري، والفنادت 
عمومان تفضل أن تتو عمليات احلج  عن لري  وكالء السفر حع ميكنها مطالبهتو مبقابل عد  اإللغاء يف 

  أصوال وقواعد معينة عند تعاملها م  الفنادت حالة عد  تنفيذ هذ  احلجواات، إضافة إىل ذلك فإفا تتب
 . 277) ن  اادوا  احلج  أو املطالبة بعموالت غري مستحقة

 
   Deposit Contractاملطلب الثاني: عقد الفندقة عقد وديعة 

يذه  جان  اخر من الفق  إىل القوس، بتن  ميكن حتديد الطبيعة القانونية لعقد الفندقة عل  أنّ  عقد 
مــن القــانون  328فالوديعــة وفقــان ألحكــا  املــادة/ . 276)ان لوجــود التقــارب بــن أحكــا  العقــدينوديعــة، نرــر 

املدين املصري))عقد يلت   ب  ش   يتسلو شيةان من آخر عل  أن يتوىل حفظ هذا الش ء وعل  أن يرد  
 . 275)عينان  

                                                        
 .97، ص1000ينرر د. حممود  تار امحد بريري، قانون املعامالت التجارية،   االوس، دار النهضة العربية، القاهرة،  -272
لراهر حسن، املصدر الساب ، نقالن عن د. حممد عبد ا .Crestain,Lesobligations,1980,N.504,p.409ينرر:  -271 
 .59ص

ينرر د. رعد جميد العاين، إدارة الفنادت مفاهيو سـياحية يف اإلقامـة واإليـواء، الطبعـة األوىل، دار احلامـد للنشـر والتوايـ ،  - 277
 .238، ص1005عمان 

 .61ينرر د. امحد السعيد ال قرد، املصدر الساب ، ص - 276
 من القانون املدين الفرنس . 2952ينرر االجتا  ذات ، املادة / - 275
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:))عقـد بـ  حييـل املالـك او منـ  علـ  إن  952بينما يعر  اإليداع يف القـانون املـدين العراقـ  يف املـادة/
 .  274)من يقو  مقام  حفظ مال  إىل أخر وال يتو إال بالقبت  

وال بد من التنويـ ، أن املشـروع التمهيـدي للقـانون املـدين املصـري فقـد حتـدل عـن الوديعـة االضـطرارية 
عـــــد مـــــن هـــــذا املشـــــروع، إال انـــــ  قـــــد حـــــذ  نـــــ  الوديعـــــة االضـــــطرارية اكتفـــــاءن بالقوا 2021يف املـــــادة/

 . وقد عفد الوديعة الفندقية مب ابة وديعة من نوع خاص. 273)العامة
ويتنب لنـا مـن خـالس التعريـف، بـان الوديعـة هـ  عقـد رضـائ  ملـ   جلانـ  واحـد إذا كـان بـدون اجـر، 

 . 278)يلت   ب  املودع لدي  حبفظ األشياء املودعة لدي 
 . 279)اس  من عقد الوديعةويتوج  أن يكون االلت ا  حبفظ الش ء املودع هو الغرض األس

وهكذا فان الك ري من التشـريعات قـد استعرضـت أحكامـان وآثـاران تتعلـ  بالوديعـة الفندقيـة، ولـيس ابلـل 
علـ   ((من القانون املدين املصـري بقوهلـا: 313يف الداللة عل  ذلك ماتقض  ب  الفقرة األوىل من املادة /

يما ا  عليهو من عناية وحفظ األشـياء الـي يـتيت هـا أن يكون أصحاب الفنادت واخلانات وما مياثلها ف
 . 260) املسافرون والن الء مسةوولن عن فعل املرتددين عل  الفندت أو اخلان  
 . 262)من القانون املدين العراق   931وكذا يفا يلكد هذ  اخلصوصية لعقد الفندقة ماتن  علي  املادة/

ـــو بـــاجرة، علـــ  تلكـــو األشـــياء  اذ بينـــت بـــان صـــاح  الفنـــدت امنـــا هـــو مـــودع لديـــ  وقـــد اســـتلمن ول
مسـلوس مسـلولية تعاقديـة عـن األضـرار الـي قـد تلحـ   -صـاح  الفنـدت-واملتعلقات للن يل، وهو بذلك 

 بالن يل يف كل ما يرتب  بعالقت  بالن يل.
من الواضع أن كالن من النصـن قـد شـددا علـ  مسـلولية صـاح  الفنـدت حبيـ  يكونـا مسـلولن عـن  

 رائع أو غاد يف الفندت. كل فعل
ويف الوقت ذاتـ  يتوجـ  علـ  الن يـل أن نطـر صـاح  الفنـدت بسـرقة الشـ ء أو ضـياع  أو تلفـ  مـع 

 . 261)علو بذلك

                                                        
 من . 940ينرر تعريف اإليداع يف قانون املوجبات والعقود اللبناين يف املادة/ - 274
جنائيـــان، دار النهضـــة  -ينرـــر د. قـــدري عبـــد الفتـــام الشـــهاوي، أركـــان عقـــد الوديعـــة يف التشـــري  املصـــري واملقـــارن مـــدنيان  - 273

 .204، ص1005العربية، القاهرة، 
نبيـل إبــراهيو سـعد، العقـود املســماة، اإلاـار يف القـانون املــدين وقـوانن إاـار األمــاكن، االااريطـة، اإلســكندرية،  ينرـر د. - 278
 .56، ص1003

ينرــر د. عبــد الــراات امحــد الســنهوري، الوســي  يف شــرم القــانون املــدين،   الســاب ، اجمللــد األوس، العقــود الــواردة علــ   - 279
 .470، ص1004اغ ، بدون ذكر اسو املطبعة ومكان الطب ، العمل، تنقيع امحد مدحت املر 

مــن القــانون املــدين املصــري. حبيــ  اعتــرب املشــرع األمتعــة اخلاصــة بــالن الء يف الفنــدت مــن قبيــل الوديعــة  313ينرــر املــادة/ - 260
لفندقيــة بالوديعــة االضــطرارية وفقــان اخلاصــة أي مب ابــة الوديعــة االضــطرارية، واالمــر نفســ  بالنســبة للمشــرع الفرنســ  الــذي يشــب  الوديعــة ا

 من القانون املدين الفرنس . 2951ألحكا  املادة/
مــن القــانون املـدين العراقــ  إذ تــن  علــ  ))أصــحاب الفنـادت واخلانــات واملةــاوي )البنســيونات  فيمــا  931ينرـر املــادة / - 262

 عل كل رائع او غاد يف الفندت او اخلان او املةوي...  .ا  عليهو من عناية حبفظ األشياء الي يتيت ها الن الء مسلولون عن ف
ينرر د. امحد شـوق  حممـد عبـد الـرمحن، النرريـة العامـة لاللتـ ا ، العقـد واإلرادة املنفـردة يف الفقـ  وقضـاء الـنقت املصـري  - 261

 .45، ص1006والفرنس ، منشتة املعار ، اإلسكندرية، 
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حي  حيدل أحيانا أن يقو  صاح  الفندت بإعفاء نفس  من املسلولية ويتو اإلعفـاء أمـا قبـل العقـد 
ن ال  انتبا  الن يـل لـذلك وإشـعار  بفقـرة اإلعفـاء مـن أو خالس انعقاد العقد، وهنا يستل   من األخري، أ

.  Olley V.Marlborough Court ltd (1949)املسلولية، ويف هذا الشتن صدر احلكو يف القضية: ] 
حيـ  ذهبــت املدعيــة واوجهــا إىل أحــد الفنـادت ل قامــة فيــ  مــدة أســبوع وقـد دفعــا قيمــة املتكــل واملســكن 

فتيهمــا الحرـــا الفتـــة معلقــة علـــ  احـــد جــدران الغرفـــة تقـــوس)أن أصـــحاب مقــدمان، وعنـــد صـــعودتا اىل غر 
الفنـــادت ال يعـــدون أنفســـهو مســـلولن عـــن األشـــياء الـــي تفقـــد أو تســـرت إال إذا كانـــت قـــد ســـلمت إىل 
املــديرين إليــداعها يف مكــان أمــن ، وبســب  إتــاس مــوظف  الفنــدت تســلل لــ  إىل غرفــة املدعيــة واوجهــا 

 سمان من يفتلكاكما.أثناء غياهما وسرت ق
فحكو من قبل حمكمة االستةنا ، بان الالفتة املعلقة يف الغرفة ال تعد ج ءن من العقد، الن العقد قد 

 . 267)مت قبل أن يصعد ال وجان اىل غرفتيهما، وعلي  يكون املدع  علي  مسلوالن عن الفقدان
حبفــظ أمتعــة النــ الء، وهــذا هــو مــا وهــذا يعــين أن صــاح  الفنــدت كــاملودع يف عقــد الوديعــة فانــ  يلتــ   

حدا بالفق  كمـا يبـدو، أن يـذه  إىل القـوس: بـان عقـد الفندقـة عقـد وديعـة، ولكـن هـذا االجتـا  م يسـلو 
من النقد، نرران لكون االلت ا  الرئيس  يف عقد الوديعة هو قيا  املودع حبفظ األشياء املودعة، إذان ال توجـد 

 قدي باحلفظ.وديعة اذا م يكن هناإ الت ا  ع
بيــد أن االلتــ ا  الرئيســ  يف عقــد الفندقــة، هــو إعــداد وكيةــة املكــان الــذي يقــيو فيــ  الن يــل وكــذا يلتــ   
بالت امات اخرى من بينها الت ام  حبفظ أمتعة النـ الء، وهـذا يعـين أن التـ ا  صـاح  الفنـدت حبفـظ األمتعـة 

يف فنـدت مــا، فانـ  مـن الطبيعـ  إن الـ  معــ  هـو التـ ا  ثـانوي ولـيس رئيسـ ، ذلــك أن الن يـل عنـد ن ولـ  
 . 266)أمتعت  ومتعلقات  الش صية الي قد حيتاجها خالس فرتة إقامت 

من جان  آخر، فان املشروع التمهيدي املصري الساب  اعترب الوديعة الفندقية مب ابـة وديعـة اضـطرارية 
ي ين للوديعة االضـطرارية تـا عـد  التوقـ ، إال ان  قد أ لغ ، وكذا فعل املشرع الفرنس ، ولعل العنصرين املم

 والضرورة.
ويف واقـــ  احلـــاس أن هـــذين العنصـــرين ال يوجـــدان باســـتمرار يف عقـــد الفندقـــة، هـــذا وأن أجهـــ ة النشـــر 
ووسائل االتصاس ووكاالت السفر والسياحة تسـمع للن يـل او املسـافر باختيـار املكـان الـذي يريـد الـذهاب 

 . 265)إلي 
يف الوديعة االضطرارية، جند أن للمودع لدي  مطل  احلريـة يف قبـوس الوديعـة أو رفضـها وإذا أمعنا النرر 

وهـذا يتفـ  مــ  مبـدأ رضــائية العقـود، بيــد أن هـذا األمــر نتلـف يف عقــدنا هـذا فصــاح  الفنـدت ال ميلــك 
 . 264)رفت الوديعة الفندقية، إذ إفا ج ء ال يتج أ من عقد الفندقة

                                                        
 التعاقـد يف القـانون املقـارن، السـع  اىل التعاقـد وسـلطان اإلرادة، منشـورات ينرر د. مصـطف  حممـد اجلمـاس، السـع  اىل - 267

 .100، ص1001احللا احلقوقية، بريوت، 
 .297  ص2، هام  رقو)224ينرر د. عبد الراات السنهوري، الوسي ،   األوس، املصدر الساب ، فقرة  - 266
 من القانون املدين املصري. 818الفقرة األوىل من املادة/من القانون املدين العراق ، تقابلها  937انرر املادة/ - 265
 .215، ص1002ينرر د. جميد محيد العنبك  ، مباد  العقد يف القانون االنكلي ي، بدون ذكر اسو الطبعة، بغداد،  - 264
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 31 :ال دد

 

  ة عقد مقاولةاملطلب الثالث: عقد الفندق
يتجـ  جانـ  مـن الفقـ ، لالعتقـاد، بـان عمـل صـاح  الفنـدت يعـد مقاولـةن، وخاصـة يف الت امـ  بعمــل 

 . 263)معن يف مواجهة الن يل
نرران لكون عقد املقاولة عقدان يتعهد في  احد لرفي  أن يصن  شيةان أو يلدي عمالن، مبقابل اجر يتعهد 

 . 268)ب  الطر  األخر
 . 269)ة، أن االلت ا  الرئيس  يف عقد املقاولة هو أن يلدي عمالن أو يصن  شيةان واجلدير باملالحر

مـن هنـا، فـان السـلاس الـذي ينقـدم يف الـذهن هـو: مـا الـذي حـدا بالفقـ  إىل أن يكيـف عقـد الفندقــة 
علـ  انـ  عقــد مقاولـة؟ ول جابـة عــن هـذا التســا س ميكـن القـوس: نرــران لل ـدمات الـي تقــد  مـن صــاح  

لن يل ك دمات الربيد، واالتصاالت، والغسيل، وغري ذلك من اخلدمات األخـرى، فـان صـاح  الفندت ل
الفندت يلت   بالقيا  بعمل معن يف مواجهة الن يل يتم ل هذا العمل مبجموعة من االداءات الي يلتـ   هـا 

مقاولـة  صاح  الفندت، وتتسيسان عل  ذلـك، فعقـد صـاح  الفنـدت مـ  الن يـل هـو عقـد مقاولـة، ولكنـ 
 . 250)من نوع خاص

بيــد أن عقـــد الفندقــة يتضـــمن لائفـــة مــن االلت امـــات ال توجــد يف عقـــد املقاولـــة فمــ الن يلتـــ   صـــاح  
 الفندت بضمان سالمة ن يل ، وهذا االلت ا  تشري الي  وتلكد  حمكمة بوردو الفرنسية يف حكمها:

الفنـــدت، ويكـــون يعتـــرب يف حكـــو صـــاح   Club devacancesحيـــ  قضـــت أن نـــادي اإلجـــااات
مســلوالن عــن واقعــة غــرت احــد أعضــائ  يف محــا  الســباحة،عل  الــرغو مــن حصــول  علــ  إذن مــن املــدرب 

اثنــن آخــرين مـــن  تاملســلوس بينمــا كــان احلمـــا  يف غايــة مــن اخلطــورة، وكـــذا اعتــرب مســلوالن أيضــا عـــن غــر 
 . 252)األعضاء حاوال إنقاذ األوس

شــــة شــــروط التعاقــــد، حيــــ  ختضــــ  العمليــــة التعاقديــــة ملبــــدأ ويف األصــــل أن املتعاقــــد ميلــــك حريــــة مناق
، أمــا اآلن وبعــد اتســاع دائــرة النشــاط االقتصــادي وظهـــور Conclusionاملســاومة مــن التفــاوض واإلبــرا  

املشـــروعات والشـــركات االحتكاريـــة، أصـــبع احـــد املتعاقـــدين يســـتقل غالبـــان بوضـــ  شـــروط التعاقـــد مقـــدمان 
ة فيهـــا مـــن الطـــر  األخـــر، حيـــ  يقتصـــر دور األخـــري أمـــا علـــ  قبـــوس وبشـــكل ال يســـمع بقبـــوس املناقشـــ

 . 251)الصفقة كلها برمتها وأما إن يرفت دون إن يكون ل  احل  يف تعديلها

                                                        
 .64ينرر د. حممد الراهر حسن، املصدر عبد الساب ، ص - 263
 .Lis.Moret,Le contrat d'hôtellerie, Revue. Trim. Droit Civil,1973,P. 605ينرر:  - 268
وانرـر كـذلك د. اميـن فـواي املسـتكاوي، املصـدر السـاب ،  263-264ينرر د. م ق ل  احلـوري، املصـدر السـاب ، ص - 269

 .54ص
ــــد مــــن التفصــــيل، انرــــر نقــــت مــــدين،  - 250 ــــنقت املدنيــــة، ســــنة 2989ديســــمرب ســــنة  21مل ي ، 7، عــــدد 60، جمموعــــة ال

 . 188 ، ص748رقو)
 .63ينرر د. حممد عبد الراهر حسن، املصدر الساب ، ص - 252
- 2994ينرــر د. غـــين حســـون لـــ  ، الـــوجي  يف العقـــود املســـماة ،   االوس ، عقـــد البيـــ  ، مطبعـــة املعـــار ، بغـــداد ، - 251
 .21، ص 2993
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وغالبان ما يضطر املتعاقد األخر إىل هذا القبوس لتعل  موضوع التعاقـد بسـل  ضـرورية او مبرفـ  أساسـ  
ا عقود النقل الي تربمها هيةة السكك احلديد والعقود اخلاصة ال غق عن  وتلك ه  عقود اإلذعان، وم اهل

 .  257)بتوريد الكهرباء وامليا  والغاا... اخل
وعلي  ميكن ان يوصف عقد الفندقة من عقود اإلذعان، وذلك عندما يسلو في  احد لرفي  بالشـروط 

لشــروط الــي تعــرض عليــ ، وال الــي ميليهــا عليــ  املتعاقــد األخــر، ولــيس أمــا  الطــر  املــذعن إال القبــوس با
يسمع ل  من الناحية القانونية والعملية مناقشة هذ  الشروط، وأما أن يقبلها كلها فيتو العقد، وأما أفا ال 

 . 256)حتض  بقبول  فال ينعقد العقد
والقبوس يف هذ  العقود إمنا هو إذعان من القابل إلرادة املوج ، فاملوج  يعرض إااب  بشكل فائ  

 . 255)قبل في  مناقشة وال يس  الطر  األخر إال إن يقبل فهو مضطر للقبوس حلاجت  للعقدال ي
ويقــاس هلــذ  العقــود يف الفرنســية)عقود االنضــما   الن مــن يقبــل العقــد إمنــا يــنرو إليــ  دون إن ينــاق  

التعبري من  شرول ، فقد ترجو األستاذ الدكتور السنهوري هذ  التسمية بـ)عقود اإلذعان  ملا يشعر ب  هذا
 . 254)معق االضطرار يف القبوس، والي القت هذ  التسمية رواجان كبريان لدى فقهاء القانون ورجاس القضاء

ويبــدو لنــا أن عقــد الفندقــة هــو عقــد إذعــان، وذلــك كــون )الن يــل  وهــو الطــر  املــذعن لــيس لــ  إال 
الفندت أو تضعها املنشتة الفندقيـة التسليو والقبوس بالشروط الي يضعها الطر  القوي واملتم ل بصاح  

دون أن يكون ل  ح  املناقشة والتعـديل هلـذ  الشـروط فعلـ  سـبيل امل ـاس فـان اجـر الغرفـة يف اليـو  الواحـد 
مـن القـانون املـدين املصـري علـ  إن  200.هذا وقـد نصـت املـادة / 253)ثابت للجمي  وال جماس للمساومة

د التســليو بشــروط يضــعها املوجــ  وال يقبــل مناقشــة فيهــا  ، ))القبــوس يف عقــود اإلذعــان يقتصــر علــ  جمــر 
مـــن القـــانون املـــدين العراقـــ  وبـــنفس املعـــق علـــ  أن  243وقـــد لـــاب  هـــذا نـــ ، مـــا جـــاء بـــ  نـــ  املـــادة/

))القبــوس يف عقــود اإلذعــان ينحصــر علــ  جمــرد التســليو مبشــروع عقــد ذي نرــا  مقــرر يضــع  املوجــ  وال 
 يقبل في  مناقشة  .

                                                        
املصـــدر  ، وانرـــر كـــذلك د. امحـــد مـــدحت حســـن،112ينرـــر د. حممـــد عبـــد الوهـــاب خفـــاج ، املصـــدر الســـاب ، ص - 257
 .278الساب ، ص
 .295ينرر د. عبد الراات السنهوري، الوسي  يف شرم القانون املدين،   األوس، املصدر الساب ، ص - 256
ينرـــر د. رشـــا مصـــطف  حممـــد ابـــو الغـــي ، التـــ ا  الســـالمة لنـــ الء الفنـــادت والقـــرى الســـياحية، دار املطبوعـــات اجلامعيـــة،  - 255

 .120ر د. عادس حممد خري، املصدر الساب ، ص، وكذلك انر81، ص1003اإلسكندرية، 
 ، وكذا 2987  لسنة)69ينرر يف تنريو املشرع العراق  لقانون تنريو شركات ومكات  ووكاالت السفر والسياحة رقو) - 254

  ، 2987  لسـنة )28  املعـدس بالقـانون رقـو)2933  لسـنة)78انرر تنريو املشرع املصري لنشاط الشركات السياحية بالقانون رقـو)
 بيد إن الوض  يف فرنسا = 

)قــانون الســياحة  الــذي عــين بتنرــيو 2991يوليــو ســنة  27  يف 465/91= نتلــف، فقــد اصــدر املشــرع الفرنســ  القــانون رقــو)
 العقد السياح  من حي  انعقاد  وتنفيذ 

، دار املطبوعـــات اجلامعيـــة، ينرـــر د. رشـــا مصـــطف  حممـــد ابـــو الغـــي ، التـــ ا  الســـالمة لنـــ الء الفنـــادت والقـــرى الســـياحية - 253
 .120، وكذلك انرر د. عادس حممد خري، املصدر الساب ، ص81، ص1003اإلسكندرية، 
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مـن القـانون املــدين  269ال يضـار الطــر  املـذعن يف عقـود اإلذعــان فقـد وضـعت املــادة/ ولكـن حـع 
. حيــ  نصــت هــذ  املــادة علــ  أنــ   258)املصــري احلمايــة التشــريعية اخلاصــة والعامــة لكافــة عقــود اإلذعــان

ن ))إذا مت العقد بطري  اإلذعان وكان قد تضمن شرولان تعسفية جاا للقاض  إن يعدس هذ  الشروط أو أ
 يعف  الطر  املذعن سواء أكان دائنان أو مدينان،... ويق  بالالن كل اتفات خال  ذلك  .

من القانون املدين العراق  تتضمن احلماية التشريعية ذاكا  243إذ يالحظ أن الفقرة ال انية من املادة/ 
 من القانون املدين املصري. 269للطر  املذعن والي نصت عليها املادة /

مـن  258أن هناإ محاية أخرى للطر  املذعن ذلـك وفقـان ألحكـا  الفقـرة ال انيـة مـن املـادة/ والواضع
من القانون املدين العراق  إذ تن   243القانون املدين املصري. وكذا أحكا  ن  الفقرة ال ال ة من املادة/

حة الطــر  املــذعن علــ  أنــ  ))ال اــوا أن يكــون تفســري العبــارات الغامضــة يف عقــود اإلذعــان ضــاران مبصــل
 سواء كان دائنان أ  مدينان  .

 
  Tourist Contractاملطلب الرابع: عقد الفندقة عقد سياحي 

من جان  آخر، ميكن القوس بان عقد الفندقة عقد سياح ، فالعقد السياح : هو العقد الـذي يـرب  
 بـدور الوكيـل املـنرو، حيـ  بن وكالتن للسفر والسياحة احدتا ولنية واألخـرى أجنبيـة، تقـو  فيـ  األوىل

تتــوىل إعــداد برنــام  الرحلــة واإلعــالن عنــ  وإرســال  إىل وكالــة الســياحة األجنبيــة الــي تقــو  بتوايــ  الربنــام  
 والدعاية ل  والتعاقد م  الن الء. 

ويشـــمل إضـــافة إىل العقـــد املـــرب  بـــن وكـــالتن للســـفر والســـياحة، أيضـــان العقـــد املـــرب  بـــن وكالـــة الســـفر 
ياحة والن يــل، ســواء كــان ولنيــان أ  أجنبيــان، ويتعلــ  بتقــد  خــدمات ســياحية ســواء بنــاء علــ  تنرــيو والســ

 مسب  من وكالة السفر والسياحة أو اقرتام من الن يل.
وعليــ  فالعقــد الســياح ، قــد يــرب  بــن وكــالتن للســفر والســياحة وقــد يــرب  بــن وكالــة الســفر والســياحة 

 . 259)والن يل مباشرة
من التنوي  بان املشرع املصري، وكذا املشرع العراق  م يضعا تنريمان للعقد السياح  عل  غرار وال بد 

 . 240)ما فعل املشرع الفرنس  إمنا اكتفيا بوض  قواعد خاصة بالشركات السياحية

                                                        
ينرـــر د. رشـــا مصـــطف  حممـــد ابـــو الغـــي ، التـــ ا  الســـالمة لنـــ الء الفنـــادت والقـــرى الســـياحية، دار املطبوعـــات اجلامعيـــة،  - 258

 .120ري، املصدر الساب ، ص، وكذلك انرر د. عادس حممد خ81، ص1003اإلسكندرية، 
 ، وكذا 2987  لسنة)69ينرر يف تنريو املشرع العراق  لقانون تنريو شركات ومكات  ووكاالت السفر والسياحة رقو) - 259

  ، 2987  لسـنة )28  املعـدس بالقـانون رقـو)2933  لسـنة)78انرر تنريو املشرع املصري لنشاط الشركات السياحية بالقانون رقـو)
 ض  يف فرنسا = بيد إن الو 

)قــانون الســياحة  الــذي عــين بتنرــيو 2991يوليــو ســنة  27  يف 465/91= نتلــف، فقــد اصــدر املشــرع الفرنســ  القــانون رقــو)
 .العقد السياح  من حي  انعقاد  وتنفيذ 

نقـــالن عـــن د. حممـــد عبـــد الرـــاهر حســـن، املصــــدر  .Crestain,Les obligations,1980,N.504,p.409ينرـــر:  - 240
 .59ب ، صالسا
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كذلك اقتصر دور املشرع املصري عل  وض  تشـريعات خاصـة بالسـياحة يف قـانون املنشـات الفندقيـة 
، وكــذا احلــاس بالنســبة للمشــرع العراقــ  فقــد اصــدر قــانون هيةــة الســياحة 2937  لســنة 2رقــو)والســياحية 
 ، والذي عين بتنريو املراف  السياحية والذي اشرنا إلي  انفان.2994  لسنة 26النافذ رقو)

ن ويفا جتدر اإلشارة إلي ، أن هناإ خصائصان يشرتإ ها العقدان فكالتا من العقود الرضائية، وكذا مـ
العقــــــود التجاريــــــة، بالنســــــبة لصــــــاح  الفنــــــدت يف عقــــــد الفندقــــــة أو وكالــــــة الســــــفر والســــــياحة يف العقــــــد 

 . 242)السياح 
ومــن جانــ  أخــر، فــان العقــد الســياح  تتعــدد فيــ  العالقــات القانونيــة حبيــ  ال تتعامــل وكالــة الســفر 

الت الســـفر والســـياحة والســياحة شـــتفا يف ذلـــك شـــتن املنشــتة الفندقيـــة مـــ  الن يـــل فحســـ ، بــل مـــ  وكـــا
األخرى، وشركات النقل، والفنادت، واملطاعو. واحلاس كذلك بالنسبة للمنشات الفندقية، فه  تتعامل م  
الن يــل مباشــرة أو عــن لريــ  وكــاالت الســفر والســياحة، وكــذا تتعامــل مــ  شــركات النقــل ومــوردي األغذيــة 

 . 241)وغري 
ان سـياحيان وذلـك كـون عقـد الفندقـة اهلـد  منـ  ينصـ  يبدو لنا، أن ال حمل العتبار عقد الفندقة عقد

هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة  Flightعل  اإلقامة، بيد أن العقـد السـياح  اهلـد  منـ  ينصـ  علـ  الرحلـة 
أخـرى، فــان الطبيعــة القانونيـة لعقــد الفندقــة هـو عقــد مركــ )ذو لبيعـة خاصــة  كمــا سـنرى الحقــان، بينمــا 

ختتلف حبس  الدور الذي تقو  ب  وكالة السفر والسياحة، فه  تارة تقو  العقد السياح  لبيعت  القانونية 
 . 247)بدور وكالة وتارة بدور نقل وتارة أخرى دورها مقاولة

 
  املطلب الخامس: عقد الفندقة عقد مركب )ذو طبيعة خاصة(

أن هنـاإ صـعوبة بعد أن تعرضنا ملا اجت  إلي  الفقهاء بشتن الطبيعـة القانونيـة لعقـد الفندقـة، يبـدو لنـا، 
يف انطبات أحكا  أي عقد من العقود املسماة عل  هذا العقـد لصـعوبة خضـوع  ألي عقـد بشـكل كامـل 

 . 246)ومطل 
وي ار التسا س حوس حقيقة الطبيعة القانونية هلذا العقد؟ ول جابة عن ذلك، يتوج  النرر إىل لبيعة 

تندر  حتت عقد واحد من العقود املسماة، ولعل العالقة الي ترب  بن صاح  الفندت والن يل، إذ إفا ال
الســب  يف ذلــك يرجــ  اىل لبيعــة هــذا العقــد فهــو يولــد الت امــات متباينــة ومرتابطــة يف الوقــت نفســ ، م ــاس 
ذلك الت ا  صاح  الفندت بتمكن الن يل من االنتفاع بالغرفـة مبقابـل اجـر، يتشـاب  مـ  عقـد اإلاـار كمـا 

                                                        
ينرر د. رعد جميد العاين، إدارة الفنادت مفاهيو سـياحية يف اإلقامـة واإليـواء، الطبعـة األوىل، دار احلامـد للنشـر والتوايـ ،  - 242
 .238، ص1005عمان 

 .61ينرر د. امحد السعيد ال قرد، املصدر الساب ، ص - 241
 نس .من القانون املدين الفر  2952ينرر االجتا  ذات ، املادة / - 247
 .من  940ينرر تعريف اإليداع يف قانون املوجبات والعقود اللبناين يف املادة/ - 246
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ح  الفنـدت التـ ا  حبفـظ ودائـ  النـ الء وهـذا يتشـاب  مـ  عقـد الوديعـة، وأيضـا ذكرنا  انفـان، وكـذا علـ  صـا
 . 245)يقد  كافة اخلدمات الرتفيهية واالتصاالت وغريها من اخلدمات وهذا يتشاب  م  عقد املقاولة

لذا فان العقد يتمي )بطبيعة خاصة  تنب  من لبيعة االلت امات الي ينشلها العقد عل  عات  صاح  
الــي يصــع  معهــا إدراجهــا حتــت مرلــة عقــد واحــد مــن العقــود املســماة، إذ يالحــظ وحبــ ،)أن  الفنــدت،

إلالت تسمية عقد الفندقة يتيت من النرر إىل الطر  املهو يف هذ  العالقـة وهـو صـاح  الفنـدت ، فهـو 
ضـ  بـدون الذي حيدد عادة الشروط الي حتكو العقد وال ميلك الن يل يف الغال  سوى قبـوس التعاقـد أو رف
 . 244)إن يكون ل  احل  يف مناقشة بنود العقد، وهذا ما اعل هذ  العالقة قريبة من عقد اإلذعان

الن فيـ   تـ    Mixteويبدو لنا، أن عقد الفندقـة يعـد م ـاالن حيـان ومنوذجيـان للعقـد املركـ  أو امل ـتل  
لذي يكون م اان من عقود : هو العقد ا(Complexe)عدة عقود يف عقد واحد، حي  ان العقد املرك  

 . 243)اختلطت مجيعان فتصبحت عقدان واحدان متعدد األحكا  
 وهكذا تتالش  أية مشكلة ت ور بشتن القواعد الواجبة التطبي  عل  م ل هذا العقد املرك .

اذ يقرر الفق  ان  اذا أمكن حتليـل العقـد املركـ  اىل عـدة عقـود مسـماة، فانـ  يطبـ  عليـ  أحكـا  هـذ  
د املسماة، فعل  سبيل امل اس فيمكن تطبيـ  أحكـا  وقواعد)عقـد اإلاـار  علـ  اجلـ ء اخلـاص بتـتجري العقو 

الن يل غرفة أو جنام يف فنـدت مـا، وكـذا تطبـ  أحكـا  الوديعـة علـ  اجلانـ  املتعلـ  باألشـياء املعهـودة هـا 
  إليــ  الــبعت مــن إىل صــاح  الفنــدت، وخاصــة تلــك األحكــا  اخلاصــة بالوديعــة الفندقيــة وهــذا مــا ذهــ

 . 248)الفقهاء املصرين 
وإذا م يكــن يف اإلمكــان فصــل العقــود الــي امعهــا العقــد املركــ ، أو تشــتمل املســتلة الواحــدة علــ  
أحكــا  مغــايرة، حبيــ  يصــع  اجلمــ  بينهمــا، تعــن النرــر يف م ــل هــذ  احلالــة إىل العقــد املركــ  كوحــدة 

عنصــر األساســ  والرئيســ  يف ضــوء مــا قصــد  الطرفــان مــن قائمــة بــذاكا، وتغليــ  العقــد الــذي يشــكل ال
 . 249)التعاقد

بيــد أن هــذا الــرأي األخــري مــن وجهــة نررنــا غــري كــا   حلــل النــ اع فائيــان، إذ يبقــ  يف بعــت األحيــان 
تعارض بن األحكا  الي تنرو العقد كعقد مرك ، إذ يتوج  أن يتدخل املشـرع بتنرـيو هـذا العقـد حمـل 

القانونيـــة املتنـــاثرة والـــي خصـــها املشـــرع يف فـــروع القـــوانن األخـــرى، كقـــانون التجـــارة البحـــ ، فالنصـــوص 
والقــانون املــدين ال تكفــ ، بــل يتعــن علــ  املشــرع أن امــ  شــتات تلــك النصــوص، كمــا عليــ  أن يتــدخل 

لبيعة  لصياغة قواعد وأحكا  خاصة ب ،والنرر هلذا العقد)عقد الفندقة  عل  ان  عقدان مستقالن بذات  وذو
 خاصة.

                                                        
 .15ينرر د. حممد عبد الراهر حسن، املصدر الساب ، ص - 245
 .30-49ينرر د. امين فواي املستكاوي، املصدر الساب ، ص - 244
 من القانون املدين املصري. 446تقابلها املادة/ من القانون املدين العراق  ، 846مل يد من التفصيل انرر املادة/ - 243
، 1006ينرر د. قدري عبد الفتام الشهاوي، عقد املقاولة يف التشري  املصري واملقارن، منشـتة املعـار ، اإلسـكندرية،  - 248

 .17ص
 .475ينرر د. حسن حسن الرباوي، املسلولية املدنية لصاح  الفندت، املصدر الساب ، ص - 249
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 الخاتمة

بعد دراستنا ملوضوع التكيف القانوين لعقد الفندقة ااوس ان نض  مجلة من النتائ  الي توصلنا هلا م  
 األشارة اىل التوصيات الي تقرتم وجتي  األخذ ها وندعو صادقن اىل رعايتها وعد  غت النرر عنها.

 
 النتائج اواًل: 

ونية لعقد الفندقة قد اظهرت ان هـذا العقـد لـ  خصـائ   يـ   عـن غـريِ  اوال: ان دراستنا للطبيعة القان
من العقود، وهو من العقود غـري املسـماة الـي م يسـمها املشـرع وم يقـو  بتنضـيمها وكـذلك فـتن الفقـ  قـد 

 اظهر ان هذا العقد هو من العقود الالامة لكال الطرفن الي ترت  ألت امات متقابلة.
ان عقد الفندقـة يف االعـو االغلـ  هـو العقـود التجاريـة، وان مـن يباشـر هـذا العقـد هـو ثانيان: تبن لنا 

 تاجران وهو صاح  القندت. هلذا فان هذا األخري يكتس  صفة التاجر ويلت   ما يل   بِ  التاجر. 
. وذلـك كونـ  امـ  يف لياتـِ    ك ـريان مـن ثال ان: الصـفة الغالبـة هلـذا العقـد والـي  يـ   عـن غـري  هـو مركبـا ن

 الععقود. وكلها اجتمعت يف عقد واحد    بعقد الفندقة.
رابعـان: هـذا العقــد شـتن  شــتن بقيـة العقـود مــن حيـ  االنعقــاد ولكـن اثـر  نتلــف عـن غــري  مـن العقــود 

 بعتبار اخلصوصية والتنريو. 
 

 املقرتحات ثانياً : 
مــن املقرتحــات الــي هــ  نتــا  مــا ان الدراســات القانونيــة يف اعمهــا يرهــر اثرهــا مــن خــالس مــا يكتــ  

 ألخــذ. ســواء تعلــ  االمـــرلنــدعوا  اقرتاحــاتتوصــل اليــِ  الباحــ  ومــن خــالس هــذا اــاوس ان نضــ  مجلــة 
  جلان  العمل :باملشرع )واض  القانون  او با

يمـان مبـا راوالن: نقرتم االهتما  التشـريع  مـن قبـل املشـرع يف القـانون التجـاري بعقـد الفندقـة وتنريمـ  تن
 حيق  االنسجا  واملصلحة بن ألرا  العالقة العقدية والي سيرهر اثرها اىل اجملتم  بشكل اوبتخر. 

