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 شروط النشر:

محكمة تعنى بنشر الدراسات والبحوث في  دولية علميةمجلة العلوم االجتماعية مجلة 
ميدان العلوم االجتماعية باللغات العربية واالنجليزية والفرنسية على أن يلتزم أصحابها 

 بالقواعد التالية:

أن تكون المادة المرسلة للنشر أصيلة ولم ترسل للنشر في أي جهة أخرى ويقدم الباحث   -

 إقرارا بذلك.
صفحة بما في ذلك قائمة المراجع والجداول واألشكال  20 أن يكون المقال في حدود -

 والصور.

أن يتبع المؤلف األصول العلمية المتعارف عليها في إعداد وكتابة البحوث وخاصة فيما   -
يتعلق بإثبات مصادر المعلومات وتوثيق االقتباس وإحترام األمانة العلمية في تهميش 

 المراجع والمصادر.

وان الكامل للمقال باللغة العربية وترجمة لعنوان المقال باللغة تتضمن الورقة األولى العن -
اإلنجليزية، كما تتضمن اسم الباحث ورتبته العلمية، والمؤسسة التابع لها، الهاتف، والفاكس 

)حيث ال يزيد مجتمعين، ود مائتي كلمة للملخصينوالبريد االلكتروني وملخصين، في حد

للملخص  simplified Arabic 12ر بخط أسط 10عدد أسطر الملخص الواحد عن 

حدهما بلغة المقال أ للملخص باللغة االنجليزية(، Times New Roman  12العربي و 
 والثاني باللغة االنجليزية على أن يكون أحد الملخصين باللغة العربية.

بين  1.00بمسافة  12مقاسه   simplified Arabic تكتب المادة العلمية العربية بخط نوع -

 .14، أما عنوان المقال يكون مقاسه  Grasاألسطر، بالنسبة للعناوين تكون 
، أسفل الورقة 1.5، رأس الورقة  3وأيسر  2وأيمن  2وأسفل  2هوامش الصفحة أعلى  -

 (. X 23.5 16مخصص)حجم الورقة  1.25

ة والمطبعية قدر جب أن يكون المقال خاليا من األخطاء اإلمالئية والنحوية واللغويي -
 اإلمكان.

بالنسبة للدراسات الميدانية ينبغي احترام المنهجية المعروفة كاستعراض المشكلة،  -

واإلجراءات المنهجية للدراسة، وما يتعلق بالمنهج والعينة  وأدوات الدراسة واألساليب 

 .اإلحصائية وعرض النتائج ومناقشتها
المراجع داخل ، ويشار إلى .(APA)األمريكية لعلم النفستتبنى المجلة نظام توثيق الرابطة  -

أو ذكر اإلسم الكامل المتن بذكر االسم الكامل للمؤلف ثم سنة النشر والصفحة بين قوسين، 

 .بين قوسين للمؤلف، السنة
يشار إلى ذكر قائمة المراجع في نهاية البحث وترتيبها هجائيا وفق نظام الرابطة األمريكية  -

(، دار النشر، مكان ط)الطبعة إن وجدتعنوان الكتاب؟،  المؤلف)السنة( ،لعلم النفس، 

للمؤلف)السنة(، عنوان المقال، المجلة، م)المجلد(، ع)العدد(، ، أما المقال: النشر، البلد

 مصدر المجلة)الجامعة أو المخبر مثال(، مكان النشر، البلد.
 لم تنشر.لمقاالت المرسلة ال تعاد إلى أصحابها سواء نشرت أو ا -

 المقاالت المنشورة في المجلة ال تعبر إال على رأي أصحابها. -

يحق لهيئة التحرير إجراء بعض التعديالت الشكلية على المادة المقدمة متى لزم األمر دون  -
 المساس بالموضوع.

قوم الباحث بإرسال البحث المنسق على شكل ملف مايكروسوفت وورد، إلى البريد ي -
 اإللكتروني: 

sciences@democraticac.de 

mailto:sciences@democraticac.de


 

 كلمة العدد

في إطار تدعيم عشر لمجلة العلوم االجتماعية  الثانييأتي العدد       

النشر أين يتضمن مجموعة من األجزاء ضمن هذا العدد والتي تأتي 

كل مرة  جميعها في إطار النشر العلمي الذي تبادر به المجلة في

وتحرص عليه من خالل الوعي بأهمية النشر العلمي كنتاج للثرة 

 .المعرفية

لقد أضحت المجلة قبلة للكثير من الباحثين عبر العالم أين بينت       

المجلة رقيها بالنشر العلمي في ظل خطوات ثابتة نحو التقدم وهو 

ار تشجيع الهدف المنشود الذي تم وضعه للمجلة منذ سنة إنشاؤها في إط

البحث العلمي من خالل نافذة النشر العلمي باإلهتمام بنشر كل البحوث 

المميزة التي يمكنها أن تقدم إضافة علمية في مجال المعرفة اإلنسانية 

وهو ما نقف عليه في حقول العلوم اإلنسانية واالجتماعية مجال إهتمام 

 .المجلة البحثي

المساهمين في ترام وشكر لكل إننا نقف في هذا المقام وقفة إح      

النشر خالل أجزاء هذا العدد والتي تأتي جميعها في إطار ترسيخ ثقافة 

علمية لتشجيع نشر المؤتمرات والملتقيات الدولية التي تعقد عبر دول 

 العالم.

 الدكتور بحري صابر

 رئيس التحرير



 جملة العلوم االجتماعية
 2020 ،3ج  12 املركز الدميقراطي العريب، العدد

 فهرس احملتوايت 

 صفحة

( وثيقة المدينة أنموذجا  )اسس الدولة المدنية   

.9.................................................،.د. عبدهللا حنفش حمد        

 عبّاد الشيطان نشأتهم  وصاياهم  طقوسهم 

 .27................،م.م خالد سعدون محمد عبد العزيز القره غولي      

 المعامالت الربوية وأثرها على مقصد الشريعة اإلسالمية في حفظ المال

 .50......................................،د مطر المحالويمحمد احمد.       

ومتوالياتها معلقة عنترة: قراءة في هواجس الذات   

 .70.....................................،المجيدمريم عبدالنبي عبد .دم. 

       شعرية التشكيل السردي في القصص العباسي

 .89.................................................،كاظم هالة فتحيد. م. 

)الوحدة  إشكالية ترجمة المصطلح الصوتي في الدراسات العربية

توطئة   الصوتية والفونيم أنموذجا (  

 . 114.............................................،مراد حميد العبد هللاد.       
الهجري/ الثامن  مدينة السالم )بغداد( من المدن المحدثة في القرن الثاني 

 الميالدي

 .129..........................................،رفاه جاسم السارائي.د. أ 

 العمال في العراق القديم في ضوء النصوص المسمارية 

 . 142.............................................،.هدى هادي علوش م. 



جهاز   الدماغ وتناغمها مع الدماغ باعتبارهاستراتيجيات التعلم المستند إلى  

 ( cain&cain) ، 1994عند كين وكين  حيوي 

 .162..........................،تلي عبد الرحمان، عبد الالوي سهيلة 

  ميدانية في تقييم كفاءة خدمات التعليم االبتدائي ودوره في التنمية الريفية 

 arc map GIS  في ناحية اليوسفية وفق نظام

 .179............................،وليد محمود صالح القرة غوليم.د.  

أثر استراتيجية المتشابهات في تطوير فن األداء المهاري لبعض المهارات  

 األساسية بكرة القدم للطالب 

 . 197..................،حسن عدنان عاشور، أ.م.د. زياد سالم عبد    

 



 د. عبدهللا حنفش محد     اسس الدولة املدنية ) وثيقة املدينة امنوذجاً (

 9   2020جانفي ، 3ج   12العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 
 ( نموذجا  وثيقة المدينة أ)  اسس الدولة المدنية

والدعوة والفكر  قسم العقيدة، كلية العلوم االسالمية، جامعة االنبار، د. عبدهللا حنفش حمد
 االسالمي  

 
 المقدمة 

  وأصحابه التسليم على سيدنا محمد وعلى اله الطاهرين    وأتمالصالة    وأفضلهلل رب العالمين    الحمد
 :وبعد  أجمعين

لقد نجح النبي )صلى هللا عليه واله وسلم( من خالل وثيقة المدينة ان يقيم دولة االسالم على  
مجتمع كافة الحقوق  االسس الدستورية واالدارية حيث ارسى مبادئ حقوق االنسان ومنح كل افراد ال

علمنا  كان من اهمها احترام عقيد االخرين وعدم االكراه في الدين خاصة اذا ما والحريات والتي
ان المجتمع في يثرب كان يتكون من طوائف مختلفة حيث كان المسلمون من المهاجرين من اهل 
مكة اضافة إلى االنصار من قبيلتي االوس والخزرج واليهود بقبائلهم الثالثة المعروفة والمشركين 

ب الذين لم يدخلوا في االسالم لقد اجتمع كل هؤالء مكونين قطاعا اجتماعيا على  من اهل يثر 
 ارض المدينة التى رسم حدودها النبي صلى هللا عليه واله وسلم في هذه الوثيقة . 

ان قيام هذا الكيان االجتماعي الذي تكون من اناس ينحدرون من اديان وقوميات واماكن جغرافية  
في ذلك الوقت يعد مثاال عمليا واضحًا للتعايش السلمي التسامح   مختلفة على تلك االرض 

المجتمعي تجسدت فيه الوحدة الوطنية التى كان اساسها الحوار مع االخرين والتعايش السلمي 
  دور دون التنازل أو التفريط بالثوابت ولهذا اثرت ان اكتب عن وثيقة المدينة مبينًا من خاللها 

 فكان هذا البحث الذي احتوى على مبحثين . السلم المجتمعي  في ارساء الدولة المدنية
 المبحث االول  :الدولة المدنية واسسها   

  المطلب االول : تعريف الدولة لغة واصطالحا



 د. عبدهللا حنفش محد     اسس الدولة املدنية ) وثيقة املدينة امنوذجاً (

 10   2020جانفي ، 3ج   12العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 المطلب الثاني :اسس الدولة المدنية
 المبحث الثاني : وثيقة المدينة نموذجا

 كتابة الوثيقة وبنودها المطلب االول : 
 ةاهم االسس الدستورية في الوثيقاني: الثالمطلب 

 ثم الخاتمة والنتائج 
 

 المطلب االول : تعريف الدولة لغة واصطالحا 

 الدولة لغةً  -1
 الدولة في اللغة بتشديد الدال مع فتحها أو ضمها ،العاقبة في المال والحرب . 

ولة بالضم في  جاء في لسان العرب :)  ولة :الّحْقبة في المال والًحْرب سواء  وقيل الدُّ ولة والدُّ الدَّ
 1المال الَدولة بالفتح في الحرِب(  

ولة بالضم بمعنى الس ولة الفِعل االنتقال من حال إلى  –ن التي تغيَّر وُتبدل نوالدُّ حال وتجمع والدُّ
 2على ُدَول بضم الدال وفتح الواو. 

 لغلبة ، يقال ُأدبل َلَنا على أعدائنا : واإل دالُة : ا
 3أي ُنصرنا عليهم .

 ومن هذا المعنى جاء مصطلح الدولة نتيجة لغلبتها ، واال لما كانت دولة . 
 4(. كي ال يكون دولة بين االغنياء منكمتعال )قران الكريم في قولة في الوورد لفظ الدولة  

 صطالحي الالتعريف ا -2
 ؤسسات.ممن الللدولة عدة تعريفات ُوِضعت من قبل العديد 

 
 .252/11هـ 1414بيروت ط الثانية  –هـ( دار صادر 711الفضل جمال الدين بن منظور )ت:لسان العرب ، محمد بن مكرم بن علي ابو   1

 .252/11: المصدر نفسه 2

 .252/11:نفسه المصدر  3

 .7سورة الحشر اية : 4



 د. عبدهللا حنفش محد     اسس الدولة املدنية ) وثيقة املدينة امنوذجاً (

 11   2020جانفي ، 3ج   12العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

الفرنسية الدولة بانها :) مجموعة من االفراد الذين   larousse -الروسفقد عرَّفت موسوعة 
 1.(يعيشون على االرض محددة ويخضعون لسلطة معينة 

( بشأن حقوق وواجبات الدولة في عام  Montevideoاتفاقية )مونتيفيديو سب وعرفت الدولة ح
م. بأنها مساحة من االرض تمتلك سكان دائمون ، واقليم محدد وحكومة قادرة على  1933

وعرفت بانها:   2لمحافظة والسيطرة الفعالة على اراضيها ، واجراء العالقات مع الدولة االخرى .  ا
شعب مستقر على اقليم معين ، وخاضع لسلطة سياسية معينة ، وهذا التعريف يتفق عليه اكثر  

م والسلطة  يحتوي العناصر الرئيسية التي البد لقيام أي دولة منها وهي الشعب ، واالقلي  ألنهالفقهاء  
 3في صياغة التعريف. وان اختلفوا  

كما عّرفت: الدولة عبارة عن ذلك الشخص المعنوي الذي يمثل )أمة تغطي أرض معينة( والذي  
 . 4بيده السلطة العامة، او كما يسمونها السيادة

على أرض  وعّرفت الدولة اإلسالمية: بأنها عبارة عن جماعة المسلمين وأهل ذمتهم الذين يقيمون  
 5يعة اإلسالم.  ر تخضع لسلطة إسالمية تدبر شؤونهم في الداخل والخارج وفق ش

 الدولة المدنية   -3
تعرف الدولة المدنية على انها الدولة التي تحمي جميع اعضاء المجتمع وتحافظ عليهم بغض 

الفراد الذين  النظر على اختالف انتماءاتهم الدينية والقومية والفكرية ، كما تعني اتحاد وتعاون ا
عادل يطبق   يعيشون داخل مجتمع يسير وفقًا لنظام معين من القوانين ويقتضي ذلك وجود قضاء

شخص فيها    وألقيام هذه الدولة هو إال يتعرض أي فرد    تلك القوانين إذ إن من الشروط األساسية
سلطة  بالنتهاك أي من حقوقه من قبل طرف اخر أو فرد اخر فهناك سلطة عليا في الدولة تعرف  

 الدولة ، والتي يلجأ عادة اليها االفراد حينما تهدد حقوقهم باالنتهاك.

 
 الموسوعة السياسية  1

orgl dictionary. -encyclopedia -llpoliticalhttps:  
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 ومن اهم اسس ومبادئ الدولة المدنية:
داخل المجتمع لهم حقوق ، كما المواطنة والتي تعني ان افراد المجتمع مواطنون أي اعضاء 

عليهم واجبات ، وان العالقات بينهم قائمة على قبول االخر ، والتسامح والسالم اضافة إلى  
فالدولة المدنية هي دولة تحافظ وتحمي كل اعضاء المجتمع  المساواة في الواجبات والحقوق.

 1بغض النظر عن انتماءاتهم القومية أو الدينية أو الفكرية.
فت بأنها )دولة المواطنة وسيادة القانون التي تعطى في الحقوق والواجبات على أساس  وعرّ 

المواطنة، فال يكون فيها التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو العرق، وهي  
 2كذلك تضمن كفالة حقوق اإلنسان وحرياته األساسية(.  

 المطلب الثاني: اسس الدولة 
ت الدولة هي الشعب )المواطنون( واالقليم )االرض( ،السلطة)الحكومة( فهذه ثالث ان اهم مكونا

 3. اركان البد منها لقيام أي دولة أو اسس 
يتصور وجود دولة دون مجموعة من البشر ، والبد من ان ينشأ لدى هذه   الشعب : ال -1

المجموعة ،احساس بضرورة اشباع حاجات شتى ، ويتكون شعب أي دولة من مواطنين 
وتربطهم رابطة الوالء ، واجانب موجودون على اقليم الدولة ال  يتمتعون بجنسية الدولة 

 4ب االحوال.  تربطهم بها سواء رابطة التوطن أو االقامة حس
االقليم : اذا وجد الشعب فالبد من االستقرار على اقليم ما ، يكون مستقرا للشعب  -2

ومصدرًا رئيسيا لثروة الدولة واقليم الدولة هو ذلك الجزء من الكرة االرضية الذي تباشر 
 5الدولة عليها سلطانها وال يمارس عليه سلطان غير سلطانها . 

 
 http://mawdoo.com مقال على شبكة االنترنت بعنوان تعريف الدولة المدنية،  1

 http://alamaa_yamen.net الدولة المدنية بين اإلسالم والعلمانية، عبد العزيز هاشم مصطفى، موقع علماء اليمن،  2

ة دون مقومات ، ان تتمتع وحدة سياسية ما . بالمقومات الالزمة لقيام الدول )الشعب ،االرض، السلطة(؛ لكي تصبح بمقدورها ان تمارس نشاطها بصورة طبيعي ييكف ال 3

هولة ويسر االعتراف هو عملية يتم بموجبها اخفاء وخاصة على الساحة الدولية ،فاعتراف المجتمع الدولي بالدولة الوليدة يعتبر امرا ضروريا لتمكينها من القيام بوظائفها في س

 واجبات .على الدولة واالعتراف بحقها في االنضمام إلى المجتمع الدولي كدولة جديدة لها ما للدول االخرى من حقوق عليها ما على هذه الدولة من نية الشخصية القانو

 هـ.1425 االسالم والدستور ،توفيق عبد العزيز السديري الطبعة االولى 4

  المصدر السابق. 5
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 1زاء.ويقسم االقليم إلى ثالث اج
اوال : االرض : يشمل مساحة االرض ذات الحدود الواضحة سواء اكانت طبيعية ام مصطنعة 

 كما يشمل االقليم طبقات االرض وما في باطنها من خيرات وثروات.
حيرات التي توجد داخل حدود الدولة اضافة إلى اجزاء من  ثانيا المائي: يتكون من االنهار والب

صقة لحدود الدولة وهو ما يطلق عليه المياه االقليمية وقد اختلفت في  البحار والمحيطات المتال
 ميال أو اكثر. 12اميال إلى    3تجديد المياه االقليمية للدولة ما بين 

ثالثا : الجوي: هو الفضاء الذي يعلو مساحة االقليم االرض والمائي دون تحديد ارتفاعه ، ونتيجة  
اتفاقيات في ما بينها لتنظيم حركة مرور الطائرات في   لزيادة استخدام الطائرات عقدت الدولة

 االقليم التابع للدولة . 
 

يكفي لقيام الدولة وجود شعب معني على اقليم معين ، فال بد من قيام   السلطة : ال  -3
حكومة تباشر السلطات باسم الدولة ، بحيث تصبح قادرة على الزام االفراد باحترام  

 .2قوانينها وتحافظ على وجودها وتمارس وظائفها لتحقيق اهدافها 
 المبحث الثاني: وثيقة المدينة نموذجاً 

 بة الوثيقة وبنودهاالمطلب االول : كتا
ان أي مجتمع البد له من سلطة تنظيم امره وتدبر شؤونه )الن االجتماع االنساني ضروري ويعبر 

 .3الحكماء عن هذا بقولهم ،االنسان مدني بالطبع أي البد له من االجتماع (
 . 4واذا اجتمعوا فالبد لهم من سلطة ) فستحال بقاؤهم فوضى دون حاكم ( 

وهكذا كان االمر بالنسبة للجماعة المسلمة اذ قام النبي صلى هللا عليه وسلم دولته في المدينة  
مدنية وباشر فيها دولة اقام المنورة وهي الدولة االسالمية وليس ثمة شك في ان النبي الكريم 

 
 wikipedia.org/wiki/.-https://ar ينظر ويكيبيديا ،الموسوعة الحرة  1

 ينظر؛ المصدر السابق. 2

 .1/54-1988-1408 2الفكر بيروت ط هـ( ،دار 808والخبر في تاريخ العرب والبريد، عبد الرحمن بن محمد ابن خلدون ت) تاريخ ابن خلدون ديوان المبتدأ 3

 .1/235،المصدر نفسه 4
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عقد الصلح   ،لى للدولة ومن ذلك : اعالن الحرباختصاصات ال يباشرها اليوم إال الرئيس االع
ختصار فما من مسألة تخص السياسة  اسة الجهاز التنفيذي والقضائي وباعاهدات ، ورئمرام البوا

تكون له عليه    –وحي فيه  بعد المشاورة فيما ال    –الخارجية والشؤون الداخلية إال و الكلمة االخيرة  
الصالة والسالم فالدارس لنظام الدولة االسالمية في عهد مبكر يجد تلك الوثيقة المهمة التي 
اصدرها النبي الكريم بصفته حاكما لدولة المدنية والتي تضمنت جملة من المبادئ الدستورية 

 1المهمة المتعلقة بنظام الحكم .  

ه وسلم إلى المدينة قام بتنظيم العالقات بين سكان المدينة التي  بعد ان هاجر النبي صلى هللا علي 
تضم المسلمين من المهاجرين واالنصار اضافة إلى المشتركين من اهلها والقبائل اليهودية الثالث 

 ة وكان هدفه من ذلك توفير االمن والسالم للجميع . ظقاع وبنو النضير وبنو قرينبنو قي
المصادر التاريخية واستهدف هذا الكتاب أو الصحيفة توضيح التزامات وكتب في ذلك كتابًا اوردته  

جميع االطراف  داخل المدينة ، وتحديد الحقوق والواجبات ، وقد سميت في المصادر القديمة  
 بالكتاب أو الصحيفة ، واطلقت عليها االبحاث لحديثة لفظ الدستور والوثيقة . 

  . 3هـ( في كتابة السيرة النبوية 150)ت 2د بن اسحاق  واقدم من اورد نص الوثيقة كاماًل هو محم
ووردت في كتاب 5وابن سيد الناس في عيون االثر  4البداية والنهاية    كتابهفي  ونقلها عنه ابن كثير  

البن عبيد القاسم بن سالم وبعض نصوص الوثيقة وردت في كتب الحديث بأسانيد  6االموال 
متصلة بعضها اوردها البخاري ومسلم ، فهذه النصوص من الحديث الصحيح وقد احتج بها  

 
 .208م،ص1987االولى  النظم االسالمية ،د. منير حميد البياتي ،د. فاضل شاكر النعيمي ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد كلية الشريعة ط 1

الري هـ في المدينة المنورة وقضى فيها معظم شبابه وتنقل بين كثير من االمطار االسالمية كالكوفة و85لد سنة و خيار ابو عبد هللا المدنيهو محمد بن اسحاق بن يسار بن  2

توفي محمد بن  كثيربن المسيب وسمع القاسم بن محمد بن ابن بكر الصديق ومحمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب وغيرهم  وبغداد ورأى انس ابن مالك وسعيد

 .4/277. وفيات االعيان : البن خلكان : 7/231هـ( ودفن بمقبرة الخيزران بالجانب الشرقي . انظر ترجمة تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 151غداد سنة )اسحاق بب

ث وبه درس حياة النبي صلى هللا عليه وسلم عوالمب –اصل الكتاب )المغازي( ونهج ابن اسحاق بتقسيمة إلى ثالث اجزاء المبتدأ وبه عالج التاريخ الرسالت قبل االسالم   3

البن اسحاق هي من اقدم واهم المصادر التي وصلتنا عن  الحديث عن غزوات النبي صلى هللا عليه وسلم وحياته في المدينة . وسيرة النبوية وضمنهونشأته في مكة والمغازي 

( بتهذيب هذا الكتاب فحذف منها 218سيرة النبي صلى هللا عليه وسلم وما من مؤلف جاء بعده إال كان عياالً عليه ، وقام ابن هشام ابو محمد عبد الملك بن هشام الحميري )ت

 ت بالسيرة النبوية البن هشام .جمهور العلماء حتى اشتهربعد التهذيب رضا  فنالتها معلومات في اللغة االنساب عار المختلقة واضاف اليشليات وااليكثير من االسرائ

 .3/224هـ( ، دار الفكر ،774البداية والنهاية ، ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير )ت 4

 .1/228هـ( دار القلم بيروت ط االولى 734ناس ) تعيون االثر في فنون المغازي والشمائل والسير ، محمد بن محمد بن سيد ال 5

 .12/260هـ( دار الفكر بيروت ،224كتاب االموال ، ابو عبيد القاسم بن سالم )ت 6
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الفقهاء وبنو عليها احكامهم كما ان بعضهما ورد في مسند االمام احمد وسنن ابي داود ، وابن  
 .1لنصوص جاءت من طرق مستقلة عن الطرق التي وردت منها الوثيقة  ماجة ، والترمذي وهذه ا 

م( وقام )ولهاوسن(  662األول ) واالرجح ان هذه الوثيقة كتبت ووقع عليها في العام الهجري 
( فقرة ثم قام حميد هللا  47ابن هشام إلى )النص االصلي الذي اورده  ةتجزئبااللماني  المستشرق 

 2( فقرة  52بعض الفقرات فلبغ الرقم )  ةبتجزئ
 بنود الوثيقة 

هذا الكتاب من محمٍد النبيٍّ )رسوِل هللِا( بين المؤمنين والمسلمين من قريٍش )واهِل( يثرب  -1
 ومن تبعهم فلحق بيهم وجاهد معهم .

 انهم امة واحدة من دون الناس .  -2
انيهم بالمعروف والقسط  دون عفتعاقلون بينهم وهم يالمهاجرون من قريش على ربعتهم ي -3

 بين المؤمنين .
تعاقلون معاقلهم االولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط وبنو عوٍف على ربعتهم ي -4

 بين المؤمنين .
وكل طائفة تفدي عانيها قلون معاقلهم االولى وبنو الحارث )بن الخزرج( على ربعتهم يتعا -5

 بالمعروف والقسط بين المؤمنين .
تعاقلون معاقلهم االولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف ة على ربعتهم يوبنو ساعد -6

 والقسط بين المؤمنين.
تعاقلون معاقلهم االولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط ُجَشّم على ربعتهم يوبنو   -7

 بين المؤمنين .
عانيها بالمعروف تعاقلون معاقلهم االولى وكل طائفة تفدي وبنو النجار على ربعتهم ي -8

 والقسط بين المؤمنين .

 
  .272سيرة النبوية الصحيحة ،د. اكرم ضياء العمري  1

 .95-1/61هـ(، 1424ابادي الهندي )ت الحيدرمجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخالفة الراشدة محمد حميد هللا  2
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وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم االولى وتفدي عانيها  بالمعروف  -9
 والقسط بين المؤمنين .

تعاقلون معاقلهم االولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف وبنو النبيت على ربعتهم ي -10
 والقسط بين المؤمنين.

يتعاقلون معاقلهم االولى وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف وبنو االوس على ربعتهم  -11
 والقسط بين المؤمنين.

و عقل           وان  يتركون مفرحا بينهم ان يعطوه بالمعروف من فداء أ  وان المؤمنين ال   - 12
 ال يحالف مؤمٍن دونه .

( من بغى أو ابتغى دسيعة ظلم- 13 نا  او و اثما أو عدأ  وان المؤمنين المتقين )ايديهم ( على )كلِّ
 أو فسادًا بين المؤمنين ، وان ايديهم عليه جميعا ، ولو كان ولد احدهم. 

 على مؤمن.  كافراً وال ينصر يقتل مؤمن مؤمنًا في كافٍر،  وال-14   
 وان ذمة هللا واحدة يجير عليهم ادناهم ، وان المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. -15      

 تبعنا من يهود فان له النصر واالسوة غير مظلومين وال متناصٍر عليهم.وانه  من - 16
ُم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل هللا إال على سواء  ان سلَم المؤمنين واحدة ، ال ُيسلو - 17

 وعدل بينهم .
 وان كل غازيٍة غزت معنا ُيعقُب بعُضها بعضًا.- 18
 دماءهم في سبيل هللا . وان المؤمنين يبئ بعُضهم على بعٍض بما نال- 19
 وان المؤمن المتقين على احسن هدى واقومِه. - 20
بينة فانه قود به ، إال ان يرضى وليُّ المقتول )بالعقل( وان  عن  وانه من اعتبط مؤمنا قتال  -   21

 المؤمنين عليه كافة وال يحل لهم إال قيام عليه. 
هلل واليوم االخر ان ينصر محدثا أو  وانه ال يحل لمؤمن اقرَّ بما في هذه الصحيفة وآمن با- 22

يوم القيامة ، وال يؤخذ منه صرف   وغضبه  يؤويه ، وان من نصره ، أو آواه ، فان عليه لعنة هللا  
 وال عدل. 
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 وانه مهما اختلفتم فيه من شيٍء، فان مردُه إلى هللا والى محمد.- 23
 وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين.- 24
بني عوف امة مع المؤمنين ، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم ، مواليهم وانفسهم   وان يهودّ - 25

 إال نفسه واهل بيته . تغو ال ي فإنهإال من ظلم نفسه واِثَم ، 
 ليهود بني عوف . ما نجار مثلالوان ليهود بني - 26
 ليهود بني عوف .ما وان ليهود بني الحارث مثل - 27
 ليهود بني عوف . اموان ليهود بني ساعدة مثل  - 28
 ليهود بني عوف . اموان ليهود بني ُجَشَم مثل - 29
 ليهود بني عوف . اممثل وان ليهود بني االوس - 30
إال نفسه   غإال من ظلم واثم ، فأنه ال يوتليهود بني عوف ،  اموان ليهود بني ثعلبة مثل - 31

 واهل بيته.
 ثعلبة كأنفسهم .وان جفنة بطن من - 32
 وان لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف ، وان البرَّ دون االْثم.- 33
 وان موالي ثعلبة كأنفسهم.- 34
 وان بطاَنَة يهود كأنفسهم .- 35
 ذِن محمٍد وانه ال ينحجُز على ثار جرح.وانه ال يخرج منهم احد إال بأ- 36
، وان بينهم النصر على من حارب اهل   وان على اليهود نفقتهم ، وعلى المسلمين نفقتهم- 37

 هذه الصحيفة ـ وان بينهم النصَح والنصيحة والبرُّ دون االثم . 
 وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين . - 38
 .   فةهل هـذه الصحيألوان يثرب حرام جوفها - 39
 وان الجار كالنفس غير مضارٍّ وال آثم. - 40
 بان اهلها.وانه ال تجاُر حرمة إال - 41
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وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدِث، أو اشتجاٍر يخاُف فساُدُه ، فان مرده - 42
إلى هللا والى محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وان هللا على اتقى ما في هذه الصحيفة 

 وابرِّه.
 وانه ال تجار قريش وال من نَصَرها.- 43
 يثرب .وان بينهم النصر على من دهم - 44
دعوا إلى مثل  إذا واذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فانهم يصالحونه ، وانهم - 45

 ذلك ، فان لهم على المؤمنين إال من حارب في الدين. 
هل هذه الصحيفة مع البرِّ المحض  ألمواليهم وانفسهم على مثل ما    وان اليهود االوس- 46

يكسُب كاسب إال على نفسه ، وان هللا على  من اهل الصحيفة ، وان البرُّ دون االثم ال 
 اصدق ما في هذه الصحيفة وابِرِه.

ثم ، وان هللا جار لمن بَر واتقى ، ومحمد او آوانه ال يحول هذا الكتاب دون ظالم  -47
 رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

 ات لغوية توضيح
 الَرْبعِة: الحال التي جاء في االسالم وهم عليها. -1
 العاني:  االسير. -2
 المعاقل: الّديات الواحدة : معقلة . -3
 المهملة )أي الذي اثقله الدين(.  : مفرحًا، وهو معنى المفرح بالحاءويروى  -4

 (. 12)بند
دسيعة : العظيمة ، وهي في االصل ما يخرج من حلق البعير اذا رغا . هنا: دسيعة   -5

 ظلم : أي طلب عطية دون حق.
 ية منه توجب قتله.اعتبطه : أي اقتله بال جنا -6
 (.24: يهلك )بند غيوت -7
 بطانة الرجل : خاصته واهل بيته. -8
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 (. 42وعلى ابر هذا : أي على رضا به .)بند  -9
 ( 42أي ان هللا وحزبه المؤمنين على الرضا به .)بند -10

 االسس الدستورية في الوثيقة :المطلب الثاني
وانصار المدينة ،   ةمهاجري مكاالعالن عن قيام الدولة االسالمية وان شعبها يتكون من  -1

مضافًا اليهم كل من ابدى استعداده للتبعية لهذه الوحدة وخضع لقيادتها من االقليات االخرى 
 ( من الوثيقة . 2،1القاطنة  في المدينة كما ورد ذلك في البند )

دع فيه قال ابن اسحاق )وكتب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كتابا بين المهاجرين واالنصار ، وا
واموالهم هذا كتاب من محمد صلى هللا عليه وسلم ، بين المؤمنين يهود عاهدهم واقرهم على دينهم  

والمسلمين من قريش ويثرب ، ومن تبعهم ، فلحق بهم وجاهد معهم ، انهم امة واحدة من دون  
 .1الناس(

الدولة حيث جعلت المدينة رسمت الوثيقة الحدود االدارية واالرض التي ستقوم عليها هذه  -2
 (. 39حرمًا امنًا بالنسبة لجميع القاطنين على اقليمها كما ورد في البند )

 .2هل هذه الصحيفة( ) وان يثرب حرام جوفها أل
، فال يقتل صيده وال يقطع لقد اعتبر المدينة حرمًا بموجب هذا البند والحرم هو ما ال يحل انتهاكه  

شجره وحرم المدينة بين الحرة الشرقية والحرة الغربية وبين جبل )ثور( في الشمال وجبل )عسير(  
ينة ومنعت في الجنوب ويدخل وادي التحقيق في الحرم وبذلك احلت هذه المادة االمن داخل المد

 .3الحروب الداخلية  
 حددت الوثيقة السلطة العليا للدولة -3

ها كما  ليه وسلم وجعلته حكمًا بين افرادحيث جعلت السلطة العليا في الدولة بيد النبي صلى هللا ع
 (. 42،23ورد ذلك في البند ) 

 
 .1/503هـ ، 1375،  2هـ( تحقيق مصفى السقا ، مطبعة مصطفى الحلبي مصر ط213السيرة النبوية ، عبد الملك بن هشام الحميري )ت 1

 المصدر نفسه  2

 .1/292النبوية : الصحيحة السيرة  3
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ده إلى هللا والى  شتجاٍر يخاف فساُدُه ، فانه مر ا  و) وانه ما كان بين اهل هذه الصحيفة من حدٍث ا
 1محمد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على اتقى ما في هذه الصحيفة وابره (  

يد الرسول صلى هللا عليه وسلم فهو يحكم في الخالفات التي تهدد  لقد ركزت السلطة القضائية 
( أو مع اليهود 23االمن وتسبب الضطراب سواء كان ذلك  بين المسلمين فقط كما في البند )

كما في البند المذكور فقد اوجد في هذه المادة سلطة مركزية يرجع اليها الجميع وهي مسألة بالغة  
بصفة   موصوفةخلق االستقرار والنظام وان هذه السلطة من هللا فهي  االهمية لما لها تأثير في

ُقدسية ، كما ان لها قوة تنفيذية الن اوامر هللا تعالى واجبة الطاعة والزمة التنفيذ كما ان وامر  
 الرسول من هللا وطاعتها واجبة . 

ها اليوم الرئيس ثمة شك في ان النبي صلى هللا عليه وسلم باشر فيها اختصاصات ال يباشر وليس  
 إال على للدولة . 

 حددت الوثيقة اساس المواطنة في الدولة الناشئة .  -4
حيث حددت نوعية العالقات الرابطة بين افراد المجتمع االسالمي ، حيث نصت على اعتبار  
اليهود المقيمين في المدينة من رعايا الدولة االسالمية على اساس المواطنة ، لهم حقوق وعليهم 

معنا انفًا   ر( على التوالي وقد م47)  إلى  (24وتضمنت وثيقة موادعة اليهود البنود من )  واجبات.
وعاهدهم،  كتب كتابا بين المهاجرين واالنصار ، وادع فيه اليهود    النبي )صلى هللا عليه وسلم(ان  

 واموالهم واشترط لهم واشترط عليهم . واقرهم على دينهم 
وان يهود بني عوف امة مع المؤمنين ، لليهود دينهم وللمسلمين ( وما بعده )  25جاء في السند )

  دينهم ، مواليهم وانفسهم ، إال من ظلم واثم فانه ال يوتغ اال نفسه ، وان ليهود بني النجار مثل ما 
يهود بني عوف ، وان ليهود بني الحارث مثل اليهود بني عوف ، وان ليهود بني ساعدة مثل 

ح بتشكل جلي من هذا النص ادا اليهود امة مع المسلمين فهم  ضويت .2.....( اليهود بني عوف 
عقيدة وكلفت لهم حريتهم الدينية امنون كذلك على دينهم واموالهم واغراضهم  وضمنت لهم حرية ال

 
 .1/504السيرة النبوية : البن هشام ، 1
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 د. عبدهللا حنفش محد     اسس الدولة املدنية ) وثيقة املدينة امنوذجاً (

 21   2020جانفي ، 3ج   12العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

مون لهذه تويشكل هذا البند القاعدة االساسية في المواطنة التي تعني ان افراد المجتمع مواطنون ين
النظر عن انتماءاتهم القومية   بغضت لهم الحرية والمساواة في الحقوق والواجبات  الدولة التي كلف

كما نصت الوثيقة على مواد في التكافل االجتماعي بين افراد الدولة كما في البنود  أو الدينية.
د والعشيرة إلى الدولة  ونصت على اقامة العدل ، وتنظيم القضاء ، ونقله من االفرا (. 12و)  (3)

(  13خل وتعطيل القانون كما في البند )دودون السماح الحد من مهما كان مركزه بالت  حاباةدون م
، وتضمنت على بعض المبادئ الجنائية المهمة فقررت مبدأ شخصية العقوبة أي ان العقوبة تنال 

 (. 46( و) 37في الجاهلية كما في البند ) ة دون عشيرته بعكس ما كان  واقعاالجاني وحد
 (. 21دوان )عالقصاص جزاء للقاتل العمد والومبدأ 

المن والمسكن  واالجتماعية واالقتصادية فقررت ا  في الحقوق والحريات الفردية اضافة إلى نصوص  
 (. 12و) (3( وحق الفرد في المعونة المالية كما في البند)47و) ( 39والتنقل كما في البند )

كان العرب متعارفين عليها قبل االسالم كما كما ابقت الوثيقة على بعض االعراف القديمة التي 
 (. 3في البند )

وهكذا يتضح ان الوثيقة قد احتوت على كل االسس والمبادئ التي يجب توفرها لقيام الدولة  
لتي حددتها وشكلت السلطة حيث اعلنت عن قيام الكيان السياسي على رقعة االرض ا المدنية.
بال مراء فان هذه الصحيفة هي وثيقة دستورية   ابناء الدولة.وبينت نوعية العالقة التي تربط  العليا  

بما احتوته من تنظيمات كاملة لنظام الحكم في الدولة حيث تميزت بصياغة قانونية بالغة االهمية  
تطبيقاتها فان أي مطلع منصف على مناهج ال مجال لالختالف حول مفاهيمها و  دقيقةشاملة و 

الدستوري يمكن ان يعد هذه الوثيقة اهم وثيقة دستورية في التاريخ االنساني  البحث في القانون 
هي اقرب اطالق مناسب   .ان كلمة )الدستور(1وهي البداية الحقيقة والفعلية االولى لتدوين الدساتير 

بمثابة اعالن دستور فانه يشمل في اصطالح العصر الحديث على هذه الوثيقة وهي اذا كانت 
حديث بمعنى يوضع الخطوط الكلية والخطوط الواضحة   ان يعالجه أي دستور جميع ما يمكن

 
 .2017، مقال في جريدهم التحرير االلكترونية تونس ايلول قوثيقة المدينة اول دستور مكتوب في العالم ، االستاذ عماد الدين حدو 1

(www.attarir.info) 
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يتعلق   لنظام الدولة في الداخل والخارج أي فيما يتعلق بعالقة افراد الدولة بعضهم مع بعض وفيما
 1. بعالقة الدولة مع االخرين

تحدثوا عن بدأ  ومن هنا تبيين بان الخطأ المعرفي الذي يقع فيه فقهاء القانون الدستوري اذا 
لفيا( في الواليات  دتير المكتوبة هو دستور )فيالاساول الد ن تأكيدهم على ا الدساتير المدونة هو

م  1791-1789م والدستور الفرنسي للثورة الذي كتب سنوات 1776المتحدة االمريكية سنة 
ة معرفية  ان هذا الموقف هو مغالطبوصفة اول دستور فرنسي مدون ، ونعتقد في هذا المستوى ب

المكتوبة نجد ان اول دستور مدون هو دستور المدينة،   نيةالمد.  اذا رجعنا إلى تاريخ الدساتير   ألننا
كان قد بادر  فال يستطيع أي باحث في القانون الدستوري ان ينفي الرسول صلى هللا عليه وسلم 

بمجرد استالمه الحكم في يثرب إلى اصدار دستور مكتوب وهو )الصحيفة( ما يسمى بوثيقة 
متميزة عن غيرها وقائمة بذاتها تحمل نظامها القانوني المدينة وقد شكلت هذه الوثيقة وحدة قانونية  

الخاص المتكامل الذي يميزها عن سائر االنظمة السياسية المعاصرة له أو السابقة عنه أو الالحقة  
 .2له 

هذه هي الوثيقة التي وضعها نبينا محمد صلى هللا عليه وسلم منذ قرابة اربعة عشر قرنا وهي 
 ، وثق فيها ما بين المهاجرين واالنصار من اخاء وحلف، وقرر فيها عجاب حقاً ألوثيقة جديرة با

حرية العقيدة لغير المسلمين ، وحرية الرأي، وحرمة المدينة وحرمة الحياة، وحرمة المال، وبذلك  
النسان من ذلك الزمن البعيد وقرر فيها تحريم سبق النبي صلى هللا عليه وسلم إلى تقرير حقوق ا

لقد نجح    3ذ.ئمالسياسية المدنية في هذا العام يو في الحياة    لخديعة وهي فتح جديدالجريمة الغدر وا
النبي صلى هللا عليه وسلم من خالل هذه الوثيقة ان يقيم دولة االسالم على االسس الدستورية  

كافة الحقوق والحريات والتي    كل افراد المجتمع  حواالدارية حيث ارسى مبادئ حقوق االنسان ومن
في الدين خاصة اذا ما علمنا ان مجتمع يثرب كان من اهمها احترام عقيدة االخرين وعدم االكراه  

 
 .1/153هـ، 1426( 25دمشق ط) –فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخالفة د. الشهيد محمد سعيد البوطي ، دار الفكر  1

 مصدر سابق. مكتوب في العالم ، عماد الدين حدوقوثيقة المدينة اول دستور  2
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كان يتكون من طوائف مختلفة حيث كان المسلمون من المهاجرين من اهل مكة اضافة إلى  
من قبيلتين االوس والخزرج من اهل يثرب واليهود بقائلهم الثالثة المعروفة والمشركين االنصار 

كل هؤالء مكونين قطاعًا اجتماعيًا على   من اهل يثرب الذين لم يدخلوا في االسالم ، لقد اجتمع
ان قيام هكذا كيان   ارض المدينة التي رسم حدودها النبي صلى هللا عليه وسلم في هذه الوثيقة.

اجتماعي مكون من اناس ينحدرون من اديان وقوميات واماكن جغرافية مختلفة على تلك االرض  
بًا لم تألفه العرب شبه الجزيرة العربية خاصة  في ذلك الوقت بعد امرًا في غاية الصعوبة وشيئًا غري

 اذا علمنا ان حياة العرب كانت قائمة اساسًا على رابطة الدم والقرابة. 
ونحن نعيش اليوم فتن ومشاكل ونزاعات بين افراد المجتمع الواحد وعمليات ارهابية تتخذ من 

اجل هدم بنية المجتمع وتمزيق   ي طريقًا للوصول إلى اهدافها الخبيثة منلمذهبي والعرقاالختالف ا
جنا اليوم لفهم اسس ومبادئ هذه الوثيقة التي اسست مجتمعا تجسدت فيه الوحدة فما احو نسيجة 

 التفريط بالثوابت.دون التنازل أو  السلميالتعايش الوطنية كان اساسها الحوار مع االخر و 
  

 النتائج 
مبادئ حقوق االنسان  تالحديث ارستعتبر وثيقة المدينة اول وثيقة دستورية بالمفهوم  .1
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 طقوسهم   ،وصاياهم ،نشأتهم عّباد الشيطان
 العزيز القره غولي م.م خالد سعدون محمد عبد

 
 المقدمة 

والصالة والسالم على أشرف الخلق  ،  وأعوذ باهلل من زيغ الشيطان،  الحمد هلل علي الشأن 
 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. 

 ...أما بعد
المعتقد الذي يدين به عّباد الشيطان يوّلد رهبة عظيمة من انتشارها في  إن بشاعة  

فهي تعتمد على السحر  ، ألنها من ابشع المعتقدات التي شهدتها البشرية، المجتمعات اإلسالمية
وهي عقيدة قديمة اعتقدها بني البشر في الحضارات القديمة كالمصرية والهندية ،  والشعوذة والجنس

ولكنهم لم يصلوا في اعتقادهم بالشيطان  ، ونانية وحتى الحضارات العربية القديمةوالفارسية والي
ففي الحضارات السابقة كانوا يعتقدون أن هناك قوتان ، لمثل ما اعتقدت به هذه الجماعة الزائغة

متصارعتان في الكون قوة الخير وقوة الشر وكانوا يتقربون لقوة الشر إلرضائها والتخلص من  
ما جماعة عبدة الشيطان فقد بالغوا في عبادته بطرق شتى حتى أنهم يتقربون له بذبح أ، شرورها

وكذلك بأفعال الجنس كل عضو منهم يفعل بمن شاء حتى لو كان  ، القربان بطرق مرعبة مخيفة
فعله بمحرم له. وهذا ما جذبني وشدني للبحث عن أسس ونشأة وتطور من اتخذ الشيطان معبوًدا 

 .الى للحذر والتحذير منهم ومن معتقداتهم الزائفة الزائغةمن دون هللا تع
 منهج البحث:

التزمت في كتابة بحثي هذا بالمنهج الوصفي التاريخي لمعرفة أصل نشأتهم ووصف وفهم  
 .عقائدهم وطقوسهم وديانتهم

 تكون هذا البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة: :خطة البحث
 ان نشأتهم وانتشارهم، وكان من ثالثة مطالب: المبحث األول كان بعنوان عّباد الشيط
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 المطلب األول: الشيطان في الحضارات القديمة. 
 المطلب الثاني: الشيطان في الديانات السماوية.