ثانيــان: اذا اخــذ املشــرع بتقرتاحنــا االوس ســو  يــنعكس ال حمــاس اثــر  األاــاي علــ  اجلانــ  القضــائ . 
صوصـان بتعتبـار الطبيعــة ات الـي ت ـار بشـان العقـد، خنااعـضـاء اىل تـوخ  الدقـة يف حسـو املقال نـدعووهلذا

 القانونية لعقد الفندقة بعتبارها متشعبة وجتم  بن لياكا اك ر من وجهة نرر حمدودة. 
خاصــة تكــون مهمتهــا التنســي  بــن واارة الســياحة وبــن   هيةــات وجلــان ثال ــا: نقــرتم ان تكــون هنــاإ

ر كـل العقـود الـي هـ  هلـا اثـر كليات السياحة يف كل العرات ومن دور هذ  اللجان ان تتخذ بنرر االعتبا
 ك رة شيوع  اليو  وما يرتت  عل  ذلك من أثار.   رباعتباواضع يف اجملتم  العراق  ومن بينها عقد الفندقة 

ة السـياحة وتنريمهـا يـواخريان نرى من الضروري ان تكون هناإ أمور تنسيقية وخطـوات فاعلـة تبـن ات
اة اجلانــ  التنريمــ  التشــريع  وهــذا مــا يتطلــ  ان يكــون وهــذ  ال يقتصــر عملهــا علــ  الســياحة بــل مراعــ

او العمل املشرتإ مابن الوقت نفس  املوكل الي  هذ  االمور ان يكون ذو خربة ودراية سياحية وقانونية يف 
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من هو مت صصـان يف جانـ  السـياحة ومـن هـو مت صصـان  انـ  القـانون لكـ  يـنعكس اثـر  علـ  الواقـ  
 العمل .
 

 قائمة المصادر 

 القرآن الكر . -
 

  معاجم اللةة:اواًل: 
، احياء الرتال العري، بريوت.بدون ذكر سنة 7، ط 20مجاس الدين ابن منضور، لسان العرب،    -

الطب .

 

   :ثانيًا: املصادر القانونية
 .1004بنيامن يوخنا دانياس، املدخل إىل الفندقة، مطبعة شهاب، اربيل،  .2
التسوي  الفندق ، ملسسة حور  الدولية للنشر -سوي  السياح لارت عبد الفتام الشريع ، الت د.. .1

 .1003والتواي ، اإلسكندرية، 
د. ليلــ  حممــد صــابر ال القــ ، أساســيات اإلشــرا  الــداخل  بالفنــادت واملنتجعــات، دار الوفــاء لــدنيا  .7

 .1003الطباعة والنشر، اإلسكندرية، 
ة يف لبنـان والــبالد العربيـة، الطبعــة االوىل، د. فـواي عطـوي، الســياحة والتشـريعات الســياحية والفندقيـ .6

 .   1006منشورات احللا احلقوقية، بريوت، 
حممــد أمــن حمــ  الــدين الســيد علــ ، إدارة الفنــادت ورفــ  كفاءكــا اإلنتاجيــة، الطبعــة األوىل، دار وائــل  .5

 . 2998للطباعة والنشر، عمان، 
العــامل ، الروضــة البهيــة يف شــرم اللمعــة حممــد بــن مجــاس الــدين مكــ  العــامل  و ايــن الــدين اجلبعــ   .4

 لبنان.  –الدمشقية،   الراب ، الطبعة ال انية،دار احياء الرتال العري، بريوت 
حممد بن عبد الرمحن املغري املعرو  )باحلطاب ، مواه  اجلليل، اجل ء اخلامس، الطبعة ال انية، دار  .3

 هـ،.2798الفكر، بريوت، 
، مصنف عبـد الـراات، حتقيـ  حبيـ  الـرمحن االعرمـ ، الطبعـة ال انيـة، عبد الراات بن تا  الصنعاين .8

 . 2607املكت  اإلسالم ، بريوت، 
د. أميــــن فــــواي املســــتكاوي، عقــــد الفندقــــة،االلت امات واحلقــــوت الناشــــةة عنــــ ، دار الفكــــر اجلــــامع ،  .9

 .1003اإلسكندرية، 
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عربيـة، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، د. نـادرة حممـود سـام، التشـريعات السـياحية يف مجهوريـة مصـر ال .20
 بدون ذكر سنة لب .

  1002د. نادية حممد معوض، الت امات وحقوت الفندق  إااء الن الء، دار النهضة العربية، القاهرة،  .22
عبد األمري عبـد الكـاظو، تـتثري إعـداد املالكـات الفندقيـة املت صصـة علـ  مسـتوى اخلدمـة يف فنـادت  .21

 . 1002ماجستري، كلية االدارة واالقتصاد، اجلامعة املستنصرية،  الدرجة املمتااة، رسالة
د. محيد عبد النا الطائ ، مدخل اىل إدارة الفنادت، الطبعـة األوىل، الـورات للنشـر والتوايـ ، عمـان،  .27

1004. 
  د. ماهر عبد الع ي  توفي ، علو ادارة الفنادت، دار اهران، عمان. .26
 .1000عاصر، منشتة املعار ، اإلسكندرية، د. لارت ل ، إدارة الفنادت مدخل م .25
 .2999األستاذ مروان السكر،  تارات من االقتصاد السياح ، دار جمدالوي للنشر، عمان،  .24
ســهيل احلمــدان، اإلدارة املدنيــة للملسســات الســياحية والفندقيــة، الطبعــة األوىل، دار الرضــا للنشــر،  .23

 .1002دمش ، 
 .1003 ،دار الفكر اجلامع ،االسكندري ،د. أمين فواي املستكاوي،غقد الفندق .28
د. حممـــد عبـــد الوهـــاب خفـــاج ، التشـــريعات الســـياحية والفندقيـــة، التنرـــيو القـــانوين حلقـــوت املنشـــتة  .29

الفندقية والسياحة واإلرشاد السياح  والعاملن، ها دراسة تطبيقية يف ضوء نصوص التشري  وأحكا  
 ناء، اإلسكندري .القضاء املصري، الطبعة احلادية عشر، دار اهل

 .  1006د. سواان عل  حسن، التشريعات السياحية والفندقية، منشتة املعار ، اإلسكندرية،  .10
د. امحد عبد الراات امحد السنهوري، مصادر احل  يف الفقـ  االسـالم ، اجلـ ء االوس، الطبعـة االوىل،  .12

 . 1004، بريوت،دار احياء الرتال العري وملسسة التاري  العري، بدون ذكر سنة لب 
د. حســـــن حســـــن الـــــرباوي، املســـــلولية املدنيـــــة لصـــــاح  الفنـــــدت، حبـــــ  منشـــــور يف جملـــــة القـــــانون  .11

 .1005واالقتصاد، العدد اخلامس والسبعون، مطبعة كلية احلقوت جامعة القاهرة، سنة 
التبعية،  د. غين حسون ل  وحممد ل  البشري، احلقوت العينية، احلقوت العينية األصيلة احلقوت العينية .17

 اجل ء ال اين، بدون ذكر اسو املطبعة وسنة الطب .
د. حســن حســن الــرباوي، التــ ا  صــاح  الفنــدت حبفــظ أمتعــة العمــالء يف القــانون القطــري اجلديــد،  .16

حبـــ  منشـــور يف جملـــة القـــانون واالقتصـــاد، العـــدد الســـاد  والســـبعون، مطبعـــة كليـــة احلقـــوت جامعـــة 
 .1004القاهرة سنة 

خــري، امل البــة التشــريعية للنشــاط الســياح  والفنــدق ، الطبعــة األوىل، دار النهضــة  د. عــادس حممــد .15
 .2997العربية، القاهرة، 

د. نارميان عبد القادر، التشريعات الفندقيـة والسـياحية، الطبعـة األوىل، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،  .14
2999       . 
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متعــــــة العمـــــالء يف القــــــانون القطــــــري د. حســـــن حســــــن الـــــرباوي، التــــــ ا  صـــــاح  الفنــــــدت حبفـــــظ أ .13
 اجلديد،بدون ذكر سنة النشر. 

د. عبد اجمليد احلكيو و د. عبد الباق  البكري واألستاذ حممد ل  البشري، الوجي  يف نررية االلت ا  يف  .18
القـــانون املـــدين العراقـــ ، اجلـــ ء األوس يف مصـــادر االلتـــ ا ، الطبعـــة الرابعـــة، العاتـــك لصـــناعة الكتـــاب، 

 .1002، القاهرة
د. مجيــــل الشــــرقاوي، النرريــــة العامــــة لاللتــــ ا ، الكتــــاب األوس، مصــــادر االلتــــ ا ، التصــــر  القــــانوين  .19

 . 2936واإلرادة املنفردة، دار النهضة العربية، القاهرة، 
د. عبــد اجمليــد احلكــيو، املــوج  يف شــرم القــانون املــدين، اجلــ ء األوس يف مصــادر االلتــ ا ، بــدون ذكــر  .70

 .1003بغداد،  اسو املطبعة،
د. حممـــد حســـا  حممـــود لطفـــ ، النرريـــة العامـــة لاللتـــ ا ، مصـــادر االلتـــ ا  بـــدون ذكـــر اســـو املطبعـــة،  .72

 .1000، 2999القاهرة، 
د. حممد عبد الراهر حسن، عقد الفندقة، لبيعتـ  القانونيـة، آثـار ، مسـلولية الفنـدق ، دار النهضـة  .71

 .2993العربية، القاهرة، 
و د. تـــا  حممـــد حممـــود، املبـــاد  األساســـية يف القـــانون، منشـــتة املعـــار ،  د. رمضـــان أبـــو الســـعود .77

 .2994-2995اإلسكندرية، 
 ، نرريــة االلتــ ا  بوجـــ  7د. عبــد الــراات امحــد الســنهوري، الوســي  يف شـــرم القــانون املــدين اجلديــد) .76

 االنقضاء ، الطبعة ال ال ة، منشورات احللا.-احلوالة -عا )األوصا 
إ اعيل علـو الـدين، نرريـة العقـد، مقارنـة بـن القـوانن الوضـعية والشـريعة اإلسـالمية، د. حم  الدين  .75

 .2996دار النهضة العربية، القاهرة، 
املستشار. حممد حممد خليل، التشريعات السياحية والفندقية، اهليةة املصرية العامة للكتاب، القاهرة،  .74

2933                    . 
 .2993اغو، عقد اإلاار، الطبعة ال انية، منشتة املعار ، اإلسكندرية، د.  ري عبد السيد تن .73
د. عبــد الــراات امحــد الســنهوري، الوســي  يف شــرم القــانون املــدين، اجلــ ء األوس، نرريــة االلتــ ا  بوجــ   .78

عا ، مصادر االلت ا ، تنقيع املستشار امحد مدحت املراغ ، بدون ذكر اسو املطبعة ومكـان الطبـ ، 
1004. 

رأفت حممد محاد، الوجي  يف النررية العامة لاللت امات،   األوس، مصـادر االلتـ ا ، اجمللـد األوس،  د. .79
 املصادر اإلرادية، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون ذكر سنة الطب .

 .2993د. عبد ا( مربوإ النجار، مباد  عقد البي ، الطبعة ال انية، دار النهضة العربية، القاهرة،  .60
 .2991عبد املنعو فر  الصدة، مصادر االلت ا ، دار النهضة العربية، القاهرة،  د. .62
د. اشـــر  جـــابر ســـيد، عقـــد الســـياحة، دراســـة مقارنـــة يف القـــانون املصـــري والفرنســـ ، دار النهضـــة  .61

 .1002العربية، القاهرة، 
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ومكــان الطبــ ،  د. نبيلــة رســالن، العقــود املســماة،   ال ــاين، عقــد اإلاــار، بــدون ذكــر اســو املطبعــة .67
2988. 

د. حممـــد حســـن عبـــد الـــرمحن، مصـــادر االلت ا ددراســـة مقارنـــةد، الطبعـــة األوىل، دار النهضـــة العربيـــة،  .66
 .1003القاهرة، 

د. عل  جنيدة، النررية العامة لاللت ا ، الكتاب األوس، مصادر االلت ا ، دار النهضة العربية، القاهرة،  .65
1006 ،1005. 

املقاولة، الكتاب ال ـاين، عقـد  -اإلاار-املوج  يف العقود املسماة، البي  د. صاح  عبيد الفتالوي، .64
 .2997-2991اإلاار، دار احلكمة للطباعة والنشر، بغداد، 

د. حمســن عبــد احلميــد إبــراهيو البيــ ، النرريــة العامــة لاللت امــات،   األوس، املصــادر اإلراديــة، مكتبــة  .63
 .2991اجلالء اجلديدة باملنصورة، القاهرة،
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  (دراسة تحليلية) في تدريس المواد االجتمايية طريقة الوحدات

The method of units in the teaching of social materials 

(An analytic study) 
 1 العيساوي داخل محمد علوانم.م. 

M.A. Dakhil Mohammad Alwan AL-Issawi 

 ملخص البحث 

عـن حتقيـ  أهـدا  التعلـيو  األوس املسـلوس وهـو العمليـة التعليميـة يف األساسـيةيعد املعلو أحد الركـائ  
واملتكامـــل للمتعلمـــن معرفيـــا  املتعلمـــن، وعـــن حتقيـــ  النمـــو الشـــامل التغـــري يف ســـلوإ يف املـــنه  وإحـــدال

رســالة املعلــو  وتطــوير  وجعــل نصــل للغــرض املنشــود مــن حتــدي  التعلــيو ومهاريــا ووجــدانيا واجتماعيــا حــع
 .عريو لبلدة ومستقبل غد مشرتلواجليل الصاش املدرإ  كملة ومرتبطة  هود الدولة يف بناء النش ءم

التعـر  علـ    احلا  )لريقة الوحدات يف تدريس املواد االجتماعيـة دراسـة حتليليـة  اىليهد  البح  
قبـل املعلـو يف داخـل الصـف يف مرحلـة الدراسـة املتوسـطة،باعتبارها مـن كيفية تطبي  لريقة الوحـدات مـن 

الطرائــ  التــدريس احلدي ــة الــي تعتمــد فعاليــة املــتعلو يف عمليــة التعلو،فقــد قــا  الباحــ  اىل توضــيع دوافــ  
قيام  هذا البح  من خـالس التطـرت اىل مشـكلة البحـ  معتقـدا ان هنـاإ الك ـري مـن املعلمـن ال اـد يف 

القدرة عل  كيفية است دا  لريقة الوحدات يف تدريس املواد االجتماعية داخـل الصـفو  الدراسـية  نفس 
متجـــاهال اتيتهـــا يف عمليـــة التعلـــيو هلـــذا قـــا  الباحـــ  بتوضـــيع كامـــل ألســـالي  اســـت دامها مستشـــهدا 

 مبواضي  دراسية من خالس منه  الطال  يف هذ  املرحلة الدراسية.
مــــا  الك ـــري مـــن البــــاح ن مـــن خـــالس حبــــول جتريبهـــا ومقارنتهـــا بــــالطرائ  حريـــت هـــذ  الطريقـــة باهت

التقليديـــة،حي  اثبتـــت فعاليتهـــا كطريقـــة تدريســـية مـــن خـــالس النتـــائ  الـــي افراكـــا اىل الطلبـــة، تطـــرت هلـــا 
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الباح  يف الفصل ال اين من الدراسة احلالية، ومشـل الفصـل ال الـ  )االلـار النرـري للدراسـة  الـذي مشـل 
)الوحـــدات الدراســـية  مـــن خـــالس توضـــيع افكـــار )هريبـــارت، دالأ،ومفهـــو  الوحـــدة عنـــد هنـــري  مفهـــو 

 موريسون  وأساليبهو وخطوات است دامهو لطرائقهو هذ .
وضع الباح  االسس الي تقو  عليها لريقة الوحـدات الدراسـية معـ اا اياهـا باألم لـة التوضـيحية مـن 

التاري ،كمـا وضــع الباحـ  ختطـي  الوحـدات واألسـس الـي اــ  خـالس املـنه  الدراسـ  ملـادة اجلغرافيـة و 
املصـــاحبة هلـــا ويف فايـــة البحـــ  تطـــرت الباحـــ  اىل جوانـــ  امتيـــاا  ةمراعاكـــا الختيـــار االنشـــطة التعليميـــ

 وقصور لريقة الوحدات. 
Abstract 
The teacher one of the main pillars in the educational process, a  

esponsible for achieving the goals of education in the curriculum primarily r

and make   change in the behavior of the learners, and achieve overall 

growth   and integrated learners cognitively and Mharria and emotionally 

and socially even   f the objective of modernization of get to the purpose o

education and development and make  message teacher complementary  

and linked to the efforts of the state in the construction of juveniles   

generation and good perceived  tomorrow bright and great future for the  

town. 
The current research aims (the way the units in the teaching of social 

analytical study applied) to learn how to apply the method of the units by 

the teacher in the classroom in the middle school, as one of the modern 

teaching methods that rely effectiveness of the learner in the learning 

process, the researcher has to b clarified motives of doing thisresearch 

through addressed to the research problem believing that there are a lot of 

teachers do not find in himself the ability to how it is used within the 

classroom and disregard their importance in the education process for this 

has to clarify the whole of the methods used, citing topics of study through 

the curriculum the student at this stage of study. 

Received this method attention of many researchers through research 

testing and comparing the methods of conventional, where proven effective 

as a way of. the study, which included the third chapter (study procedures 

through a statement to clarify the evolution of the concept (units Subjects) 

by clarifying ideas (Herbart, Dalton, and the concept of unity when Henry 

Morrison) and their methods and steps to use this Traúgahm.  

Explain researcher foundations upon which way modules upping them 

examples of illustrations through curriculum material geography and 
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history, as explained researcher planning units and foundations that must 

be considered for the selection of educationaactivities associated At the 

end of the search touched researcher to aspects of the franchise and 

palaces way units. 

 محتويات البحث

 رقو الصفحة املــــوضوع ت
 2 مل   البح  باللغة العربية 2
 1 احملتويات 1
 5 - 7 الفصل االوس /اتية البح  واحلاجة الي  7
 5 هد  البح  6
 5 حدود البح  5
 8 - 4 حتديد املصطلحات 4
 20 - 9 الفصل ال اين / دراسات سابقة 3
 22 - 20 مناقشة الدراسات السابقة 8
 21 الفصل ال ال  / االلار النرري 9
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 13 لفصل اخلامس / املقرتحاتا 16
 72 - 18 املصادر العربية و االجنبية 15
 77 - 71 مل   البح  باللغة االنكلي ية 14

 :اهمية البحث والحاجة اليهالفصل االول: 

أصــبع االهتمــا  بعمليــة الــتعلو والتعلــيو يللــف حمــورا مــن حمــاور اهتمامــات الــدوس املتقدمــة والناميــة يف 
 مالئمتهــاأن الشــكوإ مــن اخنفــاض مســتوى خراــ  املــدار  واجلامعــات لدرجــة عــد  الوقــت احلاضــر،إذ 

حلــاس التــدريس يف ك ــري مــن اجلامعــات  فــاملتتب   222: 2998)غنيمــة،  تــ داد يومــا بعــد يــو  الــي للمعرفــة
 والسيما يف العلو  اإلنسانية اد ان أسلوب احملاضرة هو األسلوب السائد يف توصيل املعلومات وشرحها،
وقد تعرض ك ري من املربن بالنقد هلذا األسلوب وواضـحو ان ذلـك حيـر  الطالـ  مـن املشـاركة النشـطة يف 

 . 1 :1005)اجلا :  الدرو  كما تقلل من فرص تفاعل  م  األفكار واملعلومات الي تلق  علي 
 كبـري مـن خضـو أمـا  املتعلمـن اعـل التعليميـة والتقنيـات واألسـالي  ائـ الطر  يف الواسـ  النمـو إن

 حاجاكو. وإشباع املتعلمن وميوس يتف  مبا منها االنتقاء ميكنهو الي املنوعة االختيارات
 مـن بينهو ملا مليوس املتعلمن مراعاة التدريس  ائلر  تنوع يف أن هـ  :2615)جابر: يرى الصدد هذا ويف
 وبالتا  وتتثريهو، وتتثرهو من تفاعلهو ي يد يفا االجتماعية والرتبوية والنفسية العقلية القدرات يف فردية فروت
 2615األدائيـة.)جابر: كوومهـارا يف عقـوهلو أعمـ  بشـكل أثـر  ويـدون وسـيل  مـن بـتك ر يتعلمون  ما يتع ا
  .163 هـ:

 يف الفعالـة واملـلثرة واألسـالي   ائـالطر  اختيـار مسـلولية تقـ  وعلـيهو ويفارسـة خـربة أصـحاب املعلمـون
 .تلقن دون ووع  بفهو تعليميةال املسرية توجي 

 التـدريس  ائـعلـ  لر  احلا  القرن يف حبوثهو يف التدريس  ائولر  املناه  جماس يف املت صصون رك  ولقد
 هذا أدى وقد املراحل التعليمية،  تلف يف الطالب لدى فيها مرغوب تعليمية  رجات يف وفوائدها امل تلفة
 نـاجع تدريسـ  أسـلوب أو لريقـة إال هـو مـا النـاجع املعلـو بـتن القـوس انتشـار إىل التـدريس  ائـبطر  االهتمـا 

  .1 هـ: 2616 ألرمحن وعبد اخلرب)
 يف فعالة التعليمية ووسيلة العملية عناصر من مهما عنصرنا ومناسبة معينة تدريس لريقة اختيار دويع هذا
 التعليميـة إىل األهـدا  وسالوصـ مـن املعلـو  كـن جيـد بشـكل العلميـة املـادة واسـتغالس عماساسـت كيفيـة
 الطريقـة اختيـار ديعـ لـذا أملناسـبةالطريقـة  اختيـار يف وبراعتـ  املعلـو مهـارة مـن إال يتـتت  لـن وهذا هلا، امل ط 
 )العـاين املطلـوب التغيـري وإحـدال ألذهان الطـالب املادة إيصاس يف متالامان شيةان مادت  من املعلو و كن

  .6  : 1000واجلميل :
 من بينهو ملا مليوس املتعلمن مراعاة التدريس  ائلر  تنوع يف أن):" ـه 2615 يرى)جابر، الصدد هذا ويف
 وتـتثريهو ، وتـتثرهو مـن تفـاعلهو ي يـد يفـا االجتماعيـة و والرتبويـة والنفسـية العقليـة القـدرات يف فرديـة فـروت
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 األدائية كوومهارا ونفوسهو قوهلويف ع أعم  بشكل أثر  ويدون وسيل  من بتك ر يتعلمون  ما يتع ا وبالتا 
 163 ص " ـه 2615 جابر،
 الصف ،فإن يف التدريس املعلو يتبع  الذي األسلوب كان مهما أن ) " هـ: 2613 :واخل ندار عفانة يرى
 وقدراتـ  ميولـ  وتنميـة بالتلميـذكـتو والـي  احلدي ـة الرتبيـة مطالـ  حتقـ  أن ينبغـ  الصـف  التـدريس أسـالي 

 التعلـيو فـرص وتـوفري املشـكالت علـ  حـل القـادرة املبتكـرة الش صـية وتنميـة ش صـيت  واحرتا   واستعدادات
 14 -15 ه  2613 :واخل ندار عفانة التالميذ  بن الفردية الفروت تراع  الي

 فعاس تدريس االرتكاا ألي حمور باعتبارها ها يلو أن للمعلو بد ال الي األوليات من التدريس لريقة دتع
 التـدريس  ائـلر  أتيـة تنبـ  املـنه  و عناصر من أساس  وعنصر الرتبوية العملية أركان من ركن فه  اجع،ون
 ومفاهيو ومعلومات خربات من لطالب  يف إكساب  املعلو يرغ  ما تشكيل يف الطريقة تلعب  الذي الدور من

 .صحيع والعكس إاابية، نتائ  تعلو إىل يلدي الطريقة اختيار حسن وإن  تلقة،
 العالقـات إىل دراسـة واقعهـا يف كـد  االجتماعيـة املـواد لبيعـة أن) " : ــه 2614) خضـر ذكـر حيـ 
 واملشـكالت في ، يعي  .الذي وم  اجملتم  أخرى، ناحية من ببيةت  اإلنسان وعالقات ناحية، من اإلنسانية
 25 ص "  ـه 2614) خضر  العالقات لتلك فعل كردة تعترب الي واملواقف
 مـ  البيةـة وعالقاتـ  اآلخـرين مـ  وتفاعلـ  عالقاتـ  يف اإلنسـان أفـا تـدر  االجتماعيـة املـواد لبيعـة ان
 الطبيعيـة العلـو  مجيـ  بـن وصـل حلقـة تعتـربوهـ   ومواقفـ  وأحداثـ  ومشـكالت  اإلنسـان وقضـايا واجملتمـ 

 توضـيع يل  وفيما اجملتم ، رادأف بن تنشت الي العالقات البعت لتوضع يبعضها ترتب  كما افا واإلنسانية،
 وميادينها. االجتماعية املواد فروع

فقـد انشـغل املربـون يف ااـاد الطرائـ  التدريسـية  التـدريس اتيـة لـذا   ان لطرائـ 1002:الرواضيةيرى )
املناسبة للتدريس حع    بعضها بت اء أصحاها قدميا وحدي ا ومنها لريقة )الوحدات  الي بنيت عل  

فكار العديد من مري القرنن التاس  عشر والعشرين أم اس )هربرت وديوي  وغريهو،إال أن الفضل هدى أ
  فقــد حريــت 2941يف ظهــور هــذ  الطريقــة يعــود أساســا اىل املــري االمرييكــ  )هنــري موريســون  عــا  )

ا ه  إال جـ ء الوحدات الدراسية باهتمام  ال بل اقرتنت با   حع الوقت احلاضر وهو يرى ان الوحدة م
معن من البنية او علو من العلو  او فن من الفنون او من  من السلوإ يلدي تعلم  اىل تكيف او تعديل 
يف سلوإ الفرد، وقد لور موريسون هذ  الطريقة لتفادي است دا  لرائ  التدريس املعروفة الي تعمل عل  

 .784   ص1002:الرواضية) التعليو تدريس املواض  منفصلة عن بعضها يفا يورل اجلمود يف عملية
الوحـــدة هــ  تنرـــيو خــاص يف مـــادة الدراســة ولريقـــة التــدريس تضـــ  )  إىل أن 2990ويشــري حممــد )

الطلبـــة يف موقـــف تعليمـــ  متكامـــل ي ـــري اهتمـــامهو ويتطلـــ  مـــنهو نشـــالا متنوعـــا يـــلدي اىل مـــرورهو يف 
من األهدا  األساسية املرغـوب فيهـا  خربات معينة تعلمهو تعلما خاصا ويرتت  عل  ذلك بلوا جمموعة

حممــد  اثــارة دوافعــ  واهتماماتــ  ونشــال  لوضــع  يف موقــف متكامــل .ومنهــا اهتمامهــا بــاملتعلو مــن حيــ  
 .101ص  2990)
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 دوتعـ .اخلـربة علـ  أو منهجـ  دراسـ  كتنرـيو الدراسـية الوحـدة عل  تقو  الطريقة هذ  يرى الباح  ان
 مـن االهتمـا  التعليميـة العمليـة حمـور فيـ  ينتقـل حيـ  التعلـيو جمـاس يف ي ـةاحلد  ائـالطر  مـن الوحـدات لريقـة
 مـ  يتناسـ  للدارسـن بشـكل العلميـة املـادة تقـد  فيـتو نفسـ ، بـاملتعلو االهتما  إىل الدراسية واملادة باملعلو

 وقدراكو .كو استعدادا
 املواد تنريو يف السائد لألسلوب .نتيجة كان الوحدات لريقة ظهور أن) هـ2615  و تار الكل ة) ذكر
 لكـل يكـون أن دون صـغرية أقسـا  أو إىل أجـ اء املـواد مـن مادة كل تقسيو وه  التعليمية واخلربات الدراسية
 حقائ  عل  التالميذ حصوس إىل أدى يفا ذات  حد قيمة يف أو مغ ى األحيان معرو يف األج اء هذ  من ج ء

 الفهـو دون واحلفـظ الـذاكرة علـ  الغالـ  يف عليهـا يف احلصـوس نيعتمـدو  مرتابطـة، وغـري مفككـة وأفكـار
 لريقـة فرهـرت متعـددة، حمـاوالت قيـا  إىل أدى بـدور  وهـذا بينهـا، والـرواب  العالقـات وإدراإ اهلـ الصـحيع
 .229 ص "هـ2615: و تار الكل ة  املدرسية الوحدات ولريقة حل املشكالت ولريقة املشروع

 هدف البحث: 
وبيـــان خطواكـــا ومســـتل مات التعـــر  علـــ  كيفيـــة تطبيـــ  لريقـــة الوحـــدات  اىلاحلـــا   يهــد  البحـــ 

 .يف مرحلة الدراسة املتوسطة من قبل املعلوتطبيقها 
 حدود الدراسة:

-1021اقتصر البح  احلا  عل  للبة الصف ال ال  املتوس  يف حمافرة النجـف للعـا  الدراسـ  )
1027 . 

 تحديد املصطلحات:

 الطريق :
ه  د سلسلة فعاليات منرمة يديرها املعلو يف الصف لتوجي  انتبا  الطلبة   2935ها )اس ياسن:عرف

 .35ص،  ،2935اس ياسن:) ألتعلوعن لري  التفاعل فبما بينهو لتلدي هو اىل عملية 
ده  األسلوب الذي يتو ب  عملية التعلو من جان  التالميذ والتعليو   2985وعرفها)الكل ة وحسن:

ـــــــــذدمـــــــــن ج ـــــــــ ة  انـــــــــ  املـــــــــدر  واملدرســـــــــة واإلدارة املدرســـــــــية،او كـــــــــل مـــــــــن يهمهـــــــــو أمـــــــــر التالمي )الكل
 .36ص ، 2985وحسن:

د سلســـــلة مـــــن االنشـــــطة والفعاليـــــات الـــــي يســـــت دمها بتفـــــا  2989وعرفها.)علوان،داخـــــل حممـــــد: 
تســـاب املعلو،داخـــل الصـــف ليـــ ود هـــا املعلومـــات، واخلـــربات ويغـــر  يف تالميـــذ  القيو،ويـــدرهو علـــ  اك

 74ص، 2989)علوان،داخل حممد:  املهارات ويساعدهو يف حتقي  التعلو يف اسرع وقت واقل جهد
 د االســلوب او الكيفيــة او االســالي  الــي يــتو هــا عمليــة التــدريس 2934ويعرفها.)لنطــاوي وامحــد:

 .95ص ،  2934)لنطاوي وامحد: وعملية التعلو د
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 الوحد  الد اس  :
 سلسـلة صـورة التالميـذ يف هـايقو   خط  دراسة " :ه  هـ  2629 يراها.)فر : كماالدراسية   والوحدة

 الـي املوضـوع من عل  موضوع وتنص  الدراسة وتوجيه  املعلو إشرا  حتت املتنوعة التعليمية األنشطة من
  285 -286يف حياكو. ص  تواجههو الي املشكالت من مشكلة عل  أو التالميذ كو

د الوحــدة الدراســّية بتّفــا د تنرــيو للنشــالات واخلــربات، وأمنــاط التعلــيو   Good.V: 1999)وعــر 
ّدد بالتعاون بن جمموعة من املتعّلمن ومعّلمهو د   امل تلفة حوس هد  معّن، أو مشكلة معّينة، حتف

 بعضـها مـ  باملوضـوع املرتبطـة واملفـاهيو املعلومـات واألفكـار جتمي ) اىل افا :هـ 2629 جان:.)وأشار
 كـد  إىلالفـا  وحـدة  يـت ولـذلك النقطـة. هـذ  حـوس الطالـ  وأفكـار  معلومـات توحيـد بقصـد البعت
 547 ص وأفكار   معلومات الطال  وحدة

 امل تلفـة واألفكـار حوهلـا املعلومـات تتجمـ  ارتكـاا نقطـةفـا أ) :ــ ه 2615 واليوسـف: األمحـد).ويـرى
 الوحـدات حمتـوى اختيـار وأن مواقـف احليـاة مـن موقـف أو ةالبيةـ لرـاهرة تعمـيو أو خـربة أو مشـكلة   ـل وقد

 .200 صوحاجاكو  الطلبة اهتمامات االعتبار .بنرر آخذين الدراسية واملادة املنهج  الكتاب عل  يستند
 الي الدر  ملادة اختيار  حسن يف املعلو فعالية عل : ه  الطريقة الي تعتمد    1005 األمن:.)ويرى
 ص - 223 ص. الطـالب.ايـدي  متنـاوس يف ووضـعها املصـادر ويف اختيـار تعليمهـا ملـرادا الوحـدة تشـملها
228. 

 .بافـــا د لريقـــة تدريســـية تتضـــمن جمموعـــة مـــن األنشـــطة واملهـــارات املعرفيـــة 2999عرفها.)الصـــرا : 
 والعمليــة املقســمة اىل مراحــل يقــو  هــا كــل مــن املــدر  والطلبــة يت للهــا اختبــارات تكــون متبوعــة بتقــد 

 . 20 :2999 :تغذية راجعة يف فاية كل مرحلة )الصرا 
بتفــا د جمموعــة اإلجــراءات الصــفية الــي يت ــذها املــدر  لتنفيــذ مــادة  . 1002)الرواضــية:  .وعرفهــا

دراســية معنيــة تضــ  التالميــذ يف مواقــف تعلميــ  متكاملــة ت ــري اهتمامــاكو وتتطلــ  مــنهو أنشــطة متنوعــة 
  .188، 1002األهدا  التعليمية )الرواضية، تلدي اىل بلوا جمموعة من 

 .بتفا د عبارة عن موضوع ها  مـن موضـوعات الدراسـة الـي كـو 1007وعرفها.)الشافع  وآخرون: 
املــتعلو امــ  حولــ  املعلومــات مــن كــل حقــل مــن حقــوس املعرفــة تتضــع جوانبــ  ويدرســ  الطالــ  متكــامال 

 . 1007:702د)الشافع  وآخرون:
 ال د يي:
هـ . نرا  شامل، يتكـون مـن أجـ اء مرتابطـة، شـتن  يف ذلـك شـتن أي نرـا  2615)احلميدان: يشري.