 عبادة الشيطان في العصر الحديث.  :المطلب الثالث
 : اوكان من ثالثة مطالب أيًض ، أهم عقائدهم وطقوسهم وأعيادهم :المبحث الثاني كان بعنوان

 أهم عقائدهم ووصاياهم. :المطلب األول
 أهم الطقوس التي يمارسونها. :المطلب الثاني
 أهم األعياد والمناسبات عندهم. :المطلب الثالث

 . ثم الخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج والتوصيات
 

 وانتشارهم:د الشيطان نشأتهم المبحث األول: عّبا
وتتكون من دعوة وعقيدة ومناصرين لها حتى تأخذ طريقها كل ديانة ال بد أن تنشأ  هذا و 

نفسهم عقيدة وطقوًسا انطلقوا منها في للنجاح بين الناس، وعبادة الشيطان كان لها دعاة جعلوا أل
قد  ن هذه الجماعة على مر التأريخ، فدعوتهم الباطلة، وفي هذا المبحث سأبحث عن أصل تكوّ 

 وهي: جعلت المبحث على ثالثة مطالب 
 

 المطلب األول: عبادة الشيطان في الحضارات القديمة: 

 أ( الحضارة المصرية: 

كانت عبادة الشيطان ظاهرة منتشرة في العديد من الحضارات القديمة، وكان للشيطان  
حظ عظيم ونصيب كبير عندهم، ففي الحضارة المصرية وفي زمن الفراعنة كان عندهم إلهين 

انوا يطلقون عليه اسم )أوزوريس( وهو إله الخير والمحبة، ورب األرباب  إله للخير وكاألول  اثنين،  
إله الشر وكانوا يطلقون الثاني وملك الخلود عندهم، وهو اإلله الذي أحبه الناس في زمانهم، و 

  الشر والظالم والشيطان، وهو اإلله الشرير الذي قتل شقيقه   اسم )ست( أو )ِستان( وهو يمثلعليه  
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ملك الموت والدمار، وهو المسؤول عندهم عن كل الشرور التي  هو و ريس( إله الخير، )أوزو 
 .(1)تصيب أرض مصر وأهلها

 ب( الحضارة الهندية:
 كانت الديانة البرهمية عند الهندوس تؤمن بأن لهذا العالم ثالثة آلهة رئيسية، وهم: 

 براهما: وهو الخالق األعظم أو خالق الخلق.   -1
 الخير والفضيلة، وحارسهم والمحافظ عليهم.فشنو: وهو إله   -2
 .(2)ِشو: وهو إله الشر والفناء والموت والدمار، ويسمى أيًضا سيفا  -3

فـ)براهما( ليس له مهمة إال الخلق، ولذلك قّلما يعبد، وأما فشنو فهو إله الخير وهو  
وأرفعهم مقاًما، كان يعبده ويعظمه قسم من  ةوهو أفضل اإلله -في اعتقادهم–الحافظ لهم 

الهندوس، أّما سيفا فهو أقدم اآللهة التي منها تتألف الديانة الهندوسية، وعلى الرغم من أنه إله  
القسوة والشر والموت إال أن أكثر الهندوس كانوا يعبدونه ويقدسونه، ألنهم يعتقدون أنه يجب 

سموه )سيفا( أو )شيفا( وهي لفظة أريد بها التخفيف   ارضاءه حتى في إطالق اإلسم عليه؛ ولذلك
العبادة  ى بهم األمر حتى أصبح )سيفا( مركزمن بشاعة االسم أو المنزلة لذلك اإلله، وقد تماد

عندهم، وقد ظهرت فرق خاصة لعبادته، منها فرقة حملة الجماجم، وكانت من جملة طقوسهم في 
ة الجنس، وكانوا يرسمون الجماجم على أجسادهم  العبادة شرب الخمر، وأكل اللحوم، وممارس

ومالبسهم، ويحملون وعاًء على شكل جمجمة وقت التجول، ويمارسون الجنس بصورة مفرطة، 
 .(3) ومرتكزاتهم وهو من أهم وصايا جماعة عبادة الشيطان

 ت( الحضارة الفارسية:
 

 –مية، كلية أصول الدين ينظر: ظاهرة عبادة الشيطان دراسة وتحليل، رسالة ماجستير للطالب طارق عمر علي التلباني، بإشراف د. يحيى علي الدجني، الجامعة اإلسال - 1

، وعبادة الشيطان دراسة 19م،ص2004 – ه1425، وعبّاد الشيطان أخطر الفرق المعاصرة، يوسف البنعلي، المكتب اإلسالمي للطباعة، 10م، ص2008 –ه 1429غزة، 

م، 2012(، 8) 26منشور بمجلة جامعة النجاح لألبحاث، المجلد بحث وصفية تحليلية، عالية القرني، جامعة الملك خالد، كلية التربية للبنات، قسم الدراسات اإلسالمية، 

 .1925ص

، وتاريخ الفكر الديني الجاهلي، محمد 3/16 دمشق – الحلبي مؤسسة(، هـ548: ت) الشهرستاني أحمد ربك أبى بن الكريم عبد بن محمد الفتح أبو، والنحل المللينظر:  - 2

 .80م، ص1994-هـ1415، 4هـ(، دار الفكر العربي، ط/1427إبراهيم الفيومي )ت: 

، 22، وعّباد الشيطان أخطر الفرق المعاصرة، يوسف البنعلي، ص12ينظر: ظاهرة عبادة الشيطان دراسة وتحليل، رسالة ماجستير للطالب طارق عمر علي التلباني،ص - 3

ع بن حماد الجهني، دار الندوة العالمية، والموسوعة الميسرة في األديان والمذاهب واألحزاب المعاصرة، تأليف: الندوة العالمية للشباب اإلسالمي، إشراف وتخطيط ومراجعة: د. مان

 .2/726هـ، 1420، 4ط/



 العزيز القره غويل م.م. خالد سعدون حممد عبد     طقوسهم ،وصاايهم ،عباد الشيطان نشأهتم

 30   2020جانفي ، 3ج   12العددبرلين،  -الديمقراطي العربي ألمانياالمركز  –مجلة العلوم االجتماعية 

وأبرزها الثنوية، فقد كانوا  هي كسابقاتها من الحضارات، كانوا يؤمنون بتعدد اآللهة،  
له للشر، وكانت في الحضارة الفارسية عّدة   يعتقدون أن لهذا الكون إلهين اثنين، إله للخير، وا 
ديانات أكبرها وأكثرها انتشاًرا هي )الزرادشتية( التي أسسها )زرادشت( أو )زردشت بن بورشب( 

وتان متضادتان، هي قوة النور وقوة  كانت تلك الديانة تقوم على اعتقاد أن هذا العالم تحكمه ق
الظلمة، ولكل من تلك القوتان إله، فإله النور هو )اورمزدا( وهو إله الخير، والفضيلة، وخالق  
له الشر أو الظلمة هو )أهرمن( وهو الذي يمثل  الكائنات النافعة، ومنه تفرعت آلهة الخير، وا 

ديانات  ولهم  تفرعت منه أيًضا آلهة الشر،  ، وقد الشر والظالم والشيطان، وخالق الكائنات الضارة
 .(1)أخرى كثيرة لكن أشهرها هي الزرادشتية ومعظم تلك الديانات تشترك في الطقوس والعقائد

 ث( الحضارة اليونانية:
اليونان لم يفصحوا صراحة عن عبادة الشيطان في طقوسهم وعبادتهم، ولكن توجد   

وهي تحاول دائًما أن تزين الظالل للناس ليسلكوا   (ALastotesعندهم أرواح شريرة يسمونها )
طريق الشر فيضلوا سواء السبيل، وهذه الصفات تشبه إلى حٍد كبيٍر صفات الشياطين الموجودة  
في كثير من الديانات األخرى، أال إن صفات اآللهة المزعومة عندهم أكثر قبًحا من صفات تلك  

رذائل، وأغرقوهم بالشهوات، ووصفوهم بالسفح والزنى  )لقد دنس اليونان آلهتهم بال، (2)األرواح
 .(3) والشذوذ(

 جـ( الحضارة العربية القديمة:
عاشت على أرض العرب قبل اإلسالم العديد من الحضارات أشهرها وأهمها: السومرية  

له للشر؛ ولذلك يخبرنا تعالى عنهم بقوله عز   والبابلية، وكانوا كلهم يؤمنون يوجد إله للخير وا 
وقد كان للشيطان  ، (4)چېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۇئۆئ    ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ائائ ى  ى  ې  ېچ وجل: 

حضور في طقوس سكان تلك البالد قديًما ال سيما السومريين والبابليين، )وكانت الخرافة والسحر  
 

، وظاهرة عبادة الشيطان دراسة وتحليل، رسالة 21طر الفرق المعاصرة، يوسف البنعلي، ص، وعّباد الشيطان أخ2/41ينظر: الملل والنحل، أبو الفتح الشهرستاني،  - 1

 .3ماجستير للطالب طارق عمر علي التلباني، ص

 .27، وعّباد الشيطان أخطر الفرق المعاصرة، يوسف البنعلي، ص1925ينظر: عبادة الشيطان دراسة وصفية تحليلية، عالية القرني، ص - 2

 .27طان أخطر الفرق المعاصرة، يوسف البنعلي، صعبّاد الشي - 3

 .100 آية من سورة األنعام: - 4
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تسيطران على اإلنسان عندهم بقوة، والشياطين في اعتقادهم أرواح شريرة خرجت من باطن  
في األرض  األرض، ومنها ما كان مصدرها أرواح الموتى الذين لم يتم دفنهم، فهؤالء يهيمون 

ينشرون األذى انتقاًما لما حّل بهم من اهمال في عدم دفنهم، ويكون انتقاء شرهم عن طريق 
 .(1)التعاويذ والطقوس السحرية والقرابين(

 المطلب الثاني: الشيطان في الديانات السماوية: 
 أ( اليهودية:
اآللهة بأوصاف  على الرغم من ذكر الشيطان في التوراة عند اليهود أال إنهم وصفوا  

الشيطان أيًضا، كما في ديانة اليونان، فاآللهة عند اليهود كالشيطان حقود عنصري يكره جميع 
ليسرقا المواشي   األمم عدا الشعب المختار؛ ولذلك هم يذكرون أن اإلله تآمر مع النبي يعقوب  

من الناس، كما إن هذه اآللهة وفي لحظة غضب قرر أن يبيد شعب بأكمله لوال تدخل النبي 
 (.2)في الوقت المناسب موسى 

واليهود عرفوا منذ البداية بظاللهم وعدم التزامهم بإقامة شرع هللا تعالى، فقد عبدوا العجل   
   ے   ھ  ھ   ھچ م بين ظهرانيهم، قال تعالى: الذي صنعوه بأيديهم وموسى وهارون عليهما السال

، وقوله تعالى (3)چ  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ    ۋ   ٴۇ  ۈ  ۈ    ۆ  ۆ    ۇ  ۇڭ  ڭ  ڭ    ڭ   ۓ  ۓ  ے
، وتمردوا منذ البداية على الديانات (4) چ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ        پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻچٱ   أيًضا:  

وأولها ديانتهم ورسلهم وكتبهم، فسلكوا كل الطرق إلغواء اآلخرين ومتبعي الديانات األخرى، وأهمها 
وظهور الدين اإلسالمي وانتشاره، ومن الطرق والجماعات التي   اإلسالم بعد مبعث النبي 

دة الشيطان، فبدأوا يتمثلون بالشيطان في استغلها اليهود إلغواء الناس واظاللهم هي جماعة عب
كل شيء حتى في وصفهم النصارى بأنهم أبناء إبليس؛ ولذلك نجد أن اليهود يشتركون مع عبدة 
الشيطان في كثير من الطقوس متأثرين بما في نفوسهم من الوثنية وحب اإلنفالت من األخالق  

 
 .1925عبادة الشيطان دراسة وصفية تحليلية، عالية القرني، ص - 1

 .1927، وعبادة الشيطان دراسة وصفية تحليلية، عالية القرني، ص29ينظر: عبادة الشيطان  - 2

 .148آية سورة األعراف:  - 3

 .88آية ه: سورة ط - 4
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ن قسمة بين الرب والشيطان، الصالة  واإليمان، ومن أهم الطقوس المشتركة هي: تقديم القرابي
للشيطان، وتقديم القرابين البشرية وسفك الدماء والتشجيع على الفواحش والشذوذ الجنسي والتعامل 

 ،(1)بالسحر واالستعانة بالشيطان
وكان لليهود الدور األكبر في انتشار هذه الجماعة في العالم، فقد كان مؤسس أول   

م خاصة  1966هودي، وهو )انطون ليفي( فقد أنشأ أول كنيسة عام كنيسة لعبادة الشيطان هو ي
 بعبدة وعبادة الشيطان، وهو الذي أخلف )كرولي( وتلقف أفكاره ونشرها في العالم. 

 ب( المسيحية: 

كغيرها من الديانات في الحضارة القديمة فقد )بدأ بصيص من التمييز بين الخير والشر   
هذا البصيص أن تقفز قفزة كبيرة نحو التصور الحقيقي للشيطان،  في الديانة المسيحية فسمح لها  

 .(2) واتضحت صورته أكثر فأكثر فهو رمز للشر والفساد، كما إن الرب هو رمز الخير والمحبة(

ولكثرة التحريف في الديانة المسيحية وفي اإلنجيل فقد ارتقى الشيطان شيًئا فشيًئا حتى سمي 
اليد الريح والهواء، ثم ارتقى فأصبح أمير الظالم، وأخيًرا وصل  )رئيس الشياطين(، ثم أعطي مق
؛ ولذلك نجد أن للمسيحية دور كبير في نشر هذا الفكر المنحرف (3) إلى األلوهية فسمي )إله الدهر(

واعطاء هذه الجماعة الحجم األكبر حتى أصبحت ديًنا يتعبد به، ومن أشهر الفرق النصرانية التي  
– باسيليدس، وفالنتيوس، ومرقيون، والكنارية وتعني األطهر، وهذه الفرقة عبدت الشيطان هي: 

له للشر، وقالوا بأن الشيطان هو الخالق لهذا الكون المرئي   -الكنارية هي التي قالت بإله للخير وا 
وليس هللا تعالى، كما إنهم تمردوا على كثير من الشعائر الدينية النصرانية، كالعشاء الرباني  

عن فرسان الهيكل الذين أنشأتهم الكنيسة  -الكنارية–غيرها، وقد انبثقت هذه الجماعة والقداس و 
م للدفاع عن المسيحيين أبان الحروب الصليبية، وقد هزمهم صالح الدين األيوبي 1188عام 

 
وما بعدها، وعبّاد الشيطان أخطر الفرق المعاصرة، يوسف البنعلي،  32ينظر: ظاهرة عبادة الشيطان دراسة وتحليل، رسالة ماجستير للطالب طارق عمر علي التلباني ص - 1

 .1948، وعبادة الشيطان دراسة وصفية تحليلية، عالية القرني، ص33ص

 .30عبّاد الشيطان أخطر الفرق المعاصرة، يوسف البنعلي، ص - 2

 .1957ينظر: المصدر نفسه، وعبادة الشيطان دراسة وصفية تحليلية، عالية القرني، ص - 3
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م وأجالهم عن بيت المقدس وجردهم عسكرًيا، ثم أحس ملك فرنسا )فليب الرابع( 1291عام 
ض عليهم واعترفوا بجرائم كثيرة منها عبادة الشيطان، فصدر الحكم على جميع بخطرهم فأمر بالقب

م، فضعف نشاطهم،  1314اتباع عبدة الشيطان باإلعدام، وأعدم رئيسهم )جاك دي مولي( عام 
عضًوا    مدينة تولوز الفرنسية فقبض على ثالث وستينم، في  1335ثم عاودوا ظهروهم ثانية عام  

 ًقا بأفران النار الملتهبة. منهم، وأمر بإعدامهم حر 
وحين انتشر الطاعون في أوربا وقتل ثلث سكانها في القرن الرابع عشر الميالدي، ارتّد   

 عدد كبير من النصرانية وعبدوا الشيطان بدعوى أنه اغتصب مملكة السماء. 
أما في القرن السابع عشر الميالدي فقد أسس )آدم وايز هاويت( جماعة النورانية أو   

ة النور، والتي كانت تعتنق عبادة الشيطان، وتعمل الماسونية اليوم لسيطرة الشيطانيين على حمل
 . (1)العالم بأكمله

 ت( اإلسالم: 

في اإلسالم الشيطان مخلوق من نار، وهذا يعني أنه ليس من المالئكة كما يتصوره  
النصارى في تحريفاتهم، فقد بّين هللا تعالى في اآليات القرآنية أن الشيطان من الجن وليس من  

، فبين (2)چھھ      ہ   ہ   ہ    ہ   ۀ      ۀ       ڻ     ڻ   ڻ    ڻ     ں      ں    ڱ   ڱچ  المالئكة، قال تعالى:  
أن ابليس من الجن، والفرق بينه وبين المالئكة إن إبليس خلق من النار، أو من لهب النار،  

، وقوله تعالى  (3)چٴۇ   ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇچ والمالئكة خلقت من النور، يقول تعالى في ذلك: 
، وفي (5)، والمارج هو لهب النار أو أطراف اللهب(4)چ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ      ۇ  ڭ چ أيًضا: 

الحديث الشريف: )ُخِلَقِت اْلَماَلِئَكُة ِمْن ُنوٍر، َوُخِلَق اْلَجانُّ ِمْن َماِرٍج ِمْن َناٍر، َوُخِلَق آَدُم ِممَّا ُوِصَف  
 

ادة الشيطان دراسة وصفية تحليلية، ، وعب17-16، وظاهرة عبادة الشيطان دراسة وتحليل، رسالة ماجستير للطالب طارق عمر علي التلباني، ص2/57ينظر: الملل والنحل  - 1

 .1926عالية القرني، ص

 .50سورة الكهف: من اآلية  - 2

 .27: آية سورة الحجر - 3

 .15: آية سورة الرحمن - 4

م، 1995-ه1415لبنان،  –هـ(، دار الفكر بيروت 1393ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الشنقيطي )ت:  - 5

-هـ1424، 5السعودية، ط/ -والحكم، المدينة المنورة ، وأيسر التفاسير لكالم العلي الكبير، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر الجزائري، مكتبة العلوم 2/10

 .5/225م، 0032
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، وطبيعة تكوينهم تختلف عن طبيعة التكوين البشري؛ لذلك فإن للشيطان قدرات خارقة  (1)َلُكْم(
طيع عوام البشر أن يقوم بها، ومع كل تلك الخوارق للعادة البشرية، وله أفعال خاصة ال يست

واألفعال فإنه ال يستطيع أن يتسلط على إنسان ما لم يستسلم له ويتبعه، فقد تكفل هللا تعالى 
، بل قد اعترف بنفسه على مدى  (2)چ ائى  ى  ې  ې  ې  ېچ بحماية من آمن به، فقال تعالى: 

 .(3)چ   مج   مج  مج   مج  مج   مج  مج   مج    مج  مجچ  عنه: ضعفه تجاه المؤمنين فقد قال تعالى حكاية 
  :عبادة الشيطان في العصر الحديث :المطلب الثالث

وهو ، قسمت هذا الطلب على قسمين انطالًقا من التقسيم الجغرافي المتعارف عليه في زماننا
ثم عن الشرق  ،  وتأسيسهافتحدثت أواًل عن الغرب ألنه مهد انطالق الدعوة والعبادة  ،  الشرق والغرب

 اإلسالمي ألنه كان ضحية لتلك المخططات.
 : الغرب :أوًل 

، اختلف المؤرخون في بداية عودة ظهور ونشأة أفكار عبدة الشيطان في الغرب في العصر الحديث
في القرن األول للميالد عند )الغنوصيين( أو )الغنطوسيين( فذهب بعضهم إلى أن بدايتها كانت 

قدوا أن الخالص يأتي عن طريق المعرفة الروحية ال عن طريق اإليمان واألعمال  وهم قوم اعت
فكانوا ينظرون  ،  لذا أطلق على مذهبهم اسم )مذهب العرفان( وقد تأثروا بالديانة الثنوية،  الصالحة

ومع أن الكنيسة رفضت معتقداتهم في  ،  إلى الشيطان على أنه مساٍو هلل تعالى في القوة والسلطان
ثم تفرعت عن الغنوصية فرقة  ، األمر وحاربتهم إال أنها تأثرت بهم بعد ذلك كما سيأتيبادئ 

وقد  ، أخرى أطلق عليها )البولصيون( فأنزلوا الشيطان منزلة رفيعة وعظموه أكثر من أسالفهم
 أطلقوا على أنفسهم  ظهرت أول مجموعة منهم في الجنوب الشرقي ألوربا وتحديًدا في بلغاريا وقد

)البوغوميليون( وكان هؤالء يؤمنون بأن الشيطان هو الخالق لهذا العالم وأن هللا تعالى لم  اسم 
 .(4)يقدر على أخذه منه ؛ لذلك فهم يعبدونه

 
 .4/2294، كتاب الزهد والرقائق، باب في أحاديث متفرقة، 2996رواه مسلم برقم  - 1

 .65من اآلية  :سورة االسراء - 2

 .83 - 82: آية سورة ص - 3

وما بعدها، وعبدة الشيطان بدأوا من البارون وانتقلوا لطابا ثم وصلوا إلى السعودية، بحث منشور بقلم  75ينظر: عبّاد الشيطان أخطر الفرق المعاصرة، يوسف البنعلي، ص - 4

 .3، صwww.masrawy.comمحمد الحكيم، على موقع أخبار مصراوي: 

http://www.masrawy.com/
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وتسمى أيًضا )الداوية(  وذهب بعض المؤرخين إلى أن عبادة الشيطان ظهرت عند )فرسان الهيكل(  
م في القدس ؛ وذلك لحماية  1118كنيسة عام وهي الفرقة المسيحية العسكرية التي أنشأتها ال

م  1291عام  -رحمه هللا–وقد هزمهم صالح الدين األيوبي ، المسيحية أبان الحروب الصليبية
وقد اختفت تلك العبادة لزمن طويل ثم عاودت   ،(1) م1113وأعدم رئيسهم )جاك دي مولى( عام 
وهو الذي  ،  م( ويعّد األب الروحي لهذه النحلة1947  –   1875ظهورها على يد )اليستر كراولي( )
بالدفاع عن اإلثارة والشهوات الجنسية في كتبه  فقد بدأ ، وضع أسسها في العصر الحديث

وأقام عالقات  ،  حتى أصبح معلمها األول،  ثم انظم إلى جماعة )العهد الذهبي( السرية،  ومحاضراته
وأعلن )كراولي( أنه يتمنى أن يصبح قديس ، كما مارس معهم السحر، شاذة مع بعض أعضائها

جماعة  م ترك )كراولي( 1900وفي عام ، وأن يعرف بالوحش الكبير أو الرجل الشرير، الشيطان
فر ستار( يعني )النجم الفضي(  العهد الذهبي وأوجد جماعة ذات نظام خاص أطلق عليها اسم )سل

إال أن السلطات  ، وأخذ ينتقل ويسافر عبر العالم يدعوا إلى جماعته بنظامها الخاص الجديد
وتقديم الذبائح ،  اإليطالية طردته من بالدها وذلك لكثرة األخبار التي عرفت عنه تعاطيه للمخدرات

يلة حياته متنقاًل بين البلدان في  وما شابه من طقوسهم ( وكان ذلك في مدينة )صقليا(، وبقي ط
وقد زار حتى البلدان العربية فقد سافر  ،  العالم داعًيا إلى الشهوات وباحًثا عنها مع النساء والرجال

وقد أصبح في آخر حياته يؤمن بأنه   . -على حد وصفهم–إلى الجزائر للقاء روح الشيطان هناك 
جد ميًتا بين زجاجات الخمر وحقن وراح يحقن نفسه بالهيرويين إلى أن و ، مصاص دماء

 .(2)المخدرات

 وهي:  ، هذا وقد وضع كراولي خمس نظريات لنجاح وانتشار الفكر الشيطاني 
 .مما يضمن انتقال التعاليم إلى األبناء، توريط العوائل بعبادة الشيطان -1

 
، 5، وعبدة الشيطان، ص1940، وعبادة الشيطان دراسة وصفية تحليلية، عالية القرني، ص78ينظر: عبّاد الشيطان أخطر الفرق المعاصرة، يوسف البنعلي، ص - 1

www.masrawy.com،م، منشور على موقع صوت 2012بحث من اعداد: محمود عبد اللطيف،  ، وعبادة الشيطان في العالم: من أين بدأت، ومتى دخلت العالم العربي

 .www.arabrioce.comL2600العروبة: 

، 1940، وعبادة الشيطان دراسة وصفية تحليلية، عالية القرني، ص23ينظر: ظاهرة عبادة الشيطان دراسة وتحليل، رسالة ماجستير للطالب طارق عمر علي التلباني، ص - 2

 . www.arabrioce.comL2600عبد اللطيف، )بحث منشور، دون ترقيم(، ، وعبادة الشيطان في العالم محمودwww.masrawy.com، 27-4وعبدة الشيطان ص
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 .مهمة جيله هي نشر التعاليم الشيطانية -2
 خاصة ضد القانون والدين والشرائع.قيام عدد من األشخاص بوضع تعاليم  -3
، والدعوة إلى المعتقدات الشيطانية، قيام مجوعة من عبدة الشيطان بتنظيم القوانين -4

 وجذب وا غواء الجمهور بشتى الوسائل المغرية.
 .(1)االهتمام بالمراهقين الثائرين على مجتمعاتهم فهم قوة التغيير في العالم -5

)انطوان شيلدز الفي( ويسمى أيًضا بـ )أنطوان ساندوا الفي( كما ذكره ثم جاء بعد كراولي خليفته 
م، وهذا الشخص تلقف  1997م ومات عام  1930، وهو يهودي أمريكي ولد عام (2)بعض الكتاب

وطالب بدليل مادي على وجود ،  وقد ادعى أن هللا تعالى ظلم ابليس،  أفكار كراولي وسار على أثره
ويعّد )الفي( أول من أسس عبادة  ، دلة التي تثبت وجود الشيطان كثيرةمؤكًدا أن األ، هللا تعالى

وذلك ألنه أول من أسس معبًدا ، الشيطان في العصر الحديث عند كثير من الكتاب والمؤرخين
في مدينة )ولبرجستجت( في أوكالن بوالية م 1966للشيطان أسماه )كنيسة الشيطان( وذلك عام 

وقيل أنها في مدينة )سان فرانسيسكو( وقد ألف كتاًبا مقدًسا أسماه )االنجيل األسود( ، )كاليفورنيا(
والسحر والعرافة( ثم أصدر كتاًبا آخر   م بعنوان )أسرار الشعوذة1970وأصدر كتاًبا آخر في عام  

وقد حظيت دعوة الفي إلى انتشار واسع في  ،  م أسماه )التعذيب من أجل الشيطان(1972في عام  
العديد من بلدان العالم وليس في أمريكا وحدها، فقد انتشرت في أوربا واستراليا وآسيا وجنوب 

ولكن مع كل هذا  .ر من الدول اإلسالميةمما أدى إلى وصولها ودخولها لألسف إلى كثي، افريقيا
منها في الواليات المتحدة األمريكية عام ، االنتشار فقد حصلت انشقاقات في اتباع حركة )الفي(

وغيرها الكثير من  ، م على يد )ميشيل سميث(1980وفي عام ، م على يد )ميشيل أكينو(1975
 .(3) التي خرجت عن الجماعةاالنشقاقات 

 اخرى من المنظمات الشيطانية في الغرب منها:   وقد تشكلت أعداد
 

 .23ينظر: ظاهرة عبادة الشيطان دراسة وتحليل، رسالة ماجستير للطالب طارق عمر علي التلباني، ص - 1

 م )دون ترقيم(.2003 –ه 1423الشوبكي، ويحيى علي الدجني، بحث منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة، ينظر: الجذور التاريخية لعبدة الشيطان، د. محمود يوسف  - 2

، 1940، وعبادة الشيطان دراسة وصفية تحليلية، عالية القرني، ص24ينظر: ظاهرة عبادة الشيطان دراسة وتحليل، رسالة ماجستير للطالب طارق عمر علي التلباني، ص - 3

، والجذور التاريخية لعبدة الشيطان، د. محمود يوسف الشوبكي، ويحيى علي الدجني، بحث منشور في مجلة الجامعة www.masrawy.com، 28-24طان صوعبدة الشي

 م )دون ترقيم(.2003 –ه 1423اإلسالمية بغزة، 
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وكذلك )تمبلي أوريا نتيس( ومعبد )ست( في أمريكا،  ،  ( في أيرلنداOSV( ومنظمة )ONAمنظمة )
و )جمعية القارية ألمل الشيطان( و )كنيسة االنسان العالمية( وغيرها  و )كنيسة الحكم األخير( 

 .(1) تدعوا للجماعةالكثير من المنظمات والكنائس التي 
 :الشرق اإلسالمي :ثانًيا

اء كان الشرق اإلسالمي ومنذ اللحظة األولى لظهور الدين اإلسالمي محط أنظار األعد 
أو أتباع ديانات اخرى ؛ ولذلك كانوا وال زالوا  ،  من الدول األخرى سواء مشركين وملحدين وكافرين
والوسائل، ويدسون بينهم من يدعوهم إلى الزيغ  يحاولون ابعاد متبعي هذا الدين بشتى الطرق 

وغيرها الكثير من ، والتنصير، وحركات التبشير، والظالل وهذا يظهر جلًيا عند المستشرقين
وقد ُرصدت المبالغ الطائلة لتلك الحركات واألشخاص المكلفون بهذه ،  الحركات الهدامة لهذا الدين

ذب أكبر عدد ممكن من المسلمين واغوائهم  المهمة من منظمات وهيئات ودول عظمى لغرض ج
ومن أهم تلك الفرق التي تحاول جذب المسلمين إليها وابعادهم عن دينهم ، واخراجهم عن دينهم

هي فرقة )عبدة الشيطان( ولألسف أن تلك الجماعة والدعوة وجدت حيًزا في عقول بعض الشباب  
نما اتباًعا للنفس ذكوًرا واناًثا من المسلمين استغلت ذلك الحيز وتمركز  ت فيه ليس حًبا بالشيطان وا 

،  ورقص وحفالت وما شابه،  وشرب للخمور،  ومخدرات،  من أعمال جنسيةبإعطائها كل ما تشتهيه  
وقد وجدت دعوتهم استجابة عند بعض الناس ال سيما الشباب في كثير من الدول العربية  

 . وهذا ما سأتطرق إليه في بحثي هذا، واالسالمية

 :مصر  -1
عندما تم القبض على  ، م 1997كان الظهور الحقيقي األول لعبدة الشيطان في مصر بداية عام 

ن بلغ عددهم مائة وأربعون ين الخامسة عشرة والرابعة والعشريتتراوح أعمارهم بمجموعة من الشباب  
وال ،  يةوكان أكثرهم من أوالد الطبقة الغنية ومن خريجي المدارس األجنب،  فرًدا من الذكور واإلناث

ولكن هذا اإلجراء لم يمنع من ظهور ، يعرفون شيًئا عن اإلسالم على الرغم من أنهم مسلمين
 

، 1940، وعبادة الشيطان دراسة وصفية تحليلية، عالية القرني، ص26ينظر: ظاهرة عبادة الشيطان دراسة وتحليل، رسالة ماجستير للطالب طارق عمر علي التلباني، ص - 1
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م اعتقل األمن المصري العشرات من متبعي هذه الفرقة في 2011الجماعة من جديد ففي عام 
إذ ، صالة بإحدى البواخر السياحية على شاطئ النيل أثناء احتفالهم بزواج بعضهم من بعض

، وصاحب شركة كومبيوتر، والمذهل في األمر أن من بينهم ثالث أطباء، ا من الشاذينكانو 
م عندما شاهد مجموعة من المواطنين  2012ثم عاودوا الظهور في عام  .(1) وأخصائي سياحة

مجموعة كبيرة من الشباب يرتدون المالبس السوداء ويتصرفون بغرابة، فقرر المواطنون إقامة  
الجماعة ذات التصرفات الغريبة األطوار فوكلوا محامًيا للتقدم بالبالغ ضدهم  دعوى على تلك 

وضد القائمين على ذلك المكان الذي يبدو أنه منتجع سياحي يطلق عليه )ساقية الصاوي( وفعاًل  
بعد أن تبين له   عن دعواه ولكنه تراجع، تقدم المحامي بالدعوى واستمعت نيابة قصر النيل إليه

وتؤكد التحقيقات أن  .جموعة من محبي موسيقى الميتال، وانتهى التحقيق بالحفظأنهم مجرد م
( عضو منهم مذيعات وأبناء فنانين 2000أفراد الجماعة بلغ عددهم في مصر ما يقرب من )

ولهم ، وتبين أيًضا أن هناك محالت متخصصة في بيع مالبس عبدة الشيطان، وموسيقيين كبار
 .(2)هم ويقيمون فيها حفالتهم وسهراتهمأندية ومطاعم خاصة تستقبل

 :لبنان  -2
م حيث انتحر شاب  1992أن هذه الظاهرة بدأت في لبنان عام ذكر قسم من الكتاب والصحفيين 

يبلغ من العمر أربعة عشر عاًما وقد بعث إلى صديقه برسالة طلب منه فيها أن يدفن أشرطة  
 توالت حاالت االنتحار المماثلة حتى بلغت بحسبثم ، )الروك أند رول( التي كان مولًعا بها معه

م،  1986وقد ألقت قوى األمن على مجموعة من عبدة الشيطان عام  ،  قارير أمنية إحدى عشرة حالة
 .(3) ويوجد في لبنان العشرات من المقاهي والمنازل واألندية الليلة التابعة لعبدة الشيطان

 :األردن

 
 .131ينظر: ظاهرة عبادة الشيطان دراسة وتحليل، رسالة ماجستير للطالب طارق عمر علي التلباني، ص - 1

ية، بحث للدكتور: بلبل ، وعبدة الشيطان فيصل الماسونية والنوران131ينظر: ظاهرة عبادة الشيطان دراسة وتحليل، رسالة ماجستير للطالب طارق عمر علي التلباني، ص - 2

، )دون ترقيم(، وعبادة الشيطان في العالم، محمود عبد www.alulah.netم، منشور على الموقع الرسمي للدكتور: سعد بن عبد هللا الحميد: 2010 –ه 1431عبد الكريم، 

 .www.arabrioce.comL2600اللطيف، )بحث منشور، دون ترقيم( 
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إال أن السلطات األردنية ، األردن في منتصف التسعينياتظهرت جماعة عبدة الشيطان في 
م  2002وقد قبضت على مجموعة منهم في أيلول من العام  ،  حاولت التقليل من حجمها وخطرها

وأعلنت دائرة المطبوعات عن مصادرة   .في إحدى قاعات االحتفال في منطقة عبدون في عمان 
وأغلقت  ،  تر التي تدعوا إلى فكر عبدة الشيطاننحو الف شريط فيديو والمئات من أقراص الكومبيو 

وهذا يعكس مدى  ،  مديرية المصنفات المرئية والمسموعة نحو تسعة عشر محاًل لبيع تلك األشرطة
،  وقد شهدت األردن مرات عّدة اعتداء على بعض المساجد والجوامع،  جهد الدعاة لتلك الضالالت
 .(1)بمنطقة في منطقة الجبل األخضر في مدينة عمان منها مسجد زيد بن حارثة 

 :البحرين  -3
م أن السلطات 12/4/2005نقلت وكالة )يو بي أي( عن صحيفة الوطن السعودية في 

بعد حصولها على  ، البحرينية على وشك القبض على رئيس تجمع عبدة الشيطان في البحرين
وقد بدأ الكالم  ، اكتشافها حفالت للشواذ في إحدى فنادق العاصمة المنامةمعلومات عنه عقب 

،  م2004- 2003عن تلك الظاهرة في المملكة على مستوى الصحف وحتى البرلمان بين عامي 
  .(2) ثم ظهر بعدها علًنا عبر تنظيم الحفالت والسهرات الليلية الشاذة والالأخالقية

 :تركيا  -4
االف    3000ر هذه الجماعة في تركيا ولكن يقدر عدد المنتمين إليها بلم يذكر تاريخ محدد لظهو 

وزاد القلق عندما أقدمت ،  وقد أقدم العديد منهم على االنتحار مما أقلق السلطات التركية،  شخص
 .(3)إحدى المجموعات على تقديم فتاة قرباًنا للشيطان لوقف الزالزل بعد أن ضرب تركيا زلزااًل مدمًرا

مختصر وجود الجماعة في بعض الدول الشرق المسلم وال يقتصر وجودهم على هذه الدول  هذا 
وكذلك في تونس ، م2007وقد تحدثت تقارير صحفية عن وجودهم في المغرب في عام ، فقط

وحتى في السعودية عندما ألقت هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليل الخميس ،  والجزائر

 
  www.alulah.net، وعبدة الشيطان فيصل الماسونية والنورانية 132ينظر: ظاهرة عبادة الشيطان دراسة وتحليل، رسالة ماجستير للطالب طارق عمر علي التلباني، ص - 1

 )بحث منشور، دون ترقيم(.

 ينظر: المصادر نفسها. - 2

 .134الشيطان دراسة وتحليل، رسالة ماجستير للطالب طارق عمر علي التلباني، ص ينظر: ظاهرة عبادة - 3
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وكانوا من احدى عشرة جنسية  ،  شخًصا عارًيا في حفل مختلط بالرياض  30والجمعة القبض على  
   .(1)أجنبية مختلفة يقيمون حفاًل مختلًطا

  :أهم عقائدهم وطقوسهم وأعيادهم :المبحث الثاني

ال بّد لكل ديانة أو معتقد من عقائد يؤمن بها أتباع تلك الديانة، وال بّد لهم أيًضا من طقوس 
ومناسبات وأعياد تكون مقدسة عندهم ويقيمون عليها عبادتهم ودينهم، وعبادة الشيطان واحدة من  

وجعلوا لتلك العقيدة ، تلك العبادات والمعتقدات التي بنيت على عقيدة سار عليها دعاتها وأتباعها
ا طقوس غريبة ولهم أيًض  .أركاًنا تسعة أسموها وصايا وأيقنوا أنها ال بّد من أن تطبق في ديانتهم

ت هذا المبحث وقد قسم،  وكذلك لهم أعياد ومناسبات يقسمون فسها شعائرهم وديانتهم،  خاصة بهم
 خصت كل مفردة من مفردات المبحث بمطلب خاص بها.على ثالثة مطالب 

 :أهم عقائدهم ووصاياهم :المطلب األول

)انطوني ليفي( وهو بمثابة  وردت الوصايا التسع في كتاب )اإلنجيل الشيطاني( الذي وضعه 
هذه العبادة عليه وبنيت وهذه الوصايا من أهم ما قامت ، الكتاب المقدس عند عبدة الشيطان

وُيعَتقد أن )ليفي( أراد جعل وصاياه الشيطانية بدياًل عن الوصايا الواردة في العهد القديم ، القذرة
كما –في( استبعد احداها لعدة أسباب )التوراة( كما ُذِكر أن الوصايا عشر في أساسها ولكن )لي

 :من أهمها -حسب تقديره الشخصي، نيذكرها االستاذ عمر في رسالته ظاهرة عبادة الشيطا
الخطايا  : ة فإضافة إلى الوصايا يوجد أيًضاإن عبدة الشيطان يولون أهمية خاصة للعدد تسع

أما سبب حذف  ،  الشيطان تسعة أشخاصكما إن عدد الكهنة في مجلس كنيسة  ،  الشيطانية التسعة
الشيطان هو الذي سيحرز النصر على   :الوصية العاشرة فهو ما تنص عليه تلك الوصية وهي

وللخروج ، ألنه ينكر وجود هللا تعالى، فهي تناقض أفكار )ليفي( ومعتقداته، هللا في آخر الزمان
 .(2) من هذا التناقض عمد إلى حذف تلك الوصية
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واطالق العنان لها وليس ، الشيطان يمثل ويحث على االنغماس في الملذات :الوصية األولى
ومن عنوان هذه الوصية يتبين أن مؤسسي هذه العبادة يفسحون ، (1)الزهد أو العفة أو التقشف

واشباع الغريزة ، واتباع الهوى ، المجال أمام متبعيهم لممارسة الجنس واإلنغماس في الملذات
، وهذا يدل على عظم اإلنحراف السلوكي واألخالقي ال بل واإلنساني عندهم،  مالحيوانية في نفوسه

   ۇئ    ۇئ   وئ  وئ  ەئ   ەئ   ائ  ائ   ى  ى  ېچ  :، قال تعالىفهم في ذلك كالبهيمة بل أخس منها
 : ، ويقول أيًضا(2) چ   مج  مج       مج   مج  مج   ي  ي  ی  ی   ىئ     ىئ  ىئ   ېئ   ېئ   ېئ  ۈئ      ۈئ  ۆئۆئ

، "يقول تعالى لرسوله ألم ينته إلى علمك يا رسولنا أنا أرسّلنا  (3)چ ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌچ  
الشياطين أي شياطين الجن واإلنس على الكافرين بنا وبآياتنا ورسولنا ولقائنا تؤزهم أزًا أي تحركهم 

قال عز شأنه  ، و (4)بشدة نحو الشهوات والجرائم والمفاسد، وتزعجهم إلى ذلك باإلغراء إزعاجًا كبيرًا"
، وهذا هو دور الشيطان منذ أن خلق هللا تعالى آدم ونفخ فيه الروح  (5) چ  مج  مج  مج   مج  مجچ  :أيًضا

لى يوم القيامة، فقد أخذ على نفسه عهًدا بإغواء الناس والتعرض لهم ال سيما المنصرفين منهم  وا 
 والطائعين له. 

وليس مجرد أوهام وأحالم  ،  والحياة الواقعية الحقيقيةالشيطان يمثل الوجود الحيوي  :  الوصية الثانية
هناك تناقض واضح وبّين في هذه الوصية، فإن عبدة الشيطان ينكرون المغيبات وال ، (6)روحية

وهو أيًضا من المغيبات حيث أنه ال ُيرى وال  ،  يؤمنون بها مع إيمانهم بالشيطان وتقديسه وعبادته
ومعرفة القصص التي يذكرونها مع آدم وحواء ،  معرفة الشيطانوكيف أمكن التوصل إلى  ،  ُيلمس

فالتناقض أنهم يؤمنون ، ووجود المالئكة واألنبياء والرسل، لوال وجود هللا تعالى واخباره بذلك
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ويتناسون مصدر اإلخبار ،  بالشيطان على أنه حقيقة واقعية مع أنه غيبي وينكرون باقي الغيبيات
 .(1)عن الشيطان وكيفية معرفته

فكار خداع النفس باأل، وليس  حكمة النقية الصادقة غير المدنسةيمثل ال الشيطان  :  الوصية الثالثة
يهام النفس  ، وأي حكمة وأي صدق مع ما يدعون  واألوهام الزائفة المنافقة إليه من فساد األخالق وا 

للحكمة النقية ودااًل  وهم يعدون الشيطان مثاًل ، والكذب عليها في دعواهم وطقوسهم وعبادتهم
، فهم يعّدون الكفر مرادًفا للحكمة واإليمان،  والفساد والطغيان واالنتقاموهو ال يمثل إال الكفر  ،  عليها

ال فكيف يكون الكفر ، مع أنه ال يمكن أن يجتمعا في قلب واحد ألنهما متضادان ومتناقضان وا 
واالنتحار وممارسة الجنس حتى مع المحارم  والخمر والمخدرات وقتل األطفال وارتكاب الجرائم 

چ    :، يقول تعالى على لسان إبليس(2)من اإليمان والحكمة الصادقة وترك ذلك من الكفر والنفاق؟
؛ لذلك حذرنا تبارك وتعالى من مكائد الشيطان وعداوته لإلنسان فقال  (3) چ مج  مج  مج  مج  مج  مج  مج  مج   مج  مج

 .(4)چ  چ    چ  چ   چ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  ڄڄ   ڄ  ڄ    ڦ   ڦ   ڦچ  : عز من قائل

هذه الوصية بحد ذاتها منافية ،  الشيطان يمثل الشفقة والرفقة الطيبة لمن يستحقها  :الوصية الرابعة
فأي شفقة في اإلنتحار؟ وقتل األطفال قربة للشيطان؟ وهذا مغاير ، لكثير من طقوسهم وعباداتهم

وهو ، أخبار عن الشيطان وذم له في جميع الديانات السماويةومعاكس تماًما لكل ما جاء من 
 .(5)لمخالفة جميع األديانأمر تعمده )ليفي( 

عند قراءة الوصايا  ، الشيطان يمثل اإلنتقام وليس التسامح وارادة الخد اآلخر: الوصية الخامسة
ففي الوصية  ،  وبّين وجليوالنظر فيها بتفكر وتمعن نجد أنها متناقضة فيما بينها والتناقض واضح  

وفي هذه الوصية قالوا بأنه بمثل االنتقام ال ، الرابعة قالوا بأن الشيطان يمثل الرحمة والطيبة
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وبين االنتقام وعدم التسامح؟ والذي يبدوا من  ، فكيف يجمع بين الرحمة والطيبة والرفق، التسامح
ياهم والمهم عندهم هو اشباع الغريزة هذا التناقض أن متبعيهم ال يفقهون شيًئا من عقيدتهم ووصا

 .ال غير

وليس االهتمام بالمعتوهين ،  الشيطان يمثل ويتحمل المسؤولية لمن هم أهل لها:  الوصية السادسة
يرى ليفي في هذه الوصية أنه يجب االهتمام بمن هم أهل لذلك ومن يستحقون  "،  ومصاصي الدماء

، (1)وهم أولئك الذين ال يقدمون للمرء أي فائدة"، ناسبداًل من االهتمام بنوع آخر من ال، االهتمام
قول ليفي ووصيته تبين دعوته لتعظيم أتباعه وأتباع جماعته على اعتبار أنهم يعطون الحق  

 .والحرية المطلقة لإلنسان فهم وحدهم من يستحقون االحترام والتقدير

وأغلب  ، ربما أفضل أحياًنا، الحيوانات"الشيطان ينظر لإلنسان على أنه أحد : الوصية السابعة
اإلنسان مكرم معظم عند هللا تعالى ، (2)األحيان هو األسوأ حتى من تلك التي تسير على أربع"

،  أو أسوأ من الحيوان ما هو إال تدنيس لذلك المخلوق العظيم عند هللا تعالىووصفه بأنه حيوان 
ک     چ  : قال تعالى، (3)استخلفه هللا تعالى في األرضومحاولة لالنحطاط بمكانة اإلنسان الذي 

. هناك حالة واحدة يكون فيها اإلنسان أحظ وأسوأ من البهائم (4)چڱڱںں  ڱڱ  ڳڳڳڳکک گگگگ 
   ۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ   وئ   وئچ  :قال تعالى، (5)وهي عندما يتبع هواه ويتخذ إلًها غير هللا تعالى"

، يقول السمرقندي في تفسير  (6) چٿ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ڀڀ   ڀڀپپپ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ٱ     ېئ  ېئ  ۈئ
 في األكل والشرب وال يتفكرون في چڀڀ  ڀ  ڀچپ     ."أتظن أنهم يريدون الهدى؟ :هذه اآلية

يعني أخطأ طريًقا من البهائم ألن البهائم ليسوا بمأمورين وال   چٺ  ٺ   ٺ   ٺچأمر اآلخرة، 
 .(7)منهيين"
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حيث إنها تؤدي جميًعا إلى ، الشيطان يمثل كل ما يطلق عليه ذنوب أو خطايا: الوصية الثامنة
اقتراف الذنوب أفصح ليفي في هذه الوصية عن دعوته ومخططه وهو ، (1)اإلشباع الجسدي

وهذا ما أراده  ، وكسر حاجز الخوف والتدين، واالستمتاع بالملذات الجسدية فقط، والخطايا
، (2) چ   ک  ڑ   ڑ  ژ   ژ  ڈ   ڈ  ڎ      ڎ  ڌ  ڌچ  :قال تعالى،  الشيطان منذ اللحظة األولى

يقولون كل أمر قبله  إذن هم ، وهذا في نظرهم أمر طبيعي ألنه محبب لإلنسان وموافق لرغباته
 .(3)لإلنسان مطلق الحرية، اإلنسان ووافق عليه ورغبه ال يعتبر خطيئة أو ذنب