 . 28 – 23آخر، وعلي  فإن عملية التدريس تتو وف  خطة مرسومة حمورها األسا . ص 
قـــرارات مقصـــودة فالواجبـــات واألنشـــطة التعليميـــة ال يـــتو )هــــ .التدريس هـــ 2612ذكـــر. )شـــارلويت: 

تعــة، وإمنــا يــتو اختيــار أو بنــاء األنشــطة لكوفــا ختــد  األهــدا  التدريســية للمعلــو، والــي اختيارهــا جملــرد امل
 .38ص .حتكمها اهتمامات الطالب وقدراكو 
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 المواد االج ماع  :
 مـن العلـو  مسـتقاة مـواد مـن جمموعــةبتفـا " االجتماعيــة: هــ .املواد 2616 عمـرو: )آس .يعـر 
 لـدى أهـدا  املوالنـة ولتحقيـ  التـدريس لغـرض دراسـ  مـنه  يف حمتوياكـا ا ونرمـت صـيغت االجتماعيـة
 الـنفس وعلـو وعلـو االجتمـاع واجلغرافيا التاري  من كل يف والعمليات والنرريات املفاهيو وتشمل الطالب.
 28 ص "التعليو نرا  الرتبية يف أهدا  حس  االجتماعية العلو  فروع من وغريها الولنية والرتبية
 اإلنسان العالقة بن تعاجل الي املقررات مجلة " :بتفا  .  1002 واخلطي : .)دبورمن كل عرفها كما

 اإلنسـان بدراسـة عالقـات كـذلك وتعـق اجملتمعـات، مـن بغـري  وعالقـات اجملتمـ  فيـ ، يعـي  الـذي جملتمـ وا
 ماعيـاتاالجت وتشـمل العالقـات. هـذ  عـن تنشـت الـي واملشـكالت ببيةتـ  اإلنسـان وعالقـة سـلوك  وميـادين
 9ص " االجتماع وعلو واجلغرافيا التاري 
 حبكـو مـواد وكلهـا واجلغرافيـا، التـاري الي تشـمل  املدرسية املناه  ه  .هـ  2611ذكر)جامل  حن يف
 اإلنسـانية العالقـات بدراسـة تعـين وهـ  ومسـتقبل ، وحاضـرة وماضـي  وتطلعات ، تعاجل اجملتم  وواقع  لبيعتها

 لتلـك فعـل كـرد تبـدو الـي واملواقـف واملشـكالت أخـرى ناحيـة مـن ببيةتـ  نسـاناإل ناحيـة، وعالقـات مـن
 22 ص " .العالقات
 ميـادين مـن تسـت ل  الـي واملبـاد  األفكـار واملفـاهيو جمموعـة هـ ) :   1001 السـكران:) ويشـري

 حلـل  حياتـ يف يواجههـا الـي التلميـذ وقـيو ومهـارات .وقـدرات معرفـة تنميـة أجـل مـن االجتماعيـة العلـو 
 29 ص . احلياتية مشكالت 
 موضـوعات دراسـية وضـعت مـن تتكـون االجتماعيـة املـواد منـاه  بـتن القوس ميكن التعريفات تلك ومن
 ومكتوبـة تربويـة مرسـومة ألهـدا  حتقيقنـا والتعلـيو الرتبيـة واارة قبـل مـن موضـوعية علميـة أسـس ووفـ  بعنايـة
 العالقـات ودراسـة وأعـرا  وقـيو وتقاليـد عـادات مـن ال قـايفو  االجتمـاع  الـرتال دراسـة تتناوس حبي  بعناية

 واجناااتـ  ومسـتقبل  وماضـي  وحاضـر  وقضـايا  ومشـكالت  وتطلعاتـ  اجملتمـ  وآمالـ  وواقـ  والبيةـة اإلنسـانية
 ب . األفراد وارتباط الولن وح  الولنية وميادين  ومرافق  ومكتسبات 

 : دراسات سابقة الفصل الثاني

  .2991  )دراسة النعيم -2
اجريـــت الدراســـة يف جامعـــة املوصـــل كليـــة الرتبيـــة وهـــدفت الدراســـة اىل معرفـــة )اثـــر اســـت دا  لريقــــة 

  66الوحدات التعليمية يف تعلو بعت املهارات احلركية لتالميذ الصف االوس املتوس   بلل حجو العينة )
خرى جتريبيـة اسـت دمت لريقـة الطريقة التقليدية واأل تلالبا مت تقسيمهو اىل جمموعتن ضابطة است دم

الوحــدات،ومت اختبــار اجملموعتــان الضــابطة والتجريبيــة اختبــارا مقــنن جــاه  لقيــا  املهــارات احلركيــة وقــد  
است د  الباح  ملعاجلة البيانات احصائيا باست دا  االختبار التائ  ومعامل ارتباط بريسون، وقد اشارت 

املهـــارات احلركيـــة وهـــ  بـــذلك افضـــل مـــن الطريقـــة التقليديـــة  النتـــائ  اىل تقـــد  لريقـــة الوحـــدات يف تعلـــو
  . 2991)النعيم  
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  .2999دراسة الصرا  ) -1
اجريــت الدراســة يف جامعـــة املوصــل كليـــة الرتبيــة وهــدفت الدراســـة اىل معرفــة اثـــر لريقــة الوحـــدات يف 

هو اىل جممـوعتن   لالبـا مت تقسـيم64التفكري أالبتكاري والتحصيل يف العلو ، وكانت عينة تتكون مـن )
تسـم  بطريقـة الوحـدات واسـت د  الباحـ  يف معاجلـة  ةضابطة تدر  بالطريقـة التقليديـة واألخـرى جتريبيـ

البيانات احصائيا اسـت دا  االختبـار التـائ  ومعامـل ارتبـاط بريسـون،،وحققت لريقـة الوحـدات تقـدما يف 
  .2999حتصيل الطلبة لصاش اجملموعة التجريبية )الصرا  

  .1002ة الرواضية)دراس -7
ــــات الصــــف الســــاب  يف االردن  هــــدفت اىل معرفــــة )اثــــر اســــت دا  لريقــــة الوحــــدات يف حتصــــيل لالب
واحتفاظهن باملعلومات يف مادة اجلغرافية مقارنة بالطريقة التقليدية ، وقد اختـريت مدرسـة ملتـة االساسـية 

بــة اىل جممـــوعتن متكــافةتن مـــن   لال46للبنــات بطريقــة عشـــوائية حيــ  قســـمت عينــة الدراســة البالغـــة )
البوبن ،حي  درست حي  املتغريات )الذكاء والتحصيل يف مادة اجلغرافية ومستوى التحصيل الدراس  ل

اجملموعة التجربيية بطريقة الوحدات واجملموعة الضابطة بالطريقة التقليدية، اما اداة الدراسة فكانت متم لة 
ن نوع اختبار من متعدد ومت معاجلة البيانات احصائيا باست دا    فقرة م15باختبار حتصيل  تكون من )

االختبــار التــائ  واملتوســ  احلســاي واالاــرا  املعيــاري، وقــد اظهــرت النتــائ  اىل عــد  وجــود فــروت ذات 
  .1002داللة احصائية بن جمموعي البح  يف التحصيل واالحتفا  باملعلومات )الرواضية، 

  .1006دراسة سلطان ) -6
فت الدراســــة اىل معرفــــة )اثــــر اســــت دا  لريقــــة الوحــــدات يف اكتســــاب تالميــــذ الصــــف الســــاد  هــــد

  تلميــذا مت تقســيمهو اىل جممــوعتن 40االبتــدائ  للمفــاهيو ال منيــة يف مــادة التــاري  ،بلل حجــو العينــة )
وعي البحـ  ضابطة تدر  بالطريقة التقليدية وجتريبية تدر  بطريقة الوحدات وقد كافتة الباح ة بـن جممـ

يف حتصيل التالميـذ يف مـادة التـاري  واملعـدس العـا  للمـواد الدراسـية للصـف اخلـامس االبتـدائ  يف املسـتوى 
التحصيل  لالبوبن، وقد است دمت الباح ة اداة جاه ة عل  عيني البح ،ومت معاجلة البيانات احصائيا 

نتــائ  وجــود فــرت ذي داللــة احصــائية بــن باســت دا  معامــل ارتبــاط بريســون واالختبــار التــائ ،أظهرت ال
متوس  الدرجة الكلية لالختبارين القبل  والبعدي يف اكتساب املفاهيو ال منية لدى التالميذ الذين درسوا 
مادة التاري  بطريقة الوحدات وكذلك اليوجد فرت بن متوس  الدرجة الكلية لالختبارين القبل  والبعدي 

  .1006  الطريقة التقليدية )سلطان، لدى التالميذ الذين درسوا وف
  .1008بار )احلندى لقمان حممد امن  دراسة -5

أجريـــت يف جامعـــة املوصـــل وهـــدفت الدراســـة إىل معرفـــة اثـــر اســـت دا  لريقـــة الوحـــدات يف اكتســـاب 
املفاهيو الفقهية لدى لالب قسو الرتبية اإلسالمية يف كلية الرتبية األساسية يف جامعة املوصل،حي  بلل 

  للبا ولالبة من للبة الصف ال ال  قسو الرتبية اإلسالمية مت تقسيمهو إىل جمموعتن 53جو العينة )ح
 لالبـا مت تدريسـهو باسـت دا  لريقـة الوحـدات واألخـرى ضـابطة بلـل 19األوىل جتريبية بلل عدد أفرادها )

،وقـــد أعـــدت الباح ـــة اداة   والـــي مت تدريســـهو باســـت دا  الطريقـــة التقليديـــة )اإللقاء 18عـــدد أفرادهـــا )
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  فقـرة بصـيغة االختيـار مـن متعـدد ومت التتكـد مـن صـدت وثبـات االداة وصـعوبة الفقـرات 74مكونة من )
ـــة )كيـــودر ريتشاردســـون  وقـــد توصـــل  واســـت دمت الباح ـــة الوســـائل اإلحصـــائية االختبـــار التـــائ  ومعادل

اجملموعــة التجريبيــة الــي درســت وفــ   الباحــ  اىل وجــود فــرت ذي داللــة إحصــائية بــن اجملمــوعتن لصــاش
 .44ص  ،1008)احلبار:لريقة الوحدات.

 مناقشة الدراسات السابقة:
 من خالس ما تقد  من دراسات سابقة يتسق للباح  ان يستنت  مايايت:

تــــدخل يف نطــــات الدراســــات التجريبيــــة، كدراســــة حممــــد بــــن تشــــاهت كوفــــا أن هــــذ  الدراســــات -2
هــا يف دراســة يف مقــرر التوحيــد لتالميــذ الصــف ال الــ  املتوســ  وفــ  لريقــة هـــ  الــي قــا  2615عــوض)

هـدفت اىل الـي  يف جامعـة املوصـل،  1008)حممد امن احلبار  الوحدات التعليمية و دراسة ندى لقمان
معرفة اثر است دا  لريقة الوحدات يف اكتساب املفـاهيو الفقهيـة لـدى لـالب قسـو الرتبيـة اإلسـالمية يف  

  ودراســــة ســــلطان 1002 ودراســــة الرواضــــية)2999وكــــذلك دراســــة الصــــرا ) ،الرتبيــــة األساســــيةكليــــة 
 ، يف حـن الدراســة تــدخل ضــمن الدراســات الوصــفية يف حتليــل االجــراءات العمليــة لتطبيــ  هــذ  1006)

 الطريقة يف اجملاس العمل .
حتليـــل  يفعلومـــات املو جلمـــ  البيانـــات  وســـائل احصـــائية متعـــددة تالدراســـات اســـت دمهـــذ  ان  -1

ـــائ  ومعادلـــة )كيـــودر ريتشاردســـون  نتـــائ  البحـــ  ومـــن هـــذ  الوســـائل  يف دراســـة )احلبـــار، االختبـــار الت
   فقــــد اســــت دمت، االختبــــار التــــائ  ومعامــــل ارتبــــاط بريســــون،2991 ، امــــا دراســــة )النعيمــــ  1008

اســــت دمت دراســــة ،و االختبــــار التــــائ  ومعامــــل ارتبــــاط بريسون ، 2999واســــت دمت دراســــة )الصــــرا  
  ،1006اما دراسة )سلطان، االختبار التائ  واملتوس  احلساي واالارا  املعياري  ، 1002)الرواضية،

فافا م تست د  الوسـائل ألفـا جـاءت ضـمن اما الدراسة احلالية  ،معامل ارتباط بريسون واالختبار التائ 
 الدراسات التارنية يف حتليل تدريس لريقة الوحدات.

  46لالبا ولالبة اىل )  66وقد تراوحت هذ  مابن ) تباينت هذ  الدراسات يف احجا  عيناكا -7
 التجربة.  لالبا ولالبة ويايت هذا التباين يف احجا  العينة اىل مدى توفر الوقت املتام للباح  يف است دا

اسـة الوحيـدة حسـ  علـو انفردت الدراسة احلالية عن بقية الدراسات السـابقة املـذكورة كوفـا الدر  -6
  الباح  الي است دمت اجلان  التحليل  يف كيف  تنفيذ هذ  الطريقة واإلجراءات املرافقة هلا.

 مدى استفادة الدراسة الحالية من لدراسات السابقة:
 ميكن تل ي  اوج  استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة يف النقاط االتية:

 ذ  الدراسة ولريقة عرضها.حتديد االلار النرري ه .2
 لريقة عرض الدراسات السابقة ولريقة اختيار العينة وتنفيذ خطوات الدراسة. .1
االتفات م  الدراسات عل  اعطاء اتية لطريقة الوحدات يف البح  والدراسة كوفا ااابية املتعلو يف  .7

 العملية التعليمية.
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 الفصل الثالث: )االطار النظري(

 مقدمة:
س الباح  الدراسات السابقة يف الفصل الساب  وقا  الباح  مبناقشتها وما هلا من عالقة بعد ان تناو 

 بالدراسة احلالية، ولغرض حتقي  اهدا  الدراسة قا  الباح  بشرم وايف ملفهو  تطور الوحدات وأنواعها.
 / تطور مفوم الوحدات الدراسية  Units :الوحدات

  تربويـة أك ـر ائـة، بـدأت منـذ قـرن مـن الـ من احملـاوالت إلاـاد لر   الرتبوية املست دمائنررا لعقو الطر 
فاعليــة يف تنرــيو املــنه  املدرســ  أو كطريقــة للتــدريس، ومــن أبــرا االجتاهــات يف هــذا املضــمار هــ  أفكــار 

 .Jone – F – Herbantهريبارت 
 (1841د  1776أفكار هريبارت: )
تقرائية أو االســتنتاجية او اهلربارتيــة، تقــو  هــذ  االســ)لطريقــة   افــا تســم  با1007يشــري، )الــدليم : 

الطريقة عل  النم  العقل  وترت  اخلطوات فيها ترتيبا تصاعديا وفكريا وتبـدأ بدراسـة اجل ئيـات وفحصـها 
ومالحرة نتائجها واملواانة بينها وتعر  أوج  الشب  والختال  بينهما وان أسا  هذ  الطريقة ه  نررية 

األخــرية يــرتاكو بعضــها فــوت بعــت أو  البشــري يتكــون مــن املــدركات الفكريــة وهــذ  تربويــة تــرى أن العقــل
وهكـذا  يرتب  بعضها بـالبعت اآلخـر وان هـذ  األفكـار تتفاعـل مـ  بعضـها الـبعت فتنـت  أفكـار جديـدة 

)الـدليم :  العـرض والـرب  واالسـتنباط والتطبيـ .-وض  هربـارت اخلطـوات املنطقيـة اخلمـس وهـ : املقدمـة
  91ص  ،1007

وخطواتـ  يف التـدريس تشـتمل والطريقة اهلربارتية تتـدخل مـ  لريقـة احملاضـرة والنقـاش ومـن أهـو مبادئها
 عل :
حيــــ  يبــــدأ املــــدر ، درســــ  مبقدمــــة ذات معــــان واضــــحة ومعــــار  مفهومــــة  األعــــدادالتمهيــــد أو -2

 ومرتبطة ةربة التالميذ السابقة.
 ة، والي يرغ  بتعليمها هلو.عرض احلقائ  اجلديدة إىل الطلب العرض: يتو-1
 رب  اخلربات واملعلومات كما جاء يف التمهيد والعرض. :الرب -7
حي  يقد  املدر  بعت األم لة املتعلقة باملوضوع جلل  انتباههو ولتع ي  ما  :التنريو أو التعميو-6

 ينبغ  تركي   من مفاهيو لديهو.
اهيو عل  حل مشكالت يفاثلـة أو جديـدة قـد يطب  الطال  ما تعلم  من حقائ  أو مف :التطبي -5

  106 : 2949عبد الع ي )يتعرض هلا. )
إال أن املي ة الي   .2937الدي ،:ويفا يالحظ أن االست دا  اآل  هلذ  الطريقة قد أفقدها قيمتها. )

لثر ذلـك يف جاء ها هريبارت، ه  أن  أبرا دور وحدة املادة الدراسية وتنريمها بدال من فعلها جم أة يفـا يـ
حتقيـــ  األهـــدا  املتوخـــاة مـــن تدريســـها. وهـــذا التنرـــيو يعتـــرب بدايـــة اســـت دا  فكـــرة الوحـــدة الدراســـية يف 

 6 ،ص2937الدي ،:املناه  املدرسية. )



 
 

578 

 31 :ال دد

 

 طريقة دالتن:
وتعق لريقة الواجبات وه  احدى لرائ  التدريس احلدي ة، والي تنس  اىل )هيلن باركهرست  الي 

  يف دالتون بوالية تكسا  بتمريكا حي  ذكر الكل ة 2910يف نشاة هذ  الطريقة عا  )يعود هلا الفضل 
هــــ  ص 2615هــــ ، ان هـــذ  الطريقـــة حتـــتفظ بـــاملواد الدراســـية التقليديـــة. الكلـــ ة و تـــار )2615و تـــار )
200  

هـا تقو  هذ  الطريقة عل  أسا  التعاقد. حي  يتف  التلميذ مبوج  عقـد علـ  دراسـة وحـدات نتار 
التلميـــذ وحيـــدد هلـــا الوقـــت الـــالا  لدراســـتها، وللتلميـــذ احلريـــة يف االنتقـــاس بـــن صـــفو  )معامـــل  املدرســـة 
)معمــل للعلــو ، وآخــر للرياضــيات وآخــر للغــات وهكــذا  حيــ  كانــت تعتــرب املدرســة )معمــل اجتمــاع   

وحينمـــا ينتهـــ   . ويكـــون دور املـــدر ، مرشـــد وموجـــ  لنشـــاط التلميـــذ يف املعمـــل 39صعبـــد الع يـــ  ،: )
التلميـــذ مـــن دراســـة الوحـــدة يـــلدي بعـــت االختبـــارات ليتعـــر  املـــدر  علـــ  مـــدى مـــا تعلمـــ  أو اســـتفادة 

الــــدمرداش،  ، )39ص :عبــــد الع يــــ )  ،245 ،:ص2985محــــدان،: الطالــــ  مــــن الوحــــدة الدراســــية. )
  .274ص :،2941)

ينــــات او التعهــــدات او هـــــ  أن هلــــذ  الطريقــــة عــــدة تســــميات منهــــا لريقــــة التعي2614وأوضــــع فــــر  )
 . 238هـ  ص2614امل تربات او املكتبات. فر  )

نالحــــظ أن هــــذ  الطريقــــة نبهــــت إىل حاجــــات التالميــــذ وإىل ضــــرورة إتبــــاع مــــنه  وحــــدة املـــــادة يف 
 التدريس.

 مفهوم الوحدة عند هنري موريسون:
فرد )الطال   وهـ  رأى موريسون بتن املدرسة غري قادرة عل  إحدال التتقلو املطلوب لدى سلوإ ال

بطريقتهــا احلاليــة يف التــدريس واعتمادهــا علــ  التحفــيظ والتســمي  وعلــ  تفتيــت املــنه  املدرســ  إىل مــواد 
مبع رة تلدي إىل قصور يف حتقي  أهدا  الرتبية، لذا رأى بتن است دا  لريقة الوحـدات يف إعطـاء معرفـة 

إ املـــتعلو، ووضـــ  خطـــة أللـــ  عليهـــا خطـــة )كليـــة وشـــاملة  تـــلدي إىل إحـــدال التغيـــري املطلـــوب يف ســـلو 
  .678ص :2937الدي ، ) أملقرتحةموريسون، نوردها )باختصار  لتدر  الوحدات 

فيهــا املــدر  مــن استكشــا  واقــ  التالميــذ ومعرفــة ميــوهلو  حيــاوس: Explorationاالستكشــا  -2
 بالنسبة ملوضوع الوحدة وقد نتخذ ما بن نصف ساعة أو عدة حص .

يعـــرض املـــدر  فيهـــا النقـــاط األساســـية عـــن الوحـــدة بشـــكل تعميمـــات : Presentationالعـــرض -1
وحقائ  أساسية تاركا التفاصيل للطال  مست دما لريقة اإللقـاء، ويف فايـة العـرض يستكشـف مـدى مـا 
تعلم  التالميذ عن لري  لرم بعت األسةلة، وأحيانا يعيد املدر  بعت احلقائ  مرة أخرى يف حالة عد  

 هلا.فهمهو 
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وفيهــــــا يوجــــــ  املــــــدر  الطــــــالب إىل األســــــةلة الــــــي مطلــــــوب مــــــنهو  :Assimilationالســــــتيعاب -7
بالتفصــيل، كمــا يــ ودهو بــاألدوات والنمــاذ  واألجهــ ة الــي تســاعدهو يف دراســتهو، وتعطــ  لكــل لالــ  

 بي .الفرصة اخلاصة ب  لالنتهاء من املهمة املكلف ها، وقد تستمر هذ  املرحلة عدة أيا  أو أسا
وفيهـــا ي بـــت التالميـــذ أفـــو قـــد اســـتوعبوا الوحـــدة الدراســـية وتـــتو هـــذ   :Organizationالرتتيـــ  -6

 املرحلة عن لري  االختبارات عادة.
وفيها يقو  التلميذ بطرم ما تعلم  بصورة تقارير أو منافسات صفية ملعرفة : Recitationالتسمي  -5

  .660 – 673ص :2937الدي ، مدى استيعاهو للوحدة الدراسية )
 ومن امل خذ الي تطرم عل  لريقة موريسون كوفا:

 م كتو بتغراض وحاجات التالميذ. –أ 
 م تتع هلو الفرصة يف املشاركة بت طي  الوحدة األساسية. –ب
 م تدرب الطالب عل  التفكري الناقد أو حل املشكالت. – 

بــــل وســــيلة لرتتيــــ  وتنرــــيو املــــادة  وحقيقــــة موريســــون أن الوحــــدة ليســــت لريقــــة للتــــدريس فحســــ 
  ومــن ااابياكــا األساســية هــ  أفــا قــدمت مفــاهيو 33ص :،2946الــراوي: األساســية واملــنه  الرتبــوي )

 جاه ة وقابلة للتطبي  حوس لبيعة الوحدة الدراسية.
 منهج النشاط وتطوير الوحدات الدراسية:

ه  وحماولـة إلبـراا وحدتـ ، بعـدها بـدأ علمـاء اجتـا  الرتبـوين هـو معاجلـة تفكـك املـنالحظ الباح  ان 
النفس يهتمون بالطفل واعتربو  هو مرك  التعليو والتعلو، والبد أن تتام ل  الفرصـة بـتن ميـار  النشـالات 
الـي تتفـ  مـ  ميولـ  وحاجاتـ  وعلـ  أتيـة ربـ  الدراسـة باحليـاة، فرهـرت منـاه  النشـاط الـي تـربا ااابيـة 

، وهــذا يســاعد علــ  حتقيــ  األهــدا  الرتبويــة بصــورة أعــو وأمشــل كمــا ســنرى يف الطالــ  يف عمليــة الــتعلو
 دراستنا هذ .

 االسس التي تقوم عليها طريقة الوحدات:
مــن خــالس التطــور التــارن  ملفهــو  الوحــدات وتطبيقاكــا يف مــدار  متعــددة نالحــظ أن األســس الــي 

 تقو  عليها الوحدات الدراسية ه :
، حماولن بذلك إبراا ما بن فـروع املعرفـة اإلنسـانية مـن تـراب  و اسـك أملعرفةالتتكيد عل  وحدة  -2

موضـــوع )حيـــ  أن املنـــاه  التقليديـــة جـــ أت املـــادة الواحـــدة إىل أجـــ اء دقيقـــة جـــدا. فعلـــ  ســـبيل امل ـــاس 
وية معينة، فتن  يدر  يف مادة الرتبية الولنية وكذلك يف اجلغرافية والتاري ، وكل ينرر هلا من اا االستعمار 

نالحظ أن املعرفة عن حالة واحدة جم أة وبالتا  فان استيعاها من قبل الطال  يكون صعبا، أما يف حالة 
الوحــدات فســيكون اإلملــا  شــامال جلميــ  وألــرا  الوحــدة الدراســية ســواء كــان هــذا االهتمــا  مركــ ا علــ  

احلقــــائ  العلميــــة املرتبطــــة باملــــادة  ميــــوس ومتطلبــــات التالميــــذ واملشــــكالت والتحــــديات الــــي تــــواجههو أو
 الدراسية.
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 ربـــ  الدراســـة باحليـــاة: ونعـــين بـــ  اكتســـاب التالميـــذ خلـــربات متعـــددة بطريقـــة وظيفيـــة، حيـــ  إن -1
املنــاه  التقليديــة وضــعت ســـدودا بــن حمتوياكــا وبـــن حيــاة وبيةــة التلميــذ، يف حـــن التــدريس اجليــد ملـــادة 

املالحرة املباشرة للرواهر الطبيعية والبشرية احمليطة باملدرسة أو يف بيةة  اجلغرافية م ال يعتمد باألسا  عل 
 . واالســت دا  اجليــد 52، 2911الكرمــ : الطالــ  واالســتعانة باملالحرــة غــري املباشــرة للغــرض نفســ  )

 لطريقة الوحدات يف تدريس املواد االجتماعية يهيئ للتالميذ فرصة املشاركة والتعر  علـ  مشـاكل بيةـتهو
 احمللية من خالس مج  املالحرات والبيانات واحلقائ  املتصلة مبوضوع الوحدة الدراسية.

خـالس  حي  يقو  الطلبة مبمارسة  تلـف األنشـطة الفكريـة واحلركيـة ألنشاطالدراسة عل  أسا   -7
   الوحــدة الدراســية، ملــا يتطلبــ  تــدريس الوحــدة مــن وقــت وبــذلك ال تكــون الدراســة نرريــة فقــ  وإمنــا  ــ

النررية بالتطبي  العمل ، كما تراع  هذ  الطريقة الفروت الفردية بن الطالب من خالس يفارسة كل واحد 
 منهو ألنواع النشاط ملبيا بذلك رغبات  وحاجات ، باإلضافة إىل كوفا تلا متطلبات اجملتم  املتطور ككل.

 ربة )املعرفـــة، املهـــارات، أســــلوبأتاحـــت هـــذ  الطريقـــة بالعنايـــة  ميـــ  جوانـــ  اخلـــ أخلـــربةمشـــوس  -6
التفكــري، االجتاهــات والقــيو، امليــوس والعــادات، التــذوت والتقــدير وذلــك لــرتاب  املوضــوعات ولــوس الفــرتة 

  .138ص :،2931الدمرداش: ) ألوحدة ،املستغلة يف تدريس 
التعاون فيمـا   هذ  الطريقة روم اجلماعة و :تنموالتالميذالتعار  املشرتكة والت طي  بن املدر   -5

بن التالميذ أنفسهو، أو بينهو وبن كادر املدرسة التعليم  من جهة أخرى وه  بذلك حتق  هدفا تربويا 
ســاميا، حيــ  أن ختطــي  الوحــدة وحتديــد أهــدافها وتوايــ  العمــل وتقــو  نتائجــ  يكــون للتالميــذ فيــ  دور 

ستفيد منها الطال  يف حيات  العمليـة وخاصـة اااي يف تقرير  ويكون للعمل التعاوين البناء صورة مشرقة ي
مــا يتعلــ  بالتعــاون وبــاحرتا  اآلراء امل تلفــة وتغيريهــا إذا مــا ثبــت صــحتها، وبالتــا  تصــبع املدرســة مكانــا 
لتع ي  ال قة بالنفس بدال من املدار  التقليدية الي تعتمد عل  احلفظ والتلقن وأنرمة االمتحانات احلالية 

ص :،2937الـدي :سة مصدرا للقلـ  والتـوتر بـدال مـن وظيفتهـا االجتماعيـة األساسـية )الي جعلت املدر 
650.  
مــوالن القــوة والضــعف للمــدر  والتلميــذ معــا حيــ  يكــون ملعرفــة  ألســليمةمراعــاة أســس التقــو   -4

 التقو  شامال ومتكامال ومستمرا لواس تدريس الوحدة.
 انماط من الوحدات:

 Subject matter unitsوحد  الماد :  
 تدور حوس حمور رئيس من املادة املدرسية، تتجم  حوس حقائ  ومفاهيو املتصلة ها م ل:

 وحد  د اس   محو ها موضوع  ئ سي م  الماد  الد اس  : –أ 
  276  :2985األمن) )االستعمار وحركة التحرر العري  )النف  العري ،

 وحد  د اس   محو ها مشكل  م  ن : - 
 من الريف إىل املدن  )ال راعة ومشاكلها يف العرات  )االنفجار السكاين يف مصر )اهلجرة 
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 وحد  د اس   محو ها قاعد  أو تق  م: -ج
 )الوحدة العربية حتو تارن  وضرورة مصريية تفرضها ظرو  الطبيعة وحاجات اجملتم  

 وحد  اس  راض  ... -د
ليونــانين دراســة تســتعرض شــع مرــاهر هــذ  احليــاة )احلضــارة اليونانيــة  حيــ  ترمــ  إىل دراســة حيــاة ا

 .78  ص2941الدمرداش:)وغريها، ودينية سياسية، واقتصادية،
من خالس هذ  املواضـي  يتبـن لنـا تـدريس الوحـدة قـائو علـ  تنرـيو احلقـائ  واملعلومـات املتعلقـة حبالـة 

لناحيـة اجلغرافيـة مـن حيـ  أثـر معينة ضمن إلار واحد، فم ال، ال راعة ومشاكلها يف العرات، تـدر  مـن ا
يف هــذا اجملــاس كمــا  العمليــة ادراســة تطبيقاكــالعوامـل الطبيعيــة والبشــرية عليهــا وتوايــ  منتجاكــا جغرافيــا مــ  

تــدر  مــن الناحيــة التارنيــة ملعرفــة األنرمــة السياســية ودورهــا يف تشــري  القــوانن واألنرمــة الــي هلــا عالقــة 
تدر  يف موضوع الرتبيـة الولنيـة مـن حيـ  اجنـااات ال ـورة يف حـل مشـاكل  بتطور ال راعة أو ختلفها، كما

اقتصادية للبلد ومنها ال راعة والتشريعات الي أصدركا حكومة ال ورة م ال حلل هـذ  املشـكلة. نالحـظ أن 
جت ئــة هــذ  املــادة يــلدي إىل تفككهــا وعــد  اســتيعاها بشــكل متكامــل وواضــع، يف حــن تدريســها بطريقــة 

 ات يساعد عل  فهو جوهر هذ  املشكلة وإبعادها عن  تلف اجلوان  يف مادة واحدة.الوحد
 وحد  الخبر : 

يكون حمورها حاجـات التالميـذ ومشـكالكو أو حاجـات ومشـكالت جمـتمعهو فهـ  مسـتمدة أساسـا 
   214 :،2985االمــن، مــن املواقــف واملشــكالت الــي تلــا رغبــة التلميــذ وميولــ  واجتاهاتــ  يف حلهــا: )

كيـــف تعمـــل خارلـــة أو وســـائل إيضـــام ملـــادة اجلغرافيـــة، كيـــف نســـهو يف مســـاعدة العمـــل الـــولين، كيـــف 
تساهو يف تقوية اجلبهة الداخلية، كيف ترشد االستهالإ يف الطاقة الكهربائية يف ضوء األعمـاس اإلرهابيـة 

 الي تستهدفها والبد من اعتماد معايري لتنريو حمتوى اخلربة تتم ل يف:
التعليميــة يف الوحــدة الدراســـية البــد أن تكــون مرتبطــة رأســيا، مبعـــق أن  اخلــربات إن :ســتمراريةأال –أ 

اخلــربة احلاضـــرة تســـتند إىل خــربة ماضـــية وتـــلدي إىل خــربة الحقـــة وهكـــذا أي إن النشــاط يف الوحـــدة الـــي 
 يدرسها التلميذ يف املرحلة اإلعدادية تبق عل  نشاط التلميذ يف املرحلة املتوسطة.

باالستمرار، وهكذا يلكد عل  أن كل خربة تالية مبنيـة علـ  خـربة سـابقة ملكـدة  ويتصل :ألتتاب  -ب
 عل  العم  والسعة للمسائل واألمور الي تتضمنها اخلربة.

النرـرة األفقيـة بـن خـربات املـنه  وتنريمهـا ينبغـ  أن تـتو بطريقـة تسـاعد علـ   أي أن :ألتكامل - 
 . 296 ، ص2984ابراهيو، لل ربة. )حتقي  نررة موصدة منسقة 

 تخطيط الوحدات:

 اخ  ا  موضوع الوحد : -3
 نتار املدر  موضوع الوحدة عل  أسا :

 عالقتها باملنه  املدرس  املقرر. –أ 
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  يلهـا حلاجـات أساســية مـن حاجــات الطلبـة أو ملشـكلة اجتماعيــة عامـة ويف كــال احلـالتن علــ   -ب
ــــذ وةصــــائ  منــــوهو املــــدر  أن يلــــو حباجــــات ومشــــكال ومشــــكالت جمــــتمعهو  الســــيكولوج ت التالمي

وأحواهلو املن لية وخلفياكو الفكرية وغريها من احلقائ  الي خت  الطلبة واجملتم  لك  تكون الوحـدة ذات 
  .18 االمن:أهدا  واضحة وملبية حلاجاكو وحاجات جمتمعهو )

واالختبــارات واملقــابالت الش صــية ومراجعــة علــ  هــذا األســا  يســتعن املعلــو بــإجراء االســتفتاءات 
ســجالت البطاقــة املدرســية لتعيــن ومعرفــة حاجــات التالميــذ اإلاابيــة ومشــكالكو لغــرض حتديــد موضــوع 
الوحـــدة الدراســــية هــــذا باإلضـــافة إىل كــــون مشــــاركة التالميـــذ اإلاابيــــة يف اختيــــار موضـــوع الوحــــدة اعــــل 

ــ  . وعلــ  املــدر  أن يطلــ  علــ  213 ،ص2985االمــن، تعلو )مســاتتهو ااابيــة يف عمليــة التعلــيو وال
فلسفة اجملتم  وأهداف  الرتبوية وتراث  ال قايف واحلضاري واملشكالت الي يعاين منها وكذلك أن يطل  علـ  

   بشكل جيد وواع .656ص – 22ظرو  البيةة احمللية للمدرسة )
 تحديد األهداف: -1

سـلوكية )اخلاصـة  والـي يتـوخ  حتقيقهـا أو غرسـها لـدى التالميـذ، البد من حتديد األهدا  العامـة وال
والبد أن ختط  هذ  األهدا  بشكل واضع وسليو لغرض أن تكون النتائ  واضحة وسليمة، والبـد مـن 

 مراعاة النقاط التالية يف حتديد أهدا  الوحدة:
 وضا إ ا  عام لألهداف: –أ 
مات ذات العالقة بالوحـدة الدراسـية وكـذلك نـوع املهـارات أي أن تتناوس األفكار األساسية أو التقيي 

الي ميكن حتقيقها واالجتاهات والعادات الي تنوي غرسها يف التالميذ، ويفا سب  نالحظ بتن إملا  املدر  
هــذ  اخلصــائ  تســاعد  علــ  أن يطلــ  علــ  اجلوانــ  األساســية يف موضــوع الوحــدة إضــافة إىل املهــارات 

 س الي حتققها الوحدة يف التالميذ.واالجتاهات وامليو 
 تحديد مح وى  ل هدف وذل  م  خال : - 
 ارتباط األهدا  مبوضوع الوحدة. -2
االهتما  بتحديد صياغة كـل هـد ، أي االبتعـاد عـن العموميـات يف صـياغة اهلـد  وكلمـا كـان  -1

 اهلد  حمورا  كن املدر  من حتقيق .
 تها إىل مواقف سلوكية.أن تكون األهدا  واضحة وميكن ترمج -7
 أن تكون يفكنة التحقي  ضمن ظرو  املدرسة وإمكاناكا املادية. -6
 أن تكون مناسبة م  الوقت احملدد لتدريس الوحدة. -5
  .640-654 ،ص2937الدي ، )ألتالميذالفروت الفردية بن االهدا  أن تراع   -4

لســلوكية، وهــذا يفــا يســاعد  علــ  تنفيــذ علــ  املــدر  أن يطلــ  ويــتفهو علــ  كيفيــة صــياغة األهــدا  ا
ختطــي  الوحــدة بشــكل ســليو. وعليــ  أن يســتس نفســ  دائمــا، مــا هــ  األســباب الــي تــدعو  لدراســة هــذ  
الوحــدة، أو أج ائهــا، ومــا هــ  املهــارات اجلديــدة الــي ينبغــ  غرســها لــدى الطلبــة، ومــا هــ  املشــكالت أو 
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جــــابر، ة والــــي ســــتجعل الطلبــــة مهتمــــن بدراســــتها )اخلــــربات الــــي ينبغــــ  عليــــ  أن اعلهــــا ضــــمن الوحــــد
  ، هذ  التسا الت جتعل األهدا  واضحة بالنسبة للمدر .223 ،:2986/2985
 ألمح وى:تنظ م  -ج

مـــن خـــالس صـــياغة األهـــدا ، أصــــبع واضـــحا مـــا هـــو املطلــــوب بالتحديـــد أن يتعلمـــ  التالميـــذ مــــن 
ربات التعليميـة منرمـة منطقيـا حبيـ  يـدرإ التلميـذ معلومات أو يفارسة أنشطة معينة، والبـد أن تكـون اخلـ

، أي السـيكولوج  . وأن يراع  يف تنرـيو احملتـوى األسـا  16ص ابو العبا :العالقة بن خربة وأخرى )
الــــدي ، أن يتفاعــــل املــــتعلو مــــ  موقــــف لــــ  أتيــــة بالنســــبة لــــ  ومــــن خاللــــ  يكتســــ  خــــربات متكاملــــة )

  .640،ص2937
  ل م  :اخ  ا ات األ شط  ال  -1

يقو  املدر  باختيار أنشطة تعليمية هلا عالقة بتهدا  تدريس الوحدة وميارسها التالميذ أثنـاء دراسـة 
  . ومن األسس الي ا  مراعاكا الختيار األنشطة التعليمية ه :218 :،2985االمن، الوحدة )
 أن تكون األنشطة امل تارة هلا عالقة بتحقي  أهدا  الوحدة. –أ 
 عاجل مشكالت ذات معق بالنسبة للتالميذ.أن ت -ب
أن تكــون األنشــطة التعليميــة  تلفــة منهــا فرديــة أو مجعيــة والبــد أن يلخــذ بنرــر االعتبــار الفــروت  - 

 الفردية بن التالميذ لدى تواي  األنشطة عليهو.
مـا هـو  أن يتضمن النشاط توجيها واضحا من قبل املـدر ، مـ ال القيـا  برحلـة إىل معمـل إنتـاج  -د

املطلوب من هذ  الرحلة، ما هـ  األسـةلة، كيفيـة التحـدل مـ  املسـلولن ولـرم األسـةلة، مـا هـ  األشـياء 
 ،ص2931الــــدمرداش،   و )642 - 640 ،ص2937الــــدي : الـــي اــــ  أن ينتبــــ  إليهــــا التلميــــذ ؟ )

191 - 196.  
قــو  هــا فهنــاإ أنشــطة علــ  املــدر  أن يقســو هــذ  األنشــطة حســ  مراحــل العمليــة التعليميــة الــي ت

 تست د  كمدخل للدر  وأخرى مصاحبة ل  وأخرى ختامية للمراجعة وتل ي  حمتوى الوحدة الدراسية.
 ال خط   واإلعداد ل مل   ال قويم:  -4

بعــد أن توضـــحت األهـــدا  لـــدى املـــدر  عليـــ  إذن أن يقـــيس مـــدى اســـتفادة التالميـــذ مـــن الوحـــدة 
هلا، وهذا يتطل  من  إجراء تقو  مسـتمر مصـاح  لعمليـة التـدريس  الدراسية عل  ضوء األهدا  املقررة

لغرض معرفة جوان  القوة والضعف لدى التالميذ... بناء لقدرة وصياغة وض  اختبارات وحتديـد وسـائل 
ومواقف يست دمها املدر  أثنـاء وبعـد تـدريس الوحـدة لقيـا  اسـتيعاب التالميـذ لألهـدا  الـي وضـعت 

  .196 - 191 ،ص2931الدمرداش،   و )642 - 640 ،ص2937الدي : للوحدة الدراسية. )
 الوسائل ال  ل م  : -5

إن التـــدريس النـــاجع للوحـــدة الدراســـية يتطلـــ  تـــوفري وســـائل تعليميـــة تســـاعد علـــ  غـــر  األهـــدا  
واالجتاهــات لــدى الطلبــة م ــل املصــورات، واخلــرائ ، واألفــال  الســينمائية، والكراســات والكتــ ، واجملــالت 
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الـــــدي : ) .غريهـــــا مـــــن األمـــــور الـــــي يراهـــــا املـــــدر  مناســـــبة إلحـــــدال الـــــتعلو املطلـــــوب لـــــدى التالميـــــذو 
  .196 - 191 ،ص2931الدمرداش،   و )642 - 640 ،ص2937
 مراج   الخط : -6

علــ  املــدر  أن يراجــ  اخلطــة )مــا برجمــ  عـــن الوحــدة  بتــتين ملعرفــة جوانــ  احلضــور فيهــا لتالميـــذها 
دا فيها قبل الشروع بتدريسها عل  الطـالب. والبـد مـن االسـتعانة ةـربات الرتبـوين ومـن وإعادة النرر جمد

الـدي : هلو باع يف هـذا اجملـاس لغـرض مشـاركتهو يف صـياغة الوحـدة وبرجمتهـا بشـكل يـلدي إىل جناحهـا. )
  .196 - 191 ،ص2931الدمرداش،   و )642 - 640 ،ص2937

 مرجع الوحدة:
الوحــدات، الحرنــا بــتن املــدر  يقــو  بوضــ  خطــة تفصــيلية مــن خــالس  مــن خــالس دراســتنا ملوضــوع

خربتــ  باالشــرتاإ مــ  تالميــذ  لغــرض حتقيــ  األهــدا  املنشــودة مــن تــدريس الوحــدة. وهــذا العمــل لــيس 
بــاألمر اهلــن وإمنــا يتطلــ  خــربة وبــاع لويــل ومعرفــة واســعة باملــادة وكــذلك باجتاهــات وميــوس الطلبــة الــذين 

ا  إىل جهد متواصل، لذا أخذ املربون والرتبوين يفكرون يف إااا دليل للمدر  يعينـ  يدرسهو، وهذا حيت
االمن،ص : )ألتاليةيف تدريس الوحدة، هذا الدليل هو ما نطل  علي  مرج  الوحدة، وهو يتضمن األمور 

  185، ص2931الدمرداش، ) ، 643 - 645،ص2937الدي ،  و)71 - 72
 :ألوحد عنوان  

 اسو حمور يشري إىل نوعية حمتواها ولبيعتها العامة. كل وحدة هلا
  مقدمه: 

يوضــع فيهــا خالصــة مركــ ة ملوضــوع الوحــدة ومغــ ا  بالنســبة للتالميــذ واألنشــطة والفعاليــات املصــاحبة 
 للتدريس.