وفي عمل وتجارة طوال   حيث أبقاها حية ، الشيطان هو أفضل صديق للكنيسة: الوصية التاسعة
يحاول ليفي في هذه الوصية تحسين صورة الشيطان في عقول الناس ال سيما هذه العصور، 

واعتبره أفضل صديق لها  ، أصحاب الديانات السماوية ؛ لذلك ربط بين عالقة الكنيسة والشيطان
خالل هذا القول مغازلة القائمين على الكنائس ليوقفوا مهاجمة وقد أراد ليفي من  ،  على مر العصور

ظهار زيغها وزيفها ويزيد   ،بادعائه أن وجوده ووجود الكنيسة يصب في صالح المتدينين، أفكاره وا 
 .(4) من التفاف الناس حولهم

   :أهم الطقوس التي يمارسونها :المطلب الثاني
،  لعبادة الشيطان أفكارا هدامة اعتنقوها وجعلوا منها عقيدة يؤمنون بها وديًنا يدينون به 

وله ،  له معتقدات وأفكار يؤمن بها متبعوه،  وأصبح ديًنا يلتزم به،  وطقوًسا يتعبدون بها ويمارسونها
فمنذ انضمام أي فرد إلى صفوف الجماعة وحتى نهاية  ، طقوس وعبادات يؤدونها ويمارسونها

بل عليه أن يقدم ما هو جديد من الفساد والطغيان  ، وجوده معهم ال يعفى عن شيء من ذلك كله
ه بعًضا منها ال يستسيغ، ولكثرة فسادهم وكفرهم والحادهم أصبحت لهم طقوًسا كثيرةً ، لهذه النحلة

وفي هذا المطلب سأذكر أهم ما يعتقدون به أو يؤدونه من تلك  ،  لربما حتى اإلنسان الكافر الملحد
 .الطقوس حسب تقسين ليفي
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 : يقسم ليفي الطقوس الشيطانية إلى ثالثة أقسام

يجاد الرغبة عند الشخص ، وهي إلطفاء الشهوة المتوهجة :الطقوس الجنسية :أوًل  لممارسة  وا 
فأكثر ، والفساد األخالقي والفاحشة ظاهرة عند عبدة الشيطان، ومتى شاء الجنس مع من شاء

التي ذكرتها آنًفا معظمها تصب وتوجب القواعد التي أقيمت عليها دعوتهم واألسس والوصايا 
المحارم وغير  ومع ، وممارسة الجنس مع الرجال والنساء على حد سواء، اإلنفالت األخالقي
وممارسة الجنس  ، طقوس عبدة الشيطان ما هي إال عبارة عن حفالت وغناءالمحارم ؛ لذلك فإن 
،  وكل ذلك يحدث في معابدهم،  واالغتصاب لألعضاء الجدد وجثث الموتى،  بكافة أنواعه وأشكاله
 .(1) وأمام كافة األعضاء

أنهم حيث  ،  يقوم هذا الطقس على السحر،  الطقوس المهلكة وتسمى أيًضا طقوس التدمير  :ثانًيا
يهلكون من يزعجهم أو من يكرهونه بالسحر "وذلك بوضع العمل له لياًل أو قبل أن يستيقظ 

فقد دعوا في  ، ، والمراد بالعمل هو السحر، وهذا الطقس يعكس فكرهم(2)بساعتين على األقل"
 .(3) الشفقةوعدم الرحمة والرأفة و ،  وصاياهم إلى اإلنتقام والحقد والكراهية والرغبة في القتل والتدمير

، (4)"وذلك لمساعدة أحد أفراد المجموعة حصيًّا أو مادًيا أو علمًيا"  :طقوس الرحمة والتعاطف  :ثالًثا
ومع أن هذا الطقس ذو ظاهرة وطبيعة رحيمة إال أنه ال يكون إال ألعضاء الجماعة أو الكنيسة  

إذن فالرحمة  ، (5)وصايا ليفي؛ وذلك ألن الشيطان هو الصديق األوفى للكنيسة كما جاء في 
 بل يقابلون الناس باالنتقام والتعذيب.، ليست عامة مع كل الناس

 :من أهمها، كما أن لهذه الطقوس مستلزمات ووسائل يجب توافرها إلتمام تلك الطقوس 
 .اللباس األسود الفاضح ولجميع المشاركين رجااًل ونساًء وصغاًرا وكباًرا  -1
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عادة مرتفع يقدمون فيه قربانهم للشيطان، وأيًضا يمتحنون ويضمون وهو مكان  ،  المذبح  -2
 . العضو الجديد إلى الجماعة في ذلك المكان

( وهو أحد أهم رموز عبدة الشيطان وقد استخدم من قبل  Baphometرمز البافوميت )  -3
 . فرسان الهيكل ليمثل الشيطان ويوضع على حائط فوق المذبح

وكأس القربان  ، واألجراس، في طقوسهم كالشموع السوداءوهناك رموز أخرى يستخدمونها 
والمخطوطة وهي قطعة من جلد الماعز تستخدم لكتابة الطلبات ، واستخدام السيف، وشرباه
 .(1)عليها

 :أهم األعياد والمناسبات عندهم :المطلب الثالث
،  وعقيدتهم التي ابتدعوهاال بّد لهم من أعياد ومناسبات دينية تناسب دينهم الذي ادعوه  

وقد تكون لهم أعياًدا ومناسبات غير دينية أيًضا والغاية من أنواع وتعدد المناسبات واألعياد 
 -الحرية المطلقة العمياء–وإلظهار حرية ما يدعون إليه  ،  لجذب أكبر عدد ممكن من الناس

 ؛ ولذلك كانت لهم أعياًدا منوعة كثير أذكر أهمها:
ولألسف الشديد أن بعض ، ويعني اإلحتفال بيوم الوالدة للشخص :دعيد ميالد الفر   -1

المسلمين أخذوا منهم تلك المناسبة وذلك العيد فيحتفلون بميالد ولد أو بنت أو زوج أو 
،  زوجة أو قريب ويحتفلون بذلك احتفااًل غالبا ما يكون فاحشا يبذخون له األموال

وهم يعلمون حرمة ذلك لكنهم يقنونه ، بأكملهاويستأجرون له مطرًبا أو مطربًة أو فرقة 
من باب الديمقراطية وال يعلمون أن ذلك من أعياد ومناسبات قوم كفروا باهلل تعالى أشد  

 .الكفر
ويكون في آخر يوم من شهر اكتوبر وأول يوم ، وهو من أهم أعيادهم : عيد الهالووين  -2

تى الذي يطلق األرواح في تلك  ويكون االحتفال بذلك اليوم إلله المو ، من شهر نوفمبر
 .الليلة لتعود إلى مساكنها

 
 73 – 72، وعبدة الشيطان 85، وظاهرة عبادة الشيطان دراسة وتحليل، رسالة ماجستير للطالب طارق عمر علي التلباني، ص98 – 90ينظر: عباد الشيطان  - 1

،www.masrawy.com دون ترقيم(، وعبدة الشيطان فيصل الماسونية والنورانية( وعباد الشيطان في العالم ،www.alulah.net .)دوم ترقيم( 

http://www.masrawy.com/
http://www.alulah.net/
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ومن طقوسه أن تقوم  وهو يقام في ليلة الحادي والثالثين من اكتوبر  :عيد القديس  -3
 .الساحرات بالعبادة ومراقصة الشيطان

ويتكرر ، تقام فيه طقوس الدماء، وهو في اليوم األول من مايو :عيد الفسق العظيم  -4
،  لرابع والعشرين من شهر ديسمبر حيث "تقام فيه طقوس الدماء أيًضاأيًضا في اليوم ا 

وال يذبح حتى ينال أنواع التعذيب والتنكيل بجثته ، والذبيحة يكون ضحيتها طفل صغير
كل هذا اإلجرام الال أخالقي يسهل  ، أو يشق صدره وهو حي ألكل كبده أو قلبه دافًئا
ء الشيطان ثم بلوغه المرتبة العليا ليشبع للساحر الحصول على الطاقة المطلوبة إلرضا

، وكل تلك األعياد والمناسبات والطقوس إنما تدل على إظهار الفاحشة  (1)رغبات نفسه"
وتسليط أنظار الناس إلى   ، وتغذية منابع الكره والبغضاء والحقد بين الناس، بين الناس

لى الفساد دون اإلصالح  . الباطل دون الحق وا 

 الخاتمة
وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا ،  الحمد هلل رب العالمين وال عدوان إال على الظالمين

محمد الصادق الوعد األمين وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن اهتدى بهداه إلى يوم  
 .. .الدين

 :أما بعد
  :ما يأتيفهذا مختصر ما توصلت إليه من استنتاجات في بحثي هذا اجملها في

 :النتائج
والتي بدأت تحصد ثمارها ، اإلطالع الجيد والفهم الدقيق لهذه الجماعة السرية نوًعا ما  -1

 .في الوطن العربي وفي بلدان المسلمين
 . إثبات أن هذه الجماعة قديمة على مر العصور والتأريخ وليس وليدة العصر الحديث  -2

 
وما  95، وينظر في ذلك: عبادة الشيطان 203/ ص 3، بلعيد محاسن، دار الكتب العلمية، بيروت، )د / ت(، ج( أثره في المعتقدات واآلداب والفنون وغيرها7الرقم سبعة ) - 1

 وما بعدها. 88بعدها، وظاهرة عبادة الشيطان دراسة وتحليل، رسالة ماجستير للطالب طارق عمر علي التلباني، ص
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وال سيما ، وطقوسها، نشر عقائدهاو ، لليهود في انتشار هذه الجماعةالتأثير الواضح   -3
 .في الشرق اإلسالمي

استغالل عبدة الشيطان للسحر والشعوذة والجنس كأداة لنشر أفكارهم واغواء الشباب    -4
 .لتهمواستما

 .التناقض الكبير والواضح في عقائد وطقوس عبدة الشيطان وتكذيب بعضها بعًضا  -5

 المصادر والمراجع
 الكتب والمؤلفات: (أ
 . القرآن الكريم -1
محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر  ، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  -2

  1415لبنان،    –النشر و التوزيع بيروت  دار الفكر للطباعة و  ،  هـ(1393  :الشنقيطي )ت
 .مـ 1995 -هـ 

جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر ، أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير  -3
 . م2003 - هـ 1424، 5ط/، المدينة المنورة، مكتبة العلوم والحكم، الجزائري 

ه(،  375السمرقندي الفقيه الحنفي )ت:  أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم  ،  بحر العلوم  -4
 .)د/ت(، بيروت –دار الفكر ، تحقيق: د.محمود مطرجي

مسلم بن الحجاج أبو  ،  المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا   -5
دار إحياء  ، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، هـ(261الحسن القشيري النيسابوري )ت: 

 .)د/ت(، وتبير  –التراث العربي 
أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري ، الجامع ألحكام القرآن  -6

براهيم أطفيش :تحقيق، هـ(671الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت:  ، أحمد البردوني وا 
 . م 1964  -هـ  1384، 2القاهرة، ط/ –دار الكتب المصرية 

بلعيد محاسن، دار الكتب ، لفنون وغيرها( أثره في المعتقدات واآلداب وا7الرقم سبعة ) -7
 )د / ت(. ، بيروت، العلمية
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،  رسالة ماجستير للطالب طارق عمر علي التلباني، دراسة وتحليل ظاهرة عبادة الشيطان -8
ه 1429، غزة – كلية أصول الدين ، الجامعة اإلسالمية، بإشراف د. يحيى علي الدجني

 . م2008 –
، المكتب اإلسالمي للطباعة، يوسف البنعلي، المعاصرةعّباد الشيطان أخطر الفرق  -9

 . م2004 –ه 1425
أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الشهرستاني )المتوفى: ، الملل والنحل -10

 .دمشق –مؤسسة الحلبي ، هـ(548
 البحوث والمقالت: (ب
السعودية، بحث منشور عبدة الشيطان بدأوا من البارون وانتقلوا لطابا ثم وصلوا إلى  -1

 .  www.masrawy.com  بقلم محمد الحكيم، على موقع أخبار مصراوي:
ه  1431عبدة الشيطان فيصل الماسونية والنورانية، بحث للدكتور: بلبل عبد الكريم،  -2

ميد:  م، منشور على الموقع الرسمي للدكتور: سعد بن عبد هللا الح2010 –
www.alulah.net 

عبادة الشيطان في العالم: من أين بدأت، ومتى دخلت العالم العربي، بحث من اعداد:   -3
م، منشور على موقع صوت العروبة:  2012محمود عبد اللطيف، 

0)www.arabrioce.comL260 .) 
عبادة الشيطان دراسة وصفية تحليلية، عالية القرني، جامعة الملك خالد، كلية التربية  -4

  26للبنات، قسم الدراسات اإلسالمية، والمنشور بمجلة جامعة النجاح لألبحاث، المجلد  
 م. 2012(، 8)

الجذور التاريخية لعبدة الشيطان / د. محمود يوسف الشوبكي، ويحيى علي الدجني،   -5
 م )دون ترقيم(. 2003 –ه 1423منشور في مجلة الجامعة اإلسالمية بغزة، بحث 

 

http://www.masrawy.com/
http://www.alulah.net/
http://www.arabrioce.coml2600)/
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 المعامالت الربوية وأثرها على مقصد الشريعة اإلسالمية في حفظ المال 

 د.محمد احمد مطر المحالوي، جامعة الفلوجة، كلية الشريعة
  

 المقدمة :
جاءت الشررعة ا الهرةعإل اماها ياناا اةها اامرر هنا فال عاى الض الاررعلعات المررت 

اليةا لهذه الارعلعات المرت هيا النياا الاع ا الامر ا لالتي ال فقاء لهجتهع لأها إال فال عاى 
 ال عضا ال ق ا لالهال .

لالهال ملام ال ناإل لال منام اامرررراا لال فقاء ل  إال فالهال اةل الر ام لالشررررعا  لالمرررر ا 
لال نإل لال تان. لمن لصررررررررررع  ل يذلال اقالا الال تاتلا المررررررررررعةاء أهلالام التي ج   ل لام مناها  

( االهال ملام ال ناإل ا لمن شرررررعب ل مرررررف اا  لت الض ها التشرررررعة ات ها ن ع  ال عاى 5ءا)الامرررررا
الن ا لتاهيت  ف   لمررررريلا صرررررال اا اسفاي ل للهمرررررلهيا أا ياهلا أهلالةم فال،عاااا لالصرررررااااا 
ا لالعايا لا  ناء الهلات لامرررتجعال اله اناا لالصرررينا لالتجاعإلا لااجاعإلا لالهشررراع ا لالهقاعارررا 
للارررع التشرررعة ات التي تاع  تا نم    ذلال  تض ال نركض شرررعةال الض شرررعةالا لال ااه  الض 
صررررا   اه ا لال   ا لال الفالع الض الهشررررتع، لال   ا لال الهمررررتسجع الض الهاجع لال    
ل   ذلال اي ا ام تشرعة ي ن ع  ال نل لتل،ةع الرعلإلا لمنام ال اا، لشر ذ الةها للع و لال ه  ا 

للعقعاء اصررررريفا اي هال اة اناء فالصرررررنما لال، اإل  تض يتم التااا  لالت اي  لالت الاا  ها ج    
لتمررررررن جصرررررر ت الاا  جهن ا ا لاةض مررررررف اا  اا    ها شررررررسا  أا ن لا أا  ةهلال الاا  
فالفار   العشرررررررررررال، لالقهاعا لالعهااا ل عم الع ا لها يجع ها امررررررررررران اي الهجتهع ف ي  يجهع 

ررالعرا ها الهعاييا العأمررررررررررررررهرالييا اقها لالع را ال شررررررررررررررال أار  هصررررررررررررررنع الالاع  الرعلإل اي أيرن، 
االمتصررررررراننا لالعمررررررران االجتهااي هذا اي فا  تاهنا الهال فالرعر الهشرررررررعلاا لت عةم الامررررررر  

ا لأها ها شرررررعا  ل مرررررف اا  لت الض لل عاى الض الهالا ا ريع جناا اها ذلال مرررررا ل  الجيي 
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لالع ا  عام اي ا ( 1)ذا عاناا اا ال نلاا الض الهال الجاص أل ال اممف اا   ن المعما لن لا ه
َنُرااا هأ  يُا ُنَساالالُا العيأ ا ال ُنقالهالُا إأالي ُ ُها ُنقالما اليذأ، ُيُتُجفيرا ا الشررررررري ُا اامررررررر م لقلل  ت الض ا ا اليذأ

ا  الالا إأايهرُ َم مرُ ُم العيأ را   قالفقعإلا اَلُه يأ ُذلرأاُل فرأُسايةا رَر ا العيأ را ُلُأ رُ ي  يا اَلُيَنُع ُلُ عي [ إلض  يعهرا 275اَلُيَنعا هأ
جهاب ال لهاء ا ل اعم  ذلال اي    الشرررعالع المرررهالنا لها ان  ها  ها اصرررلص الاتا  لالمررراا لا 

نا لأرعها الض لهذا الف   يتاالل هلاررلب اله اه ت الع ل   (2)اةاررعاع االمتصرراننا لاالجتهاانا
 هقصن الشعة ا اام هنا اي  عظ الهال.

 أهمية البحث :
 نسجذ الف   أههيت  ها ج ل اآلتي ا

رررررررررررررررر ه الجت  لهلاررلب يت لو فسهناا الشررعة ا ل اناتةا لهل هلاررلب )هقصررن الشررعة ا 
 اام هنا اي  عظ الهال ( .

ااتشاعًا لام ًا اي هذا ال صع لت ت رررر تاالل  لهلالب اله اه ت الع لنا التي ااتشعت 
 همهنات  ريعإل لجاناا هها ن تم الت عةف يةا لالتاين  لجرلعتةا .

يليي الف    اجا الفا ريا لر   ال لم ااها لالنعامرررررررريا الهتجصررررررررصرررررررريا اي رررررررررررررررررررررر 
 اله اه ت الهالنا الض لج  الجصلص .

 مشكلة البحث وأسئلته :
ا ها هنى تسريع اله اه ت الع لنا الض تتيللع هشرررررررررررررر لا الف   اي التمرررررررررررررراال التالي  

 هقصن الشعة ا اام هنا اي  عظ الهال ؟ لةتععب ها  اةمللا التالنا ا
 / ها الهقصلن فاله اه ت الع لنا ؟1
 الاب اله اه ت الع لنا ؟أ/ ها 2
 ها الافه التي تماان الض  عظ الهال اي الشعة ا اام هنا . /3

  أهداف البحث :
 

 . 29ص  هـ1404 سنة الحجة ذي  من 17 الكويت،  الخالق عبد الرحمن عبد:  المقاصد العامة للشريعة اإلسالمية (1)

 - 1415الطبعة اال لى ،  لبنان  –دار الكتب العلمية بير ت ،  ضــبن نصــر  آرج آيابر عبد المــالم محمد علي، بكر أحمد بن علي الرازي الجصــاص  وبأ:  أحكام القرآن  (2)

 . 3/18، دار الفكر بير ت  أحمد بن عبد الحليم بن بيمية الحراني أبو العباس:  مجموع الفتا ى   ،2/513م  1994



 احملالويحممد امحد مطر د.      املعامالت الربوية واثرها على مقصد الشريعة االسالمية يف حفظ املال

 52    2020جانفي ، 3ج   12العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 يةنا الف   لت قيو انإل أهناا هاةا ا 
 .يناا هعةلم اله اه ت الع لنا لاآلراع الهتعتفا اليةا ر 
 .الاشف اا أمفا  ااانا الشعة ا فالهال لج ل  أ ن الاعلعةات الجه  ر 
 . الت عيا الض أرع اله اه ت الع لنا الض هقصن الشعة ا اام هنا اي  عظ الهالر 

 منهج البحث :
ااتهررن الفررا رر  اي  تررافررا هررذا الف رر  الض ا الهاة  الترراعةجي لهل افرراعإل اا إاررانإل 

يلامررررررا جهع اةنلا لتقلنهةاا  ها امرررررتعان الفا    ذلال ها الهاة  اللصرررررعي ا لهل  للهااررررري
رعةقا ها رعر الت لي  لالتعمرررررررريع فشرررررررر   الهي ها م ها أج  اللصررررررررلل إلض أ عاض ه ننإل 

 تهاانا أل إاماانا .للا نا اجتهاانا أل هش لا اج

 الدراسات السابقة :
تاراللرت ع رناء ه هرين أنير  ،ةرناا هاراال الاريع ها الرنعامررررررررررررررات التي تاراللرت الع را اقرن ا 

م( هلارررلب العي ا ل نالل  اي اامررر م  ل اللت ها ج ل الف   يناا أاي العي ا ال نمررراهم 2000)
م اامتصررانب ي  هل الض ال    ها ذلال مرري  أمررامرريي  اي اة،هات اامتصرراننياب لمرري   اي تقني

علن  أناررررررررًا اي تقمررررررررنم الهجتهع إلض أ اناء لاقعاءب لهل ال يجنم إالي الا مليلا ال يةهيةا مررررررررلى 
الع و لجهع الهالب ل تيض هذه العلا تالا االنتةا هاميتا ةا جل  اامتصررررررررررران اليذ، نمرررررررررررييف  العي ا 

 ملا نصييةا ال ه الا.
م ( اليرنالر  الهقتع را اا الع را اي  2005ارام  ه هرن ه عل  الهرنع  اةا هي )ل 

الهنيلانا ذات القنها الاييعإل لتلصررررر  الف   إلض أا هذه الينال  تناع االمتصررررران اامررررر هي إلض 
اةهام منها ا لتف ن اا الع ا الذ، نعع ها     همرررررررلم  ها نعع أ ناا ها اةمرررررررن لت قو الهاااع 

المتصررررررررررررران الكع يا ها ا تجهنع اةهلال ا  لامرررررررررررررتجعال اله تا،ات.. لت لةلةا إلض التي  ققةا ا
هنيجعات هاتجا ا ل،ةانإل النج  القلهيا الذ، يجمرررررررررررع هفالب  ريعإلا فمررررررررررري  ا انم منعإل اةهلال 
الصررررررررركيعإل الض ت قيو هشررررررررراعةع  ييعإلر هاتجاا لانم القنعإل الض ال ه  اان  ريعر ها أصررررررررر ا  
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اله عاررا فرعر اااتررال الاررااع.. ااجهع أهلالةم فرراامعاض الررذ، نررستيةم ياععا الهررنيجعاتا أل اررنم 
 لنشكيأ  ها  اا اارً .

 هيكل البحث :
 نقلم هن   الف   الض هقنها لهف ريا لجاتها ايض الا ل التالي ا

 المقدمة :
 لتتاها ا

 ر أههنا الف   .
 ر هش لا الف   .
 ر أهناا الف   .
 ر هاة  الف   . 

 امات المافقا .ر النع 
 ر هن   الف   .

 األدلة على تحريمهاأنواعها و المبحث األول : تعريف المعامالت الربوية وبيان 
 لان  هرلفاا ا

 . ل ناا أالااةا ر الهرل  اةلل ا ت عةف اله اه ت الع لنا
 ر الهرل  الرااي ا أنلا ت عةم اله اه ت الع لنا .  

 المبحث الثاني : اآلثار المترتبة على المعامالت الربوية 
 لان  هرلفاا ا

 له اه ت الع لنا .لر الهرل  اةلل ا اآلراع االجتهاانا لاالمتصاننا 
 ر الهرل  الرااي ا نلع اله اه ت الع لنا اي انم ت قيو هقصن  عظ الهال .  

 :الخاتمة 
 اتال  الف   لتلصنات  .

 المصادر والمراجع :
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 يتعتي   علا اله جم يتقننم امم الاتا  الض امم الهالف . 
 

 المبحث األول
 تحريمهااألدلة على أنواعها و تعريف المعامالت الربوية وبيان 

   وبيان أنواعها المطلب األول : تعريف المعامالت الربوية
 تعريف المعامالت لغة واصطالحًا أواًل : 

اله رراه ت اي اللكررا ا جهع ه رراهلررا خ لهي هرسجلذإل ها ال هرر  لهل لعظ ارام اي  ر  
م مال ايا ها لع ا " لااهلت العج  أااهل  ه اهلا لاله اهلا اي   ا   (1)ا   نقصررررررررررنه اله لف

 .  (2) أه  ال عار هي الهماماإل اي   م ال جا،ةيا ..."

لأها اي االصر ي ا اةي اة  ام الشعانا الهت لقا فسهلع النانا  الينع لالشعاء لااجاعإل 
ا لمي  ا اله اه ت جهع اله اهلا ها ال ه  لهي ا   يت لو ف  مصن لهي    (3) لالعها ل يع ذلال
  - لالهاا  ات لالهجاصهات  - اله الاات الهالنا  -االه اه ت جهما  و ال ين اعاا. 

 . ( 4)لاليع ات -لاةهااات 

لنرلو الهاء العق  لأصلل  هصرلو اله اه ت اي هقاي  هصرلو ال فانات اي ذ ع  
أالاب أيلا  العق  ا لماللا أا هناع أهلع النيا جهما أشناء لهي  ا ) االاتقانات لال فانات 

 . (5) لاله اه ت لال،لاجع لاآلنا  (

لاةص  اي أ  ام ال فانات انم الت لي خ ةاةا مالها الض   ها ااهاا لهي الت ين  
لأها أ  ام اله اه ت لال انات لالجاانات لا لهاا ا  نلا إنعاال ه اض هاام  لتعتي  ال  م الن   

 
 . 2/628 الدعوة دار: نشر،  بالقاهرة العربية اللغة مجمع آآر ن بحت إشراف  الزيات أحمد : المعجم الوسين (1)

 : محمد بن مكرم بن منظور ، دار صادر بير ت ، الطبعة  لمان العرب (2)

 . 11/474األ لى 

 . 263ص م 1993: بصوير م 1988=  هـ 1408 الثانية الطبعة،  سورية – دمشق ، الفكر دار،  حبيب أبو سعدي :  القاموس الفقهي (3)

 العلمية الكتب دار،  فحص هاني حمن: الفارسية عبارابر عرب،  نكري  األحمد الرسول عبد بن النبي عبد القاضي( :  جامع العلوم في اصطالحات الفنون )دستور العلماء  (4)

 . 2/85 م2000 - هـ1421 األ لى، الطبعة،  بير ت -

          . 11/158 عمدة القارئ شرح صحيح البخاري : بدر الدين محمود بن أحمد العيني ، دار إحياء التراث العربي ، بير ت (5)
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ااةص  ايةاا أا تالا ه للاخ ةا هناعها الض هعاااإل هصالو ال فانا اعتيت اة  ام ايةا الض  
 .(1)هاامفا لت قيو تلال الهصالو ه اا

 ثانيًا : تعريف الربا لغة واصطالحًا  
جاء اي صرررررررررر اي الجلهع، ا " ع ا الشرررررررررر  يع ل  الع ا اي اللكا هرلو ال،ةانإل لالاهاء ا

مرال ايا ل ا  (2)ع لاا أ، ،ان ا لالعاينراا الع لا لهل هرا اعتعع ها االعض لع لت العاينراا اللتةرا "
لالفراء لال عا اله تر  ل رذلرال الهةهل، هار  يرنل الض أصرررررررررررررر  لا رنا لهل ال،ةرانإل اراع  ا " العاء 

لالاهراء لال لل. تقلل ها ذلرالا ع را الشرررررررررررررريء يع لا إذا ،ان. لع را العاينرا يع لهراا إذا ا هرا. لع راا 
لجراء اي القراهل  اله نه للعيعل،افران، ا " ع را ع لاا ا  (3)أصررررررررررررررافر  الع لخ لالع لا الل الاع  "

 . (4)لع اءا ،انا لاها ... "  للا 
ال،ةانإل لاي الشررعب هل اارر  جال اا الض  هل ال لهاء لالعقةاء الع ا اي اصررر يل 

لاعيا ال اعنا الع ا فسا  ا ااررررررر  جال اا الض فه ناع شرررررررعاي ا  ( 5)شرررررررعل ة ن ال امنيا "
لاعيا  الشرررراا نا فسا ا اقن الض الض هجصررررلص  ( 6)هشررررعلل ة ن الهت امنيا اي اله الاررررا

لاعيا  ا  (7) يع ه للم التهار  اي ه ناع الشرررررررعب  الا ال قن أل هع تسجيع اي الينليا أل أ نهها
أ،   -ال اايلا فسا ا تعااررر  اي أشرررناءا لا ء اي أشرررناءا هجتص فسشرررناء لعن الشرررعب يت عةهةا 

لاعيا الهالانا    الب ها ا  (8)الفامي هاةااصرررررررررا اي الف ضا لمنامرررررررررا اي  -ت عةم الع ا ايةا 
 . (9)أالاب الع ا الض  نإل

 
            .    2/300 م1997هـ/ 1417الطبعة األ لى ،  دار ابن عفان،  ق: أبو عبيدة مشهور بن حمن آل سلمانيحق، ببراهيم بن موسى بن محمد الشاطبي :  الموافقات (1)

           .   6/2349م 1984( : إسماعيل بن حماد الجوهري ، دار العلم للماليين ، بحقيق أحمد عبد الغفور عطار ، الطبعة الثالثة  باج اللغة  صحاح العربية) الصحاح  (2)

            .  2/483 م2002 هـ 1423: األ لى  الطبعة،  العرب الكتاب ابحاد،  َهاُر ن محمد المَّالم عبد:  قيحقالرازي ، ب الحمين وأب زَكِرّيا بن فاِرس بن أحمد:  غةلال مقاييسمعجم  (3)

          . 1286صم 2005،  8القاموس المحين : مجد الدين محمد بن يعقوب الفير زآبادي ، بحقيق: محمد نعيم العرقوسي، مؤسمة الرسالة ط  (4)
           .   146صهـ 1405الطبعة األ لى ، ،  بير ت –دار الكتاب العربي  ، بحقيق إبراهيم األبياري ،  : علي بن محمد بن علي الجرجاني التعريفات (5)

             . 4/176م 1992 -هـ 1412بير ت ، الطبعة الثانية، -رد المحتار على الدر المختار : ابن عابدين محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الحنفي ، دار الفكر (6)

         . 2/21م 1994 -هـ 1415،  1مغني المحتاج لى معرفة معاني ألفاظ المنهاج : شمس الدين محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي ، دار الكتب العلمية ، ط  (7)
دقائق أ لي النهى لشرح المنتهى   ،3/251العلمية كشاف القناع عن متن اإلقناع : منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حمن بن إدريس البهوبى الحنبلى ، دار الكتب  (8)

           .  3/157م 1993 -هـ 1414،  1المعر ف بشرح منتهى اإلرادات : منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حمن بن إدريس البهوبى الحنبلى ، عالم الكتب ـ بير ت ، ط 

 -هـ 1414،  بير ت –دار الفكر ،  ق: يوسف الشيخ محمد البقاعييحق، بالعد ي  : علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي  اشية العد ي على شرح كفاية الطالب الربانيح (9)

              . 2/99م 1994
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 أنواع المعامالت الربوية :
 ا (1)الع ا اله عم اي اام م الااا

ررررر أللةهاا ع ا الاميلا الذ، لم تاا ال ع  اي الجاهلنا ت عا ملاها لهل الهسجلذ ةج  
 أااا النيا رها هينع أم معاًا.تسجيع مااء نيا همت و إلض أج  جنينا ملاء 

ررررررررررررررررر راايةهاا ع ا الييلب اي أصررااا مررتا هي الذه  لالعاررا لال ارا لالشرر يع لالهلو 
لالتهع لهل اله علا يع ا العارررررررررر . لمن  عم مررررررررررنًا للذعالعا أ، ها ًا ها التلصرررررررررر  ف  إلض ع ا 

 الض الع ا. الاميلاا فسا يينع شجص ذهفًا هرً  إلض أج  رم يان، ااا فقنع ،الن هشته 
لالالب اةلل هل اله عم ياص القعاا لهل ع ررا الجرراهلنرراا لأهررا الرررااي اقررن ريررت ت عةهرر  
اي المرراا فالقنا  الن  الشررتهال  الض ،ةانإل فكيع الضا لأارراات المرراا ت عةم الب رال  لهل 

ل،ةانإل. ينع الايمررراء إذا اجتلعت اةصررراااا اااتيعت  ع اخ ةا الايمررراء اي أ ن ال لاررريا نقتاررري ا
 . (2)لنمالن  اي اله اض القعض الذ، يجع اع ًاخ ةا  هفانلا الشيء اعم 

ا اقةاء لمن اعي  ا (4)ا ع ا العار  لع ا الامريلا( 3)لع ا الينع اان جهةلع العقةاء الااا
الذ، هل ينعا فسا  ،ةانإل ايا هال اي اقن ينع الض اله ناع الشررررررررررررعاي   (5)ال اعنا ع ا العارررررررررررر 

)لهل الاي  أل الل،ا( اان ات ان الجا . للم اق ا )شررررعرت اي اقن ينع (  ها ذ ع الاامرررراايخ 
ةا تعال ذلال أللض اإا الع ا يت قو فال،ةانإل الهشعلرا ل يع الهشعلرا اي الينع أل اي القعضا 

ل( هل أا  يا ع اي ت قيو العاررررر  أل ال،ةانإل إلض الهقناع لالاهنا ال لالقصرررررن ها ملل  )ايا ها
إلض القنهاا لا تع، فقين ) اله ناع الشررررررررررررعاي ( اا الهذعلب لاله نلنا اإا  ال يت قو ايةها ع ا. 
 ها ال ع ا اي اةهلال القنهنا هر  أالاب ال يلاا لالفمررررره لالرااا  لاةرا  لاةعااررررري لالشرررررجع 

 
              . 5/353سورية  –دمشق  –الفقر اإلسالمي  أدلتر :  هبة الزحيلي ، الطبعة الرابعة، دار الفكر  (1)

          .4/40 للشاطبي الموافقات (2)
            . 5/354اإلسالمي  أدلتر الفقر  (3)

بداية المجتهد  نهاية المقتصد : أبو  ،5/183م  1986بدائع الصنائع في بربيب الشرائع : عالء الدين أبي بكر بن ممعود الكاساني ، دار الكتب العلمية ، الطبعة األ لى  (4)

  المغني في فقر اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني : عبد هللا بن  ،2/129م  2004 -هـ 1425القاهرة، ،  –الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، دار الحديث 

            . 4/5هـ 1405 لى، بير ت ، الطبعة األ –أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد ، دار الفكر 

 محمد: بحقيق،  الجوزية قيم ابن أيوب بن بكر أبي بن محمد:  العالمين رب عن الموقعين إعالم، انظر : سماه ابن القيم الربا الخفي الذي كان بحريمر من باب سد الذرائع  (5)

         .2/172 م1991 - هـ1411 األ لى،: الطبعة،  يير ت – العلمية الكتب دار،  إبراهيم المالم عبد
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م ايةا ال،ةانإلا ايجل، ايةا أجذ  ريع هقاي  ملي  ها جامرر خ ةا القنهنات لنمررت لالنلعا ا  ت ع 
اها يجتص الع ا اي  ها الهقنعات أ، هها ال تجارررع اي هفانلتةا لهقناع  يلي أل ل،اي هل ن. لا 
   ه ي  أل هل،لاا الل فاب جهمرررا أذعب ها مها  ه يا فمرررتا أذعب ها ا أل ينارررا يينارررتيا 

، فشررررعل التقافض اي الهجل ا اإذا  اا أ نهها امرررريلا لم يج، الينعخ ةا أل شرررراإل فشرررراتياا جا
 .( 1)لجلن الجا  اقه  اا لت عةم ع ا الايماءا أ، تسجي  أ ن الينليا

الذ، هل ينعا اقن اعا  ال اعنا فسا ا اارررررررر  ال للل الض اةج ا لاارررررررر   (2)لأها ع ا الامرررررررريلا
ا ااررررن اجت ا الجا  ا أل اي  يع اله يليا أل ال يا الض الررررنيا اي اله يليا أل الهل،لاي

ا أ، أا يفاب الجا  اللا ن يف ارررررررررررر ا أل يجا  اجع هع ،ةانإل  (3)الهل،لايا اان ات ان الجا 
اي الاي  أل الل،ا اي ا يع تسجيع القفضا  ينع صراب ها ال ارا فصراب لاصرف يناع ل  ف ن 

ل  ف ن ر را أشررةعا أل ينلا ،ةانإل شررةعةاال ينع صرراب ها القهو فصرراايا ها الشرر يع ينا اا 
 ينع عر  ها التهع ااج، تمررررررررلنه  يعر  اجع ها التهع هاج  التمررررررررلنما لهذه أهرلا اله ي  أل 
الهل،لا اارن اجت ا الجا  أل ات رانه. لأهرا هررال  يع اله ير  أل الهل،لا اارن ات ران الجا  

لا يلجن ع ا الامرررررريلا الشررررررتهال  الض . اعي    هذه اةهر (4)اةل ينع تعا ا يتعا تيا لشررررررةع هر ً 
،ةانإل اي أ ن ال لاريا ينلا هقاي ا لأها مري  الت عةم اان التمرال، منعًا اةل فمري  ال،ةانإل اي 

تسجي  تمررررررررلنم أ ن ال لارررررررريا إال اان لجلن ال،ةانإل ف  اي   القنهاا إذ ال نقي  أ ن ال امنيا اانإل
 . (5)القنها

 
 ربا المصارف أو فوائد البنوك : 

 
              . 5/355الفقر اإلسالمي  أدلتر  (1)

إعالم الموقعين ، انظر :  :  هو الذي كانوا يفعلونر في الجاهلية، فيقول الدائن للمدين عند حلول األجل: أبقضي أم بربي؟  هذا هو الربح المركب سماه ابن القيم الربا الجلي (2)

                    . 2/172عن رب العالمين 

              . 4/184 المحتار رد  ،5/183الصنائع  بدائع (3)

أن المال الحلول على األجل أي إن الزيادة المادية التي سيحصل عليها البائع بعد مدة كانت في مقابل بمليم المشتري في الحال مداً من الحنطة.  هذا هو المقصود بفضل  (4)

كثر أهمية من الشيء المعين بنوعر إذ المدفوع في الوقت الحاضر أكثر أهمية من المدفوع في الممتقبل،  أما المقصود بفضل العين على الدين فهو أن الشيء المعين بذابر يكون أ

              . 5/356الفقر اإلسالمي  أدلتر انظر :  قد يختلف هذا عن الوصف،

         .4/42 طبيللشا الموافقات (5)
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يعى ال لهاء أا ع ا الهصرررررررراعا أل الالن اليالال ها ع ا الامرررررررريلاا مررررررررلاء أااات العالنإل 
أل   %4فمررررررنرا أم هع فاا ةا اه  اليالال اةصررررررلي اامعاض لاالمتعاضا اتناع للهقعض االنإل  

لمرنه ييا الهلنب  ا لال نصرو القلل فسا الياال هجعن%12أل   %9لتسجذ االنإل ها الهقتعض   5%
لالهقتعضا نسجذ اهللا هقاي  لمرارت ا ةا الياال ههالب ها القنام ياشرال امرترهاع،ا لال يتقامرم 
الهلنب هع الياال الع و لالجمراعإلا لال يتقامرم الياال هع الهقتعض اي هشرعلا  اةع اي لالجمرالعا 

ا هارراع الع ا لالامررفا هع الرعايا ه ننإل هشررعلرا مررلعًا مررلاء فالامررفا للهلنب أل ال هقتعضا لا 
رهةرا  رإرهر ا لقللر  ت رالضا  اُلا أَا تاَيتاَم  اي الالرن اليالال هت ققرا تهراهرًاا لهي  عام  عام  عام  رالع را لا 

لمرن أصررررررررررررررفو الع را اي اعا الارا  اليلم ال نرلو إال الض [ 279ُاُلااَم عاءال ا ُأَهُلالأااَم   قالفقعإلا 
الجاهلنا الهاررااف هع هعلع ال،ها. اع ا الامرريلا اللامع  ع و الهال اان تسجيعها لهل هشرراف  لع ا

اي اقن، الصررررررررعا لالقعض هل اللامع اآلاا  شررررررررعاء اقنا )نلالعات( ياقن )نعاهم( نلا تقافضا 
هرً ا أل هيلكًا هقرلاًا   %5لامتعاض أل امرررررررت ا نااايع الض أا يعن ،ةانإل اليةا يامرررررررفا ه ياا 

اةل اانع ال صررررررررررررررللا لاا   عام مررررررررررررررنًا للذعالع إلض ع ا    هلا نيااع أل ألف. لأها ع ا العارررررررررررررر 
 . (1)الاميلا

 المطلب الثاني : أدلة تحريم المعامالت الربوية 
ُم ا أها القعاا الاعةم ا اقلل  ت الضا  (2)الع ا ه عم فالقعاا لالمررررررررراا لااجهاب اُلُأُ  ي  يا اَلُيَنُع ُلُ عي

َاتاَم  ا ت رالض لمرالا [ 275العيأ ُرا  قالفقعإلا  ُا العيأ ُرا إأَا  ا ا ُفقأُي هأ لا هرُ يُا اُهاالا اتيقالا  يُ ُلُذعا ا الريذأ انُراُأيهةرُ
اأيُا  قالفقعإلا    ا ل اا ت عةم الع ا ماا رهاا ألتمع ها الةجعإل. [278هاَاهأ

لذ ع هاةا  .اقلل  صررليض ل الن  لمررلم ا ناجتايلا المررفع الهلفقات   المرراات عةه  اي   نلي لأها  
   مرررررررررررالا اررررررررررر لعلى ايرررررررررررا همرررررررررررررررررررررررر رررررررررررلن عارررررررررررررررررررررررري ل اررررررررررر  (3)الرررررررررررع رررررررررررا   أاررررررررررر 

 
           .  5/400الفقر اإلسالمي  أدلتر  (1)

          . 5/352 المرجع المابق (2)
باب  - 38كتاب اإليمان  - 1، في  بحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي،  بير ت –دار إحياء التراث العربي ،  : مملم بن الحجاج أبو الحمين القشيري النيمابوري  صحيح مملم (3)

              .89حديث  1/92بيان الكبائر  أكبرها 
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لأجه ت اةها  .(1)ن ل ا عمررررررلل ل صررررررليض ل الن  لمررررررلم اا  الع ا لهل ل  لشرررررراهنه ل اتف  
ا لقللر  ت رالضا  (2)" تض مير ا إار  لم ن ر ي اي شررررررررررررررعة را مه"الض أا الع را ه عيما مرال الهرالعن،ا 
هأما العيأُ ا ُلُمَن ااةالا ُاَا ا   قالاماءا    . ن اي اي الات  المافقا [161اُلُأَجذأ

أللةرا ا تقينو ا ر  اليةلن الذيا نساللا الع ا لالتشررررررررررررررانع اليةم  ا (3)ت عةم الع ا هع فهعا   أع عل 
َ تأ  قالهالنإلا  اي ملل  ت الضا  راايةا ا التععما ييا الع ا لال، اإل   [42اُمهيااالُا لأَلُاذأ أ ُأايالالُا لألمه

ها ، راإل اي مللر  ت رالضا الهرا اتيتم ها ع رًا ليع ل اي أهلال الارا ا ا  يع ل اارن لا لهرا اتيتم 
رررالرةهررا ا التاررنيررن فع رر  ال ع  ل  [39/30تعةررنلا لجرر  لا اررسلللررال هم الهارررررررررررررر علا   قالعلما

اُلُها اُتَيتاَم هأَا عأً ا لأُيَع اُل  الهشرررررررررع يا اي الجاهلنا لاةي الهاهايا اا ه اااإل ا لةم فقلل  ت الضا 
ا اُتيَ  أ ُلهرُ اَرُن  ي عالُا   اأي ُأَهُلالأ الاريا أ ُاُ  ُيَع ال اأ أ اُرسالُللرأاُل هاما اَلهااررررررررررررررَ أ ُ   ي اإلر تاعأةرنالُا ُلجرَ َا ُ، رُ تاَم هأ

اها هذا مين ليناا اللامعا لتقينو    [39قالعلما   لالاةي لن  هقصرررررررررررررلعًا الض  الا الهارررررررررررررااعاا لا 
اللاررررررع القالم الشررررررالع ييا ال ع   ياها نقعض أ نهم آلجع معاررررررًا لهنإلا رم ن   أج  القعض 

الهقتعض اا لااء نيا ا انقلل ل  الهقعض النالاا ) إها أا تقاررررررررررري أل تع ي (   لن ج، الهنيا
 %7اي،ةن ل  اي اةج  هقاي  ال،ةانإل اي الع اا لهذا ايا اه  الهصرررررررررراعا ال النا تالا العالنإل 

هرً ا ان ج، الهنيا اا مررررررررررنان النياا اتاررررررررررااف الن  العالنإل اي ال ام الرااي لالرال    %9أل 
ن العرالرنإل اي الاةرانرا ت رانل أصرررررررررررررر  عأ  الهرال لهرذه هي العرالرنإل الهع فراالالتي ال له رذا  تض تارا

يتاف  لةا القالللا فعلالن اليالال الهقلللا لهقناعها لالهين لا لةاا ي  إا هذه العلالن أمررررررررلأ ها ع ا 
 .( 4)الجاهلنا

مرررررررررررررلل ا اي ملل  عاف ةا ا ت عةم الع ا ت عةهًا مر نًا للصرررررررررررررف الهعاييا فالت عض ل ع  ل لع ل 
ُا اَلُه يأ ُذلأاُل فأ ت الضا  َنُرااا هأ يُا ُنَساالالُا العيأُ ا اُل ُنقالهالُا إأالي ُ ُها ُنقالما اليذأ، ُيُتُجفيرا ا الشررررررررري َم االيذأ ُسايةا

 
باب في آكل الربا  موكلر  4كتاب البيوع  - 17في  بحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، دار الفكر ،  : سليمان بن األشعث أبو دا د المجمتاني األزدي  سنن أبي دا د (1)

              .3333حديث  2/264

                5/136 بير ت ، لنشرل الفكر دار،  الما ردى  البصري  حبيب بن محمد بن محمد بن علي الحمن أبو:  الحا ى الكبير (2)

              . 5/396الفقر اإلسالمي  أدلتر  (3)

           . 5/397الفقر اإلسالمي  أدلتر  (4)



 احملالويحممد امحد مطر د.      املعامالت الربوية واثرها على مقصد الشريعة االسالمية يف حفظ املال

 60    2020جانفي ، 3ج   12العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

ا ُاُهَا جررُ  ُم العيأ ررُ ا ُلُأ ررُ ي  يا اَلُيَنُع ُلُ عي رررَ ا العيأ ررُ ا اَلُيَنعا هأ الالا إأايهررُ ا مررُ اَاُتُةض ُالررُ ا هررُ َا ُع رريأ أ اررُ ام هأ اُءها ُهَلاأ ررُ
ُ ا ا الاياعأ هاَم اأيُةا ُجالأنالُا   ُنَهُ وا  يا العيأ ُ  أ ُلُهَا ُااُن ُاسالُللأاُل ُأصرررررررررَ ُلُف ُلُأَهعاها إأُلض  ي ا ُلةاَع أي مرررررررررُ

اعر ُأرأنمر  قالفقعإلا ُنمرُاتأ ُل يا اُل نا رأ ه  را ي ُ عري يُا رم مرال ل ت رالضا [  276ا 275 الصرررررررررررررري ا الريذأ انُراُأيهةرُ
َسُذاالا فأ ُ  إأَا ُلَم ُتَعُ لالا ارررُ َاتاَم هاَاهأاأيُا   ارررُ ا إأَا  ا ُا العيأ رررُ ا ُفقأُي هأ لا هرررُ أ اُهاالا اتيقالا  يُ ُلُذعا َع ر هأُا  ي