 األهداف:  
مـــن خـــالس دراســـتنا بشـــكل عـــا  لألهـــدا  وميكـــن أن نقـــوس بـــتن وضـــ  أهـــدا  حمـــددة تراعـــ  فيهـــا 

ة مـــن حيــــ  ارتبالهـــا مبوضــــوع الوحـــدة وإمكانيــــة حتقيقهـــا باملدرســــة ومالئمتهـــا ملســــتوى األســـس الســــليم
التالميـــــذ وإمكانيـــــة قياســـــها وترمجتهـــــا إىل مواقـــــف ســـــلوكية، هلـــــو مـــــن األســـــس العامـــــة يف جنـــــام وتـــــدريس 

 الوحدات.
  طاق الوحد  ومح واها:  

لسـابقة وتكـون هـذ  املعلومـات ونقصد ب  جممـوع املعلومـات واحلقـائ  الـي تعطيهـا األهـدا  اخلاصـة ا
أما مهمة لذاكا كما هـ  احلـاس يف وحـدة املـادة أو مهمـة لتحقيـ  النشـاط واخلـربة كمـا هـ  حـاس وحـدات 

  .70 ص2985محدان، النشاط واخلربة يف التدريس )
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 :والنشاطالمصاد  والمراجا  
ائل واألدوات الـي تسـت د  يتضمن املرج  قائمة باملصادر واملراج  الي حيتاجها املدر  وكذلك الوسـ

 يف التدريس، وكذلك أنواع النشاط املقرتم املصاح  لتدريس الوحدة.
 :ألوحد مق رحات ب سال ب تقويم  

يشمل مرج  الوحدة علـ  فصـل خـاص للتقـو  وجماالتـ  وأدواتـ  علمـا بـتن التقـو  مسـتمر ومـالا  مـ  
ين مالحراتـ  عـن كـل تلميـذ، أو جمموعـة مـن مراحل تنفيذ الوحدة وقد يشمل بطاقات يعدها املعلو لتـدو 

 ، أو املالحرــة املنرمــة 13  :2931ابــو العبــا ،)االختبــارات الشــفهية والتحريريــة املصــاحبة للتــدريس )
وغــري املنرمــة أو التقــارير الشــفوية أو الكتابيــة أو القــدرة علــ  التنفيــذ العملــ  للمهــارات والكفايــات ذات 

  .70  :2985دان، ))مح احلركيةالطبيعة العملية أو 

 تدريس الوحدة:
بعد أن يتو ختطي  الوحدة وصياغة أهدافها وإعـداد الوسـائل الكفيلـة بتدريسـها بنجـام ومـا إىل ذلـك 

... يشرع املدر  بتدريس الوحدة متتبعا اخلطوات التالية:  من األمور الضرورية، الي سب  ذكرها سلفا ن
ثــارة تفكــري التالميــذ مبوضــوع الوحــدة، بــتن يــرب  بــن الغــرض مــن تقــد  الوحــدة هــو إ ألوحــدةتقــد   -2

موضــوع الوحــدة امل مــ  دراســتها وبــن خلفيــات التالميــذ الفكريــة أو يقــو  بتعليــ  الصــور والبطاقــات 
 . أو 219  :2985االمـن، )) امللونة أو عرض األفال  العلمية ذات العالقة عرب موضوع الوحدة،

ة الي تذاع يف وسائل األعـال ، أو القيـا  برحلـة أو اسـتدعاء يستغل الصحف ونشرات األخبار احمللي
 ، فمــــــ ال يف وحــــــدة فلســــــطن )مشــــــكلة 638  :2937الــــــدي ، )اائــــــر للتحــــــدل يف املوضــــــوع )

فلسطن  ميكن استغالس أفال  توضع اضطهاد اليهود للعرب يف األرض احملتلة، أو نشـرات األخبـار 
هود يوميـا للعـرب الفلسـطينين...... والبـد أن نشـري والصحف الي ما برحت تشري إىل اضطهاد الي

 بتن املدر  قد يستغل عدة درو  لغرض تقد  الوحدة.
ويـــتو فيهـــا الت طـــي  املشـــرتإ بـــن املـــدر  والتالميـــذ  ألوحـــدةتصـــميو خطـــة عمـــل للســـري يف دراســـة  -1

البح  عن  لغرض وض  خطة لدراسة الوحدة، حينةذ ت ار األسةلة واملشاكل الي يرغ  التالميذ يف
حلوس هلا والي تتصل بطبيعة أهدا  تدريس الوحـدة. كـذلك يشـرتإ التالميـذ مـ  املـدر  يف وضـ  
خط  النشاط امل م  القيا  بـ  أثنـاء دراسـة الوحـدة، حيـ  إن هـذا االشـرتاإ يتـيع هلـو فـرص التعبـري 

ناقشــــــة عـــــن الــــــذات، وتقــــــدير آراء اآلخــــــرين وتعويــــــدهو علـــــ  أســــــالي  التفكــــــري الســــــليو وآداب امل
 . كمــا تــواع األعمــاس بــن التالميــذ أمــا كــتفراد أو كجماعــات حبيــ  155 : 2941الــدمرداش، ))

يعـر  كـل لالـ  مـا هـ  األعمـاس الـي سـيلديها يف الوقـت احملـدد... وعلـ  املـدر  أن ميضـ  عــدة 
 حصــ  أســبوعية هلــذا الغــرض ألنــ  كلمــا أجنــ ت هــاتن املــرحلتن بإتقــان كلمــا كــان التقــد  أســرع يف
دراسة الوحدة م اس: فف  مشكلة فلسطن: ت ـار األسـةلة التاليـة، مـن هـو اليهـود، مـا عالقـة الكيـان 
الصهيوين باليهودية الدولية، دور االستعمار يف املشكلة، من هـو بلفـور، أيـن تقـ  فلسـطن، مـا هـ  
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املتحـدة وقراراكـا فلسطن بالذات كمولن لليهود، األمو  اختريتمواردها البشرية واالقتصادية، ملاذا 
هذا الشتن، دور الدوس الكربى يف تكريس االحتالس الصهيوين، الر سـاء وامللـوإ العـرب ودورهـو يف 

 حرب فلسطن.... ا، من األسةلة الي تواع عل  الطلبة إلااد إجابات هلا.
دأ اآلن د أن واعـت األسـةلة واملشـكالت واألنشـطة امل تلفـة علـ  التالميـذ، تبـعب العملتنفيذ خطة  -7

مرحلــة العمــل وهــ  مرحلــة مهمــة الكتســاب احلقــائ  وتعلــو املهــارات، ففيهــا تــتو القــراءة، والبحــ ، 
ومج  املعلومات وتنريمها، ويف هذ  املرحلة يتنوع النشـاط، فقسـو مـن التالميـذ يبح ـون يف املصـادر 

ئ  ومنـــاذ  والكتـــ  عـــن حقـــائ  تتعلـــ  باملشـــكلة وآخـــرين يقومـــون مبهـــارات يدويـــة م ـــل رســـو اخلـــرا
وخطــوط بيانيــة، وآخــرون امعــون الصــور، والــبعت يتــوىل )بتشــرا  املــدر   مقابلــة أشــ اص هلــو 
عالقـة بدراسـة الوحـدة أو متابعــة األخبـار والـربام  التلف يونيـة ملعرفــة اجلديـد يف املشـكلة، وهكـذا تــتو 

هو يف كتابـــة التقـــارير تغطيـــة مجيـــ  احلقـــائ  املتعلقـــة بالوحـــدة الدراســـية، بعـــدها يســـهو التالميـــذ مجـــيع
الـــي تـــدور حـــوس املفـــاهيو واألفكـــار ووجهـــات النرـــر الـــي مت مجعهـــا  اجلمعيـــةوإعـــدادها للمناقشـــات 

لغــرض إجــراء تغطيــة شــاملة ملوضــوع الوحــدة. علمــا بــتن الفعاليــات والنشــالات الــي ميارســها الطلبــة 
ربة ونضــ  الطلبــة ومــدى تنفيــذا لتحقيــ  أهــدا  الوحــدة ختتلــف حســ  لبيعــة املرحلــة الدراســية وخــ

  .272 : 2985االمن، )توافر اإلمكانات املادية لتحقيقها )
إن عملية التقو  تتناوس الوحـدة ذاكـا كمـا تتنـاوس نتـائ  تدريسـها ومـن  :ألوحدةتقييو نتائ  تدريس  -6

هنا تنوعت وسائل التقو  لتشمل الوحـدة مـن حيـ  قيمـة املوضـوع ومـدى ارتبالـ  حباجـات وميـوس 
الت التالميذ والطريقة الي اتبعت يف الدراسة ومن حي  األعداد والتنفيذ. كذلك يتو التقو  ومشك

لـيس علـ  مـدى اكتسـاب املعلومـات واحلقـائ  املتعلقـة بالوحـدة وإمنـا أيضـا علـ  مـدى قـدركو علــ  
قـد  ، وهـذا يتطلـ  ع72 االمـن:) است دا  ما اكتسبو  وظيفيـا يف املواقـف واملشـكالت التعليميـة،

يف املدرسة ملناقشة الصعوبات واملعوقات ومـدى اإلفـادة والتقـد   املسةولةاجتماعات دورية للجهات 
يف دراســتها. كمــا يتضــمن إعــداد تقــارير مــن جلــان املتابعــة مــن املشــرفن الرتبــوين بشــكل دوري كــل 

ن أنشـــطة، املعوقـــات واقـــرتام احللـــوس املمكنـــة هلـــا وكـــذلك مناقشـــة التالميـــذ حـــوس مـــا يقومـــون بـــ  مـــ
واإللالع عل  تقدمهو التحصيل  والسلوك ، كما يتضمن التقـو  إجـراء اختبـارات حتصـيلية للطلبـة 

  :2931ابـو العبـا ، )) ،ملعرفة مدى استيعاهو ملوضوع الوحـدة وفقـا لألهـدا  امل طـ  هلـا سـلفا
83 - 210 . 

قو  الدر  واالستفادة من  عل  هذا األسا  فان التقو  مهو لكل من الطال  واملدر  معا لغرض ت
 يف التجارب املستقبلية أو يف احلياة العملية نفسها.

كـــذلك الحرنـــا بـــتن التقـــو  عمليـــة مصـــاحبة ومالامـــة ملراحـــل الـــدر ، فهـــو يبـــدأ مـــ  املراحـــل األوىل 
 وينته  بانتهاء موضوع الوحدة.
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 مزايا وجوانب القصور يف طريقة الوحدات:

 جوا ب االم  از: –أ 
حيـ  اـد التلميـذ نفسـ  مشـاركا  ألدراسـةذ  الطريقة توفر الـداف  واحلـاف  لـدى التلميـذ علـ  إن ه. 2

فعــاال يف األنشــطة التعليميــة كافــة لــذا اــد أن هــذ  الطريقــة هيــتت لــ  مواقــف تعليميــة تســتجي  حلاجاتــ  
االنطالت داخـل  . وبالتا  فالطال  هو حمور العملية التعليمية، فالتحرر و 71 االمن:وحاجات جمتمع  )

 املدرسة وخارجها والبح  عن املعلومات من مصادرها امل تلفة عوامل مهمة الاابية التعليو. 
تلدي هذ  الطريقة إىل تراب  وتكامل معلومـات وأفكـار الطلبـة حـوس موضـوع الوحـدة ألن الطلبـة . 1

رسـوفا ككـل متكامـل ال يدرسون حمتوى أية مادة عل  أسا  تقسيمها إىل أجـ اء وحصـ  يوميـة، بـل يد
يفا يتـيع هلـو فهـو مجيـ  احلقـائ  واملفـاهيو والعالقـات الـي تتضـمنها بسـهولة ووضـوم. والبـد أن نشـري بـتن 
الوحدات جاءت كرد فعل عل  أسالي  التعليو اللفر  غري املبصر وأسالي  التحفيظ والتسمي  وتقسـيو 

  .217  :2985، )االمن) ،املادة الدراسية إىل حص  يومية منفصلة ومتباعدة
تتـيع هــذ  الطريقـة املشــاركة الفعالـة واإلســها  اإلاـاي يف العديــد مـن األنشــطة والفعاليـات الرتبويــة . 7

واســـت دا  الوســـائل التعليميـــة مب تلـــف أنواعهـــا، وال يـــارات واملقـــابالت وتعويـــدهو علـــ  القـــراءة الناقـــدة، 
وإتاحة الفرصة هلو للعمل التعاوين املشرتإ واىل ك ري من  املنافسة اجلماعية بروم بناءة واحرتا  آراء اآلخرين

ضــروب الســلوإ اإلاابيــة الــي تــربا مــن خــالس تدريســها وهــذا علــ  عكــس لريقــة األفكــار حيــ  يكــون 
 املعلو هو احملور وليس التلميذ الذي دور  هنا هو أن يكون متلق  ملعلومات فق .

س واملهـــارات لـــدى الطلبـــة، فكتابـــة البحـــول والتقـــارير تتـــيع هـــذ  الطريقـــة تنميـــة االجتاهـــات وامليـــو . 6
ومهارة القراءة وتفسري ورسو اخلرائ  واخلطوط البيانية والتفكري الناقد كلها مهارات سيتعلمها الطال  من 

 خالس تدريس الوحدة.
 أما جوا ب القصو :  – 
لتدريس احلدي ة كافة حي    اائإفا حتتا  إىل وقت ألوس يف التدريس، وهذ  اخلاصية  تاا ها لر -2

 تلكد عل  النوع وليس الكو.
إن بعت املدرسن ليس هلو اخلربة والكفاية يف التدريس بطريقة الوحـدات وبالتـا  تـلثر هـذ  سـلبا -1

 عل  حتقي  األهدا  املرجوة يف تدريسها.
عــن إتــاس معــاين مبـا أن هــذ  الطريقــة كـتو باملفــاهيو واحلقــائ  الكليــة، فـان التــدريس هــا قــد يـنجو -7

 بعت املعلومات األساسية لدى وحدة ما.
 اخلو  من أن تصبع الوحدة سببا يف تقسيو املنه  بدال من تكامل .-6
 قد كتو بالشكل أك ر من املضمون.-5
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إن اســـت دامها بـــدون ختطـــي  كـــا  وعـــد  تـــوفر املدرســـن اجليـــدين امللمـــن بطبيعـــة الطريقـــة هـــذ  -4
دية الضرورية، تصبع عامل هد  بدال من أن تكون أسا  بنـاء منهجـ  سـليو. وعد  توفر اإلمكانات املا

  682  :2937الدي ، )  و )276 : 2985االمن، ))
املالحـــظ إن هـــذ  االنتقـــادات الـــي ورد ذكرهـــا بتفـــا موجهـــة ال إىل الطريقـــة نفســـها مـــن حيـــ  كوفـــا 

يســـها أو ســـوء اختيـــار موضـــوع منهجـــا ولريقـــة بـــل موجهـــة أساســـا إىل ســـوء الفهـــو الـــذي يـــنجو عـــن تدر 
الوحــدة، ومــدى قدرتــ  علــ  تلبيــة حاجــات التلميــذ واجملتمــ ، أو بســب  قصــور يف إعــداد املــدر  وبالتــا  

 فهم  لطريقة التدريس أو إىل عد  توفر الكت  واملراج  والوسائل اخلاصة بالتدريس. 
 الفصل الرابع: النتائج والتوصيات

 لباح  اىل النتائ  احلالية:من خالس الدراسة احلالية توصل ا

 اوال: النتائج
حريـــت هـــذ  الطريقـــة باهتمـــا  الك ـــري مـــن البـــاح ن مـــن خـــالس حبـــول جتريبهـــا ومقارنتهـــا بـــالطرائ   -2

 السابقة. وذلك من خالس استعراض الدراسات التقليدية،حي  اثبتت فعاليتها كطريقة تدريسية
ائــ  التــدريس ومــن اســت دا  للتقنيــات الرتبويــة حتتــا  هــذ  الطريقــة اىل امكانيــات مهنيــة كبــرية يف لر  -1

 املصاحبة هلذ  الطريقة لك  تتيع للطال  فهو املوضوع باسرع وقت واقل جهد.
 تستند هذ  الطريقة عل  ااابية املتعلو يف عملية التعلو كون  احملور االساس  يف هذ  الطريقة. -7
 سانية بل تعدى ذلك اىل املواد العلمية.ان التدريس بطريقة الوحدات م يعد قاصرا عل  املواد االن -6

  الدراسة توصياتثانيا: 
 :يل  مبا يوص  الباح  فإن الدراسة لنتائ  وفقنا

 التدريس العا  لرت التعليو مبدار  اجلغرافيا ملقررات تدريسهو يف واملعلمات املعلمن است دا  ضرورة -2
 .التدريس التعليمة يف واقفامل وحس  إليها احلاجة حس  است دامها يف والتنوي  احلدي ة

 العـا  لطـرت التعلـيو مبـدار  اجلغرافيـا ملقـررات تدريسـهو يف واملعلمـات املعلمـن اسـت دا  عل  التتكيد -1
 الرتبويـة والـورش واملشـاغل والتطبيقيـة العمليـة النـواح  علـ  وتعتمـد وتنميـ  التفكـري ت ـري الـي التـدريس
 و  يـل الـذهين، والعصـف االكتشا ،واالستقصـاء، ولريقـة التعـاوين، والـتعلو املفـاهيو، خـرائ  م ـل:
 .االلكرتوين والتعلو والتعيينات، بالفري ،واملشروعات، والتدريس التعلو، ودائرة الدور،

تنريو دورات تطويري  من قبل واارة الرتبيـة لتـدري  مدرسـ  مـادة العلـو  االجتماعيـة غلـ  اسـت دا   -7
 يكون املتعلو مرك  العملية التعليمة. الطرائ  التدريسية الي تلكد عل  ان

ضــرورة اهتمــا  واارة الرتبيــة بتســلوب عــرض وتنرــيو منــاه  العلــو  االجتماعيــة يف املراحــل الدراســية  -6
 امل تلفة املفاهيو امل تلفة حلقائ  املادة العلمية ويفا يتناس  م  منه  العلو  االجتماعية.
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 الفصل الخامس: المقترحات

 أو تـدريس اجلغرافيـا يف احلدي ـة التـدريس  ائـلر  اسـت دا  حـوسعلمـن امل اجتاهـات حوس بدراسة القيا  -2
 .التعليو مراحل بعت يف التاري 

 أو مقـرر التـاري  تـدريس يف ومعوقاتـ  احلدي ـة التـدريس  ائـلر  اسـت دا  واقـ  عـن يفاثلـة بدراسـة القيـا  -1
 .أوال انوية املتوسطة أو االبتدائية باملرحلة اجلغرافيا

 التحصـيل عل  احلدي ة التدريس لرت من لريقة است دا  أثر عن جتريبية شب  أو جتريبية بدراسة القيا  -7
 معينة. تعليمية مبرحلة التاري  أو اجلغرافيا مادة يف الدراس 

اجراء دراسة ملعرفة املعوقـات الـي تسـهو يف عـ و  املعلمـن عـن اسـت دا  الطرائـ  التـدريس احلدي ـة  -6
 يف التعليو.
 المصادر

  ،2936اس ياسن، حممد حسن، املباد  االساسية يف لرت التدريس العامة، الطبعة الوىل. 

 ورجــ  امحــد الكلــ ة، املنــاه  املعاصــرة، الطبعــة ال انيــة، مكتبــة الطالــ  2984،فــوي لــ ،)ابراهيو ، 
 اجلامع  / مكة املكرمة.

 (،يـة للوحـدات املدرسـية،وحدة  ،دراسـة جتريبيـة وتقومي2931ابو العبا ،امحد وجنو الدين عل  مردان
 وسائل النقل لتالميذ الصف الراب  االبتدائ ، جامعة بغداد، مرك  البحول الرتبوية النفسية.

 ،مـنه ، التـدريس، لرائـ    1007 -ه 2617، ع مـان حـذا  واليوسـف، ع مـان، ردينـة األمحـد 
 األردن. عمان، املناه ، دار ،1 ط وسيل ، أسلوب،

 الدما . املتنا، ، مكتبة1 االجتماعية،ط املواد تدريس لرت ه: 2616، (ا عبد بن فهد عمرو، آس 
 ،عمـان، للنشـر والتوايـ ، أسـامة دار االجتماعيـة، املـواد تـدريس يف الشـامل :  1005، شـاكر األمـن 

 .األردن
 (  اصوس تدريس املـواد االجتماعيـة، للصـف ال ـاين 2985االمن، شاكر حممود،و اكر  ابراهيو ل ، 

 الطبعة السادسة. ألرتبيةهد املعلمن، واارة معا

  االمن، شاكر حممود، حماضـرات يف اصـوس تـدريس املـواد االجتماعية،جامعـة بغـداد، كليـة الرتبيـة ابـن
 رشد)حماضرات غري منشورة للصف ال ال  والراب  لقسو التاري ، واجلغرافية.

 ،الفكـر، دار ،1 الرتبويـة،ط اكـتطبيقاو  ختطيطهـا العامـة التـدريس لـرت   . 1005) أمحـد وليـد جـابر 
 األردن. عمان،

 ( ،معاهـد اعـداد املعلمـن،  ال اين ،اساسـيات التدريس،للصـف2986/2985جابر،عبد احلميد جـابر
 واارة الرتبية، املديرية العامة لالعداد والتدري .

 يف اكتســاب  اجلا ،عبــد الــراات حممــد أمــن ع يــ  اثــر اســت دا  اســرتاتيج  كلوامــاير ومــريس وتنســون
ــــاتاملفــــاهيو واالحتفــــا  هــــا لــــدى  ــــة  لالب ــــة اإلســــالمية،كلية الرتبي ــــاين املتوســــ  يف الرتبي الصــــف ال 

 .للبنات،جامعة بغداد،ألروحة دكتورا  )غري منشورة 
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 ،املنـاه ، دار ،2 املـواد االجتماعيـة،ط تـدريس لـرت ه: 2611، السـال  عبـد الـرمحن عبـد جامـل 
 األردن. عمان،

 ،الطـرفن دار ،2 التـدريس، ط لـرت أسـلمة إىل النفيس املرشد ه: 2629، عل  بن شصا حممد جان 
 الطائف. والتواي ، للنشر

 (،لــرت منهجيــة للتــدريس احلــدي ، سلســلة الرتبيــة احلدي ــة، دار الرتبيــة 2985محــدان، حممــد ايــاد ، 
 احلدي ة، عمان االردن.

 ( .)تفكــري. القــاهرة: مركــ  الكتــاب للنشــر، ص  . التــدريس وال2615احلميــدان، إبــراهيو بــن عبــد ا
23 ،28. 

 ،التقليـد بـن العامة التدريس  ائلر  :هـ 2616، سعد الفتام عبد الرمحن، وعبد الع ي  عبد محد اخلرب 
 الرياض. الرشد، مكتبة ،2 ط الرشد، مكتبة والتجديد

 ،عمـان، رية،دار املسـ ،2 ط االجتماعيـة، الدراسـات تـدريس لرائـ  :  1004، رشـيد ف ـري خضـر 
 األردن.

 ،2 ط تـدريس االجتماعيـات، أسـالي   : 1002، ياسـن إبـراهيو اخلطيـ ، و حممـود مرشـد دبـور، 
 عمان،األردن. ال قافة، ودار الدولية العلمية الدار

 ( .اللغــــة العربيــــة مناهجهــــا ولرائــــ  تدريســــها، عمــــان، دار 1007الــــدليم ، لــــ  والــــوائل ، ســــعاد. 
 الشروت.

 ،املناه ، الطبعة ال ال ة، دار العلو  للطباعة، القاهرة.2931ومنري كامل،) الدمرداش، سرحان ،  

 الطريقة يف الرتبية، مكتبة االجنلو املصرية، الطبعة ال ال ة، 2941لدمرداش، سرحان، ومنري كامل،)ا ، 
 القاهرة.

 ( ،املــنه  املدرســ  اسســ2937الــدي ، فتحــ  عبــد املقصــود وحممــد صــالم الــدين علــ  جمــاور ،   
 وتطبيقات  الرتبوية، دار القلو، الكويت، الطبعة االوىل.

 ( ،اصــوس تــدريس العلــو  االجتماعيــة ملعاهــد اعــداد 2946الــراوي، مســارع حســن وصــدق  محــدي، 
 املعلمن واملعلمات، واارة الرتبية، الطبعة الرابعة.

 (لالبات الصـف   د اثر است دا  لريقة موريسن )الوحدات يف حتصيل 1002الرواضية،صاش حممد
الســــاب  االساســــ  يف االردن واحتفاضــــهن مبــــادة اجلغرافيــــة مقارنــــة بالطريقــــة التقليديــــة د جملــــة العلــــو  

  .786 – 760، )1، العدد 13الرتبوية، جملد 
 ،األردن. االجتماعية، عمان، الدراسات تدريس أسالي   : 1001، إبراهيو حممد السكران 

 ( .تدريس يفارستها وتع ي ها د إلـار منـوذج د، ترمجـة عبـد الع يـ   . مهنة ال2612شارلويت دانيلسون
 .38بن سعود العمر. الرياض: مكت  الرتبية العري لدوس اخللي ، ص 

 (املـــنه  املدرســـ  مـــن منرـــور جديـــد، مكتبـــة العبيكـــان، 1007الشـــافع ، ابـــراهيو حممـــد وآخـــرون  
 الرياض، السعودية.
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 ( ر اســـت دا  لريقـــة الوحـــدات يف التفكـــري أالبتكـــاري  د اثـــ2999الصـــرا ، ايـــاد عبـــد الغـــين امحـــد
 والتحصيل يف العلو  د كلية الرتبية، جامعة املوصل، رسالة ماجستري )غري منشورة .

  لنطــاوي، حممود،وامحــد بســتان، تــدريس املــواد الجتماعيــة، مصــادر  وأسســ  وأســاليب ،التطبيقية، دار
 . 2934البحول العلمية، 

 ، ط تدريسها، لرائ – أهدافها – لبيعتها – االجتماعية ـ: الدراسات ه 2617) محد حممد الطيطي 
 األردن. عمان، املسرية، دار ،2

 ،املرك  ،2 ط املهين، التدريس والتدري  لرائ  :   1000، جاسو أكر  واجلميل ، عل ، لارت العاين 
 .لرابلس،ليبيا املدربن، وإعداد املهين للتدري  العري

  ،الرتبية ولرت التدريس، دار املعار ، اجل ء ال اين، الطبعة احلادية عشرعبد الع ي ، صاش. 

 (،الرتبية احلدي ة، اجل ء ال ال ، دار املعار ، مصر.2949عبد الع ي ، صاش ،  
 ،بالـذكاءات، دار التدريس الصـف    1003 -ه 2613، جني  نائلة واخل ندار، ع و إ اعيل عفانة 

 عمان. املسرية،
  حممد، تقو  الطرائ  التدريسية والوسائل التعليمية املسـت دمة يف تـدريس مـادة التـاري  علوان، داخل

 .2989من وجهة نرر املعلمن واملعلمات، رسالة ماجستري غري منشورة،
 (  الــــــــــــــدار 1 ، سياســــــــــــــات وبــــــــــــــرام  أعــــــــــــــداد املعلــــــــــــــو العــــــــــــــري،ط2998غنيمة،حممــــــــــــــد متــــــــــــــو،

 املصرية،اللبنانية،القاهرة.
 ، الفنـون دار ،1 احلدي ـة، ط التعليميـة التـدريس ولـرت املنـاه  : هــ 2629،سـنح اللطيـف عبـد فـر 

 جدة. للنشر،

  ،تعليو اجلغرافية، مرج  اليونسكو، مطبعة حكومة الكويت.  2911)الكرم ، اهري 
 ،املكتبـة والتطبيـ ، بـن التنرـري االجتماعيـة : املـوادهــ2615علـ  حسـن  تـار، و أمحـد رجـ  الكلـ ة 

 املكرمة. ةمك الفيصلية،
  ،الكلـــ ة، رجـــ  امحـــد، حســـن علـــ   تـــار، املـــواد االجتماعيـــة بـــن التنرـــري والتطبيـــ ، الطبعـــة االوىل

2985. 
 ( املناه  ونطبيقاكا الرتبوية، مطاب  جامعة املوصل 2990حممد، جميد مهدي   

 (.اثـــر اســـت دا  لريقـــة الوحـــدات يف اكتســـاب املفـــاهيو الفقهيـــة لـــدى1008حممـــد، نـــدى لقمـــان.  
 للبة قسو الرتبية اإلسالمية /كلية الرتبية األساسية / جامعة املوصل.

  واقــ  تــدريس مــادة اجلغرافيــة لل الــ  املتوســ  1008.)الــرااتمهــدي، وداد بنــت عبــد اجلــواد عبــد . 
 ومعوقات  مبدار  البنات باململكة العربية مبكة املكرمة / رسالة ماجستري غري منشورة.

 د اثـــر اســـت دا  لريقـــة الوحـــدات التعليميـــة يف تعلـــو بعـــت 2991ا() النعيمـــ ، لـــالس  ـــيو عبـــد 
 املهارات احلركية لتالميذ الصف االوس، جامعة املوصل، كلية الرتبية، رسالة ماجستري غري منشورة.
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 ( ،دار 2هــــــ ، لـــــرت التـــــدريس يف القـــــرن الواحـــــد والعشـــــرين، ط2614فر ،عبـــــد اللطيـــــف حســـــن،
 املسرية،عمان، االردن.

 ر االجنبية:المصاد
- Carter, Good.V (1999) : Dictionary of Education.Sixth Edition. New 

York: McGraw-Hill Book Company, P629. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الكبير  االوسط الشرق مشروع

 )قراءة في الفكر السياسي االميركي المعاصر(

The project of the big Middle east  
(A reading in the American contemporary political thought) 

                        M.A. Mithaq Minahi Disher(1)م.م. ميثاق مناحي دشر 

       

 الدراسةملخص 

تعــد موضــوعة الدراســة مــن املواضــي  املهمــة واملعاصــرة يف الفكــر السياســ  املعاصــر، فمشــروع الشــرت 
ما االت الواليات املتحدة تعمل علـ  حتقيقهـا يف املنطقـة علـ  األوس  الكبري من املواضي  املعاصرة والي 

الرغو من وجـود معوقـات كبـرية، فالواليـات املتحـدة عاامـة علـ  إصـالم ودمقرلـة أنرمـة الشـرت األوسـ  
والسيما األنرمة العربية مبا يتواف  م  املصلحة األمريكية أوال ومبـا يـلمن مصـلحة وأمـن إسـرائيل يف املنطقـة 

أبعاد شرور التنريمات االرهابية واحلركات املتشددة، فال ميكن للباح  يف مشروع الشرت األوس  ثانيان، و 
الكبـــري أن يـــدر  املشـــروع بتنـــ  مشـــروع إصـــالح  فقـــ  دون الكشـــف عـــن البنيـــة احلقيقيـــة هلـــذا املشـــروع 

ا  عصـر تكـويين االمريك ، الن تداعيات  السياسية وتشكيل مراحل  الاالت يف لور التكوين، ورمبا اـن أمـ
وعلـــ  اـــو التكـــوين فهـــذا  ريتشـــاد هـــا ،خـــامس أو ســـاد  مـــن عصـــور الشـــرت األوســـ  كمـــا يســـميها 

املشروع حيتا  إىل سنوات وعقود من ال من، الن عملية اإلصالم الدميوقرال  حتتا  صربان لويالن وإصالم 
ال  للواليات املتحـدة يف ملسسايت تدرا ، وقد كشفت الدراسة ذلك من خالس دراسة املشروع الدميوقر 

منطقـــة الشـــرت األوســـ ، وتارنيـــة ذلـــك املشـــروع يف الفكـــر السياســـ  االمريكـــ  واألوري، وأتيـــة املنطقـــة 

                                                        
 ماجستري علو  سياسية/فرع الفكر السياس /باح  يف مرك  الدراسات االسرتاتيجية/ جامعة كربالء. - 2
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 الشــرت مشــروع األوس املبحــ  تنــاوس مبح ــن شــكل علــ  دراســت  مــا مت بالنســبة للواليــات املتحــدة. وهــذا
 الشرت ملفهو  التارن  التطور االوس تناوس مطلبن اىل املبح  تقسيو مت وقد ، والدواف  اجلذور) االوس 
 يف وأثرهــا الكبــري األوســ  الشــرت ملشـروع احملركــة االمريكيــة الــدواف  ال ـاين املطلــ  تنــاوس حــن يف، األوسـ 
 وقســـو ألوســـ  للشـــرت األمريكـــ  الـــدميوقرال  املشـــروع تنـــاوس ال ـــاين املبحـــ  أمـــا. املشـــروع ذلـــك صـــياغة
 اإلســـال  لتقـــويت الصـــاش واحلكـــو الدميوقراليـــة تشـــجي  األوس املطلـــ  تنـــاوس اأيضـــ مطلبـــن اىل املبحـــ 

 الــــدميوقرال  املشــــروع ترســــي  يف ودورهــــا الناعمــــة القــــوة موضــــوعة تنــــاوس ال ــــاين املطلــــ  أمــــا، الراديكــــا 
 .واالستنتاجات اخلا ة اىل إضافة. األمريك 

Abstract 
This study has been regarded as one of the important topics within the 

contemporary political thought, the Greater Middle East Project is one of 

contemporary topics, and the United States continue working to 

implementing it in the region despite there are many obstacles, The United 

States is planned to reform and democratize the Middle East regimes, 

particularly the Arab regimes in line with American interests firstly, and to 

secure the Israel's presence and interests in the region secondly, and 

combating terrorist groups and extremist movements.The researcher in the 

Greater Middle East project can not understand this project as a reformist 

project only without disclosing the true structure of this American project, 

because its political implications and formation stages are still in the 

formative stage, and perhaps that we are facing the forming of the fifth or 

sixth era of the Middle East eras as Richard Haass calls it, As the 

formative stage, this project needs to years and decades, because the 

democratic reform process requires patience and a long gradual 

institutional reforms, This study will reveal that by examining the 

democratic project brought by the United States in the Middle East, This 

study will reveal that by examining the democratic project brought by the 

United States in the Middle East, and its historical American and European 

political thought, and the importance of the region for the United States. 

 المقدمة

حر  الشرت األوس  باهتما  كبري يف السياستن الغربية واألمريكية علـ  حـد  سـواء، منـذ بدايـة القـرن 
ة ســايكس بيكــو، وبدايــة االســتعمار األوري املتم ــل يف االســتعمار العشــرين واحلــرب العامليــة األوىل واتفاقيــ

ـــ الفرنســ  يف املنطقــة العربيــة، وبعــد احلــرب العامليــة ال انيــة وبدايــة احلــرب البــاردة بــن املعســكرين  الربيطــاين ـــ
ـــــ الســــوفيي، واحتــــدا  الصــــراع بــــن املعســــكرين علــــ  منطقــــة الشــــرت األوســــ  والبــــدء بسياســــة  االمريكــــ  ـ
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حــال  واالحــال  املضــادة بــن املعســكرين، وبدايــة التــدخالت املباشــرة يف املنطقــة، والشــرت األوســ  اال
الذي عد ساحة ن اس ومنافسة بن القوى املتصارعة، وحـع فايـة احلـرب البـاردة وتفكـك االحتـاد السـوفيي 

الشـرت األوسـ  اجلديـد مـن وانفراد الواليات املتحدة يف النرا  الـدو  وتسـيدها العـامل ، وإلـالت مشـروع 
وبدايـة التفكـري ملشـروع القـرن االمريكـ ، حرـ  الشـرت األوسـ  أتيـة   مشعون بريي ،قبل الرئيس اإلسرائيل  

كبــرية يف التفكــري السياســ  واالســرتاتيج  للواليــات املتحــدة االمريكيــة، وبــدأت مراكــ  األحبــال األمريكيــة 
 ، 1002/ 22/9ت األوسـ ، إىل أن جـاءت أحـدال بتقد  الدراسـات واخلطـ  األلـالت مشـروع الشـر 

وبــــدأت اإلدارة األمريكيــــة التفكــــري  ديــــة وعــــ   يف إصــــالم األنرمــــة السياســــية الديكتاتوريــــة يف املنطقــــة، 
والداعمــة ل رهــاب وحتــدي  املنطقــة ودمقرلتهــا وفــ  الر يــة األمريكيــة ومبــا يتناســ  مــ  املصــاش السياســية 

وإســـرائيل، ولـــذلك اللقـــت االدارة األمريكيـــة مشـــروع الشـــرت األوســـ  الكبـــري واالمنيـــة للواليـــات املتحـــدة 
ومبادرة الشراكة األمريكيـة الشـرت أوسـطية وحتـدي  اجملتمعـات واألنرمـة السياسـية للمنطقـةا إلبعـاد شـرور 

خل  ، ليـد1007ــــ1001اإلسالمن الراديكالين، مسـتندان لتقريـري األمـو املتحـدة للتنميـة البشـرية العربيـة 
 ذلك املشروع حي  التنفيذ بعد احلرب عل  افغانستان والعرات.

 اهمية الدراسة:

تكمن اتية الدراسة العلمية من كون  يبح  يف الفكر السياس  األمريك  املعاصر أوالن، وأحد جتليات 
ملعاصـــرة هــذا الفكـــر ثانيــان، أال وهـــو مشـــروع الشــرت األوســـ  الكبــري، وأتيتـــ  بالنســـبة للسياســة األمريكيـــة ا

 السيما بعد ظهور تنريو دداع د يف املنطقة.
 اهداف الدراسة: 

 كد  الدراسة إىل:
دراسة ماهية مفهو  الشرت األوس  عرب املراحل التارنية من خـالس البحـ  يف اجلـذور التارنيـة هلـذا  .2

 املفهو .
 العقــــل السياســــ  دراســــة األتيــــة اجليوسياســــية واالســــرتاتيجية للشــــرت األوســــ ، وأتيتــــ  املعاصــــرة يف .1

 االمريك .
الدواف  السياسية والفكرية الي دفعت الفكر السياس  االمريكـ  إىل إلـالت مشـروع الشـرت األوسـ   .7

 الكبري.
دراسة اثر املتغريات يف البيةة السياسية وانتهاء احلرب الباردة ومصادر الطاقة وأمن إسرائيل، وأحدال  .6

 مريك . ، وأثرها يف صياغة املشروع األ22/9/1002
دراسة الفكر السياس  األمريك  املعاصر يف إصالم اجملتمعات الشرت أوسطية ولريقـة دمقرلـة تلـك  .5

اجملتمعـــات وإصـــالم انرمتهـــا السياســـية، انطالقـــان مـــن الر يـــة األمريكيـــة املعاصـــرة وفـــ  وســـائل حتقيـــ  
 اهلد  األمريك  )القوة الصلبة والناعمة . 
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 فرضية الدراسة :

ــــت تفتقــــر إىل تنطلــــ  الدراســــة مــــ ــــة مــــا اال ــــات املتحــــدة األمريكي ن فرضــــية اساســــية مفادهــــا )أن الوالي
اســـرتاتيجية واضـــحة املعـــام يف سياســـتها يف الشـــرت األوســـ  ســـواء فيمـــا يتعلـــ  بعمليـــة إصـــالم األنرمـــة 
 السياسية يف املنطقة ودمقرلتها، أ  ما يتعل  يف احملافرة عل  استقرار الوض  السياسـ  يف املنطقـة بشـكل

 عا  . وهذا ستحاوس الدراسة اثبات صحة هذ  الفرضية.
 منهجية الدراسة :

اعتمدت املنهجية العلمية يف التحق  من صحة فرضية الدراسة عل  املنه  التارن  واملنه  التحليلـ  
ويعتمــد املــنه  التــارن  يف دراســة التطــورات التارنيــة ملفهــو  الشــرت األوســ ، فهــو مــنه  ضــروري لكــل 

ســات والبحــول االنســانية، امــا املــنه  التحليلــ  فيعتمــد يف حتليــل املواقــف وأحــدال اخلاصــة مبوضــوع الدرا
 الدراسة. 

 هيكلية الدراسة :

اقتضـــت الضـــرورة العلميـــة للدراســـة تقســـيو الدراســـة علـــ  مبح ـــن، فضـــالن عـــن مقدمـــــــــــــة وخا ــــــــــــــــــــــــة، 
 وجاءت بالشكل اآليت:

س : مشــروع الشــرت األوســ  الكبري)التطــور التــارن  والــدواف  ، واشــتمل علــ  مطلبــن، املبحــ  األو 
تنـــاوس املطلـــ  األوس التطـــور التـــارن  ملفهـــو  الشـــرت األوســـ ، امـــا املطلـــ  ال ـــاين فقـــد خصـــ  بدراســـة 

 الدواف  األمريكية احملركة ملشروع الشرت األوس  الكبري. 
نـــوان املشـــروع الـــدميوقرال  االمريكـــ  للشـــرت األوســـ ، أمـــا املبحـــ  ال ـــاين : فقـــد خصـــ  لدراســـة ع

وأشتمل عل  مطلبن ايضا، خص  األوس لدراسة تشجي  الدميوقرالية واحلكو الصاش لتقـويت اإلسـال  
 الراديكا ، اما ال اين فتناوس القوة الناعمة ودورها يف ترسي  املشروع الدميوقرال  األمريك  يف املنطقة.

ور التتتاريخي تتتت)التالالكبيتتر ع الشتترق األوستتط المبحتتث األول :مشتترو

 والدوافع(

عــن  واالســرتاتيج ، فضــالن مــن حيــ  موقعهــا اجليوسياســ   ةتشــكل منطقــة الشــرت األوســ  اتيــة كبــري 
منطقة الشرت األوس  وصراع بن القوى يف اتيتها النفطية، ونتيجة لتلك األتية كان هناإ اهتما  مبكر 

 -فاحلدي  عن مشروع الشرت األوس  الكبري، يتطل  . عل  تلك املنطقة ةالسيطر االستعمارية من اجل 
الشرت األوس ، والدواف  األمريكية الي دفعت بالفكر  ملفهو التطرت للتطور التارن   -بتخرى أو  ةبصور 

تنــاوس هــذا املبحــ  مطلبــن:  ســيتناوسلالت مشــروع الشــرت األوســ  الكبــري. وهلــذا إالسياســ  االمريكــ  بــ
الـدواف  األمريكيـة احملركـة  :فتناوس ال ايناما املطل  الشرت األوس .  ملفهو : التطور التارن  ل  األوساملط

 ملشروع الشرت األوس  الكبري.
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 املطلب األول: التطدددددددور التاريخي ملفهوم الشرق األوسط
 أبعـاد  اجلغرافيـة يبدو أن مفهو  الشرت األوسـ  مفهـو  متحـرإ غـري مسـتقر بـاملعق التـارن ، حـع يف

والسياســـية فقـــد تغـــريت الصـــياغات السياســـية واجلغرافيـــة واملســـميات بالنســـبة هلـــذا املصـــطلع، مـــن الشـــرت 
األوس  إىل الشرت األوس  اجلديد إىل األورومتوسطية إىل الشرت األوس  الكبري حسـ  املفـاهيو الغربيـة 

ت األوسـ  املعاصـر جـاءت يف أواخـر القـرن التاسـ  . ويعـد امللرخـون أن والدة الشـر  1))األوربية واألمريكية 
عشر، ويشري البعت إىل أن أوىل ملشراكا كانت م  توقيـ  معاهـدة السـال  بـن روسـيا والسـلطة الع مانيـة 

 . 7) 2336يف عا  
إن مفهــــو  الشــــرت األوســــ  يرجــــ  يف جــــذور  إىل بــــدايات القــــرن العشــــرين، حينمــــا اســــت دم  رجــــل 

، يف تنبيهــ  للحكومــة الربيطانيــة مــن اخلطــر  2900تومــا  جــوردن عــا  اجلنــراس  االســت بارات الربيطــاين
 ، 2901عـا   االمريكـ  الفـرد ماهـانالروس  عل  مصاحلها يف اهلند، وأن كان املفهو  قد ارتب  بـاجلنراس 

وريــة حــن نبــ  احلكومــة الربيطانيــة ألتيــة منطقــة اخللــي  العــري الــي اللــ  عليهــا الشــرت األوســ  ل مربال
.ويف  6)الربيطانيــة ومصــاحلها يف اهلنــد، ليبــدأ املفهــو  بعــد ذلــك باالنتشــار يف الــدوائر االســتعمارية الغربيــة، 

جريــدة التــامي  الربيطانيــة جمموعــة مقــاالت امتــدت لعــدة  كتــ  فالنتــاين شــريوس مراســلالعــا  نفســ  كــذلك  
االتــــ  للبحــــ  عــــن مقومــــات مق فالنتــــاين شــــهور حتــــت عنــــوان )املســــتلة الشــــرت أوســــطية ، حيــــ  كــــر 

اهلنـد، والـي   االسرتاتيجية املتوفرة يف املنطقة، والي تعدها بريطانيا ضرورية لتتمن الدفاع عن مستعمراكا يف
كانت توليها اتية بالغة يف ذلك الوقت. ونرران ألتيتها، فقـد اللـ  عليهـا جـوهر املسـتعمرات الربيطانيـة. 

. ليصـــل بعـــد ذلـــك إىل  5)  اســـت دامات  املرتبطـــة باملصـــاش الربيطانيـــةوقـــد تطـــور هـــذا التعبـــري وتصـــاعد وفـــ
 تتسيس قيادة الشرت األوس  يف القيادة العسكرية للحلفاء يف احلرب العاملية ال انية.

وقــد اســت د  هــذا املفهــو  للداللــة علــ  املنطقــة الــي يقــ  مرك هــا يف اخللــي  العــري الواقــ  بــن منطقــي 
االقصـــ ، ويف هــذا االلـــار شــاعت فكـــرة الشــرت األوســـ  يف السياســة الربيطانيـــة،  الشــرت االدى والشــرت

وفكــرة املشــرت يف ادبيــات السياســة الفرنســية، وكالتــا مفــاهيو جيوسياســية واســرتاتيجية دلــت علــ  لبيعــة 
 ططـــات القـــوى االســـتعمارية األوربيـــة اااء شـــرقها هـــ  بـــاملعق اجلغـــرايف، وعكســـت اســـرتاتيجيات تقاســـو 

.  4)  النفــوذ بينهــا، وخصوصــا مــ  اكتشــا  البــرتوس يف كــل مــن أيــران والعــرات وشــب  اجل يــرة العربيــةمنــال
وهكـــذا تـــداخل يف املشـــروع االســـتعماري اجلغرافيـــا والتـــاري  واأليـــديولوجيا ومحـــل املفهـــو  يف لياتـــ  تطـــوراَ 

 لعالقة الولن العري بالعام الغري لعصر ما قبل احلرب العاملية األوىل.
                                                        

، منشــور  غــري ماجســتري رســالة، العــري االقليمــ  النرــا  علــ  واثــر  الكبــري األوســ  الشــرت مشــروع، حســن حممــود،العفيفــ  - 1
 .21ص  ،1021غ  ،، سياسيةال والعلو  اآلداب كلية، االاهر جامعة
 جمموعـة، احلـرمن مركـ  اعـداد، 1004ال ـاين تشـرين27،افـريا فـورن جملـة، اجلديد األوس  الشرت عصر فاية، ريتشارد،ها  - 7
 .http://goo.gl/EbFMss. انرر الراب : 69ص ، اجلديد األوس  الشرت) بعنوان مقاالت
، االسـرتاتيجية للدراسـات الكاشـف مركـ ،واالسرتاتيجية السياسية اإلبعاد الكبري األوس  الشرت مبادرة، سليو امحد،صانالرب  - 6
 .http://goo.gl/GaUrb6انرر الراب :  .12 ص ،1006،االسرتاتيج  املتاب 
 .3ص ،2995، دار العام ال ال ،القاهرة، 2شرت أوسط ،طاك ،صالم امحد، النرا  العري والنرا  ال - 5
 .22ثابت، امحد، الشرت األوس  الكبري، مرك  الكاشف للدراسات االسرتاتيجية، مصدر سب  ذكر ،ص  - 4

http://goo.gl/EbFMss
http://goo.gl/GaUrb6
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،  3)العصـر األوس يسـمي  ريتشـارد هـا اءت احلرب العاملية األوىل لتسجل فاية ذلك العصـر أو مـا ج
بالت امن م  ااطاط وتفكك الدولة الع مانية، ليبدأ األوربيون بعد ذإ بالتوغل يف املنطقة، وتقاسـو غنـائو 

ت فيـ  املنطقـة هيمنـة فرنسـية ـــ احلرب بن الدوس األوربية املنتصرة معلنة بداية عصر االستعمار، الي شـهد
بريطانية دامت او اربعة عقود، والذي سرعان ما انته  يف اعقاب احلرب العاملية ال انية الي استن فت قوة 
األوربين، بالت امن م  بروا القومية العربية، وظهور قوتن عريمتن عل  مسرم السياسة الدولية، ويف هـذا 

  كانـــت امللشـــر علـــ  فايـــة عصـــر 2954أن اامـــة الســـويس يف العـــا   اينالـــربت حـــور االلـــار يعـــد املـــلرخ 
االستعمار)العصــر ال ــاين  وبدايــة عصــر احلــرب البــاردة يف املنطقــة، الفتــان إىل أن مــن حيكــو الشــرت االدى 

 .  8)حيكو العام، ومن ل  مصاش يف العام يرل مقيدان بقضايا هذ  املنطقة
 يف الواق  إىل حي  جغرايف معن وال تاري  حمدد مشـرتإ لشـعوب م يكن مفهو  الشرت األوس  يشري

املنطقــة، بــل اســـتند باإلســا  إىل نرـــرة السياســات االســتعمارية، غـــري أن مفهــو  الشـــرت األوســ  بـــدا يف 
االنتشار اثناء احلرب العاملية ال انية عل  يد احللفاء، ل شارة إىل االقليو املمتد مـن جنـوب اسـيا إىل مشـاس 

قيــا، ت اخــذ تعبــري الشــرت األوســ  حيــل تــدرايان حمــل مصــطلحات اخــرى ســادت يف االســتعماس م ــل افري
  ركــ  امللسســون األوائــل علـــ  2968. ومــ  قيــا  دولـــة إســرائيل عــا   9)الشــرت االقصــ ، والشــرت االدى

ار  مفهو  الشرت األوس  للتضليل احلضاري علـ  املنطقـة. فالشـرت أوسـطية كفكـر  تنسـ  إىل مراكـ  خـ
االكــرب، وهــ  م تعــرب  الشــرت األوســ ، هــو أوروبــا تــدرايان وإىل الغــرب، وفيــ  اآلن الواليــات املتحــدة قطبــ 

ابــدان عــن نطــات جغــرايف تــارن  حمــدد علــ  وجــ  الدقــة، بــل تعــرض لالنكمــاش والتوســ  مــ  تغــري املشــاري  
السياسة األمريكيـة بقيـت مدركـ  لألتيـة  . اال أن 20)الغربية واألمريكية اجتا  الولن العري والعام اإلسالم 

علـ  اتيـة املنطقـة بقولـة دإن  اكـد ماهـان ، عنـدما 2901اجليوسرتاتيجية ملنطقة الشرت األوس  من عا  
الشرت األوس  سواء كان مفهوما اسرتاتيجيا ا  مفهومان حدوديان لألج اء اجلنوبية للبحر املتوس  واالمتداد 

. فـــاإلدراإ  22)ن موقعـــان للمواجهـــة املســـتقبلية بـــن االســـرتاتيجيات املتصـــارعةاالســيوي، فتنـــ  مرشـــحان ليكـــو 
املنطقة تبدوا بعيد ، ليس فق  ادراإ اتيتها وامنا دراستها عن بعد وهـذا مـا يبـدو واضـحان  االمريك  ألتية
 يعــد مــن أوائــل الش صــيات األمريكيــة الــي جــون ليــديارد وهــو صــدي  تومــا  جيفرســون ورمبــايف كتابــات 

تدرإ اتيــــــــــــــــــــــــــــة الشرت األوس  عندما كت  د ان  ملن الغري  ان اللغة العربية ال حتتوي عل  كلمة احلرية 
. وهــذا يكشــف عــن مــدى اتيــة املنطقــة العربيــة يف الفكــر السياســ  االمريكــ  منــذ امــن بعيــد. ليبــدأ  21)د

                                                        
  مانية. عهو عصر وصوس نابليون إىل مصر، الذي مهد لنشوء الشرت األوس  احلدي  وتفكك الدولة ال - 3
 .69ص  در سب  ذكر ،ها ، ريتشارد، مص - 8
 .26العفيف ،حممود حسن،مصدر سب  ذكر ، ص  - 9
 .21 ص،نفس  املصدر - 20
 الشــــــــرت دراســـــــات مركـــــــ ،،السياســـــــ  اإلســــــــال  ظـــــــل يف الصـــــــهيوين العـــــــري والصــــــــراع الغـــــــرب، عـــــــود  فيصـــــــل،الرفـــــــوع - 22
 .45 _46 ص ،1000،عمان،2ط ، األوس  الشرت يف السياس  اإلسال  او الغربية التوجهات،)األوس 
 القـــيو اـــو األوســـ  الشـــرت توجـــ  ان لويلـــ  ولفـــرت  امريكـــا حاولـــت لقـــد) األوســـ  والشـــرت التفـــام فطـــرية، ميشـــيل،أوريـــن - 21
 .226مصدر سب  ذكرة، ص ،احلرمن مرك ، 1003 ال اين كانون 25، تامي  اجنلو  لو ، األمريكية
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مصــدت يف أيــران ســ  بعــد ذلــك و  ــل باإللاحــة بنرــا  التــدخل االمريكــ  الفعلــ  يف منطقــة الشــرت األو 
سياسة ملئ الفراا، ك  حتل الواليات املتحدة  وت بيت حكو الشا ، ت جاء الرئيس االمريك  أي فاور مببدأ

. ليمد ذلك املبدأ نطات اجملاس احليوي للواليات املتحدة األمريكية  27)حمل االستعمارين الربيطاين والفرنس 
ألوســـ ، وابـــرا تطبيقـــات املبـــدأ بعـــد أن  ـــع الـــرئيس باســـت دا  القـــوات املســـلحة األمريكيـــة، إىل الشـــرت ا

نيكسـون  خار  احلدود يف الشرت األوس ، وكان التدخل املباشر يف لبنـان واالردن. ليـتيت بعـد ذلـك مبـدأ
للواليــات  املدعومــة، والــي صــيغت بعــد ذلــك إىل نرريــة )فتنمــ  احلــرب  أي جعــل الــنرو املليــدةواإلنابــة 

مبـدأ نيكسـون تطبيقـان يف املتحدة تلع  دورها يف الـدفاع عـن مصـاحلها ومصـاش احلليـف االكـرب. وقـد بـدأ 
مـن أجـل أن يقـرر الشـرت أوسـطين مسـتقبل الشـرت األوسـ ، برعايـة  التحركات املكوكية هلنري كيسـنجر،

يوين والنرا  السادايت، والي انتهت العراب األمريك ، ومن هنا بدأت املفاوضات املباشرة بن الكيان الصه
بتوقيـــ  اتفـــاقيي ســـيناء األوىل وال انيـــة، وجـــاء بعـــد ذلـــك مبـــدأ كـــارتر، يف الشـــرت األوســـ ، ليطـــرم ضـــرورة 

. ليســتمر  26) ،واســت دا  الــنف  كســالم2937اعتمــاد القــوة لغــ و حقــوس الــنف ، وخاصــة بعــد حــرب 
مثانينــات القـرن املاضــ ، علـ  املســتوين ريغـان يف يس التـدخل االمريكـ  يف املنطقــة بعـد ذلــك يف عهـد الــرئ

السياسـ  واالقتصـادي وفقـان للمصـلحة األمريكيـة، لكـن مــن اخلطـت القـوس أن العصـر ال الـ  )عصـر احلــرب 
 أحـدثت،  2947 ح يـران فحرب، منرو بشكل الباردة ، كان جمرد مرحلة تنافست فيها القوى العرم 

،  2937 حــرب يف، اقتصــادي . وسياســ  كســالم الــنف  اســت دا  هــراظ فيمــا، القــوة مــوااين يف تغيــريا
 والقـدرة النفطيـة املـوارد يف الـنق  تـتمن عل  بالقدرة يتعل  فيما سواء، والعام املتحدة الواليات وهشاشة
مــن  اســتطاعت، سياســيان  الــاران ، البــاردة احلــرب مــوااين فيــ  أوجــدت وقــت يف، اســعارها يف الــتحكو علــ 

االقليميـــة أن حتـــافظ علـــ  اســـتقاللية كبـــرية للعمـــل وفقـــان ألجنـــدكا اخلاصـــة، وجـــاءت ال ـــورة خاللـــ  القـــوة 
اإلســالمية يف أيــران لتطــيع بــدعائو السياســة األمريكيــة يف املنطقــة، ولترهــر عــد  قــدرة القــوة اخلارجيــة علــ  

والت األمريكيـة جلرهـا التتثري، يف االحدال احمللية، عدا أن الدوس العربية كانت قد جنحت يف مواجهـة احملـا
 ، إىل والدة حــ ب 2981مشــاري  مناهضــة للســوفييت، فيمــا ادى االجتيــام اإلســرائيل  للبنــان يف العــا  

. لينتهــ  بــذلك  25)ا(، وقــت اســت فت فيــ  احلــرب العراقيــة اإليرانيــة هــذين البلــدين ليلــة عقــد مــن الــ من
حلـرب البـاردة  علـ  منطقـة الشـرت األوسـ . ليبـدأ العصر ال ال  معلنان بداية العصر الراب  )عصر ما بعد ا

مستشــار االمــن   روبــرت مــاكفرلن، ذلــك العصــر بــالرتوي  بتحقيــ  الســال  يف املنطقــة، وهــو مــا عــرب عنــ
 ، بقولـة داـ  أن يكـون للتوجـ  السياسـ  بعـد  االقتصـادي، علـ  2988القوم  االمريك  االسب  عـا  

                                                        
 العقالنيــــة تتصــــيل اجــــل مــــن فكريــــة قضــــايا، أوســــطية لشــــرت ةاألمريكيــــ واملبــــادرات اجلديــــد العــــامل  النرــــا ،ف ــــري، لبيــــ  - 27

 .703ص  ،1005، القاهرة، مدبو  مكتبة، والتواي  لنشر فكرية قضايا، فكرية قضايا كت  سلسلة، واالبداع والدميوقرالية
، العري االسرتاتيج  كرالف جملة، العملية والتطبيقات النرري املنط  األوس  والشرت األمريكية االسرتاتيجية، امحد،املصري - 26
 .http://goo.gl/J8Oyuhانرر الراب :  .96 ـــــ43 ص، 1003، 7العدد

 .5ص ، ذكر  سب  مصدر، رتشارد ،ها  - 25

http://goo.gl/J8Oyuh
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صــــلحة عامليــــة، وانــــ  اــــ  تــــتمن تكــــاليف هــــذا امل طــــ  اســــا  أن الســــال  يف الشــــرت األوســــ  هــــو م
 . 24)عامليان 

يف مقـاس لـ  نشـر  الربيطـاين برنانـد لـويسوتعود أيديولوجيا الشرت األوس  الكبري إىل لروحـات املـلرخ 
. ولكن قبل ذلـك وبعـد  23)  2991يف جملة الشلون اخلارجية بعنوان )أعادة هيكلية الشرت االدى  عا  

مفهـو  الشـرت األوسـ  اجلديـد، وألـف كتـاب  لـرم مشعـون برييـ  ، 2992د للسال  عـا  عقد مل ر مدري
محل نفس العنوان يدعو في  إىل اخرتات العام العري، مـن خـالس النشـاط االقتصـادي بـالتوااي مـ  الـدعو 

بــتن  روبــرت مـاكفرلن،األمريكـ  السياسـ  واالقتصــادي للمنطقـة العربيـة، وهــو الطـرم ذاتـ  الــذي عـرب عنـ  
يــدعو إىل اخــرتات اقتصــادي مســنود بتوجهــات  الن برييــ  كــانيكــون للتوجــ  السياســ  بعــد  االقتصــادي، 

 ، ووصـوس اليمـن املتطـر  2997سياسية امريكية. اال أن تع ر عملية السال ، وافيار اتفاقية أوسلو عا  
حـــرب اخللـــي  ال انيـــة  إىل احلكـــو ورفضـــ  هلـــذا املفهـــو ، هـــذا مـــن ناحيـــة، ومـــن ناحيـــة اخـــرى ويف اعقـــاب

والتواجـــد األمريكـــ  يف منطقـــة اخللـــي ، تبنـــت الواليـــات املتحـــدة اســـرتاتيجية شـــاملة ملنطقـــة اســـيا الوســـط  
واخللي  العري وبقية الدوس العربية حتت مفهو  منطقة مرتامية االلرا  مـن املغـرب غربـان إىل هضـبة التبـت 

كمـــا ظهــر مفهـــو  )الشـــرت األوســ  الكبـــري  يف التقريـــر شــرقان وتضـــو تركيــا وإيـــران وباكســـتان وافغانســتان،  
 ، الصادر من معهد الدراسات االسرتاتيجية القومية التاب  لواارة الدفاع 2995االسرتاتيج  السنوي لعا  

األمريكيــة، حيــ  خصــ  فصــل منفــرد للشــرت األوســ  الكبــري مــن املغــرب حــع احلــدود الصــينية ليشــمل 
 ، حـدل تطـور 2999. ويف عـا   28)واسيا الوسـط  اإلسـالمية وجنـوب اسـيااملغرب العري واسيا العربية 

األمريكية امر القيادة العليـا للقـوات  عسكري ها  مرتب  بالشرت األوس  الكبري،   ل يف نقل واارة الدفاع
 يــة األمريكيــة يف اســيا الوســط  مــن قائــد القــوات األمريكيــة يف الباســفيك )احملــي  اهلــادي  إىل القيــادة املرك

للشرت األوس  الي كانت تعر  بقوات االنتشار السري . اال أن مـ  اعـالن بـوش االبـن مبادرتـ  )الشـرت 
األوســ  الكبــري  جنــد أن هنــاإ حتــوال يف لــرم حــدود هــذا املفهــو  خاصــة منــذ انعقــاد مــل ر قمــة ال مــاين 

يــا، وكــتن منطقــة املغــرب ومشــاركة الــدوس األوربيــة، حيــ  اصــبع يطــرم الشــرت األوســ  الكبــري ومشــاس افريق
 . 29)العري خار  نطات الشرت األوس  الكبري

يتضع يفا سب  أن مفهو  الشرت األوس  م يكن وليد مرحلـة معينـة، فهـو يطلـ  علـ  املنطقـة العربيـة 
بشــكل  ثابــت بينمــا يتحــدد احيانــان ليشــمل دوالن اخــرى أو يــنكم  وفقــان للسياســات االســتعمارية الغربيــة 

ألهـدا  القـوة املسـيطرة والـي ختتلـف مـن مرحلـة إىل اخـرى. واذا كـان الشـرت األوسـ  غـري  آنـذاإ، ووفقـان 

                                                        
 .46ص، 2999، 2ط،احلوار دار، أوسطية والشرت العامل  النرا  يف العوملة، امحد ا( عبد، راشد ابو - 24
 أيلــوس/22 احــدال بعــد مــا ســوريا اجتــا  األمريكيــة اخلارجيــة السياســة علــ  اجلــدد احملــافرن تــتثري، غــااي منتصــر، الصــوا  - 23
 .96 ص،1027،السياسية العلو  قسو،اآلداب كلية، األوس  الشرت جامعة، منشور  غري ماجستري رسالة، 1002
 .12 ص، ذكر  سب  مصدر، سليو امحد، الربصان - 28
 .الصفحة نفسها، نفس  ملصدرا - 29
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واضع املعام، بالنسبة للسياسات االستعمارية، فان الدواف  األمريكية لشرت األوس  تبدو واضحة بشكل 
 اكرب.

 املطلب الثاني : الدوافع األمريكية املحركة ملشروع الشرق األوسط الكبري
طقة الشرت األوس  واخللـي  العـري احـدى اهـو املنـال  احليويـة واالسـرتاتيجية للمصـاش الغربيـة تعد من

عمومان واألمريكية بوج  خاص، ليس بسـب  موقعهـا اجلغـرايف واالسـرتاتيج  فحسـ ، وامنـا لـدواف  اخـرى، 
 س  الكبري.وفيما يتيت اهو الدواف  الي حركت العقل السياس  االمريك  ليطل  مشروع الشرت األو 

 اوالن: القيو األمريكية والروم التوسعية للفكر السياس  االمريك .
 ثانيان: النف  وضمان أمن إسرائيل.

 ثال ان: تغري البيةة السياسية وانتهاء احلرب الباردة.
   .1002/أيلوس سبتمرب 22رابعان: احدال 
 من التفصيل _ توضيع هذ  الدواف  وبش ءوسنحاوس _ 

  ر    والروح ال وس    للفكر الس اسي األم ر ي.الق م األم3
  10)الروائــ  هريمــان ميلفيــل ، علــ  وجــ  التحديــد قــاس 2821يف مطلــ  القــرن التاســ  عشــر أو عــا  

دان رواد العام ولالئع ..اختارنا الرب، واالنسانية تتطل  إىل ساللتنا وتنترر منا الك ري، واـن نشـعر يف 
ل الك ــري، لقــد بــات ل امــان علــ  الك ــري مــن األمــو أن حتتــل املــلخرة.. اــن مكنــون انفســنا بالقــدر علــ  فعــ

ـــ 2858 تيــودور روافلــت . ومــا قالــ  12)الطليعــة ننطلــ  إىل الربيــة لنقــد  مــام يســتط  أن يقدمــ  األوائــلد ـــ
ية .تلك األقاويل وغريها تعكس إىل حدن كبري الروم التوسع 11) ،د أمركة العام مصري امتنا وقدرهاد2929

للفكر السياس  واالسـرتاتيج  للواليـات املتحـدة يف وقتنـا احلاضـر. ففالسـفة الفكـر االمريكـ  يلمنـون بـتن 
الواليات املتحدة األمريكية امة صاحبة رسـالة عامليـة، وقـد كلفهـا ا( بتلـك الرسـالة وهـذ  الرسـالة امت جـت 

الــواقع ، لترهــر مبرهــر االمــة املكلفــة  مــ  الفكــر السياســ  األمريكــ  بروحــ  التوســعية ومضــمون  الرباغمــايت
حبمايـــة االرض وبرعايـــة كونيـــة، فـــالتفكري الرباغمـــايت العملـــ  حيتـــا  إىل النجـــام حـــع لـــو ختلـــ  عـــن الـــروم 

 ، أوس وايــر خ انـة يف الواليــات 2806ــــ2355االخالقيـة، وهــذا يتسـ  ك ــريان مـ  قــوس الكسـندر هــاملتون 
. فالنجــام االمريكــ  رمبــا يفــرض اخالقيــات مــن نــوع  آخــر  17)تداملتحــدة بقولــةد النجــام ال يعــر  االخــال

                                                        
،  2852 عـــا  اكتــوبر28 يف صــدرت الــي، ديــك مــوي روايــة مللــف امريكــ  روائــ  ،  2892ـــــ2829) ميلفيــل هريمــان - 10
 حتول  كما، بالوجود وعالقت  البشري الوض  لتتمل وسيلة الضاري الصراع هذا من تت ذ وانسان حوت بن تراجيدي صراع حوس تدور
 التعبري اشكاس من شكالن  ملفيل عمل يف وجد الذي االمريك  املشروع وعن، العي  كيفية عن الليغورية وحكاية معقد رم ي كيان إىل
 بـــالقوة امريكيـــة امربياليـــة وامربالوريـــة كونيـــة كقـــوة ذاكـــا تكتشـــف امريكـــا كانـــت حـــن أي عشـــر التاســـ  القـــرن منتصـــف يف نفســـ  عـــن

 .احلرة املوسوعة ويكيبيديا. الكامنة القوة هذا الي  ستصري ملا نبوءة االخرى ملفيل وروايات، ديك موي رواية فكانت، واالمكان
، العربيـة الوحـدة دراسـات مركـ ، السـعدون ناصـر ترمجـة ، األمريكيـة القوميـة تشـريع)والبالـل احلـ  بن امريكا، اناتوس، ليفن - 12
 .97ــــ91 ص،1008،بريوت

 العلــو  كليــة،منشــور  غــري ماجســتري رســالة، املعاصــر االمريكــ  السياســ  الفكــر يف يــةالرباغمات، منــاح  مي ــات، العيســاوي - 11
 .250، ص 1022 ،بغداد جامعة السياسية
 .91 ص،1003، القاهرة، اللبنانية املصرية الدار،2ط،واملسار اهلوية العوملة، شوق ، جالس - 17
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ختتلــف عــن اخالقيــات العــام اآلخــر. هــذ  األقاويــل واخلطــ  ومبــاد  الر ســاء األمريكــان خلقــت ارضــية 
فكريـــة واصــــبحت خلفيـــة فكريــــة للسياســـات األمريكيــــة الالحقـــة، فمفهــــو  الشـــرت األوســــ  ادركـــ  العقــــل 

أن الواليـات املتحـدة ال تسـتطي  االعتمـاد علــ  أي  ا  جيفرسـون يعتقـدفتومـاالمريكـ  منـذ وقـت مبكـر، 
. اذان فاالعتقـاد  16)معاهدات سـال  مـ  أي دولـة شـرت أوسـطية والـي تـرتب  معاهـداكا مـ  حيـاة حاكمهـا

الراسـ  يف العقـل االمريكـ  بـتن جـذور القـيو الدميوقراليــة واإلصـالم الـي تـرو  هلـا الواليـات املتحـدة اليــو  
مشروع الشرت األوس  والعام العري، موجود  يف القيو الدينية األمريكية والسلوإ االمريك ، وأن قـيو  عرب

 . 15)الدميوقرالية تتطل  هذ  االرضية لتدعيمها
مقـاس نشـر يف فصـلية فـورين أفريا)الشـلون اخلارجيـة األمريكيـة ، داـ  إن نسـري  يقوس جـون مكـن يف

د العاملية الدميوقراليات رابطة منرمة، واحدة منرمة يف بعت م  بعضها اليةالدميوقر  األمو قدمان او رب 
 خطـة عـن  تلفـة سـتكون وهـذ  أوسـط  الشـرت مشـروعها يف املتحـدة الواليـات اليـو  اليـ  تسـع  ما وهذا
 اقـرب بـل، املفتوحـة العضـوية ذات األمـو عصـبة بتنشـاء، األوىل العامليـة احلـرب وبعـد خالس، وولسون ودر
الـــدوس املتشـــاهة تعمـــل بشـــكل لصـــي  بعضـــها مـــ  بعـــت مـــن اجـــل  حيـــ  ،روافلـــت تيـــودور ختيلـــ  مـــا إىل

السال  واحلرية، وهذا ما رو  ل  احملافرون اجلدد، لفكرة تتسـيس رابطـة الـدوس الدميوقراليـة، يكـون هـدفها 
االكــرب وراء ، ورمبــا هــو اهلــد   14)الــدفاع واحملافرــة علــ  مصــاش هــذ  الــدوس ومصــلحة الواليــات املتحــدة

 مشروع الشرت األوس  الكبري.