للأ أ ُلا أَا تاَيتاَم ُاُلااَم عاءال ا ُأَهُلالأااَم اُل   .[279ا 278 ُتَ لأهالُا ُلاُل تاَ ُلهالُا   قالفقعإلا ُلُعما

 المبحث الثاني
 اآلثار المترتبة على المعامالت الربوية

 لمعامالت الربوية لالمطلب األول : اآلثار االجتماعية واالقتصادية 
َم فرأاَلفُراررأ أ مرال ل ت رالضا  َا اُلاُل تُرَساالالا ُأَهُلاُلااَم ُيَيُا ا امأ لأتُرَساالالا ُاعأةقرًا هأ ا إأُلض اَل ا ري ُلتراَنلالا يأةرُ

َرمأ ُلُأَاتاَم ُتَ ُلهالُا  قالفقعإلا  اَاأ ا أ فررررأ أ،ا لال تررررسجررررذلا أهلالام أ،ا أهلال  يع ما  [188ُأَهُلالأ الارررري
 أاررررااةا إليةم ةا  يافكي للهمررررلم أا ن   ةجن  ها ن   لاعمرررر ا لن تعم هال   ها ن تعم هال ا

ا  راا أالةرا الاياا الب ف وا ا  لةاي أالر  لهرال  يعه يجعا  يعه الض أار  هرالر  اارن القرنعإل لُلهري
لالب يفرارر ا ل راا اله عيم إاهرا هل أالةرا فرالفرارر ا ميرينه ت رالض يرذلرالا لةرنجر  اي ذلرال أالةرا الض 

أجذها لج  الكصرررررر ا لالمررررررعماا لالجنااا اي لنن اا أل ااعةاا أل ا ل ذلالا لةنج  ان  أناررررررا 
الض لج  اله اُلارررررا فه الارررررا ه عيها   قلن الع ا لالقهاع.  لةا اإاةا ها أا  الهال فالفار ا 
ةا  لن  اي هقايلا الض هفاي. لةنج  اي ذلال أجذها فمرري   أ  اي الينع لالشررعاء لا لها. 
لةررنجرر  اي ذلررال امررررررررررررررت هررال اةجعاء لأارر  أجعتةما ل ررذلررال أجررذهم أاجعإل الض اهرر  لم نقلهلا 

 . ( 1)جف يلا
 آثار الربا االجتماعية :

إا الع ا اه  يتاااض هع الشرررررررعب اامررررررر هي ا إا  نقلم الض االمرررررررتك ل ا لالهعايي ال 
اها الكانا اانه هي ت صي  الهال  يج   ل اي  ماف  لال يعااي الهفانئ لالكانات لاةج را لا 

 
 الثالثة، الطبعة،  المنورة المدينة اإلسالمية، الجامعة،  هللا جار آل إبراهيم بن هللا جار بن هللا عبد:  المداينةمن أحكام الفقر اإلسالمي  ما جاء في المعامالت الربوية  أحكام  (1)

             .16ص  م1989/هـ1409
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عةا لنشررررقيةا أاعانًا لجهاااتا فس، رعةو لأنا لمرررريلاا لةان، هذا إلض إاشرررراء ا ام نمرررر و الفشرررر 
 .(1)نلاًل لش لفًاا لهصل ا شعذها مليلا ها الهعاييا ال يعالا اةنًا لال ذها ة ن ها الاا 

لللع ا اي الهجته ات التي تت اه  ف  اراعم لجنها الض الععن ل نه لالض الهجتهع فسمررررررررعه لنه ا 
الاا نا اةج منا لالاعمرررررررررررنا لالاا نا الجهاانا أا اف   اي اراع الع ا االجتهاانا ها اا يتياا 

ا ها الاا نا اةج منا لالاعمررنا ا الع ا لا ن ها اةاهال التي ت هو اي ااامرراا   لهي  ها يلي
االا عاا اا الهاة  المررل،ا ذلال أاي الهعايي نمررت ينه الهالا لن شرري اا عة  يعةقا ا اةل نمرر ض  

و الهعايي لةنا  ينل  القنما لةتجال، ال نلنا لل صررررررررررلل الن  ف   مرررررررررريي ا لاي مرررررررررريي  ت قي
 . (2)لةت نى الض ال عهات

لالع ا يايت اي الاع  ااامررررراانا صرررررعات ذهنها لنصرررررعا اا  ها ن صررررر  للهاهايا الهتقيا ها 
المرررررر انإلا لها ذلال ا يايت الع ا اي الاع  ااامرررررراانا الجشررررررع  ها يايت ال عص لاليج  ا لها 

عه لالا م   يع الهعةو لهذه اآلاا  ت ةع اراعها جلنا لاا ا اي الشعه الذ، يجنم اراعه أناًا الشي
اتراجر  اي  مرررررررررررررر  ن لن اليةم. إا  الض اعل  الهعايياا لةج لةم نمررررررررررررررتكللا  ر  ملى  يعهم لا 

تمررررررةي  القعض فعالنإل شررررررجع الاريعةا الض اامررررررعاا لانم االنجاعا اإا  إذا  اا نشررررررجع الض 
ةل نشررررررررررررررجع الض ارنم االنجراع اارن اآلجعةاا ةار  إذا  راا االنجراع اآلرم اارن ف ض الارا ا ا

الهمعا يعى ُهَا نقعا  فالعالنإل اي أ، لمت اسا  ال يعال،ا لال ن م   ما  الهمتقي  ف ي   
ا اارررررررعت   اجت  يجن الهصررررررعا الذ، نقعارررررر   ينجع اي  ااررررررعه ها ن تال إلن  اي مايل ا لا 

ع ا يلجن اارررعافًا اعمررنًا همررتهعًا فالامررفا آلا  إا الت اه  فالا  ها  فعالنإل الارراها الذ، ناررها 
ا  الر ها ن نر  ها ااررررررررعا  اي الا ام االمتصررررررران، يلجن ملقًا  الع ا لهل ل  الض المرررررررلاءا لا 
اعمرررنًا همرررتهعًا للهت اهلياا لهل فالامرررفا آلال  ياف   ها جشرررعر أمرررامررر  الامررر  ها جةلن  يعها 

لنه ا القلل أا اآلراع  .(3)مرر ر لن  اي هقنلعهلفالامررفا لرجع الهمررتك  ياف   ها جشررعر اي  
التي ت ةع اي الهجتهع الرذ، يت راهر  فرالع را ارراع  ريعإل هاةرا ا اقرناا التر لف ل صررررررررررررررلل الاعاهنرا  
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لاجت ل تل،ةع الرلعإل الهان، إلض جل  نصرررررررررري  الهجتهع لال قن لالفكض ييا أاعان ذلال الهجتهع 
ضا لفها يلجنه اي االمتصان ها ف ناا لفها نصا    ها أا الع ا فها ن نر  اي الاعل  ها أهعا

 ها جل  نصي  الهجته ات اااماانا فالنهاع  ها ل   الع ا نلعًا هاهًا اي ااةناع الهجته ات.
 ية :دآثار الربا االقتصا

ا جنها اامتصرررررانب للااي جرع العي ا نرال اامتصررررران لةاريع ان   تسريعًا ااتشرررررع التي اه  فالعي ا ف جي
 ا(1)ملينيًاب لذلال ها ج ل

ا لذلال ها اا يتياا اةللضب ها تصيف  رفقا   ر العي ا نميي  اة،هات اامتصاننيا 1
عإل الض الهقتعايا نلا الهماهها   الهعاييا ها إرعاء  يع هشعلب فمي   صللةم الض العلالن الهقعي

ع اي اامعاضب  اي هجارع هشعلااتةم. لالريااناب هي  رفقا  الهعاييا اي ألمات العيجاء إلض التيلمي
لهيلةا إلض تقايا اامعاض اي ألمات العي لنب أل ها   جلاًا ها ا تهاالت الجماعإلب لاهً  الض  

نان ع اهًا للهقتعايا الض المي امتعنان معلاةاب لا 
ب هها ي،ةن ها ملء اة،هات اامتصاننيا  (2) 

ع أاعاعها.   لةلمي

ر العي ا نمي  الك ء لااا عااات الهالنياا االعالنإل اليتي ينا ةا الهات  إلض الهقعض   2
تاااا إلض تااليف اااتالب لها ذلال إالي ةاي أ،ي هشعلب ال ن ري أع ا   إالي ف ن ماا أل فاع 

مت قيا اي اتعإل ال ا ما لةا فاةع ايب هها ياني، إلض   ء اةم اعب مالاتب يياها تالا العالنإل ه
 لا ا ا عا أاي اليذ، نمتجنم هذا اااتال هم أاعان الشي   العقعاء فش   اامي .

، الهال اان الهعايي ن عم الايشال اامتصان، ها هذا الهال لها نجلل  ان ب    3 ر إاي تع ي
ع   اامتصان،.  ي  أاي هذا الهعايي ال نقلم فس،ي اشال امتصان، إالي  هها ياني، إلض العي لن لالتيسجي

إذا جاء ها نقتعض ها ب لةت هي  هجارع الهشاعةع اامتصاننيا ل نهب أهيا الهعايي اةل يعةن ع  ًا 
 هاهلاًاب للن  الض امت نان للتي عيض لهجارع أ،ي هشعلب امتصان،. 
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اااات الجني  4 اااات القالهاب ااآلالت اليتي ر ياريع العي ا الض إاشاء الصي ع الصي نإلب لتلمي
ااب تل نعةا   تاجتعب يج  أا ت قو ع  ًا مررالنيًا ن انل تالعتةا س مرر ع العالنإلب  تيض نمررترنع الصرري

 اي اااتال.

 المطلب الثاني : دور المعامالت الربوية في عدم تحقيق مقصد حفظ المال
ا نم أاهلعه " لهرذه الل نعرا ج،ء ا نم ها نقلل ايا جلرنلا اا نلع الهرال لأههيتر  لاررررررررررررررعلعإل ت

الهلرالا ير  هي رلر  أع راار  ا ةا الهلرال ال يرن لر  ها الجارن لالهرال لالهجرارفرا لها  را  اار  ا 
اا تال صرررررا   الهلال إلض اةالاا اي أهع المررررريف ا لأهع القلم ا لأهع الهال ايتععن صرررررا يةا 

م ال ناإل لاهان االمتصررررررررررران لهصرررررررررررنع ها لها  اا الهال ملال  .(1)لذلال يج،ء ها عةامرررررررررررا الهلال"
هصررررانع ملإل اةها لاةاعانب اقن ااتاض اامرررر م ف ع   ب للم نقتصررررع نلال الض إاهاءه لامررررتفقاءه 
ي   اا اةهع اةهم هل  ع   مي  ت صررررررررررريل ب فه اض االاتااء فهشرررررررررررعلانا تهلا  لااتمررررررررررراف خ 

عةا اي تهلا  ا لج لت اااتمرررررررررررا  الهال فرعةو هشرررررررررررعلب ن اي انم االاتناء الض  قلر اآلج
الشررعة ا اامرر هنا  عظ الهال ها  لنات الاررعلعةات الجه  اي ها لها هقاصررنها لألللناتةاب 
لمرنهتر  اي  علا جراصررررررررررررررا الض أهم ال فرانات التي ال يجل، التةرالا ايةرا ف رالب ايجل، مرع 

جهع القعاا الاعةم اي لمن الص إل انعاال النافا الشاعنإلا لالهقصن هل  عظ الهال ها الاناب ا  
َم فأاَلُفارأ أ إأ  يُا اُهاالا ال ُتَساالالا ُأَهُلاُلااَم ُيَيُا ا الي انا الامرررررررراء ييا الاع  لالهال لذلال ملل  ا ُنا ُأيهُةا اليذأ

َم ُع أ  َم إأاي  يُ ُ اُا فأ ا َم ُلال ُتَقتالالا ُأَاعامرررررررُ ا َا ا ا [    188نهًا   قالامررررررراء ا ُأَا ُتاالُا تأُجاُعإًل ُاَا ُتُعاضر هأ
جاعإل لهارراع ا لها شرراف  ذلال ها أالاب الت اه  الهالي  لاله اه ت االمتصرراننا ها ينع لشررعاء لا 
التي هي اقلن ييا الرعاياا إذا مرررانها جل الصرررنرا لانم التجال، الض  قلر اآلجعةاا لالت،م 

ن لا ااشررررررررًا لاااً     رعا فها نقتارررررررن  ال قنا اإا الت اه  االمتصررررررران، لالتجاع، مرررررررلا 
لف ينًا اا الجناب لاالاتناء لالكيا لالتنلن ا هها ن لن الض الملر فه،ةن ها اةهلالا لةا    

 
: قيحق، ب اإلشبيلي آلد ن ابن محمد، بن محمد بن الرحمن عبد: ( األكبر الشأن ذ ي  من عاصرهم  من  البربر العرب باريخ في  الخبر المبتدأ ديوان) باريخ ابن آلد ن (1)

 شحادة آليل
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ذلال أرعًا اااً  الض شرررررريلب منم الرقا لالصررررررنر اي الهجتهعا هقاي  منم الجشررررررع لال لم لاالاتناء 
ا لةةنن امررررررررتقعاعها هها ن نه لالك  التي تان، إلض ،ا،اا العلافه االجتهاانا لتهامررررررررال الهجتهع

لمن يلب ها تساين القعاا الاعةم الض  عها الع ا أا ج   ا  ألاررررررررو صررررررررلع العمرررررررران اي اةعض 
تع   ها شرعلل اانهااا لأا ها يت اه  ف  ه اع    لعمرلل   ها ااتيعه صرلض ل الن  لمرلم 

الهال الض  مرررررا   ها المرررررفع الهلفقات لهمرررررت قًا لل ا ا لالع ا  مررررر  ف  جةن يرع، صرررررا  
اآلجعةاا ف ينًا اا الجمرررررررررراعإلا االنت  هاررررررررررهلاا ياالةا الهعايي اي    اة لالا لتصررررررررررفو العلا 

اعلذ لملراا اي،نان جش ةا ل لهةا اي ه اه تةاا لتتان  لنيةم اةهلال  الهمترهعإل ةهلالةا فالع ا ذات  
 . مين ف  اافه لال

ةا  أجذ للهال ها  يع   قصرررن  عظ الهالإا الت اه  فالع ا ان   لم لاارررو لت ري  له
اها ن ن  الض  ن لجةن اآلجعةاا  ها  الض لال جةن لال اه  لال ت عض للع و لالجمررررررررررررراعإلا لا 
أا  يع ض ااامررررراا الض الامررررر  لالجهلل لااليت ان اا االشرررررتكال فاله امررررر  الهفا ا الااا ا ها 

ارر اا علي الت الا تجاعإل ل،عااا لصررااااا  ها أا  نعارري إلض ااقراب اله علا ي يا الاا  لا 
لالتعا م لالهلامررررراإل يياةهاا  ها يان، إلض تانن  اةهلال اي ين اعع ملي  ها الهعاييا هها يلع  

للتجا     ذلال  اا الين ها انم امررررررترهاع اةهلال اا رعةو  ا ال نالإل لالفكارررررراء ييا الاا 
لاي ميي   عظ الهال شعيب اام م ال، اإل فااتفاعها لميلا   .(1)الع ا لااتفاعه اافرًا ها الافر 

ها شرساةا أا ت ع، أصر ا  عال  اةهلال للف   اا ل ها لمرال  ه اع ا  ا، الهال لت ريل  
ال تارامص عأ  الهرال يتاعاع نا ر  لل، راإل ا لاي  ر  ت عةم الع را  هجراالت امررررررررررررررترهراعةرا إاتراجنرا لا 

ن، اي اامررر م ا  هجال أهام أصررر ا  عال  اةهلال إال لالت اه  فالعالنإل اي الا ام االمتصرررا
 .(2)فالتلج  إلض الهشعلاات اااتاجنا

الض الععن لاةها لأا ها ت اه  اله اه ت الع لنا    إلع ل جرلهها مرررررررريو يتييا للفا   
صرررلض   همرررلم أا ن تعي فها أفاي ل لعمرررلل ال  لالض ا  ف  لت اراه اقن أصرررفو ه اعً ا   لعمرررلل 
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اعنها أفاي ل  عانا ل اض اها  عما لأال   ا ا لأا ن ف اها  عه  ل لعمرررررررررلل الن  لمرررررررررلم  ل
لااتشررررررراع ه اه تةا اي    ه اا اإا  ريعا ها الاا  ال  لناالع لالهصررررررراعا  يالال النكتع ف رعإل 

اها يةتم فها ينع الن  الهال ها أ، رعةو  اا لها ذلال إال لاررررررررررر ف  يةتم فس  ام اامررررررررررر م لا 
هرراا لملررا الجلا ها ل ا، لجرر  ل لفررا  رر  الررنانررا الض القلل  لهررذا اللامع الهالم ها اان

الاريع ها الهمررررلهيا يلج  الض الهامررررمررررات الجاصررررا لالجةات العمررررهنا لجلاص التجاع فسا 
يت الالا جهنً ا الض ت ،ة، الهصررررررراعا اامررررررر هنا لأا ن ه  الجهنع الض ت لة  اليالال القالها 

إمرر هنا تالا ه اه تةا هتهشررنا هع الشررعة ا اامرر هنا لجالنا ها الع ا يجهنع  اليلم إلض يالال 
 ا لل الهمت اا .أش ال  لصلعه 

 الخاتمة :
 ا فالاتال  التالناالفا    جعلاي جاتها الف   ي

ررر إت ت عةم اام م للع ا نشه     ت اه  ف  ملاء أااا ع ا اا  أل ع ا اميلا لملاء 
فعالنإل  ريعإل أل مليلا لمرررررلاء أااا ع ا امرررررتة ال أل امرررررترهاع ا   هذه التالن ات تانعل   اا الع ا  

ُم العيأُ ا   ق الفقعإل ا   [ .275ت ت لعظ الت عةم اي ملل  ي ت الض ا ا ُلُأُ  ي  يا اَلُيَنُع ُلُ عي
هملهيا جمنها الض االمتصان ترال    هتكيعات ا لذلال لج  الض ال اً لع ا اراع ررررررررررررر أا ل

نعااًا لله قللا ةا اي  تجا  الت اه  الع ل، الت،اها فالهاقلل ها الشررررررررعة ا يةذا الجصررررررررلصا لا 
 . ذالال نعء هعامن  ريعإل لجل  هصالو لام نا لهلهلما

ررررررررررررررر الع ا مري  علن  ها أمرفا  ااةناع امتصران الهجتهع فمري  تلاها النالا اا ال ه  
ج نه إلض العا ا لالام  ره ا اي ع و   العالنإل لاارقال الض الهنيا فااللت،اهات الع لنا .لا 

رررررررررررررررررر يان، الع ا إلض ااةناع أج ر الهجتهع فمررري  اا نام الت الا ييا أاعانه هها يان،  
  تها إلض تعمخ الهجتهع لشيلب اةااانا لاةرعإل ان  ينل التا نا لاله فا لاايراع .

ض الع ا القالم لالتجلص ها  همتقف  لقااء اللل عاى الض الهال لا ررر هنيس اام م رعما
لما لهل ينع اج  ف اج ا  ا ها هذه الرعر أا  أفاي شررع ا الهارراع اا  ها أفاي اامرر م ينع المرري
اها  اا هاررعا للهال يينع الض الهلمرم ها إاتاج  فمر ع هاامر  ا لفشرعلل هذ لعإل اي  ت   
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ينع الاقن ا لمن أفا   اامر م لتنمريع   العق  ا لأنارًا أفاي ينع الهاج  ا لهل ،ةانإل اا الرها اي
 هصالو الاا ا لللتجلص ها الت اه  فالع ا .

 ها تلصنات الف   ا
ر ال ض الض لجلن هاممات للقعض ال ما ا ملاء أااا القعض الض همتلى اةاعان 
أل الض همررررررررررررررتلى الجهااات أل الض همررررررررررررررتلى ال  لهات ت قنقا لهينأ التااا  االجتهااي ييا 

 اةها. 
اعلعإل تاعيذ تع ي  اعةاا ال،ي اإل اي الهجته ات اام هنا لها ايةا ها جيع  ريعب   رررررررر 

للا لاةاعانب ينل اللجلء  لامرررترنع ها ج ل تاعيذها فشررر لةا الصررري نوب أا امرررني  اجات  ريعإل للني
 إلض العي ا اليذ، ي،ةن الهشاا  ت قينًا لال ن   شيلًا هاةا.

 ها لعاء القصن لل 

 والمراجع :المصادر 
 القعاا الاعةم ./ 1
أ  ام القعاا ا أيل ف ع أ هن يا الي العا،، الجصرررررررراص ا اررررررررفه اصرررررررر  لجعل انات  اين /  2

 م 1994 - 1415ليااا ا الرف ا االللض  –الم م ه هن الي ا ناع الات  ال لهنا ييعلت 
جل،ةرا ا ت قيوا  إا م الهلم يا اا ع  ال رالهيا ا ه هرن يا أيي ف ع يا أيل  ايا منم ال/ 3

 -هررررررررررررررررررررررررررر  1411ييعلت ا الرف اا اةللضا   –ه هن اين المررررررررررررر م إيعاهنم ا ناع الات  ال لهنا  
 م.1991

ينالع الصررراالع اي تعتي  الشرررعالع ا ا ء النيا أيي ف ع يا همررر لن الاامرررااي ا ناع الات  /  4
 .م 1986ال لهنا ا الرف ا اةللض 

ذات القنهرا الاييعإل ا ه هرن ه عل  الهرنع  اةا هي يرنالر  هقتع را اا الع را اي الهرنيلانرا / 5
 م 2005هر 1425ا  لنا التعا  الجاه ا ا فكنان 

ينانا الهجتةن لاةانا الهقتصن ا أيل الللين ه هن يا أ هن يا ه هن يا أ هن يا عشن  / 6
 .  م  2004  -هر  1425القاهعإلا ا  –القعريي ا ناع ال ني  
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الهيتنأ لالجيع اي تاعةخ ال ع  لاليع ع لها ااصعهم ها ذل،  تاعةخ ايا جلنلا )نيلاا / 7
 الشسا اةايع( ا اين الع ها يا ه هن يا ه هنا ايا جلنلا ااشييلي ا ت قيوا جلي  ش انإل

 .  م 1988 - هر  1408ا ناع الع عا ييعلت ا الرف ا الرااناا 
يناع، ا ناع الاتا  ا الي يا ه هن يا الي الجعجااي ا ت قيو إيعاهنم اةالت عةعات / 8

 هر . 1405ييعلت ا الرف ا اةللض ا  –ال ع ي 
 اشررنا ال نل، الض شررعي  عانا الرال  الع ااي ا الي يا أ هن يا ه عم الصرر ين، ال نل، /  9

 م.1994 -هر 1414ييعلت ا  –ا يلمف الشيخ ه هن الفقاايا ناع الع ع  ا ت قيو
الهالعنى ا ناع  ال الى الاييع ا أيل ال ما الي يا ه هن يا ه هن يا  يي  الفصع، / 10

 الع ع للاشع ا ييعلت . 
نمررررررررتلع ال لهاء ) جاهع ال للم اي اصررررررررر  ات العالا ( ا القاارررررررري اين الايي يا اين /  11

 -العمرررررررررلل اة هن ا ع، ا اع  افاعات  العاعمرررررررررناا  مرررررررررا هااي ا ص ا ناع الات  ال لهنا  
 م .2000 -هر 1421يعلت ا الرف ا اةللضا ي

نمالو أللي الاةض لشرررعي الهاتةض اله علا فشرررعي هاتةض ااعانات ا هاصرررلع يا يلا  يا /  12
 -هر  1414ا   1ص ي النيا ايا  ما يا إنعة  اليةلتض ال ايلض ا االم الات  ر ييعلت ا ل  

 م .1993
 -الااشرررع ناع الاعال    -هاا شرررييع لاجعةا  ا ه هن ار الع ا لأرعه الض الهجتهع ااامرررااي/  13

 اةعنا . -اهاا 
ن أنيررر  ،ةرررنااالع رررا ل رررناللررر  اي اامرررررررررررررر م / 14 هلمع ه تفرررا صرررررررررررررريرررن العلالرررن  ا ع رررناء ه هررري

http://www.saaid.net/book/index.php 
ا  3العةراض ل –الهصررررررررررررررعانرا ا اهع ايرن ال ،ة، الهتعال ا المرررررررررررررر لننرا الع را لاله راه ت /  15

 . هر1418
عن اله تاع الض النع الهجتاع ا ايا ااينيا ه هن أهيا يا اهع يا اين ال ،ة، ال اعي ا  / 16

 م . 1992  -هر 1412ييعلت ا الرف ا الرااناا -ناع الع ع

http://www.saaid.net/book/index.php
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ي اة،ن، ا ناع الع ع ا ت قيو ا ماا أيي نالن ا ملنهاا يا اةش   أيل نالن المجمتاا/ 17
 ه هن ه يي النيا اين ال هين .