املصـلحة األمريكيـة أوالن واخـريان وتناغمـت مـ  مقولـة  عهـد بـوش االبـنفقد وضعت االدارة األمريكية يف 
إن قدرنا هو امركة العامد، يف صياغة امريكية معاصرة حتت مفهو  النرا  العامل ، مقسمة اجملاس  روافلتد

.لــذلك فــإن سياســة الواليــات املتحــدة يف الشــرت  13)املقــاييس األمريكيــةإلقامــة نرــا  شــرت أوســط  وفــ  
األوس  يف بداية القرن احلادي والعشرين ه  حماولة اجلم  بـن الـرتوي  للقـيو وقواعـد السـلوإ بـن العـرب 
يـة واملبنية عل  اسا  العقيدة األمريكية م  دعو لدولة إسرائيل، الي تستند سياسـتها إىل األلروحـة األمريك

،وهيمنة االحال  العسكرية واحلكو عل  الشعوب االخرى عل  اسا  م ي  من م اعو لـيس  18)املضادة
حينما كانت مستشارة  عن  كوندالي ا رايس.وهذا ما أعلنت  19)ألي منها تراب  م  القيو الليربالية الشاملة

ام اإلسـالم  ونشـر االسـلوب  ، بتن الواليات املتحدة تريـد حتريـر العـ1001لألمن القوم  األمريك  عا  
ـــان نريـــد تغـــري األنرمـــة السياســـية العربيـــة، وهـــو مـــا جتلـــ  مبشـــروع الشـــرت  الـــدميوقرال  يف ربوعـــ  أوالن، وثاني

                                                        
 .226 ص، ذكر  سب  مصدر ميشيل،أورين - 16
، 2 ، جعفــر ونشـتت جنــايت ايـن ترمجــة، األمريكيـة املتحــدة الواليـات يف والسياســة الـدين، ميشــيل،نيـةوكور  مايكــل، كوربـت  - 15
 .111 ص،1001، اجنلو  لو ، القاهرة، الدولية الشروت مكتبة

 ساتدرا مرك ، العري املستقبل ، الدميقراليات ورابطة التاري  عودة)اجلديد  االمريك  السياس  الفكر يف، خالد، احلروب - 14
 .735وص 76 ص ،1008،العدد،العربية الوحدة
 .32 ص، ذكر  سب  مصدر، امحد ا( عبد، راشد ابو - 13
 سـلبان  تـلثر افـا  لـيفن انـاتوس) املللـف يراهـا الـي العوامـل وهـ  ، American Anti_Thesis)املضـادة األمريكيـة األلروحة - 18

 .554 ص، نليف، العامل  الصعيد عل  املتحدة الواليات عرمة عل 
 .578ص، ذكر  سب  مصدر، اناتوس، ليفن - 19
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األوس  الكبري، وااللاحة بنرا  صدا  حسن لدمقرلة املنطقة وضمها لرابطة الدميوقراليات العاملية الـي 
 اعلن عنها احملافرون اجلدد.

كن قول  أن القيو األمريكيـة الـي خلقهـا امللسسـون األوائـل، والـروم التوسـعية للفكـر السياسـ  اذان ما مي
االمريك  كانت دافعان مهمان ملشروع الشرت األوس  يف املنطقة، فاخلط  والتصاريع األمريكية الر ية والغري 

فكريـان للسياسـات األمريكيـة املعاصـرة،  الر ية، املمت جة بالقيو األمريكية الدينيـة والغـري دينيـة، م لـت مرجعـان 
وخلقت فكران سياسيان امريكيان بفنيت عل  اساسـ  مشـاري  واحتلـت دوس، واسـقطت أنرمـة سياسـية، بتلـك 

 املرجعية الفكرية، ومشروع الشرت األوس  هو احد افرااات ذلك الفكر.

 . النف  وضمان أم  إسرائ ل1
مامــات كافــة االدارات األمريكيــة املتعاقبــة، نرــران ملــا يشــكل  احتلــت مســتلة الــنف  جانبــان كبــريان مــن اهت

النف  من مصلحة اساسية للواليات املتحدة األمريكية، والقوى الكربى، بسب  وجود احتياليـات برتوليـة 
ضــ مة وملكــدة، ســهلة االكتشــا ، ومن فضــة التكــاليف مقارنــة بتيــة منطقــ  اخــرى يف العــام، ومــا قالــ  

 ، يلكد ذلك يقوس د إن من يقعد عل  صما  النف  2963يف أيار عا   أوين بروسرت السيناتور االمريك 
. يشكل هذا القـوس يف مضـامين  وخلفياتـ  اتيـة  70)يف الشرت األوس  ميكن  أن يتحكو يف مصري أوروباد

سيطرة النف  العري كضرورة اقتصادية ـــ عسكرية وكقوة سياسية فاعل  يف فرض شروط االقوياء، واحكا  ال
صـرم سبنسـر ابراهـا  أوس وايـر  ، 1002الكونية ومقدرات الدوس والشعوب. فف  شهر مار  من العـا  

االبن قائالن دامريكا مقبلة عل  اامة كبرية يف توفري الطاقة يف العقدين القادمن، وأن أي  بوش اقة يف ادارةل
، وتغـري اسـلوب حياتنـا بكـل معـق فشل يف مواجهة هذا التحدي سيعرض اقتصادنا وامننا القـوم  لل طـر

الكلمة يفا دف  أو يدف  القوى العرم  إىل احكا  سيطركا عل  منطقـة الشـرت األوسـ  الـي حتـوي علـ  
 . 72)اكرب احتيال  للنف  يف العامد 

فسياسة الواليات املتحدة للسيطرة عل  الـنف  يف العـام لـيس وليـدة اليـو ، بـل هـ  تضـرب عميقـان يف 
ي  االمريك ، وخاصة بعد احلرب العاملية ال انية، فالقرن احلادي والعشـرون بـدأ حبـرب مـن اجـل جذور التار 

 . فلـو 1007السيطرة عل  ثروة القرن الكربى، أي النف  وذلك عندما شنت امريكا احلرب علـ  العـرات 
  حتقيـ  يكن هد  احلرب ختلي  العرات من نرا  ديكتاتوري، وال احلرب عل  االرهاب، بل كان اهلد

مصاش امريكية اسرتاتيجية متعلقة بضمان هيمنة امريكا عل  هذ  املنطقة النفطية، وتتسيس ملشروع الشرت 
األوس ، وتقسيو املنطقة لضمان أمن إسـرائيل، احلليـف الـدميوقرال  الوحيـد يف املنطقـة للواليـات املتحـدة 

لـ  مفاصـل السياسـة اخلارجيـة األمريكيـة كـانوا . واحملافرون اجلـدد الـذين  كنـوا مـن السـيطرة ع 71)األمريكية
مــرتبطن ارتبالــان وثيقــان بشــركات الــنف  والســالم والــذين دفعــوا ادارة الــرئيس بــوش للحــرب علــ  العــرات، 

                                                        
 .53ابو راشد، عبد ا(، مصدر سب  ذكر ، ص  - 70
 .213ص  ،1020بريوت،  ،شركة املطبوعات،2 ري، امريكا من الداخل )حروب من اجل النف  ، ط التنري، - 72
 .214ـــــ 215املصدر نفسة، ص  - 71
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املستشـار االقتصـادي  اليـ  لـورنس ليندسـاي،، وهـذا مـا ذهـ   77)والالت مشروع الشـرت األوسـ  الكبـري
 ، دإن النف  1007يف قول  قبل بداية احلرب األمريكية عل  العرات  االبن، الساب  بوشللرئيس األمريك  

هو اهلد  الرئيس ألي هجو  أمريك  عل  العرات، وان التتثريات السلبية والتكلفـة االقتصـادية ألي عمـل 
 . 76)عسكري ضد العرات، ستكون بسيطة للغاية مقارنة بامل ايا االقتصادية املرجوة يف حاس جنام احلربد

بنــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة خــالس اداراكــا املتعاقبــة سياســ  واضــحة وثابتــة،   لــت بسياســة لقــد ت
دعو وضمان امن إسرائيل ماديان ومعنويان، وذلك من خالس تعمدها بتحقي  تفوت إسرائيل العسكري عل  

فضــــالن عـــن التــــ ا  الـــدوس العربيـــة جمتمعــــة، و كنهـــا مــــن االســـتمرار بــــامتالإ الســـالم النــــووي يف املنطقـــة، 
الواليــات املتحـــدة بــدعو إســـرائيل يف احملافـــل الدوليــة واحليلولـــة دون صــدور قـــرار ضـــدها مــن جملـــس االمـــن 
النتهاكهـــا املســـتمر للقـــانون الـــدو ، االمـــر الـــذي افقـــد الواليـــات املتحـــدة مصـــداقيتها يف املنطقـــة العربيـــة، 

مـر الــذي حيتـا  إىل تســوية واعـادة ال قــة يف الواليــات والسـيما موقفهــا مـن الصــراع العـري ـــــ اإلســرائيل ، اال
املتحدة بتفا صدي  وحليف يف املنطقة العربية، ولذلك ارادت االدارة األمريكية من خـالس مشـروع الشـرت 
األوســ  الكبــري، ادخــاس إســرائيل يف املنرومــة العربيــة، والــي ســب  وان قــدمت جمموعــة افكــار للكــونغر  

لتعاون االقليم  يف الشرت األوس  ، قائمة عل  اسـا  ادخـاس إسـرائيل يف اجملـاس االمريك  حتت عنوان )ا
احليــوي لسياســة الشــرت األوســ ، وكيةــة االجــواء لالعــرتا  العــري الشــامل بــ  كجــ ء ال يتجــ أ مــن تــرال 
املنطقـــة، مـــن خـــالس تطـــوير قنـــوات التعـــاون يف جمـــاالت العلـــو  التكنولوجيـــة، واقامـــة شـــبكة مـــن وســـائ  

.ويف اجلانــ  الصــهيوين ارتــب  مفهــو  الشــرت أوســطية  75)صــاس احلدي ــة والــرب  االقليمــ  لــدوس املنطقــةاالت
حتت اسو الشرت األوس  اجلديد، والذي دعا في  إىل نسيان املاض  واحلروب، ووض   باسو مشعون بريي 

ملرتك ات االساسية حد للصراع العري ــــ الصهيوين وبناء شرت أوس  جديد متجانس. فإسرائيل ه  احد ا
يف السياسة الشرت أوسطية، وحتتل املكانة الرئيسة يف سلو أولويات االسرتاتيجية األمريكيـة، كعنصـر فاعـل 

عــن نيتــ  واهدافــ  يف مقابلــة صــحفية نشــركا فصــلية الشــرت  كشــف برييــ . وقــد   74)وتــاب  واحيانــان كشــريك
فاد  )إن هد  إسرائيل املقبـل اـ  أن  ، حن رد عل  سلاس قوس ساب  ل  م2995األوس  يف مار  

يكــون االنضــما  إىل جامعــة الــدوس العربيــة ، قــائال داعتقــد أن جــامعتهو العربيــة اــ  أن تســم  جامعــة 
الشــرت األوســ  وعندئــذ ميكــن إلســرائيل أن تنضــو اليهــا، اــن لــن نصــبع عربــان، ولكــن اجلامعــة اــ  أن 

يـات املتحـدة بعـد فايـة احلـرب البـاردة ولـوس عقـد . ونتيجـة لـذلك اهتمـت الوال 73)تصبع شرت أوسـطيةد
التســعينات مــن القــرن املاضــ  ومطلــ  األلفيــة ال انيــة بتســوية النــ اع العــري _ اإلســرائيل ، لضــمان ســيطرة 

                                                        
 .250وص 69نفس املصدر، ص - 77
، 65دراســات دوليــة، العــددجملــة  ، ســليو كــال ، التواجــد العســكري األمريكــ  يف اخللــي  العــري )الــدواف  الرئيســة ، علــ - 76
 .279ص ، 1027مرك  الدراسات الدولية، كلية العلو  السياسة، بغداد، جامعة 
 .46 ص، ذكر  سب  مصدر، امحد عبدا(، راشد ابو - 75
 .48 ص، نفس  املصدر - 74
 ا  الكبـــري األوســـ  الشـــرت ملنطقـــة جديـــد  خريطـــة يرســـو امريكـــ  مشـــروع اجلديـــد األوســـ  الشـــرت، حممـــد ســـيد، الـــداعور - 73
 .76 ص، ذكر  سب  مصدر، احلرمن مرك ، 1006 مار 24،اجل ير  جملة، اجلديد
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إسرائيل عل  املنطقة ودخوهلا يف املنرومـة العربيـة، وهـذا مـا أكـدت عليـ  االسـرتاتيجية األوربيـة أيضـا، الـي 
وية النــ اع الفلســطيين _ اإلســرائيل  تشــكل أولويــة اســرتاتيجية ألوروبــا، ويف غيــاب م ــل اشــارت إىل أن تســ

هذا احلل لن تكون هناإ فرصة لتسوية املشاكل االخرى يف الشرت األوسـ ، وهلـذا السـب  مـن الضـروري 
 . 78)اعادة الالت ف  السال  يف الشرت األوس 

األمريكيـة يف الشـرت األوسـ  يتطلـ  تغـريا جـديان  الـدور اجلديـد للواليـات املتحـدة ويرى برجنسـك  أن
. فاحلدي  عن دمقرلـة الشـرت األوسـ  يف  79)يف التتكد عل  التعامل م  الن اع اإلسرائيل  _ الفلسطيين

ظــل التــداخل الفكــري والسياســ  بــن إســرائيل والواليــات املتحــدة ال حيمــل جديــ  واضــحة مــن الواليــات 
فة الدميوقراليـــة ال يكفـــ  لتســـويل دعـــو إســـرائيل وال لتفســـري م ـــل هـــذا املتحـــدة، وهلـــذا فـــإن التحلـــ  بالصـــ

الــدعو، وهــذا مــن شــتن  أن يعــرض منطــ  الدميوقراليــة املشــرتكة لالهتــ اا بســب  جوانــ  مــن الدميوقراليــة 
عــا  وخـالس سـيطرة امريكــا علـ  املنطقــة  40.فعلـ  مـدار  60)اإلسـرائيلية املتناقضـة مــ  قـيو امريكيـة جوهريــة

ا املت ايد عل  النف ، تصرفت امريكـا بطريقـة أنانيـة يف الشـرت األوسـ ، فقـد دعمـت التعـاون مـ  واعتماده
األنرمة الدكتاتورية وحاربت القادة الشعبين الذين قاوموا السـيطرة األمريكيـة. وخـالس هـذ  الفـرتة حاولـت 

نت ابـات الدميوقراليـة يف لبنـان امريكا إعادة نشر القيو األمريكية يف املنطقة، فقد تدخلت امريكا حلماية اال
 ، واللقـــت العديـــد مـــن مبـــادرات الســـال  بـــن 2992 ، وحـــررت الكويـــت عـــا  2987و2958عـــام  

العرب وإسرائيل، وقصة تدخل واشنطن ما بعد احلرب الباردة يف الشرت األوس    ـل صـراعان للتوفيـ  بـن  
ويف اعــادة للتفكــري مبســتقبلها يف الشــرت كوفــا قــوة عرمــ  ومــ  دورهــا كبطــل للحقــوت الولنيــة والفرديــة. 

األوس  ا  عل  امريكا أن تعتمد عل  االهدا  الواقعية، وإن حتافظ عل  اسـبقيتها يف املنطقـة، وإاـاد 
تسوية للصراع الفلسطيين ــــ اإلسرائيل . ويف الوقت نفس  ا  عل  صناع السياسة يف امريكا ان يدركوا أن 

ري يف محايـة احلريـات االساسـية يف الشـرت األوسـ ، والـرتوي  للدميوقراليـة. إن لديهو سجالن لويالن من اخلـ
امريكــا حباجــة إىل نرــر  متعــددة اإلبعــاد حتــافظ فيهــا علــ  اســبقية مصــاحلها وخــالس ذلــك عليهــا أن تــدعو 

. وهـــذا يعـــين أن امريكـــا اـــ  عليهـــا املضـــ  قـــدمان يف مشـــروعها الشـــرت  62)وتليـــد تراثهـــا اجلـــدير بـــاالحرتا 
 أوسط  ودعو دميوقراليتها يف املنطقة.

 .تغ ر الب ئ  الس اس   وا  هاء الحر  البا د 1
نتيجــة افيــار االحتــاد الســوفيي وهيمنــة الواليــات املتحــدة علــ  النرــا  الــدو  هيمنــة مطلقــة ال ينااعهــا 

تســع   احــد حــع اآلن ترتــ  علــ  ذلــك ســيادة مفــاهيو وسياســات الواليــات املتحــدة، ويف هــذ  املرحلــة

                                                        
 ضـمن ورمنشـ، 3/7/1006 احليـاة صـحيفة، األوسـ  الشرت م  مشرتإ مستقبل اجل من االملاين الفرنس  املشروع ن  - 78
 املسـتقبل دار، التاسـ  االصـدار، والدميوقراليـة االنسـان حلقـوت الفكرية بالقضايا يعرب دوري غري كتاب، االنسان حقوت قضايا سلسلة
 .754 ص، 1006،مصر،العري

 .669 ص، ذكر  سب  مصدر، اناتوس، ليفن - 79
 ترمجــة، اخلارجيــة املتحــدة الواليــات وسياســة ســرائيل اإل اللــوي امل تطفــة امريكــا، ا  ،ســتفن ووالــت وجــ  جــون ،مريشــامير - 60

 .74 ص، 1004، الرياض، العبيكان، 2ط، فاضل جنكر
 .225 ص، ذكر  سب  مصدر، ميشيل،أورين - 62
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الواليــات املتحـــدة مســـتغلة املتغـــريات الدوليـــة، الســـت مار هـــذ  الفـــرص مـــن اجـــل تكـــريس هيمنتهـــا الدوليـــة 
وتع يــ  نفوذهــا يف املنطقــة، ولعــل يف هــذين اهلــدفن عالقــة حمكمــة يف االدراإ السياســ  االمريكــ ، ويقــوس 

د لقــد اســتغلت الواليــات  وايــر الــدفاع الفرنســ  خــالس حــرب اخللــي  ال انيــة عــن ذلــك جــان بريشــنفنمان
 . 61)املتحدة افيار االحتاد السوفيي واصبحت السيدة الوحيدة ملنطقة الشرت األوس 

ووضــعت مرحلــة مــا بعــد احلــرب البــاردة صــان  القــرار االمريكــ  امــا  مرحلــة جديــدة، فالعــدو الســوفيي 
 لعامل .تفكك، ليجد بعد ذلك العقل السياس  االمريك  فرصت  يف التفرد بالنرا  ا

ــــ  اصــــبحت  ــــ ان االســــرتاتيج  العــــامل ، حبي ــــاردة إىل حــــدول انقــــالب يف املي أدى انتهــــاء احلــــرب الب
الواليات املتحدة القوى العرم  الوحيدة يف العام، اال أن هذا التحوس م يلثر عل  هياكل النرا  الدو  

القوي عل  األلالت يف السـاحة  أو ملسسات  بل اصبحت الواليات املتحدة صاحبة القوة والنفوذ والتتثري
. ولرحـــت فايـــة  67)الدوليــة، ليـــتيت ذلـــك يف مقدمـــة املتغـــريات الدوليـــة املــلثرة علـــ  العمـــل العـــري املشـــرتإ

احلــرب البــاردة مــ  اواس االحتــاد الســوفيي وحــرب اخللــي  ضــد الغــ و العراقــ  للكويــت، وانتصــار الواليــات 
فرصـــا عديـــد  للمضـــ  قـــدمان يف تطبيـــ  مشـــروعها املتجـــدد  املتحـــدة علـــ  املنرومـــة الســـوفيتية دون حـــرب،

الراب  مـن عصـور الشـرت األوسـ ، الـي أشـرنا  وهذا ما يسمية ريتشارد ها  بالعصر.  66)للشرت األوس 
إىل ثالل منها وكيف قوضت تلك العصور، اما العصر الراب  الذي جاء يف اعقـاب انتهـاء احلـرب البـاردة 

فقــد اتــام لألمريكيــن قــدر  علــ  التــتثري وحريــة يف التحــرإ بشــكل غــري مســبوت،  وافيــار االحتــاد الســوفيي،
وانتصارهو يف معركة حتريـر الكويـت، وانتشـارهو العسـكري الطويـل االمـد بـران وجـوان يف شـب  اجل يـرة العربيـة، 

  هـذ  وقيادة اجلهود الدبلوماسية هد  أااد حل شـامل للنـ اع العـري _ اإلسـرائيل . ويطلـ  الـبعت علـ
املرحلــة تســمية الشــرت األوســ  القــد ، الــذي بــرا فيــ  العــرات كنرــا  معــادي لكــن ضــعيف، وإيــران كدولــة 
اصولية لكنها مقسمة وضعيفة نسبيان، وإسرائيل الدولـة النوويـة الوحيـدة يف املنطقـة، كـتقوى العـ  اقليمـ  

 اسـعار الـنف ، واسـتمرار وجـود يف وقت شهدت في  تلك املرحلة العديـد مـن املرـاهر، ابراهـا التقلبـات يف
 .  65)أنرمة عربية قمعية وصعوبة التعاي  بن إسرائيل والفلسطينين وبقية العرب، يف ظل التفوت االمريك 

أدت انتهــاء احلــرب البــاردة إىل اختفــاء هــام  املنــاورة االســرتاتيجية مــا بــن الكتلتــن الشــرقية والغربيــة، 
تعصــف مب تلــف األنرمــة الــي كانــت تســري يف فلــك االحتــاد الســوفيي، وهبــت ريــام التغيــري الــدميوقرال ، ل

 .  64)واصبحت قضية الدميوقرالية وقضية حقوت االنسان قضايا عاملية
اما العوامل الي ادت إىل أيصاس هذا العصر إىل فايت ، بعد اقل من عقدين، فمنها البنيوي ومنهـا مـا 

 ،الذي كان العرات السين، من أوىل ضحايا  1007عا  هو مستحدل ذاتيان، حي  جاء غ و العرات يف 

                                                        
 .42 ص، ذكر  سب  مصدر، حسن حممود، العفيف  - 61
 .41 ص، نفسة املصدر - 67
 .27 ص، ذكر  سب  مصدر امحد،، ثابت - 66
 .50 ص، ذكر  سب  صدرم، ريتشارد، ها  - 65
 .271 ص، 2991، املغرب، األلفية دار بـ ط، العرب، اجملتم  يف السياس  السلوإ، سو ، الع ي - 64
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بعدما كان قويان فاعالن مبا يكف  ملواجهة إيران الشيعية، وهكذا اسـتفاقت التـوترات السـنية الشـيعية يف ظـل 
األوس  بعدما كانـت راكـدة، وحتـوس الصـراع مـن عـري إسـرائيل  إىل عـري  هذا البلد، وعل  امتداد الشرت

 _ شـــيع ،حي  اختـــذ االرهـــابيون قواعـــد هلـــو يف العـــرات، وقـــاموا بتطـــوير تقنيـــاكو _ عـــري، وصـــراع ســـين
وتصديرها، حبي  اصبحت مستلة الدميوقرالية مرتبطة بفقدان االمن وفايـة التفـوت السـين هـذا مـن جهـة. 

عادي من جهة ثانية تسب  غ و العرات بتقلي  نفوذ الواليات املتحدة يف العام، نتيجة لتنام  الشعور امل
لألمريكين. فكان من س رية القدر أن تكون حرب اخللي  األوىل الـي عـدت حربـان ضـرورية، قـد شـكلت 
بدايــة للعصــر االمريكــ  يف الشــرت األوســ ، فيمــا جــاءت حــرب اخللــي  ال انيــة، الــي عــدت حــرب خيــار 

نطقـة، ومنهـا لتنه  ذلك العصـر. إىل ذلـك بـرات عوامـل اخـرى سـاتت يف فقـدان واشـنطن نفوذهـا يف امل
 ، وضــعف خليفــة ياســر 1001افيــار عمليــة الســال ، كنتيجــة للفشــل مفاوضــات كامــ  ديفيــد يف العــا  

عرفـــــات، وصـــــعود محـــــا  والن عـــــة اإلســـــرائيلية االحاديـــــة، وعـــــد  قـــــدرة إدارة بـــــوش علـــــ  مواصـــــلة العمـــــل 
خالل  أن تتواصل م  الدبلوماس ، وهكذا خسرت الواليات املتحدة دوران فريدان، كانت قد استطاعت من 

العرب واإلسرائيلين معان. عامل اخر أيضان ادى إىل انتهـاء العصـر االمريكـ ، وهـو فشـل األنرمـة التقليديـة 
 ، 1002/ 22/9يف مواجهـــة تنـــام  االصـــولية اإلســـالمية، فيمـــا انترـــر األمريكـــان حـــع وقـــوع هجمـــات 

االصـولية، إىل ذلـك سـاتت العوملـة يف تغـري لك  يتتكدوا من أن اجملتمعات املغلقة باتت تشكل احلاضنة 
املنطقة، حي  بات من السهل لألصـولين احلصـوس علـ  التمويـل واألسـلحة واملتطـوعن، واالفكـار، فيمـا 
ســاهو اإلعــال  اجلديــد، بعــد انتشــار الفضــائيات يف حتويــل العــام العــري إىل قريــة اقليميــة مسيســة، حيــ  

دمار يف العـــرات، وســـوء معاملـــة الســـجناء العـــراقين واملســـلمن بـــدأت الشاشـــات تبـــ  مشـــاهد العنـــف والـــ
. وهكـذا  63)وامل س  يف الضفة الغربية، ما أدى إىل ايـادة املسـافة بـن شـعوب املنطقـة والواليـات املتحـدة 

باتت حكومات املنطقة تواج  صعوبة يف التعاون م  الواليات املتحدة الي بـدء تتثريهـا يتضـاءس، وانعـدا  
الواليــات املتحــدة مــن ارع الدميقراليــة يف املنطقــة. ورمبــا اــن اليــو  بصــدد تشــكيل العصــر اخلــامس ال قــة ب

والســاد  مــن عصــور الواليــات املتحــدة يف املنطقــة خصوصـــان بعــد الربيــ  العــري وتغــري ك ــري مــن األنرمـــة 
 وظهور ما يسم  بالدولة اإلسالمية دداع د بشكل غري لبيع  يف املنطقة.

 م.1003أيلو  سب مبر   33.احداث 4
/أيلـــوس مـــن اهـــو الـــدواف  الـــي دفعـــت بالواليـــات املتحـــدة لصـــياغة والـــالت مشـــروع 22تعـــد احـــدال 

الشرت األوس  الكبري، وميكن أن نعود إىل ما قبل االحدال، وهو التاري  الفاصـل يف توجهـات واشـنطن 
عــاملن اساســن: األوس وجــود مــا  اـو املنطقــة، حيــ  كانــت تــّلمن اإلدارة األمريكيــة مصـاحلها مــن منطلــ 

ميكـــن أن نســـمي  اصـــدقاء مقـــربن للواليـــات املتحـــدة باملنطقـــة، واالخـــر قيـــا  االدارة األمريكيـــة نفســـها مـــن 
خالس اجه كا بالتغلغل حتت م اعو التعاون ومساعدة اجملتمعـات العربيـة علـ  النهـوض والتنميـة يف شـكل 

مــن اشــكاس التــدخل املت صــ  يف شــلون املنطقــة. امــا العامــل مــا يعــر  بــرام  املعونــة األمريكيــة وغريهــا 

                                                        
 .52 ص، الساب  املصدر، ريتشارد، ها  - 63
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/أيلــوس واعتقــاد األمريكيــن أن العــرب واملســلمن وراء هــذ  االحــدال ميكــن 22ال ــاين فبعــد وقــوع احــدال 
باخلـار  امـر  القوس أن واشنطن م تعد ت   يف قدرة النرا  الر ـ  العـري علـ  محايـة مصـاحلها وأن تتمينهـا

د  يفا حدل من اعتداءات يف سبتمرب داخـل الواليـات املتحـدة، ومـن هنـا تصـور الفكـر م يعد ادي وح
االمريك  أن اسرتاتيجية االمـن القـوم  االمريكـ  اـ  ان تسـتند علـ  إحـدال تغـري جـذري يف الـنرو الـي 

ك . لتـتيت تلـ 68)تعتقد افـا مسـلولة عـن تفـري  مـن قـاموا بعمليـات سـبتمرب وأن الصـداقة وحـدها ال تكفـ 
االحــدال لتملــئ الفــراا االمريكــ  الــذي خلفــ  االحتــاد الســوفيي عــرب عــدو جديــد اصــاب امريكــا يف عقــر 
دارهـا، واصــبع االرهــاب هــو العـدو املركــ ي، ليرتســ  بعــد تلـك االحــدال ادراإ سياســ  امريكــ  يف مراكــ  

هــذا االدراإ علــ  أن الدراســات، قبلــت بــ  اإلدارة األمريكيــة، معلنــة حمــور ر يتهــا للشــرت األوســ ، ويقــو  
القاعدة ه  نتا  لالامات الداخلية العربية، وافا مب ابة الكرة امللتهبـة الـي القـت هـا احلكومـات العربيـة يف 
وج  العام الغري، وبالتحديد الواليات املتحدة، وأن السالم االجنع يف مواجهة االرهـاب هـو رمـ  الكـرة 

ولات حقيقة من اجل تغري األوضاع، فإصالم العام العري هو مرة اخرى إىل الشع  العري والقيا  بضغ
. متناسن بتن امريكا لعبت دوران اكرب من دور العربية السعودية فيما يتعل   69)سالم يف مواجهة االرهاب

باألصـــولية السياســـية ألســـامة بـــن الدن ومنرمتـــ  املرعبـــة، فـــاجلهود األمريكيـــة الـــي بفـــذلت حلشـــد النشـــطاء 
املســـلمن األتقيــاء عـــرب العــام باســـو اجلهــاد ضـــد الشــيوعن الكفـــرة يف افغانســتان كانـــت ســـببان السياســين 

اساســيان يف النجــام البــاهر هلــذ  اجلماعــات الــي ســاتت يف النهايــة بتشــكيل القاعــدة، وحــع الــدور الــذي 
ت الواليــات لعبتــ  بلــدان م ــل الســعودية ومصــر يف املســاعد علــ  جتنيــد م ــل هــلالء، كــان اســتجابة لرغبــا

. لتلقــ  تلــك االحــدال علــ  الــنرو العربيــة عبةــان اضــافيان إذ اصــبحت  50)املتحــدة األمريكيــة وإىل حــدن كبــري
متهمةن من الـدوائر األمريكيـة بتفـا مسـلولة  عـن سـيادة منـاخ ثقـايف واجتمـاع  وسياسـ  كـان مب ابـة حاضـن  

اآلن، فاألنرمة السياسية العربية ه  املسلولة عن . وهو ما ااس قائمان إىل  52)لألفكار االرهابية ومنتجة هلا
تفــري  التطــر ، وهــ  حاضــنة للمتطــرفن، حــع لــو كــانوا _هــلالء املتطرفــون_ حيصــلون علــ  دعــو دو  

 منرو، اال أن الدور االكرب يق  عل  عات  تلك األنرمة يف انتشار التطر  يف املنطقة.

االنطباعيـــة الســـلبية للعـــرب واملســـلمن يف الـــذهن /أيلـــوس ابعـــادان جديـــدة  للصـــورة 22اضـــافت احـــدال 
.وقــد  51)الغــري، ومــن بــن ابعادهــا أن هــلالء ميارســون االرهــاب بــداف  عقيــدكو الدنيــة وختلفهــو احلضــاري

/أيلـوس ومـن ت اعتمـاد سياسـة احلـرب 22عرفت السياسة اخلارجية األمريكية تغريان دراماتيكيـان بعـد احـدال 
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 الشـــرت دوس مـــن عـــدد يف الداخليـــة األوضـــاع إىل لواليـــات املتحـــدة تنرـــر.واصـــبحت ا 57)علـــ  االرهـــاب
 االرهـاب لنمـو خصـبة تربـة األوضـاع هذ  أن اسا  عل  االمريك  القوم  لألمن كديد افا عل  األوس 
 . 56)االرهاب بضرب عقيدت  والل  اشكال  بكل االرهاب عل  احلرب بوش ليعلن والتطر 
 يف الفكـر االسـرتاتيج  للواليـات املتحـدة. فالواليـات املتحـدة تلـك /أيلوس إىل إحـدال تغـري22أدت 

القوة الي بدأت يف التعامل م  املنطقة العربية واإلسالمية منذ القرن التاسـ  عشـر، وشـهدت عالقاكـا مـ  
 املنطقة ك قافة ملحوظة يف القرن العشرين خاصة م  حتوس الواليات املتحدة إىل احدى القـوى العامليـة، ت
إىل احدى القوتن، ومـن ت حتوهلـا إىل قطـ  أوحـد يف السياسـة العامليـة. لتنبـ  بعـد ذلـك مبـادرات الشـرت 
األوســ  مــن الــار فكــري تبلــورت مالحمــ  بعــد تلــك االحــدال، وظهــرت مالمــع هــذا االلــار الفكــري يف 

ش خطــاب . حيــ  القــ  الــرئيس االمريكــ  جــور  بــو  55)االبــن االمريكــ  بــوشاخلطــاب السياســ  للــرئيس 
 ، حتـدل فيـ  عـن حمـور الشـر الـذي يضـو أيـران وكوريـا الشـمالية والعـرات، وردد 1001ينتير 19االحتاد يف

. وهـ  مـا تفرمجـت فعـال  54)الرئيس االمريك  كالمان يشري بوضوم إىل ضرورة شن حروب وقائية ضد هـلالء
ســـتغالس ادارة بـــوش علـــ  االرض بـــاحلرب علـــ  العـــرات، وقـــد لـــوحظ بعـــد احـــدال أيلـــوس بشـــكل واســـ ، ا

لكلمات، االرهاب وحمور الشر، من اجل احكا  غل  االبـواب الحتمـاالت قيـا  مناقشـات ذكيـ ، بشـتن 
تعويــــذات لفريــــة اســــتنبطتها مــــن العوامــــل اجلوهريــــة للتوافــــ   ادارة بــــوش،االســــرتاتيجية األمريكيــــة، وكونــــت 

 ، فقبـل هـذا التـاري   1007علـ  العـرات.والي دفعت بالرئيس االمريك  باحلرب  53)األيديولوج  االمريك 
كانت سياسة بوش اجتا  العرات مبنيـ  علـ  اسـا  العقوبـات الذكيـة الـي كانـت كـد  إىل احتـواء النرـا  

/أيلـوس، اذ اصـبع علـ  قناعـة بتنـ  22العراق ، وليس اإللاحة ب . لكن وجهة النرر تغريت بعـد احـدال 
اصـبع حمـدقان،  يفرضـ  صـدا  حسـنخرى، وأن التهديـد الـذي ال ميكن للواليات املتحدة أن تنترر ضرب  ا
.وقلبــت أولويـات السياســة اخلارجيـة األمريكيــة، اذ اصــبحت  58)وهـذ  القناعــات احـدثت حتــوالن يف سياسـت 

القضايا األمنية   ل اهلاجس االسا  املعلن للسياسات الداخليـة واخلارجيـة األمريكيـة، ومـن اجـل ذلـك مت 
ع املبنيــة علــ  تــواان القــوى إىل نرريــة احلــرب االســتباقية ضــد اعــداء حمتملــن، وبــذلك اســتبداس نرريــة الــرد 

حســو االمــر التــ ا  افكــار ومنرــري احملــافرن اجلــدد، بالتوجــ  اــو التوســ  االحــادي، واعــالن احلــرب علــ  
 . 59)االرهاب
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احدال احلادي عشر  إن اسرتاتيجية احملافرن اجلدد الذين استولوا عل  القرار السياس  االمريك  بعد
.والذي  40)من سبتمرب،كد  إىل اعادة تشكيل الشرت األوس  وتغري  ليتالء  م  القرن احلادي والعشرين

يعـــد بوابـــة اعـــادة صـــياغة الشـــرت األوســـ  بالنســـبة للمحـــافرن اجلـــدد، مغلفـــان ومربولـــان عنـــدهو بـــدعاوي 
. لتم ـــــل تلـــــك  42)ت، واألنرمــــة املارقـــــةأيديولوجيــــة تتعلـــــ  بالدمقرلـــــة، واقتصــــاد الســـــوت، والـــــديكتاتوريا

االحــدال فرصــة حقيقــة هلــو وتــرواهو لفكــرة احلــرب علــ  العــرات، ألفــا   ــل عامــل جــوهري مــن عوامــل  
.واصرارهو عل  تغري أنرمة احلكو يف الشرت األوس ، باسرتجاع االمناط  41)كس  احلرب عل  االرهاب

ت دا  االنتقـائ  للدمقرلـة مـ  اسـرتاتيجيات تشـكلت القدمية من العقائـد والسـلوإ االمريكـ ، ودمـ  االسـ
عل  اسس الواقعية الفاشية، وهو السبيل املرك ي يف ف  احملافرن اجلدد، منذ أن بدأ هذا التيار السياس  
خـــالس العصـــور األوىل مـــن احلـــرب البـــاردة، ذلـــك الـــنه  الـــذي حيـــوي الك ـــري مـــن الغـــرور والكـــذب والريـــاء 

الفشل والرياء ترجو عل  ارض الواق  بعد غـ و العـرات والفشـل يف الع ـور علـ   .ذلك 47)مبشروع الدمقرل 
اســلحة الــدمار الشــامل املوعــودة، لتتحــوس الــدواف  بعــد ذلــك بــدواف  الدمقرلــة وحقــوت االنســان، لتصــبع 
الذريعــة املرك يــة للحــرب، وأن الدمقرلــة ســو  تشــمل دمقرلــة الشــرت األوســ  بتكملــ ، لتتجــ  الواليــات 

.وقد يكـون الـنف   46)ة او سياسة دمقرلة الشرت األوس  الكبري، ولكن مبعان اخرى أوس  مشوالن املتحد
وهو احد االعضاء  كت  دونالد كاغان،واستمرار تدفق  للواليات املتحدة أحد تلك املعاين، وهذا الصدد  

ي مك ـف يف الشـرت املهمن يف جمموعة احملافرن اجلدد، قائالن:د عل  االغل  سنحتا  إىل وجود عسـكر 
األوس  لفرتة لويلة، وأي تع ر لتدف  النف  سيلدي إىل عواق  اقتصادية وخيمة، ووجود قواتنا يف العرات  

. وهلذا فقد يكون مشـروع الشـرت األوسـ  كلمـة حـ  يـراد  45)كفيل مبن  أي توقف ل مدادات النفطيةد 
رلــة شــاملة، ويف الوقــت نفســ  حيتــا  هــذا هــا بالــل، نعــو املنطقــة حباجــة هلكــذا مشــروع، وحباجــة إىل دمق

املشــروع إىل اجلديــة الواضــحة، ومصــداقية عاليــة مــن جانــ  الواليــات املتحــدة. دفاحلجــة األمريكيــة لوجــود 
 .  44)/أيلوسد 22عسكري دائو يف منطقة الشرت األوس  امر مت اقرار  قبل 
مهمـة يف تـاري  العالقـات   ،   ل حمطة1002ليس هناإ مثة خال  يف كون احلادي عشر من أيلوس

الدوليـة، ورمبـا يكمـن اخلـال  فقـ  يف توصـيف لبيعـة اللحرـة، الـي  ـت فيهـا االعتـداءات علـ  نيويـورإ 
 وواشنطن يف ذلك اليو ، حي  يوجد اجتاهان يف هذا الصدد:

                                                        
 .88 ص، 1005، االجنلية االصولية يف ل رهاب االعتقادية اجلذور، حممد بن عل  بن سعد، الشهراين - 40
 الدوليــــة الشــــلون يف الــــدبلو  درجــــة لنيــــل دراســــة ، منوذجــــا امريكــــا)يــــةاخلارج السياســــة يف الــــديين البعــــد، فــــرا ، املهتــــدي - 42

 .18ص، 1009، سوريا، والدبلوماسية الدولية لشلون العري املعهد، والدبلوماسية
 .223 ص، ذكر  سب  مصدر، وستيفن مريشامير - 41
 .291و ص 75وص27 ص، ذكر  سب  مصدر، اناتوس، ليفن - 47
 .101وص291 ص، نفسة املصدر - 46
 .218 ص، ذكر  سب  مصدر،  ري، التنري - 45
 .269ص، نفسة املصدر - 44
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األوس: يرى افا حلرـة فارقـة ادت إىل تشـكيل سياسـة خارجيـة امريكيـة جديـدة ذات معـام  تلفـة عـن 
تلــك الــي كانــت مــن قبــل. أمــا ال ــاين: يلكــد افــا حلرــة كاشــفة، مبعــق أن السياســة اخلارجيــة األمريكيــة بعــد 
االحدال م تكن جديدة، فقد كانت اسس هذ  السياسة موجودة بالفعل وكل مـا فعلتـ  تلـك االحـدال 

تجميل ال ائفة، كسياسة افا كشفت ذلك ال يف وقدمتها للعام يف صوركا احلقيقية، خالية من حماوالت ال
تنــ ع بشــد  اــو اهليمنــة علــ  مقــدرات عــام مــا بعــد احلــرب البــاردة، وبعيــدان عــن ذلــك اخلــال  فــإن تلــك 
االحــدال افــت مبــا يعــر  بنرريــة )االســت ناء االمريكــ  ، وقــد ادت إىل تغــري واقعــ  يف السياســة اخلارجيــة 

فهــو  االمــن القــوم  الــذي اصــبع غــري قــادر علــ  األمريكيــة. و  ــل هــذا التغــري يف جــانبن، األوس خــاص مب
محايــة الــداخل االمريكــ ، األمــر الــذي أدى إىل تطـــر  السياســة األمريكيــة وســيطرة احملــافرن اجلــدد علـــ  
القرار االمريك ، وسعيهو لتعمي  اهليمنة الكونية، وجتفيف مناب  االرهاب الدو  لتتمن الداخل االمريك . 

األمريكية بتفسريها لتلك االحدال مبنح ، أن تلك االحدال وقعت بسب  غياب  اما ال اين ات االدارة
. ومن هنا صـارت لـديها قناعـ  بضـرورة تغـري الـنرو السياسـية غـري  43)الدميوقرالية يف دوس الشرت األوس 

 الدميوقرالية يف هذ  الدوس، وهو ما جتل  مبشروع الشرت األوس  الكبري.
رأي  ، وحســ  1002/أيلــوس 22ياســة الواليــات املتحــدة بعــد احــدال اذان مــا ميكــن القــوس بــ  أن س

أمريكا بن احل  والبالل، دصاغتها وبلوركا ما يسمي  بالقومية األمريكية، وهذ  القومية ه   ليفن يف كتاب 
نتــا  احتــاد وانفصــاس يف آن واحــد معــان، بــن قوميــة مدنيــة مســيحية تفا ليــ  ملسســة علــ  القــيو وال وابــت 

. وهلذا يعد مشروع الشرت األوس   48)دة اخلصوصية، وتعص  شوفيين مسكون بوسوا  عنصريدالشدي
واحلــرب علــ  العــرات وافغانســتان، ردة فعــل علــ  تلــك االحــدال، بتربيــرات احلــرب علــ  االرهــاب ونشــر 
الدميوقراليــــة وحقــــوت االنســــان واســــلحة الــــدمار الشــــامل، فتلــــك االحــــدال غــــريت الفكــــر االســــرتاتيج  

ك  لعقـود قادمـة مـن الـ من تسـربت منهـا فلسـفة احلـرب علـ  االرهـاب ومفرداكـا إىل جممـل السياسـة االمري 
األمريكية، واعادت موضوع ربـ  اإلسـال  بالفاشـية. لتنـت  عـن تلـك الفلسـفة األمريكيـة مشـروع دميـوقرال  

 شرت أوسط  إلصالم اجملتمعات الشرت أوسطية وانرمتها السياسية الديكتاتورية.
 األوسط للشرق االميركي الديموقراطي المشروع: الثاني حثالمب

 أو كـــان فـــردان  االنســـان انســـانية جـــوهر هـــ  الدميوقراليـــة يف االجتمـــاع  وجتســـيدها احلريـــة ان الشـــك
 تعـد م فهـ  واالقتصـادية التارنيـة املالبسات باختال  داللتها وختتلف، دولية انسانية وعالقات، جمتمعان 

 يف االشــرتاإ مــن العــادي الفقــري والرجــل واملــرأة العبيــد حتــر  الــي الشــع  حكــو أي، نيــةاليونا  دميــوكراتس)
دعـ  ميـر  يف املرحلـة األوىل لنشـتة الربجواايـة وهـ  تغـ و املعاقـل  يعمـل دع ) جمرد ه  ولست، االنت ابات

ورة متصــلة متناميــة االقتصـادية املغلقــة، فاحلريــة والدميوقراليــة ليسـتا جمــرد وســيل  أو جمــرد غايــة، بـل هــ  ســري 
ومعق ح  إلنسانية االنسـان، وهلـذا تـرتب  احلريـة والدميوقراليـة ارتبالـان محيمـان بالتنميـة الشـاملة يف ابعادهـا 

                                                        
 ص، ذكـــر  ســـب  مصـــدر، فكريــة قضـــايا سلســـلة، العــري الـــولن يف الدميوقراليـــة وقضـــية املتحــدة الواليـــات، امحـــد، فنيســ  - 43

 .17ــــ11
 .للكتاب اخلارج  الغال ، ذكر  سب  مصدر، اناتوس،ليفن - 48
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.وهلـــذا فـــتن املشـــروع االمريكـــ  للشـــرت  49)وجتلياكـــا امل تلفـــة املعـــربة عـــن االحتياجـــات االساســـية ل نســـان
صــالم املنطقـة، ليحــدد تلــك النـواق  الــي جــاءت يف تقريــر األوسـ  جــاء مــن ابـواب الدمقرلــة واحلريــة وإ

األمــو املتحــدة للتنميــة العربية،)احلريــة واملعرفــة و كــن النساء ،فتشــجي  الدميوقراليــة واحلكــو الصــاش كــان 
االسا  يف ترسي  املشروع االمريك ، عن لري  الرتغي  بالدميقراليـة واالجنـذاب هلـا وفـ  مـا يسـم  اليـو  

ألمريكية )بالقوة الناعمة ، تلك القـوى الـي غابـت عـن السياسـة األمريكيـة يف فـرتة الـرئيس بـوش بالسياسة ا
/أيلــــوس. وهلــــذا ســــو  يتنــــاوس هــــذا املبحــــ  مطلبــــن: املطلــــ  األوس: تشــــجي  22االبــــن وبعــــد احــــدال 

رهـا يف ترسـي  الدميوقرالية واحلكو الصاش لتقـويت اإلسـال  الراديكـا . املطلـ  ال ـاين: القـوة الناعمـة ودو 
 املشروع الدميوقرال  االمريك  يف املنطقة.

 .املطلب األول: تشجيع الديموقراطية والحكم الصالح لتقويض اإلسالم الراديكالي
اصبحت الدميوقرالية مب ابـة حجـر اسـا  للسياسـة األمريكيـة يف الشـرت األوسـ ، وذلـك بعـد احـدال 

 ،مبــادرة املشــاركة اجلديــدة يف الشــرت 1001لــك يف العــا  /أيلــوس، لتطلــ  اإلدارة األمريكيــة يف ســبيل ذ22
األوس  هد  تشجي  الدميوقرالية يف املنطقة، لـت ل  مـن التوجهـات التقليديـة الـي ظهـرت يف اعقـاب 

كـولن . لـتعلن االدارة األمريكيـة عـن مشـروعها بعـد ذلـك للشـرت األوسـ ، حيـ  اعلـن   30)تلك اهلجمـات
 ، عــن مبادرتــ  للشــرت 1001ديســمرب21مــن ملسســة الــرتال بواشــنطن يف  اخلارجيــة األمريكيــة بــتوس وايــر

األوســ  بتفـــا دتتـــوخ  تشـــجي  املشـــاركة الشــعبية يف العمليـــة ومســـاعدة امللسســـات التعليميـــة والرتبويـــة يف 
ســائر ارجــاء الشــرت األوســ ، ومكافحــة االميــة، ومــلاارة حقــوت املــرأة ودعــو القطــاعن اخلــاص والعــا  يف 

ي وحتقيـ  اإلصـالحات االقتصـادية واالسـت مارية، فضـالن عـن دفـ  عجلـة التفـاهو والشـراكة بـن العام العـر 
.وســـاتت النـــواق  ال الثـــة الـــي حـــددها الكتـــاب العـــري  32)شـــع  الواليـــات املتحـــدة والشـــعوب العربيـــةد

النســاء، يف    احلريــة واملعرفــة و كــن1007و1001لتقريــري األمــو املتحــدة حــوس التنميــة البشــرية العربيــة 
خلــ  الرــرو  الــي كــدد املصــاش الولنيــة لكــل اعضــاء جمموعــة الــدوس ال مانيــة، ولاملــا ت ايــد عــدد االفــراد 

واالقتصادية يف املنطقة نشهد ايادة يف التطـر  واالرهـاب واجلرميـة الدوليـة  احملرومن من حقوقهو السياسية
  بتغـريات دميوقراليـة يف منطقـة الشـرت األوسـ ، .وهلذا صـار مـن الضـروري القيـا 31)واهلجرة الغري مشروعة

وأن الواليـــــات املتحـــــدة ســـــتدعو كـــــل اجلهـــــود اإلصـــــالحية يف املنطقـــــة يف الـــــار مبـــــادرة الشـــــرت األوســـــ  
.تلك املبادرة الي كد  إىل تشجي  الدميوقرالية واحلكو الصاش، تشـتمل علـ  مشـاري  يقصـد  37)اجلديد

                                                        
 .21 ص، ذكر  سب  مصدر، فكرية قضايا ،األمريكية واهليمنة والدميوقرالية ال قافة، نام حممود، العام - 49
 .603وص155ص، ذكر  سب  مصدر، املوسوي عبداجلبار، الصايف - 30
 .704 ص،ذكر  سب  مصدر، ف ري، لبي  - 32
ــــــ  - 31 ــــــات قدمتــــــ  الــــــذي الكبــــــري األوســــــ  الشــــــرت مشــــــروع ن  احليــــــاة صــــــحيفة ،ال مــــــاين الــــــدوس قمــــــة يف املتحــــــدة الوالي
 .114 ص، ذكر  سب  مصدر، االنسان حقوت سلسلة،1006شباط/فربأير27،الدولية

 .33ص ،ذكر  سب  مصدر، غااي منتصر،الصوا  - 37
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نت ابـات، وترتيـ  التبـادس الربملـاين والتـدري ، وانشـاء اكادمييـات قياديـة ها تقد  مساعد  تقنية إلدارة اال
 .  36)انسانية وايادة اجلهود االقليمية حملاربة الفساد، وتع ي  منرمات اجملتم  املدين االقليمية

فاخلطـــة الـــي تنـــوي الواليـــات املتحـــدة تطبيقهـــا يف مشـــروع الشـــرت األوســـ  الكبـــري، تقـــو  علـــ  دعـــو 
التحوالت االجتماعية وال قافية يف منطقة  تد من املغرب إىل باكستان، وستكون آثار هذ  اإلصالحات و 

اخلطــة حمــدودة علــ  املــدى القصــريا الن األنرمــة الشــمولية تــرى أن الدميوقراليــة تشــكل كديــدان ملســتقبلها 
شـــية وســتقف هـــذ  الــدوس عنـــد حـــدود الضــمانات، والســـيما واشــنطن تعـــر  أن أجـــراء انت ابــات بـــن ع

وضحاها لن تلدي إىل نتائ  تتف  م  مصاحلها، لكن عل  املدى البعيد سـتعتمد الواليـات املتحـدة علـ  
تتهيــل خنــ  و ويـــل حركــات دميوقراليــة لكـــ  تشــارإ يف تغــري تلـــك اجملتمعــات مــن الـــدوس، وينبغــ  علـــ  

خـــرين تفـــوت امل ـــالر الواليـــات املتحـــدة أن تقـــو  هـــذ  املهمـــة بتواضـــ ، وادراإ بـــتن امل ـــالر بالنســـبة لآل
بالنســبة للواليـــات املتحـــدة، الـــي ينبغـــ  عليهـــا أيضـــا أن ال تقـــو  بتشـــجي  التنميـــة الدميقراليـــة ومســـاعدكا 

.واالك ـــر تـــتثريان هـــو املعتـــدلون اصـــحاب العقـــوس  35) فقـــ ، بـــل عليهـــا أن تصـــغ  إىل أولةـــك االك ـــر تـــتثريان 
 املستنرية.

ة يف الشـــرت األوســـ  ذات أولويـــة علـــ  اجنـــدة سياســـة /أيلـــوس م تكـــن الدميوقراليـــ22قبـــل هجمـــات 
الواليـــات املتحـــدة يف الشـــرت األوســـ ، فقـــد عـــد بعـــت الليرباليـــن أن الطريـــ  الوحيـــد إىل الدميوقراليـــة يف 

تركيـا، اال أن احلكمـة  سلك  كمـاس اتـاتورإ يفاملنطقة كان عرب الديكتاتوريات املستنرية، عرب الطري  الذي 
تلــك اهلجمــات، فمــن الواضــع إن الوضــ  احلــا  يشــكل خطــران علــ  مصــاش الواليــات الر يــة تغــريت بعــد 

اونتيجة هلذا اخلطر قامت الواليات املتحدة وبناءن عل  تفكري اسرتاتيج  وحتليل ثقايف متعم ،  34)املتحدة
ــــرئيس إعــــادة صــــياغة مفــــاهيو  ــــة، ألوس مــــر  هــــدفها ال قامــــت بصــــياغة اسرتاتيجية)أبســــتمولوجيا أي معرفي

إلسال  الليربا ، ودعو اجلماعات اإلسالمية الي تتبنا ، وتشـجي  املفكـرين وامل قفـن واإلسـالمن والـذين ا
 يـرى ال والـذي، يرفعون لواء . واإلسال  الليربا ، يعين ب  هذا االجتا  من اجتاهات تيار اإلسال  السياس 

حركـات اإلسـال   منـو علـ  سـاعد بـدور  وهـذا. 33)والدميوقراليـة الليرباليـة وقـيو اإلسـال  مبـاد  بن تناقضا
السياســ  وبنــاء ملسســات خرييــة داعمــة للعمــل السياســ  اإلســالم ، م لمــا شــج  اخلــ  العلمــاين علــ  

 .  38)النهوض، اال أن عوامل النجام م حتالف العلمانين بقدر ما حالفت اإلسالمين
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 31 :ال دد

 

ون اسـالم ، هـ  اعرـو حتـدن أيـديولوج  إن السع  إىل تنريو اجملتم  وانشاء حكومة مرتكـ ة علـ  قـان
تواجهـــ  الواليـــات املتحـــدة اليـــو ، إن هـــد  سياســـة الواليـــات املتحـــدة ينبغـــ  أن تكـــون لتقـــويت وه ميـــة 
اإلســالمن الراديكــالين والــذين يعارضــون التحــدي  وقــيو الدميوقراليــة. هــ ميتهو عــن لريــ  دمــ  وتنشــةة 

. فاملشـروعات األمريكيـة ل صـالم  39)عـادين ل سـالمويةودعو ائتال  واس  من غري اإلسالموين ومـن امل
الشـــرت األوســـ  تقتضـــ  التفكـــري يف جمموعـــة مـــن األســـةلة واالفرتاضـــات بشـــتن احلركـــة اإلســـالمية ودورهـــا 
وموقعها يف اخلريطة السياسية القادمة للمنطقة، فمن املتوق  أن تكون احلركة اإلسالمية ه  القوة السياسية 

.كما حـدل يف مصـر بعـد اإللاحـة بنرـا   80)انت ابات عامة يف بلد عري أو اسالم  الرئيسة اذا اجرت
اإللاحة ب  أيضا. وهذا  بش   حممد مرس  قبلمبارإ وصعود االخوان يف االنت ابات الرئاسية متم لة 

هــو احــد ســلبيات التحــوس الــدميوقرال  املفــاجئ الــذي ختشــا  الواليــات املتحــدة، يف اجــراء انت ابــات بــن 
 عشية وضحاها بعد االلاحة باألنرمة الديكتاتورية.

إن سياســة الـــرتوي  للدميوقراليـــة يف املنطقـــة تـــنو هـــ  االخــرى عـــن نقـــ  يف الفهـــو، ذلـــك أن معادلـــ  
اإلصالحات الدميوقرالية باالنت ابات الربملانية تفـرتض  تـ  امللسسـات السياسـية الر يـة بالشـرعية الذاتيـة 

الفــاعلون الولنيــون أن يتفقــوا حــوس املصــاش وأن يتوصــلوا إىل حلــوس حــوس  بوصــفها ســاحة يســتطي  فيهــا
الن عات الي تواج  اجملتم ، غري أن كل ما اري يف البلدان اإلسالمية العربية وغري العربية أفريقية وآسيوية 

،هذا  82)يوح  بتن لدى هذا اجملتمعات شكوكان عميقة وواسعة االنتشار من هذ  السلطة السياسية الر ية
تعتمـد علـ  حلفـاء ودوس غـري دميوقراليـة يف  يقوس روبرت كيغان افافضالن عل  أن الواليات املتحدة كما 

املنطقــــة، أتهــــا مصــــر والســــعودية ومصــــر قبــــل اإللاحــــة بنرــــا  مبــــارإ، وإن احلــــاالت الــــي تقــــدمت فيهــــا 
غري متحالفة م  الواليات املتحدة الدميوقرالية قادت أو رمبا تقود إىل أنرمة حكو معادية، أو عل  األقل 

األمريكية، وأن أي انت ابات حرة ن يهة يف املنطقة ستجل  يف األعو األغل  اإلسالمن الراديكـالين إىل 
، أن الواليـــات املتحـــدة لـــن تســـمع بـــتن يقـــ  الشـــرت يـــرتدد كيغـــان يف القـــوساحلكـــو أو )املتشـــددين ، وم 
نـا إىل أمرين،أوهلمـا: عـد  دمقرلـة املنطقـة مبسـوا خشـية قـدو  وهـذا يعـود ب األوس  يف أيدي اإلسـالمن،

اإلســالمن، وثانيهمــا: االقــرار بــتن لــيس مــن امللكــد أن أي توجــ  دميــوقرال  ســو  يقــود البلــد املعــين إىل 
االنضواء التلقائ  يف حلف الواليـات املتحـدة ورمبـا يفـرا أنرمـة علـ  غـرار أنرمـة أمريكـا الالتينيـة وجنـوب 

 . 81)عل  الرغو من كوفا أنرمة دميوقرالية، لكن ال ميكن عدها حليفة للواليات املتحدةأفريقيا، 
 ،ســـــب  تـــــتخر العـــــام 1004  لعـــــا  264ويعـــــ و معهـــــد الســـــال  األمريكـــــ  يف تقريـــــر  اخلـــــاص رقـــــو)

اإلسالم  يف الفرص االجتماعية واحلكو الصاش الي اعطت الفرصة للمتطرفن السنين يف تع يـ  نفـوذهو 
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س تلك العصور هو تفتيت السلطة الدينية يف اإلسال  السين وتردد علماء الدين أو عج هو من اعادة خال
تفسري التعاليو اإلسالمية، ونرراَ لعد  وجود سلطة ملسسة م ل البابوية الكاثوليكية أو وألية فقي  أو جهة 

لتحــديات تقــوض مــن ســلطة دينيــة، فضــالن علــ  الفوضــ  يف الفتــاوى الــي يطلقهــا مــن يشــاء، فكــل تلــك ا
. وإن أهـو مبـادرة ميكـن أن تقـو  هـا الواليـات  87)امللسسات الدميوقرالية يف إقامة حكو دميوقرال  صاش

 . 86)املتحدة ملكافحة التطر  اإلسالم  تتم ل يف مساندة)التجديد اإلسالم  
الم  إىل أبعد من جمرد ا  أن تنص  جهود الواليات املتحدة الرامية لتحسن صوركا يف العام اإلس

التــتثريات علــ  الــرأي العــا  اإلســالم  مــن خــالس حتســن االتصــاس، فــال ميكــن أن االفــرتاض أن املســلمن 
ســيبدلون مــن مــواقفهو اذا قامــت الواليــات املتحــدة ببســالة بتغيــري تغليــف سياســاكا وقيمهــا، فالبــد مــن 

كة بــن اجلــانبن، واــ  أن يكــون قلــ  هــذ  وجــود ر يــة جديــدة واســرتاتيجية كــربى خلدمــة املصــاش املشــرت 
الر ية وهذ  االسرتاتيجية فكرة التجديـد اإلسـالم ، التجديـد بواسـطة العلمـاء واملفكـرين املسـلمن الـراعن 
لتحدي  اجملتمعات اإلسالمية. فالتجديد كاسرتاتيجية ميكن أن حيق  التماسـك بـن كوكبـة مهمـ  ولكنهـا 

واإلسـالمية، وربطهـا بربنـام  سياسـ  يتضـمن إصـالم قـوانن األسـرة بغيـة  متفرقة مـن األفكـار اإلصـالحية
اعطـــاء النســـاء حقوقـــان متســـاوية، ومراجعـــة الكتـــ  املدرســـية لتـــدريس حقـــوت االنســـان والتعدديـــة الدينيـــة، 

.فللتجديـد أتيـة كبـرية يف حتـدي   85)وحتدي  اجملتمعات اخلرييـة واملـدار  اإلسـالمية والتقاليـد االستشـارية
تمعــات اإلســالمية، اال أن هنــاإ بعــت املشــككن يف هــذ  احلركــة، ويشــريون إىل مشــكلتن: أوهلمــا أن اجمل

املبــاد  القائمــة علــ  العقيــدة ال يــرجع أن حتصــل بالــدعو السياســ  االمريكــ  ألفــا ت ــري قضــايا دســتورية 
ور أمريكـ  صـريع ميكـن شائك ، وثانيهما أن حكومة الواليات املتحـدة غـري موثـوت هـا يف املنطقـة، وأي د

 ألن األتيـــةا غايـــ  يف املشـــكلتان هاتـــان أن يقـــوض برنـــام  املعتـــدلن ويـــلثر يف وضـــعهو. وحقيقـــة االمـــر
 عد  هناإ الن، أمريكية برعاية اإلسالمية العقيدة ميس ديين جتديد أي ترفت سو  اإلسالمية اجملتمعات

بالنسبة للواليات املتحدة،  األمور من سيعقد بدور  وهذا اإلسالميةا واجملتمعات املتحدة الواليات بن ثقة
ألن االخري سيحاوس جاهدان لفرض الـنم  األمريكـ  يف الشـرت األوسـ  للحفـا  علـ  مصـاحلها،وهذا مـا 

املتحـدة تبـدو مقيـد  يف الشـرت األوسـ  بشـكل دائـو، وبـال امـل يف  إليـ  انـاتوس ليفـن بـتن الواليـاتأشار 
ومعادية، ومقيد  بقيدين أوهلمـا: هـو الـدفاع عـن الـنم  االمريكـ  يف املنطقـة، منطقة غري مستقرة، وعنيفة 

وثانيهمــا هــو ارتبــاط الواليــات املتحــدة مــ  إســرائيل، والــذي يــورط الواليــات املتحــدة يف صــراع قــوم  مــ  
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،وهـو االمـر نفسـ  الـذي  84)القومية العربية والتطر  اإلسـالم ، وهـو علـ  مـا يبـدو سيسـتمر يف املسـتقبل
فقــد الواليــات املتحــدة مصــداقيتها باملنطقــة، ورمبــا هــذا ســيلدي بالواليــات املتحــدة إىل القبــوس باحلركــات أ

 عنـــ  ريتشـــارد هـــا  مـــديراإلســـالمية يف الســـلطة اذا احرتمـــت قواعـــد اللعبـــة الدميوقراليـــة، وهـــذا مـــا يعـــرب 
ــــوان )اــــو م يــــد مــــ ــــة يف حماضــــرة بعن ــــة األمريكي ــــة يف العــــام الت طــــي  الســــاب  بــــواارة اخلارجي ن الدميوقرالي

يف شــلون الشــرت األوســ  يف واارة اخلارجيــة األمريكيــة أيضــان،  وينحــو الربتــو فرنانــدي  املســلوساإلســالم  ، 
بـــنفس املنحـــ  حيـــ  يلكـــدان أن اإلدارة األمريكيـــة ال  ـــان  اليـــو  مـــن ر يـــة حركـــات إســـالمية يف الســـلطة 

للقضـية الفلسـطينية، والقبـوس بالتعدديـة السياسـية والفكريـة، بشروط معين ، أتها القبوس بالعملية السلمية 
.ورمبــا حتــدي  املنطقــة هــذ  الطريقــة ســيكون  83)واحــرتا  حقــوت األقليــات واحلريــات العامــة وحقــوت املــرأة 

أســوء اخليــارات بالنســبة للواليــات املتحدة)التحــدي  علــ  يــد اإلســالمن بشــروط معينــة ولــيس املعتــدلن 
تواجهـ  مشــكلة يف حتـدي  املنطقــة وفـ  الر يــة األمريكيـة اخلاصـة هــا، وهـذا بــدور  قـد يولــد  الـذاتين األفا

أنرمة سياسية حليفة للواليات املتحدة علـ  غـرار تلـك األنرمـة السياسـية الـي كانـت مدعومـة مـن قبلهـا 
رمـــة غـــري ابـــان احلـــرب البـــاردة وحـــع أنرمـــة معاصـــرة علـــ  غـــرار العربيـــة الســـعودية ودوس اخللـــي  فهـــ  أن

دميوقرالية، وتقيد احلريات الفردية والدينية بشكل كبري، ولكنها أنرمة صديقة وحليفة للواليـات املتحـدة، 
أو يــلدي ذلــك إىل حتــوس يف االســرتاتيجية األمريكيــة مبشــروع دمقرلــة الشــرت األوســ ، وهــذا التحــوس قــد 

ري، وعل  املدى البعيد والت ل  عن يكون بشكل تدرا  وبوسائل وآليات أك ر مقبولية لدى اجملتم  الع
فكرة الدميوقرالية الفورية الي م تعد جمدية خصوصـان بعـد جتربـة العـرات وافغانسـتان، وهـذا مـا اكـدت عليـة 

بقوهلـــا ديبـــدو أن االدارة األمريكيـــة تراجعـــت عـــن فكـــرة  الســـابقة مـــادلن أولربايـــتوايـــرة اخلارجيـــة األمريكيـــة 
الفورية، الي كدد االستقرار السياسـ  يف املنطقـة، وتلكـد علـ  ضـرورة اعتمـاد اإلصالم وفكرة الدميقرالية 

مبــدأ الدميوقراليــة املتدرجــة بعيــدة االمــدد وتقــوس أيضــان دمبــا أن حرمــان الشــعوب مــن احلريــة السياســية أمــر 
يف  ا بــ  ريتشـارد هــ.وهــذا مـا بشـر  88)سـ ء، فهـذا ال يعــين بـتن يفارسـة تلــك احلريـة ســتتيت موافقـ  هلوانـاد

فرضـيات احلـرب علــ  اإلرهـاب، اذ يقـوس دالبــد مـن إدراإ أن الدميوقراليــة ال تـتثري هلـا علــ  أولةـك الــذين  
ل رهابد، وان نساند الدميوقرالين الذين حافروا عل  موقفهو الداع  إىل ضرورة التـدر   كرسوا حياكو

ش السياسية واالمنية األمريكية، ويف نفس يف اإلصالم السياس  يف العام العري، بالتوااي م  اعتبار املصا
إىل تبين الواقعية التقدمية يف السياسة اخلارجية األمريكية، ويتيت ترتي  الدميوقرالية  دع  برجنسك السيات 

يف املرتبـة الرابعـة بعـد االمـن، والقـوة االقتصـادية وجتنـ  الكـوارل البيةيـة، ة برجنسك  واإلصالم وف  نرري
.ألنــ  ال  89)االنتقــاس التــدرا  يف الدميوقراليــة بالرتغيــ  ولــيس باإلجبــار والضــغ  ويــدعو برجنســك  إىل

ميكــن فــرض الدميوقراليــة واإلصــالم مــن اخلــار  وبشــكل مفــاجئ، فالدميوقراليــة ال ميكــن أن تكــون نتاجــان 
                                                        

 .566 ص، ذكر  سب  مصدر،اناتوس، ليفن - 84
 .283 ص، ذكر  سب  مصدر ،املوسوي عبداجلبار، الصايف - 83
 .290 ــــ289 ص، نفس  املصدر - 88
 .الصفحة نفس، نفس  املصدر - 89
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قيقة .وهناإ ح 90)لضغ  خارج ، فالعنصر اخلارج  قد يع ا التطور الدميوقرال  لكن  ال نلق  من العد 
يف غايـة األتيـة فيمــا يتعلـ  مبصـداقية الواليــات املتحـدة وجـديتها يف سياســتها اجتـا  الشـعوب العربيــةا الن 
تعاملها الطويل م  قادة غري دميوقرالين يف الشرت األوس ، قد أحل  الضرر مبصـداقيتها يف املنطقـة، ومـ  

مـاع  يف العــام العـري قــد تشـكل  ــالر أن السياسـات القائمـة علــ  التغـري السياســ  واالقتصـادي واالجت
قصرية األمد عل  مصاش الواليات املتحدة، فإن تلك االخطار تستح  العناء كما أن املناف  لويلة األمد 
لشرت أوس  أك ر دميوقرالية، واك ر تطوران اقتصاديان، حي  تفوت تلك املناف  التحديات احملتملـة الـي قـد 

. فالدميوقرالية والدمقرلة األمريكية تست د  كمصلحة، وما هو  92) املنرور تواجهها واشنطن يف املستقبل
عائـــدها االنتـــاج  للواليـــات املتحــــدة أوالن ومـــن ت النرـــر إىل النـــات  االمجــــا  هلـــا بنتائجهـــا العامـــة، ورمبــــا 

 تست د  يف بعت االحيان حملاصرة اخلصو  واإللاحة هو.

)عـودة التــاري  وفايــة األحــال   بشــكل واضــع، بــتن مســتلة  كتابــ   عنــ  روبــرت كيغــان يفوهـذا مــا عــرب 
الدمقرلــة اســت دمت كــتداة حملاصــرة اخلصــو  احملتملــن، وم تكــن هــدفان لذاتــ  يف اجنــدة السياســة اخلارجيــة 
الغربية، وهذا األمر أفقد تلك السياسة صدقيتها، وأضعف مشروعات الدمقرلة احمللية عل  قاعدة اكامها 

ا ألن الــــدعوة األمريكيــــة  91)غربيــــة تنطــــوي علــــ  أجنــــدات ال حتتفــــ  بالدميوقراليــــة ك ــــريان بتفــــا مشــــروعات 
لدمقرلــة العــام العــري مبشــروع الشــراكة للتنميــة ونشــر الدميوقراليــة، ال جنــد هلــا توظيفــا إال أفــا قــد محلــت 

وب املنطقـة، الك ري من الوعود والقليل من املصداقية وتضمنت عناصـر نرـر  اسـتعالئية علـ  خيـارات شـع
م قـف أمريكـ  مـن  تلـف 1000 ،وضـ  أك ـر مـن 1001وتناقضت م  املمارسـات الرـاهرة، ففـ  عـا  

أيلوس أعلنوا فيـ  عـن معارضـتهو لسياسـة بالدهـو 22الديانات واألجنا  مبناسبة الذكرى األوىل ألحدال 
الشرت األوس  إىل فرض أوضاع . فالواليات املتحدة األمريكية تسع  بدميوقراليتها املبتكرة يف  97)القمعية

 . فالنجام الفعل  للسياسة اخلارجية األمريكية يف 96)وحكومات صديقة وحليفة خاضع  هلا وإلسرائيل كليان 

الشرت األوس ، ويف العام يتوقف عل  جنام الواليات املتحدة يف اقامة عرات مستقر وم دهـر ودميـوقرال  
. وتتوقـف ايضـان علـ  أاــاد  95)ال  الفلسـطيين ــــ اإلسـرائيل إىل حـدان معقـوس، كمـا يتوقـف علـ  مصـري السـ

 ــر  ســليو للمنطقــة العربيــة بعــد الربيــ  العــري وتداعياتــ  السياســية وعــد  االســتقرار السياســ  الــي تعيشــ  
املنطقة بعد تلك األحدال، كسوريا واليمن وليبيا فضالن عل  العرات. فالعرات كان امل طـ  األوس إلعـادة 

ارلــة السياســية يف الشــرت األوســ ، حيــ  م يكــن متوقعــان بالنســبة للواليــات املتحــدة، أن احلــرب رســو اخل
. أما اليو  فاملنطقة العربية تعي  حالة من التحديات األمنية  94)العراقية ستكون مستنقعان مكلفان هذا احلد
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بشــكل ملفــت للنرــر  وعــد  االســتقرار الســيما بعــد ظهــور مــا يســم  بتنرــيو الدولــة اإلســالمية )داعــ  
واصــــــبحت التحــــــدي االمــــــين والسياســــــ  األوس يف املنطقــــــة، وعلــــــ  الواليــــــات املتحــــــدة اثبــــــات جــــــديتها 
ومصداقيتها اجتا  األنرمة الي انتهجت املشروع الدميوقرال  أوالن ومن ت اجتا  املنطقة ككل،إذا ما أرادت 

إلســال  الراديكــا ، وهــو موقــف علــ  مــا الســري قــدمان يف املنطقــة ويف مشــروعها الشــرت أوســط  وتقــويت ا
يبدو ضعيفان من جان  الواليات املتحدة ملواجهة تنريودداع  د واحلد من قوكو وجتفيف مناب   ويلهو. 
فالواليات املتحدة إذا ما أرادت ملشروعها النجام يف تشجي  الدميوقرالية واحلكو الصـاش عليهـا أن ت بـت 

لة اإلسالمية وجتفيف منابعهو الفكرية والتمويليـة، واخـذ موقـف صـار  جديتها يف تقويت ما يسم  بالدو 
  من أولةك الذين ميولنهو من دوس وش صيات وأنرمة سياسية واعالمية.

 املطلب الثاني: القوة الناعمة ودورها يف ترسيخ املشروع الديموقراطي يف املنطقة.
األحدال يف الشرت األوس ، ويعـين ذلـك فقدت الواليات املتحدة بشكل عا  قدركا عل  التتثري يف 

.فبعــد قرابــة ثــالل عشــر ســن  مــن  93)علــ  تشــكيل األحــدال ويفارســة نفــوذ  عليهــا أوبامــا ضــعف قــدرة
/أيلــوس ومااالــت الواليــات املتحــدة تفتقــر إىل اســرتاتيجية متكاملــة ومســتدامة جملاهــة التطــر  22احــدال 

العــرات وأفغانســتان ت ــري الشــكوإ حــوس قــوة الــ خو احلــا   الــديين يف العــام اإلســالم ، فعــد  االســتقرار يف
للحرب عل  اإلرهاب، بل إن فرص جناحـات اإلسـالمن املتشـددين يف االنت ابـات الربملانيـة تضـعف مـن 

. فالتحــدي  واإلصــالم السياســ  ودمقرلــة الشــرت األوســ  عــن لريــ   98)األمــل يف تشــجي  الدميوقراليــة
تـــتيت أوكالهـــا علـــ  سياســـة  تـــارة، أو عـــن لريـــ  اجملـــددين تـــارة أخـــرى ماإلســـال  السياســـ  أو العلمـــاين 
الناشةة يف العام  أيلوس لرحت ك ري من املبادرات ملواجهة التحديات22الواليات املتحدة. فمنذ أحدال 

اإلســـالم  وحريـــت ثـــالل مبـــادرات منهـــا يف عهـــد بـــوش، وهـــ  مبـــادرة احلـــرب علـــ  اإلرهـــاب، ومبـــادرة 
وســ  للنهــوض باإلصــالم. امــا املبــادرة ال ال ــة والــي ســتكون حمــور اهتمامنــا هــ  محلــة الشــراكة لشــرت األ

الدبلوماســية العامــة لتحســن صــورة الواليــات املتحــدة لــدى العــام، هــ  مــا تســم  بــالقوة الناعمــة، وعلــ  
الـــرغو مـــن أن كـــل هـــذ  املبـــادرات ميكـــن أن تنـــدر  ضـــمن مشـــروع واحـــد، وهـــو مشـــروع الشـــرت األوســـ  

 . 99)ك  مبسميات  امل تلفةاألمري 
القـوة يف كتابـ  )القـوة الناعمـة ، دبتفـا القـدرة علـ  التـتثري يف األهـدا  املطلوبـة،  يعر  جوايـف نـتي

وتغري سلوإ األلرا  عند الضرورةد، أمـا القـوة الناعمـة هـ  دالقـدرة يف احلصـوس علـ  مـا تريـد مـن خـالس 
و السياسـية وال قافيـة، والقـدرات اإلعالميـة والتبـادس العلمـ  اإلقناع وليس االكـرا  د وأدواكـا تتم ـل يف القـي

والفكري والسياسة اخلارجيـة القـادرة علـ  مـد اجلسـور وإقامـة الـرواب  والتحالفـات، أمـا القـوة الصـلبة فهـ  
تقـو  علـ  اإلجبـار والقسـر، وأدواكـا هـ  االمكانــات العسـكرية والقـدرة علـ  فـرض العقوبـات االقتصــادية 

                                                        
 .245 ص، ذكر  سب  مصدر،  ري،التنري - 93
 .1 ص، ذكر  سب  مصدر، عبدالسال ،املغراوي - 98
 .6 ص، نفس  املصدر - 99
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. وقد دار حوار داخل الدوائر الر ية األمريكية حوس االسرتاتيجية الواجبة والفعالة لتحقيـ   200)والسياسية
املصاش األمريكية يف الشرت األوس ، وهذا احلوار افرا تيارين، التيار احملافظ املتم ل يف احلـ ب اجلمهـوري، 

اش، والـي يطلــ  عليهـا القــوة ويـلمن بفلســفة القـوة العســكرية واالقتصـادية لتحقيــ  احلفـا  علــ  تلـك املصــ
الصـــلبة، علـــ  اجلانـــ  اآلخـــر بـــرا التيـــار الليـــربا  واملتم ـــل يف احلـــ ب الـــدميوقرال  الـــذي يـــرى أن املصـــاش 
األمريكية ميكن محايتها وحتقيقها مـن خـالس تبـين القـيو األمريكيـة ونشـرها م ـل احلريـة والدميوقراليـة وحقـوت 

مــا يطلــ  عليهــا بــالقوة الناعمــة، ألفــا أقــل تكلفــة وأك ــر جناحــان مــن االنســان والعالقــات االقتصــادية وهــ  
. وهـذا يتطلـ  حتـوالن يف السياسـة األمريكيـة مـن القـوة الصـلبة إىل القـوة الناعمـة، ألفـا  202)القوة العسـكرية

أقــل تكلفـــة وأك ـــر جناعـــة وإاابيـــة يف النتـــائ . فـــالتحوس مـــن القـــوة الصـــلبة إىل القـــوة الناعمـــة يقتضـــ  مـــن 
للتنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة يف العــام العــري، وذلــك مــن خــالس الرتكيــ  علــ   لــرئيس أوبامــا الــرتوي ا

احلكو الصاش يف املقا  األوس، املفقود حاليا يف معرو البلـدان العربيـة، والن ـ  اآلتيـة إىل احلكـو بواسـطة 
التنمية إىل األما . وتلـك العمليـة ال تـتو االنت ابات والعملية الدميوقرالية ه  املعوس عليها يف دف  عجلة 

برجنســـك ، ، أو مـــا أ ـــا   201)يف عشـــية وضـــحاها، بـــل تقتضـــ  صـــربان هـــائالن يف الوقـــت الـــذي تـــتو فيـــ 
 االنتقاس التدرا ، والرتغي  بالقوة الناعمة وليس الصلبة.

لولنيـة، جممـل القـيو الناعمـة بـ الل لرائـ : أوهلمـا يفسـر القـوة الناعمـة بتفـا اهلويـة ا يصف نتي القوة
السياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية وال قافيــة اخلاصــة بتمريكــا، القــوة الناعمــة   ــل ش صــية أمريكــا اجلذابــة 
وثقافتها وقيمها السياسية وملسساكا. أما الوصـف ال ـاين، فيصـفها بتفـا وسـيلة غـري إجباريـة جتهـد الدولـة 

 دفـ  أو االكـرا  ال االسـتمالة مـن تريـد  مـا احلصـوس يف األمريكية الدولة األمريكية، فالقوة الناعمة ه  قدرة
للقوة الناعمة، فهو يـرى افـا شـ ء  قدم  نتي،الوصف ال ال  الذي  أما. إجبارهو ال النا  ودعوة، املاس

متعلـ  باهليمنـة األيديولوجيـة األمريكيـة أو اهليمنــة العامليـة،اذ تصـف القـوة الناعمــة املـدى الـذي تـدرإ عنــد  
مريكــا اخالقيــان ومعنويــان باعتبارهــا ال عيمــة العامليــة الشــرعية مــن قبــل الــدوس واملنرمــات والشــعوب األخــرى ا

الالأمريكية، ومن أهو مصـادرها هـ  القيمـة ال قافيـة الـي جتتـذب هـا االخـرين، والقيمـة السياسـية الداخليـة 
 فيع وهـا روبـرت كيغـان بتفـالعسـكرية . أما عن القوة العسكرية وتـدخل الواليـات املتحـدة ا 207)واخلارجية 

م تكن لرغبة الواليات املتحدة، وإمنا حلماية النرا  العامل  من التهديدات الي تستهد  أمنـ  واسـتقرار ، 
واحلفــا  علــ  املصــاش االقتصــادية ومحايــة املــوالنن مــن األخطــار وحماربــة اإلرهــاب والــديكتاتوريات ونشــر 

خالت العســــكرية للواليــــات املتحــــدة شــــرعية، وإفــــا أحــــد أدوات سياســــتها الدميوقراليــــة، فــــاحلروب والتــــد
اخلارجيـــة، ويعطـــ  شـــرعية للهيمنـــة األمريكيـــة علـــ  العـــاما ألن لـــوال التـــدخل األمريكـــ  يف تشـــكيل النرـــا  

                                                        
 الكاشــف مركــ ،نــتي جوايــف لكتــاب  مل ــ عــرض، العامليــة السياســة يف النجــام وســائل الناعمــة القــوة،جوايــف،نــاي - 200
 .7 ص،1020مصدر سب  ذكرة، ،اسرتاتيجية كت ،االسرتاتيجية للدراسات
 .12 ص،ذكر  سب  مصدر، سليو امحد، الربصان - 202
 .240 ــــ259 ص، ذكر  سب  مصدر،  ري،التنري - 201
ــــ  - 207  اجلــــدد االمربيــــاليون كتــــاب ضــــمن، مــــويرا كــــولن اعــــداد، امريكيــــة ثقافيــــة امربياليــــة ا  امريكيــــة ناعمــــة قــــو ،تــــانر،مريل

 .703 ص،1008،العبيكان،2ط، االما  معن: ترمجة ، االمربالورية األيديولوجيات)
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. فانتصار املشروع الدميوقرال  ودمقرلـة الشـرت  206)الدو  لكنا بصدد نرا  دو   تلف عما علي  اليو 
وانتصار الدميوقراليات وما عداها مـن األنرمـة السياسـية لـيس لرغبـة األنرمـة السياسـية يف تبـين  األوس ،

القيو الدميوقرالية، ولكن ألن امريكا دولة دميوقرالية يف حد ذاكا، وأن انتشار الدميوقرالية عامليان م حيدل 
دة وتع يـ  حريـة التجـارة بوجـ  األنرمــة لـوال أمريكـا، واتسـ  نطـات الدميوقراليـة باتسـاع رقعـة الواليـات املتحـ

لرحهـا يف كتـاب )العـام الـذي صـنعت   أفكـار كيغـان الـي. وعل  مـا يبـدو أن  205)الديكتاتورية والسوفيتية
لـ  أي شـ   يقـوس  قاس أوبامـاابدى تتثر  بتلك األفكار حي   اهتما  أوباما والذيامريكا  كانت حمور 

ويلكــد  ا التتثرييــة يف تراجــ  فهــو ال يعــر  مــا لــذي يتحــدل عنــ د لــك د أن أمريكــا يف ااطــاط أو أن قوكــ
قيادة الواليـات املتحـدة للنرـا  العـامل  بشـكل منفـرد، بـالرغو مـن وجـود األامـاتا ألن العـام  كيغان عل 

الذي أوجدت  أمريكا بعد احلرب العاملية ال انية نرا  اتسو بغياب احلروب بن القوى الدولية ومنو االقتصاد 
.لذا ما ت اس الواليات املتحدة مهمتها احلفا  عل  هذا النرا   204)عامل ، وتضاعف عدد الدميوقرالياتال

الذي شـكلت  وتسـاهو يف تشـكيل  إىل اليـو  عـرب دميوقراليتهـا املتكـررة يف الشـرت األوسـ  وعمليـة إصـالم 
يتجاهل الدعو  أن كيغانيبدو  اجملتمعات الشرت أوسطية بقوكا الصلبة تارة والناعمة تارةن أخرى. وعل  ما

االمريك  للدميوقرالية، ارتب  باألسا  بتحقي  املصلحة األمريكيةا ألفا تغافلت عـن ديكتاتوريـات أنرمـة 
الشـــرت األوســـ  مـــن اجـــل احلفـــا  علـــ  اســـتقرار املنطقـــة واســـتمرار تـــدف  الـــنف  إىل الســـوت األمريكيـــة. 

ة وأنرمة الشرت األوس  الديكتاتورية وما لرء عليها من العالقة بن الواليات املتحد واستعرض نتي تلك
/أيلــوس دفعــت الواليــات املتحــدة إىل دمقرلــة 22تغــريات، وعلــ  الــرغو مــن تلــك العالقــة، اال أن أحــدال 

الصــلبة، اال أن جتربـــة احلــرب علــ  العـــرات دفعــت اإلدارة األمريكيـــة بقناعــة أن التغـــري  تلــك األنرمــة بـــالقوة
 .  203)تا  إىل القوة الناعمة إىل جان  وسائل أخرىاحلقيق  للمنطقة حي

القوة الناعمة األمريكية عرب است مارها يف وظيفتن أخالقيتن: األوىل ه  ختلي  العام من  يعلقن نتي
شــــرور شــــبكات االرهــــاب. امــــا ال انيــــة فهــــ  مســـــاعدة الشــــرت األوســــ  علــــ  التحــــدي  بشــــكل أك ـــــر  

ألن عـام مـا بعـد الواليـات  تعبـري كيغـان،رة ملحـة علـ  حـد . ذلك التحدي  الـذي يعـد ضـرو  208)كفاء 
ذلـك العـام فيمـا بعـدا  مـن أن كيغـان يفنـداملتحدة ال يعمل وال يساهو يف نشـر الدميوقراليـة، علـ  الـرغو 

الن القوة املرشحة لقيادة العام بعد الواليات املتحدة )الصن وروسيا ، ه  أنرمة ديكتاتورية تتوجس من 
يـــة خوفـــان علـــ  أنرمتهـــا الديكتاتوريـــة، مســـتندان بـــذلك كـــون هـــذ  القـــوى عـــادةن مـــا تـــرفت فـــرض الدميوقرال

. فروسيا والصن تا القوتان اللتان  209)عقوبات عل  أنرمة ديكتاتورية م ل سوريا وإيران وكوريا الشمالية
                                                        

 .7 ص، 1027،للدراســات اجل يــرة مركــ ، امريكــا صــنعت  الــذي العــام كيغــان رورت لكتــاب عــرض،عمــرو، املعطــ  عبــد - 206
 http://goo.gl/aOxge7انرر الراب : 
 .نفسها الصفحة،نفس  املصدر - 205
 .1ص،نفس  املصدر - 204
 .4ص، ذكر  سب  مصدر،جوايف، ناي - 203
 .708 ص، ذكر  سب  مصدر ،تانر، مريل  - 208
 .5 ص، ذكر  سب  مصدر، عمرو، العال  عبد - 209
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ك املنافســـة الـــرغو مـــن تلـــ بـــذلك برجنســـك . وعلـــ تنافســـان الواليـــات املتحـــدة يف املســـتقبل م لمـــا تنبـــت 
والتنبـــلات اال أن الـــبعت يـــرى يف الصـــن وهـــ  املرشـــع االك ـــر تنافســـيان مـــن روســـيا للواليـــات املتحـــدة يف 
املسـتقبل، ال ميكنهـا أن تنــافس الواليـات املتحــدة عامليـان، ألفــا سـتواج  عقبــات اقتصـادية وجيوســرتاتيجية، 

ف منـو االقتصـاد الصـيين، أمـا روسـيا فعـادةن وه  حمالة بقوى تنافسية عل  املكانة الدولية فضالن عل  ضـع
ما تدخل يف أامات وآخرهـا مـ  أوكرانيـا وعقوبـات االحتـاد األوري، كمـا أن اخنفـاض أسـعار الـنف  احلاليـة 
والعقوبات األوربية أظهرت هشاشة االقتصـاد الروسـ  الـي أدت إىل تراجـ  الروبـل الروسـ  مقابـل الـدوالر 

ال ميكــن أن تكــون قطبــان منافســان للواليــات املتحــدة، وهــذا أيضــان مــا أكــد  األمريكــ  بشــكل كبــري، ومــن ت 
فند تلك التنبلات املستقبلية، وفند أيضان مقوالت الرتاج  االقتصادي األمريك ،  علي  روبرت كيغان، الذي

كتابـة )صـعود وسـقوط   عنهـا بـوس كنـدي يفوالقـوة العسـكرية ودحـت مقـوالت التمـدد املفـرط الـي حتـدل 
. ايادة عل  ذلك فالواليـات املتحـدة  تلـك قـو  تتثرييـة جذابـة )النمـوذ  األخالقـ    220)ى العرم  القو 

 الذي يعد أحد املصادر الناعمة لديها.
فالنموذ  األخالق  والقوة التتثريية واجلذابة للواليـات املتحـدة بقواهـا الناعمـة تعـد اك ـر مقبوليـة واك ـر 

املشــروع الــدميوقرال  االمريكــ  يف املنطقــةا الن ذلــك ســيبعد املنطقــة  جناعــة مــن القــوة العســكرية يف ترســي 
عــن ويــالت ودمــار احلــروب، فاملشــروع لويــل األمــد ال يــلدي إىل نتــائ  ســلبية مباشــرة، علــ  العكــس مــن 
التحوس الدميوقرال  املفاجئ، فالتحوس الدميوقرال  التدرا  يتطل  ثقافة دميوقرالية وأرضي  خصبة لذلك 

وهــذ  األرضــية ميكــن كيةتهــا بوســائل الرتغيـ  الناعمــة ولــيس بالقســر واإلجبــار، ولعــل يف العــرات  التحـوس،
املفاجئ، وما جلب  ذلك التحوس من دمار  وبعت دوس الربي  العري جتربة واضحة من التحوس الدميوقرال 

عمقـان لـدور القـوة  وعد  استقرار، فنجام الواليـات املتحـدة يف الشـرت األوسـ  يعتمـد علـ  فهمهـا األك ـر
الناعمة، وتطوير تواان سليو بن القوة الناعمة والقوة الصلبة، وإدارة القوتن بقـدر عـاِس مـن الـوع  بتوجـ  
التشاب  واالختال  بينهما ولرت تتثري كل منهما عل  األخرى، لينت  عن امت ا  القوتن مـا يطلـ  عليهـا 

األمريكية لألخطاء املاضية ووسائل توظيف تلك القوى فيما بالقوة الذكية، وهذ يتوقف عل  إدراإ اإلدارة 
 بعد إذا ما أرادت النجام يف مشروعها الشرت أوسط .

 الخاتمة

يف الشرت األوس  واملنطقـة  ةواضحة ومستدام اسرتاتيجيةاألمريكية تفتقر إىل  ةت اس الواليات املتحدما
امـات كبـرية وعـد  اسـتقرار، أوسـ  تشـهد  ، ومنطقـة الشـرت األ1002لـوس أي/22فمنذ احـدال  .العربية

ت اس تـدور حـوس نفسـها وكتفـا اعلنــت مــا عنهـا بـوش االبـنعلـن أرهـاب الــذي فاسـرتاتيجية احلـرب علـ  اإل
وراء حتقي   والسع  نرا  صدا  حسن،سقاط إلقاء التهو عل  اإلسال  وأنرمة الشرت األوس  و فق  إل
ال يف العـرات وال يف منطقـة الشـرت األوسـ  بــل  اإلرهابيـةت رهـاب والعمليــاوم حتـد مـن خطـر اإلاملصـاش، 

مــا والســيما بعــد ظهــور  اإلرهابيــةســاح  للعمليــات  املنطقــة صــبحت اليــو أعلــ  العكــس مــن ذلــك حيــ  
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األمريكيــة  واملبــادرة الشــراكةالســرتاتيجية  بالنســبةمــر كــذلك األ  د.داعــ داإلســالمية  الدولــةبتنرــيو  يســم 
لبشـــرية ملشـــروع الشـــرت األوســـ  الكبـــري، لتشـــجي  الدميوقراليـــة واحلكـــو الصـــاش الشـــرت أوســـطية لتنميـــة ا

بـل علـ  العكـس مـن ذلـك  ،حد من اإلسالمن املتطرفنللأوكالها  م تتتِ  الراديكا ،وتقويت اإلسال  
 ةمضــ  يف ظــل غيــاب اســرتاتيجية واضــح وقــت   قــوى مــن أيّ أصــبحت أ املتشــددة امــا فــاليو  اجلماعــات 

ن إحــ  حينمــا قــاسد  ورمبــا أوبامــا علــ  لــك اجلماعــات واحلــد مــن خطرهــا وجتفيــف منــاب   ويلهــا،جملاهــة ت
وليس هلا برنام  حمدد حـع اآلن للعمـل وفقـ  د فالواليـات املتحـدة  الواليات املتحدة ليس هلا اسرتاتيجية،

وضــد نرــا  بشــار   اإلســالمية يف العــرات والشــا  )الدولــةلــرا  ضــد تنرــيو اليــو  ختــوض حربــان ثالثيــة األ
، فالشــرت اإليرانيــة واجلــوالت التفاوضــية حــوس الربنــام  النــووي اإليــراينالقضــية النوويــة  علــ  فضــالن ســد، األ

الت لـ  عنهـا  ال ميكـنيف الوس  بن مصاش وحلفـاء،  عالقةوالواليات املتحدة  األوس  يف حالة فوض ،
احلفـا  علـ  مصـاحلها يف املنطقـة يـات املتحـدة الوال سـتحاوس بالرغو مـن ذلـكن أال إ وال حتويل مسارها.

أي نتيجـة سياسـية مرتكـ ة حـوس  وأن منيـة الـي تواجههـا.وه  قادرة عل  ذلك حع يف ظل التحـديات األ
ا حمكـو  عليهـا بالفشـل د اليـو داع د إجراء تغيري جذري يف املنطقة وإفاء حاالت التفش  املشاهة حلالة

لتعقيد واالختالس والصـراعات. وعلـ  الواليـات املتحـدة أن تبقـ  من رلـة الشرت األوس  بوتقة من ا ألن
وه  مكافحة اإلرهاب ووقف االنتشار  -عليها  الرئيس أوباما التتكيدفي  نرران للمصاش احليوية الي أعاد 

. إال أنــ  لــيس بإمكافــا دإصــالمد املنطقــة -النــووي ودعــو احللفــاء والشــركاء وتســهيل تــدف  الــنف  والغــاا 
 وهناإ بعت االستنتاجات الي توصلت هلا الدراسة وه :

إن الواليـات املتحـدة مـا االـت تفتقـر إىل اسـرتاتيجية واضـحة يف تعاملهـا مـ  قضـايا الشـرت األوسـ ،  .2
وم تعـد  تلـك ذلـك الـدور الريـادي املــلثر يف املنطقـة، فهـ  علـ  مـا يبــدو غـري قـادر  علـ  فـرض منــ  

التحدي األمين املتم ل بتنريو دداع د وضعف اسرتاتيجيتها العسكرية دميوقرال  معن، فضالن عل  
ملواجهة ذلك التنريو هذا من جهة. ومن جهة اخرى، إن الواليات املتحدة مااالت عاج ة عن حل 
الصــراع الســوري واإللاحــة بــالرئيس األســد، وفشــلها يف إخــرا  ســوريا مــن فلــك إيــران وروســيا. فضــالف 

مــ  لهــران بشــتن برنــام  إيــران النــووي م ت مــر شــيةان بالنســبة للواليــات عــن أن مفاوضــات واشــنطن 
املتحدة حلد آلن عل  الرغو مـن اسـتمرار تلـك املفاوضـات. وأيضـان ضـعف املوقـف السياسـ  والـدعو 
العسكري األمريك  أجتا  العرات والتنصل عن تفعيل بنـود االتفاقيـة االسـرتاتيجية املوقعـة بـن البلـدين، 

ا يف درء خطر تنريو دداع د ودعمها أللرا  معين  يف العـرات علـ  حسـاب ألـرا  وعد  جديته
 اخرى قد يلدي بنتائ  عكسية عل  الواليات املتحدة.

أن تتفــادى الرغبــة يف إن الدميوقراليــة تنمــو بــب ء، ولــيس مــن خــالس ثــورات عنيفــة، وعلــ  واشــنطن  .1
احلركات ال ورية الي تطيع بتنرمة استبدادية حتقي  دميوقرالية يف شرت اوس  ما ي اس غري مهيت هلا، ف

لذلك اـ  غري كفلة غالبا ما جتل  اىل السلطة انرمة سياسية أسوء بك ري عل  الواليات املتحدة. 
جتن  ذلك التحوس الدميوقرال  املفاجئ والرتكي  عل  الوسـائل األخـرى ألك ـر مقبوليـة يف ارع القـيو 

 ناعمة. الدميوقرالية أو ما تسم  بالقوة ال
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تش ي  بعت الدراسات األمريكيـة تـتخر العـام اإلسـالم  بسـب  مـا أ تـ  اإلسـال  السـينا وذلـك  .7
بســب  تفتيــت الســلطة الدينيــة وعجــ  علمــاء الــدين يف تفســري التعــاليو الدينيــة، وعــد  وجــود مرجعيــة 

حيمـل موضـوعية  دينية هلو عل  غـرار سـلطة البابـا الكاثوليكيـة أو وأليـة الفقيـ ، وهـذا التشـ ي  رمبـا
وواقعية كبرية، ألن جل الفصائل املنضوية حتت لواء تنريو الدولة اإلسالمية ه  فصائل سنية، وهـذا 
يعد خلال كبريان يف امللسسة الدينية السنية، وهلـذا حتـاوس الواليـات املتحـدة اليـو  كسـ  ثقـة السـنة وَم 

  السـنية امل تلفـة كـان خـري دليـل علـ  مشلهو والسيما سـنة العـرات، ولعـل مـل ر أربيـل جلمـ  األلـرا
ذلكا فالواليات املتحدة اليو  تدعو التقارب السين ملواجهة خطر انتشـار مـا يسـم  بتنرـيو )الدولـة 
اإلســـالمية يف العـــرات وســـوريا  وخطـــر النفـــوذ اإليـــراين وغريهـــا مـــن دوس املنطقـــة. ورمبـــا  هيـــدان ودعمـــان 

 إلقامة اإلقليو السين يف العرات.
هناإ جدية واضحة يف اسرتاتيجية الواليات املتحدة يف تقويت اإلسالمين املتشددين واحلد  م تكن .6

مــن خطــر تلــك التنريمــات اإلرهابيــة، فــاذا مــا أرادت الواليــات املتحــدة أن تقــوض تلــك اجلماعــات 
فالبـــد مـــن جتفيـــف منـــاب   ويلهـــا فكريـــان وماديـــان وفـــرض العقوبـــات الصـــارمة علـــ  الـــدوس الـــي تـــدعو 

تعاون م  تنريو دداع د م ل تركيا وبعت الدوس اخلليجية، فالتنريو اليـو  يبيـ  الـنف  أمـا  مـرأى وت
 العام والواليات املتحدة.

إن التحوس الفكري يف الفكر السياس  واالسرتاتيج  للواليات املتحدة األمريكية من القوة الصلبة إىل  .5
اإلدارة األمريكيــة الســابقة وعج هــا يف النجــام  القــوة الناعمــة، جــاء لتصــحيع األخطــاء الــي ارتكبتهــا

 لكس  شعوب املنطقة.
مــــ  كــــل التحــــديات األمنيــــة والسياســــية وعــــد  االســــتقرار يف املنطقــــة الــــي تواجــــ  الواليــــات املتحــــدة  .4

األمريكيــة، اال افــا جمــربة علــ  االنغمــا  يف منطقــة الشــرت األوســ  للحفــا  علــ  مصــاحلها ومحايــة 
 حلفائها.
 المصادر
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  بعـد مـا سـوريا اجتـا  األمريكيـة اخلارجيـة السياسـة علـ  اجلـدد احملـافرن تـتثري، غـااي منتصر، الصوا 
ــــــوس/22 احــــــدال ــــــة، األوســــــ  الشــــــرت جامعــــــة، منشــــــور  غــــــري ماجســــــتري رســــــالة، 1002 أيل  كلي
 .1027،سوريا، السياسية العلو  قسو،اآلداب

  رســـالة، العــري االقليمـــ  النرــا  علــ  واثـــر  الكبــري األوســـ  الشــرت مشــروع، حســـن حممــود،العفيفــ 
 .1021،غ  ، السياسية والعلو  اآلداب كلية، االاهر جامعة، منشور  غري ماجستري

 غــري ماجســتري رســالة، املعاصــر االمريكــ  السياســ  الفكــر يف الرباغماتيــة، منــاح  مي ــات، العيســاوي 
 .1022، بغداد جامعة السياسية العلو  كلية،شور من

 يف الـــدبلو  درجــة لنيـــل دراســة ، منوذجـــا امريكــا)اخلارجيـــة السياســة يف الـــديين البعــد، فـــرا ، املهتــدي 
 .1009، سوريا، والدبلوماسية الدولية لشلون العري املعهد، والدبلوماسية الدولية الشلون

   والتقارير البحوث: ثالثًا
 الشـــرت توجـــ  ان لويلـــ  ولفـــرت  امريكـــا حاولـــت لقـــد) األوســـ  والشـــرت التفـــام فطـــرية، لميشـــي،أوريـــن 

 ،احلـرمن مركـ : اعـداد، 1003 ال ـاين كـانون 25، تـامي  اجنلـو  لـو ، األمريكيـة القيو او األوس 
http://goo.gl/EbFMss. 

 الكاشــف مركــ ،واالســرتاتيجية السياسـية اإلبعــاد الكبــري ألوســ ا الشـرت مبــادرة، ســليو امحــد،الربصـان 
  http://goo.gl/GaUrb6. 1006،االسرتاتيج  املتاب ، االسرتاتيجية للدراسات

http://goo.gl/EbFMss
http://goo.gl/EbFMss
http://goo.gl/GaUrb6
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 برعايـة مسـتقل عمـل فريـ  تقريـر، وكيـف ملـاذا العربيـة للدميوقراليـة دعمـان ، واخـرون، مـادلن، أولربايت 
 .1005، القاهرة، االمريك  اخلارجية العالقات جملس

 ـــــارد ـــــدميوقرال  اإلســـــال ، شـــــريس، بين  الكاشـــــف مركـــــ ، الشـــــركاء،االســـــرتاتيجيات، املـــــوارد: املـــــدين ال
 .1005،مصدر ساب  ،8) االسرتاتيج  املتاب ، االسرتاتيجية للدراسات

 1006ساب  مصدر، رتاتيجيةاالس للدراسات الكاشف مرك ، الكبري األوس  الشرت، امحد، ثابت. 
 املسـتقبل ، الـدميقراليات ورابطـة التـاري  عـودة)اجلديـد االمريكـ  السياسـ  الفكر يف، خالد، احلروب 

 .1008، 753 العدد،العربية الوحدة دراسات مرك ، العري
 العـــــدد، ثقافتنـــــا، اخلالقـــــة الفوضـــــ  وانعكاســـــات العـــــرات يف اإلســـــالم  الواقـــــ ، جنـــــام اثـــــري، حســـــن 

 .1009،ال قاف  واارة، ال قافية العالقات دائرة عن تصدر عامة ثقافية فصلية جملة، الساب
 الشــرت ملنطقــة جديــد  خريطــة يرســو امريكــ  مشــروع اجلديــد األوســ  الشــرت، حممــد ســيد، الــداعور 

 .1006 مار 24،اجل يرة جملة، اجلديد ا  الكبري األوس 
 هـــو اإلســالميون)األوســ  الشـــرت يف راليــةالدمق مــتات، روبــرت، وســـاتلو ، وجريشــن مــارإ، رويــل 

 للدراســات الكاشـف مركــ ،1005،واشـنطن ملعهــد اخلـاص املنتــدى يف سياسـ  حــوار مل ـ  ،احلـل
 .ساب  مصدر،االسرتاتيجية

  ولــيس واالحــدال القــادة يشــكلها األمريكيــة اخلارجيــة السياســية: اعتباراكــا وللقناعــات، دنــس، رو 
 صـــياغة يف اإلســـرائيل  النفـــوذ حـــوس نرـــر وجهـــات)بعنـــوان تمقـــاال جمموعـــة ضـــمن مقـــاس، اللوبيــات
 .1004، 28العدد، ال يتونة ترمجات سلسلة، األمريكية اخلارجية السياسة

  مركــ ، التطــوير مــن ك ـري إىل حباجــة يــ اس مـا عمــل) الكبــري األوســ  الشـرت شــراكة،روبــرت، سـاتلو 
 .ساب  مصدر، االسرتاتيجية للدراسات الكاشف

 مركـ  اعـداد، 1006 مـار 5، االماراتيـة البيـان، الكبـري االمريك  املشروع وراء ماذا، يوابراه، الصياد 
 احلرمن، مصدر ساب .

 العقالنيــة تتصـيل اجــل مـن فكريــة قضـايا،األمريكيــة واهليمنـة والدميوقراليــة ال قافـة، امــن حممـود، العـام 
، مــدبو  مكتبــة، والتوايــ  لنشــر فكريــة قضــايا، فكريــة قضــايا كتــ  سلســلة، واالبــداع والدميوقراليــة

 .1005، القاهرة
  جملـة دراسـات ، الرئيسـة الـدواف ) العـري اخللـي  يف األمريكـ  العسـكري التواجـد، كـال  سليو، عل 

 .1027، بغداد، 65جامعة بغداد، كلية العلو  السياسية، العدد، دولية
 ـــــد ـــــاب عـــــرض، عمـــــرو، املعطـــــ  عب  اجل يـــــرة مركـــــ ، ريكـــــاام صـــــنعت  الـــــذي العـــــام كيغـــــان رورت لكت

  http://goo.gl/aOxge7: الراب  انرر، 1027،للدراسات
  اجـل من فكرية قضايا سلسلة، العري الولن يف الدميوقرالية وقضية املتحدة الواليات، امحد ،فنيس 

 . ساب  مصدر، واالبداع والعقالنية التتصيل

http://goo.gl/aOxge7
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 يف االنســان حقــوت تــداعيات لــبعت قــراء ) اهليمنــة عصــر يف االنســان قــوتح، نــور حممــد، فرحــات 
 .ساب  مصدر، فكرية قضايا سلسلة، أيلوس/ 22 احدال بعد العري الولن

  اجــل مــن فكريــة قضــايا، أوســطية لشــرت األمريكيــة واملبــادرات اجلديــد العــامل  النرــا ، ف ــري، لبيــ 
 .ساب  درمص، واالبداع والدميوقرالية العقالنية تتصيل

 الســال  معهــد لتقريــر مــوج ، اإلســالم  والتجديــد األمريكيــة االجنبيــة السياســة،عبدالســال ، املغــراوي 
 .http://goo.gl/y7lCKU: الراب  انرر، 1004، 246 رقو خاص تقرير، االمريك 

 الفكر جملة، العملية والتطبيقات النرري املنط  األوس  والشرت األمريكية االسرتاتيجية، امحد،املصري  
 .http://goo.gl/J8Oyuh :الراب  انرر، 1003، 7العدد، العري االسرتاتيج 

 سـب  مصـدر، فكريـة قضـايا سلسـلة، أوسـط  الشـرت ملشرت االقتصادي البعد، حسن امحد، النجار 
 .ذكر 

 جوايـــف لكتـــاب مل ـــ  عـــرض، العامليـــة السياســـة يف النجـــام وســـائل لناعمـــةا القـــوة،جوايـــف،نـــاي 
 .1020،مصدر ساب ،اسرتاتيجية كت ،االسرتاتيجية للدراسات الكاشف مرك ،نتي

 قضـايا سلسـلة، للمسـتقبل تصـورات والسال  احلرب وقضايا األمريكية السياسة عسكرة، هي ، نصار 
 .ساب  مصدر، فكرية

  احليــــاة صــــحيفة، األوســــ  الشــــرت مــــ  مشــــرتإ مســــتقبل اجــــل مــــن ملــــايناال الفرنســــ  املشــــروع نــــ 
 بالقضــــايا يعــــرب دوري غــــري كتــــاب، االنســــان حقــــوت قضــــايا سلســــلة ضــــمن منشــــور، 3/7/1006

 .1006،مصر،العري املستقبل دار، التاس  االصدار، والدميوقرالية االنسان حلقوت الفكرية
  صــحيفة، ال مـاين الـدوس قمــة يف املتحـدة واليـاتال قدمتــ  الـذي الكبـري األوســ  الشـرت مشـروع نـ 

 .ساب  مصدر، االنسان حقوت سلسلة،1006شباط/ فربأير27، الدولية احلياة
  اعـداد، 1004ال ـاين تشـرين27،افـريا فـورن جملـة، اجلديد األوس  الشرت عصر فاية، ريتشارد،ها 

 .مصدر ساب ، احلرمن مرك 
  حقـوت سلسـلة ، واشـنطن يف األولويات يف حتوس)اإلسالمية الدميوقرالية هو اهلد ، ريتشارد، ها 

  ساب . مصدر، االنسان
 

http://goo.gl/y7lCKU
http://goo.gl/J8Oyuh