الص اي ) تال اللكا لص اي ال ع نا ( ا إمهااي  يا  هان الجلهع، ا ناع ال لم  / 18
 م . 1984لله ييا ا ت قيو أ هن اين الكعلع اراع ا الرف ا الرالرا 

إ ناء التعا    الانمررررايلع، ا ناعصرررر نو همررررلم ا همررررلم يا ال جال أيل ال مرررريا القشرررريع، /  19
 ييعلت ا ت قيو ا ه هن ااان اين الفامي . –ال ع ي 
اهرنإل القراعئ شررررررررررررررعي صرررررررررررررر نو اليجراع، ا يرنع الرنيا ه هلن يا أ هرن ال ياي ا ناع إ نراء /  20

 التعا  ال ع ي ا ييعلت .
 ملعةا . –نهشو  –العق  اام هي لأنلت  ا لهفا ال، يلي ا الرف ا العاف اا ناع الع ع / 21
مررررررررررلعةا ا الرف ا الراانا  –القاهل  العقةي ا مرررررررررر ن، أيل  يي  ا ناع الع ع ا نهشررررررررررو /  22

 . م 1993م تصلةعا  1988هر =  1408
القرررراهل  اله نه ا هجررررن الررررنيا ه هررررن يا ن قل  العيعل،افرررران، ا ت قيوا ه هررررن ا نم / 23

 م .2005ا  8ال عملميا هامما العمالا ل 
القااب اا هتا اامااب ا هاصررلع يا يلا  يا صرر ي النيا ايا  مررا يا إنعة   شرراا /  24

 . اليةلتض ال ايلض ا ناع الات  ال لهنا
 ا ه هرررررررن يا ه عم يا ها لع ا ناع صررررررررررررررررررررانع ييعلت ا الرف ررررررا لمرررررررررررررررررررراا ال ع  / 25

 . اةللض
ييعلت ا لع ع هجهلب العترالى ا أ هرن يا ايرن ال لنم يا تنهنرا ال عااي أيل ال فرا  ا ناع ا/ 26
. 
ب 6ا ناع الاتا  ال ع يب ييعلتب ل ه ااررررعات اي الريقااا اامرررر هنيا ا أ هن ه هين جهال/  27

1403/1983. 
 . م1986هنج  للع ع االمتصان، اي اام م ا م ين هعراا ا هامما العمالاا / 28
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العا،، ا ت قيو ا اين المررري م ه جم هقاين  اللكا ا أ هن يا ااعأ  يا ،ُ عأةيا أيل ال مررريا  /  29
لا ا ات ان الاتا  ال ع  ا الرف ا اةللض ا   . م2002هر  1423ه هن ُهاعا

اشرررعا ا أ هن ال،ةات لاجعلا ت ت إشرررعاا هجهع اللكا ال ع نا فالقاهعإل ا اله جم اللمرررنه /  30
 ناع النالإل .

أ هن يا مناها الهقنمرررري أيل الهكاي اي اق  ااهام أ هن يا  اي  الشرررريفااي ا اين ل يا  /  31
 . هر1405ييعلت ا الرف ا اةللضا  –ه هن ا ناع الع ع 

هكاي اله ترال لض ه عارا ه رااي ألعراى الهاةرال ا شرررررررررررررره  الرنيا ه هرن يا أ هرن الجرير   / 32
 . م1994 -هر 1415ا  1الشع ياي الشاا ي ا ناع الات  ال لهنا ا ل 

ها ذ،   17اامرررررررررر هنا ا اين الع ها اين الجالو ا الالةت الهقاصررررررررررن ال اها للشررررررررررعة ا /  33
 هر .1404ال جا ماا 

ها أ  رام العقر  اامرررررررررررررر هي لهرا جراء اي اله راه ت الع لنرا لأ  رام الهرنايارا ا ايرن ل يا /  35
جررراع ل يا إيعاهنم ال جررراع ل ا الجررراه رررا اامرررررررررررررر هنررراا الهرررنيارررا الهالعإل ا الرف رررا الررررالرررراا 

 م .1989هر/1409
الهلااقات ا يعاهنم يا هلمرض يا ه هن الشراريي ا ت قيوا أيل ايينإل هشرةلع يا  مرا ال /  36

 . م1997هر/ 1417ملهاا ا ناع ايا اعاا ا الرف ا اةللض 
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 : قراءة في هواجس الذات ومتوالياتها معلقة عنترة

 -جامعة البصرة، مركز دراسات البصرة والخليج العربي، أ.م.د. مريم عبدالنبي عبدالمجيد
 العراق

 
تجلى القول بهواجس الذات في معلقة عنترة عبر أبعاد تبّنت اإلفصاح عن دواخل األنا ص:  الملخ

فت عبر لغة الشعر الخاصة عن تداعيات هواجس الشاعر  الجاهلي,  الفتة إلى متتاليات تكشَّ
وتداعياتها, واتصال الشعر بهواجس الذات لدى شعراء قبل اإلسالم تجلى في عناصر تبنتها بيئته 
الخاصة وماتجتره من أنماط عبر الزمان والمكان المحفوف بفضاءات مفتوحة على قلق وتوجس, 

 . , وبخاصة شعر المعلقاتي نصوص الشعر الواصل إليناتوضحت أبعادها ف
برؤى خاصة للظلم والقحط والخواء وعدم الثبات الذي حفزه إلى   فقد توشحت معلقة عنترة أما    

, في محاولة للخالص من ماهية الشعور بالنقص  عبر البطولة وقول الشعر  التمسك بذاته إلبرازها
, وقد بين هذا البحث بلونه األسود أواًل وبعبوديته ثانياالذي اتسمت به أناه عبر سمات متصلة 

 هذه الرؤى عبر المنهج الموضوعي التحليلي. 
 

 مقدمة 
لعل القول بالفقد الذي ينفتح على زوال األشياء الجميلة وانفالتها عبر الوقوف على الطلل      

  علقة ت في مالذاووصف أبعاده وما يكتنفه من حركة ولون, ترسيما لعناصر تدعم حركية هاجس 
, واإلفضاء عما تكتنزه من أوجاع برسم صور متعالقة بموضوعة الرحيل الدائم, والفراق الذي  عنترة

الينفك متواصال, عبر استلهام ثيمات تتميز بها ماهية هواجس الشاعر, ومايرادفها, حينما يتبنى 
اك باألشياء وهي بالقول بالطلل تصوير فضاءات األلم وتشظيه في داخله العاجز عن اإلمس

 تتحرك, لتأخذ معها زمان األلفة واألمان عند الرحيل. 
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أما القول بهاجس الحب لدى عنترة فقد ضّم مسارات تتفتح على مشاهد وجدناها إفصاحا عن      
حاجة عليا للمرأة, تتعامل مع داخله العاشق, ولعلنا نلحظ القول بالحب وتجلياته في واقعه في  

رورة التواصل مع المرأة في مدى يكشف بما في الداخل الحزين من شجون,  المعلقة محيال إلى ض
تشكلت عنها هواجس وجدانه ومدياته. وقد جاء وصف الحبيبة في مشاهد تحيل على الحاجة  
إليها بتوصيف أبعاد لها تشبع بها وجدان الشاعر حيث تبدت رؤاه لذاتها مع هاجس الرغبة في  

 مالمحها في روحه.  التواصل معها وتسميتها وتثبُّت
أما القول باألنا وتوصيفها فهو المحور الذي تدور حوله رحى المعلقة بفضاءاتها, مترسما البوح    

بما يكتنزه داخله مع اآلخر والكون, فالمعلقة تسعى إلبراز ماينتاب الداخل وتقديره لذاته عبر لغة  
ه عن قيم ومفاهيم وحاجات تحيل الشعر التي يمتلكها في غرض بالفخر, الذي استثمر اإلفصاح ب

على التحرر من عقدته التي تضخمت من نظرة اآلخر للونه ولعبوديته, فجاء القول بوصف 
الحرب مع الفخر باألنا في معلقته نمطا يحيل على توكيد مايمتلكه األنا من فعل عظيم بغض  

 النظر من مزايا شكلية التغني وال تسمن من جوع .
    

 :لــمدخ
 ,يتمظهر القول بهواجس الذات في معلقة عنترة عبر أبعاد تبّنت اإلفصاااااااااااااااح عن دواخل األنا   

فت عبر  تجهة الم  ,المعلقةفضااءات خاصاة وضاعت تمثالتها في    صاياغةالفتة إلى متتاليات تكشاَّ
الشااااعر بهواجس الذات في الروح   واتصااااال ,فالتهاوان الشااااعر  هواجسنحو الكشااااف عن تداعيات 

ق من عنااصاااااااااااااار تبنتهاا بيئتاه الخااصااااااااااااااة ومااتجتره من أنمااط عبر الزماان والمكاان الجااهلياة ينطل
, ولذا تم اختيار هذا ومايضااااااااامه من دوالالمحفوف بفضااااااااااءات توضاااااااااحت أبعادها في الشاااااااااعر  

 .الموضوع للدراسة لكشف هذه الدوال التي ُتعرف باألنا العربي ما قبل اإلسالم
الذي  الخواء وعدم الثبات  للتعبير عناءت رؤى خاصااااااااااااااة جبأما معلقة عنترة فقد توشااااااااااااااحت    

 للخالص من ماهية الشااااعور بالنقص ,في مقابل اآلخر األنابإعالء حفزه إلى التمسااااك  وي  يضاااامه
فنجد إسااااقاط اللون وعقدته قائمة )) ,لونه أوال وبعبوديته ثانيا  بساااابب  عاناهالذي   والنبذ المجتمعي
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وقد  ,لخلق المجانسااااااااااة بينه وبين الموجودات ,التناول اليوميمتداخلة في تفاصاااااااااايل الحياة وعبر  
ولعل القول بالفقد الذي ينفتح على زوال األشااااياء   ,(1)((اللون األسااااود حتى على الحيوانات  أطلق

اساااتحضاااارا  ,عبر الوقوف على الطلل ووصاااف أبعاده وما يكتنفه من حركة ولون  وموتهاالجميلة  
والفراق   ,متعالقة بموضااااوعة الرحيل الدائم ,تنزه من أوجاعتكوما   هجساااا لعناصاااار تدعم حركية هوا

يتبنى  حينما  ,ومايرادفها  ,هاسااتخالص ثيمات تتميز بها ماهية هواجساا  مع ,الذي الينفك متواصااال
العاجز عن اإلمساااااااك باألشااااااياء وهي   وجدانهفي   وكمونهاأللم   مساااااااحاتتصااااااوير القول بالطلل 

 .ن عند الرحيللتأخذ معها زمان األلفة واألما ,تتحرك
عن حاجة  تفصاااحعنترة يضااام مساااارات تتفتح على مشااااهد  عند ومظاهره الحببوكان القول      
لى ضرورة التواصل الذي جاء في المعلقة محيال ع  الحب  في مدى تجربة  ه القلقةذات تفقدها  ,عليا

 التصاريح مع متزامناحبيبة ه للفيوصا توقد جاء  ,منياتأُ الحزين من   هداخلبما في   ويبوحمع المرأة 
  صاااااااااافاتهات بتسااااااااااميتها وتثبيالرغبة في التواصاااااااااال معها و  لمالمحها  باجترار رؤاهو الحاجة إليها ب

 المحببة كما تراها ذاته.
مترساااااااما البوح بما  ,أما القول باألنا فهو المحور الذي تدور حوله رحى المعلقة بفضااااااااءاتها     

عبر صالته بذوات   ذات الشااعرفالمعلقة تساعى إلبراز ماينتاب   ,والكون  اآلخريكتنزه هاجساه مع 
وكان ذلك  ,إبرازها وتوثيقها نصااايا  الشااااعر ذكريات أراد تجارب ومواقف لها بعالقته معهم تفتحت

مجده الشاااااااااعري  ))وقد ارتبط , تفكيك عقدة ذاته ونفيهال ,كما سااااااااايأتي الفخر واضاااااااااحا في ساااااااااياق
فكان   ,التي اقترنت بحبه لعبلة ابنة عمه ,والحربي بمعاناته النضااااااااااااااالية للتحرر من ربقة العبودية

فإذا كانت الحرية تحقق وجوده  ,الحب للحرية وثيق الصالة في ذات الشااعر ووجوده بالحب لعبلة
 توصااايفه للحرب وتجلياتها تالحمويظهر  ,(2)((ب هو البرهان العملي لهذا الوجودفان الح ,إنساااانا

حينما يؤطر  ,في عصاااااااره مايمتلكه األنا من مزايا بدت فريدة يحدد عبره ُأسااااااالوبامع الفخر باألنا 
  صياغته الشعرية بامتياز.في  مالمحها

 :فتبدت هواجس الذات ومتوالياتها في معلقة عنترة عبر اآلتي
  الطلل  
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 :توطئــة  
 ,الحبيباة :ابتعااد المرأةو   ,الرحيال  التي تتجلى عناد  هواجساليترجم األنا في الوقفاة على الطلال       

الوقفة على الطلل إبراز  تتبنىمشااااااااااعر الفقد التي    اتسااااااااااعولعل ارتباط األنا مع ذاتها يتمثل في 
لذي كشااااااف عن الجدب افالتوهم في معرفة الدار ي ,ومساااااااراتها األنا تداعياتها المترساااااامة هواجس

وهو اساااتنتاح يحيل إلى كوامن   ,أصاااابها بفقد سااااكنيها بخط يتوازى مع اضااامحالل زمان الوصااال
لبقاء ل  الرغبة الذات عبر األساااائلة المقترحة في مسااااار الوقفة على الطلل الذي يتعالق مع فضاااااء

ألنها تجسااااااااد برهة التحول من الماضااااااااي إلى )) ,القديم نفسااااااااه السااااااااترجاع زمان منته المكان  في
 ,إذ هي تختزن الماضاي كنقيض مباشار للحاضار وكمطابق حميمي للمساتقبل المأمول ,تقبلالمسا 

دائم المثول في المطلع الطللي  ,بصااااااااايغته الصاااااااااورية والنحوية معا  ,ولهذا كان الزمن الماضاااااااااي
 أما الحاضار نفساه فال يمثل إال اتضااعا مرعبا وممجوجا ال ,ودائم االتصااف باالنطفاء ,للقصايدة

 منسااللبوح عن هاجس فيتبنى النص ا ,(3)((ته إال عبر صاادمه بالحاضاار المشاارق تتكشااف جوهري
 القولفتح ي الاادالوهااذا  ,من حاااجااة األنااا للتواصااااااااااااااال مع أبعاااد كاااناات موجودة في المكااان ذاتااه

فااالمكااان بين األنااا واألخرى تفتحاات فيااه  ,جرحااا عميقاااتااداعيااات الرحياال الااذي ترك في الااداخاال ب
 المنفلت منذ وقوعه  األلموتمركز  ,لرحيل وعدم الثباتلوجع امساااااااااااافات تمارس ساااااااااااطوة قاساااااااااااية  

 نهإذ إ تهسااااااااوى القول بتحي  ,وتتابعاته المتواترة في واقع اليمتلك األنا قدرة لرده أو االحتجاح عليه
وما ذلك )) ,الدليل المادي على الغياب المفتوحالذي يملك باقفراره هو المحتضاان للزمان السااعيد و 

وهذه التجربة  ,(4)((إال حالة من حاالت الصراع المستديم لإلنسان مع زمانه الحاضر الذي يعيشه
المتالزم مع البيئة   الفقدو   الذات  لى هواجس مكبوتة تخترق حاضاااااااارتحتضاااااااان عناصاااااااار تحيل ع

 .وحميمي القاسية التي تتوصف بقدرتها على استالب ماهو جميل
 
 :تحليل نصي    

تمتلااك الوقفااة على الطلاال متمركزات وصاااااااااااااافيااة ألركااان تكتنز النفس لتعبر عن وجع يفتض     
فالوقفة على الطلل ممارسة مهمتها الكشف عن فضاء يختزن   ,محددة عبر القول بالرحيل مكامن
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فيفتتح عنترة معلقتاه    تنادمال, ال تكاادترك في الاذات نادوباا أبعااد اليسااااااااااااااتطيع األناا ردهاا حينماا ت
بالساااااؤال الذي يتركه مفتوحا عن مقالة الشاااااعر في الوقت الذي يتوجه بالساااااؤال إلى ذاته عن دار 
الحبيبة متعالقا برؤاه مع الوهم ليحيلنا لإلفصاااااااااااااااح عما في الداخل الثري بمشاااااااااااااااعر الوجع حين 

   :حبيبته في زمن آخر الولوح إلى المكان الذي كان يحتضن
ِم      أم هل عرفَت الدار بعد توهُِّم                 (5)(1)*هل غادَر الشعراُء من ُمَتَردَّ

 :مع عبلة  مهيمنةذكرياته اليحتضاااااااان مكمن   وهو الذيإلى الدار بتساااااااااؤله    الشاااااااااعر يتوجه     
بخلوه منها يأخذ دور القلب الذي خال من الفرح المترتب على الصاااااااااااااالة معها حينما  فهو ,حبيبته
  :رحلت

 (6()2)*ياداَر عبلَة بالجاواء تكلَّمي      وعمي صباحا داَر عبلَة واسلمي             
حينماا هو و   ,الملحاة حااجااتهااتعاالق شاااااااااااااادتاه مع جوهر في وجاداناه ي جرحاا عميقاا الُبعادفيترك     

مسااااااااااارات خلَّفها  مدىكشااااااااااف عن  ي المفقودة  حاجةمتمنى تلك ال  يترك ناقته ليسااااااااااترجع في الدار
 :فقد أصبحت الحبيبة بمكان وهو في مكان آخر ,الرحيل وما يتبعه من تداعيات

مِ                 فوقفُت فيها ناقتي وكأنهاا          فدٌن ألقضي حاجاة المتلوِّ
َماان فالمَتَثلَِّم وتحّل عبلُة بال               (7()3)*جواء وأهُلنا          بالحزن فالصَّ

 ,تحيتهاا وتحياة الطلال ذاتاه الادار و عبر محاادثاة  يجهر بينهماا تجرباة أللم  وهاذا االنقطااع الحيّ     
 :التجربة في المكان المهجور لذكريات يتوق فهو 

 (8()4)*ُحيِّيَت من طلل تقادَم عهاُدُه        أقوى وأقفَر بعد أمِّ الهيثاِم              
 هاجس الحــب   
 :توطئــة   

حينما تبّدت مسامياتها  ,وصاف الحبيبةو  ,البعدو  ,البوح :هاجس الحب في المعلقة عبر يتجلى    
متعالقا مع مساتويات تضام مناطق خاصاة لى انفتاح هاجساه المتمركز في إطار وجدناه لتحيل ع
في الزمان   ,ومتوالياته ,وتحدد أبعاده عبر فضاااااءات تمثالتها في القول بذات الهاجس  ,في الذات
مختصارا   ,تجاه المرأة  الشااعرويتمثل البوح بالحب االشاتغال على كشاف مساارات شاعور   ,والمكان
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عناصااااااار أخذت مهمة التدليل على  عبر  ,للتواصااااااال  الرغبةمتواليات تمرَكز القول بها عن شااااااادة 
تلك الرغبة  بها القولب تبرز ساااااااااماتوقد اساااااااااتحضااااااااار القول بالبوح  ,وانفتاح تداعياتها  ته لهاحاج
لقد اساااااااتطاع الشااااااااعر أن يعطي عبلة هنا بعدا فنيا حين يتوحد هذا ))و  ,للتواصااااااال الحيّ   اليةالغ

أو القلق بأشاااااااكاله  ,قبيلة منهلتصااااااابح تعبيرا عن موقف ال ,البعد مع مشااااااااعر اإلساااااااقاط النفساااااااي
أما   ,(9)((ويحصاال منها صااورة تتأطر مع تمزقه الذاتي تجاه االسااتالب الجمعي والقبلي ,المتعددة
 الشااوق عبر التصااريح بعمق   ,عد فقد تملك اإلفصاااح بما يفتحه وجع الرحيل في الداخلالقول بالبُ 

ترسااااام القول بالزمن ت  عناصااااارلتصاااااريح بها عبر يتبنى النص اومايفتحه فراقها من جروح  ,للمرأة
 .ومتتالياته عنها عدالذي يمتلك الفجوة التي يتركها البُ 

 تمركزالتدليل على   يضامّ في نساق ورد    ,الحبيبة البعيدة عد مع وصاف المرأةالقول بالبُ  قتعالُ و    
لفعل الشااعري في ا هااسااترجاعب  ,الحزين  هفي داخل يترشااح عنها من ساامات وما مالمحها المحببة

  :البوح بهاجس الحب وتداعياته عبر الذي تملك
  :وحــأ_ الب   

عبر   ,الشاااااااعرحاكي تمثالته في داخل  تعلى دوال   في معلقة عنترة  البوح بهاجس الحب اشااااااتمل
بنية   نتاحإل ,األنا قه مع الواقع المرير الذي يضامّ لوتعا  ,تجلياته في المكان والزمان ترسام مشااهد 
 :ا, ومنها قولهوتداعياته ه فيهااجسو ه امسترجع للتجربةخاصة 

 عرضا وأقتُل قوَمها      زعما لعمر أبيك ليس بمزَعمِ  ُعلِّْقُتها           
  (10)َرِم امني بمنزلة المحبِّ المك ولقد نزلِت فال تظني غيَرُه                
 :دــب_ البع  

 دالة عناصاااارعبر  ,هر الوجع المتوساااام بالبعدامظ  الشاااااعر حينما ينفتح القول بالبوح يصااااور    
 .من ندوب في ذاته وما يتركه بتوسعه

 تضااااااام  مواقفايحتضااااااان   اخاصااااااا  ازمنبنى تساااااااتدعي    لىععد عبر المعلقة يحيل وتعالق القول بالبُ 
 :, ومنه قولهالبعد بال عودة يحتضنالذي  هفي زمن األناماينتاب 

 عسرا عليَّ ِطالُبِك ابنَة َمْخَرمِ    _ َحلَّْت بأرض الزائرين فأصبحْت         
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 (11()5)*ِم ااابعنيزتين وأهلنا بالَغْيلَ    ا    اا_ كيف المزار وقد تربََّع أهله      
زمان الزمان اآلني في روحه النتمائه ليفتحه  مال يشااير ,عبر هذه المديات القول بالبعدوكان     

 الحبيبة.ومكان خال من 
 :ةــج_ وصف الحبيب 
 مالمحها المحببةيسااتجمع  حيثوصااف الحبيبة  لىع  اإلحالةيتزامن القول بهاجس البعد مع     

علقة يتعالق مع مكنونات مفي ال بهواالسااااااااااترسااااااااااال  هاالقول بوصااااااااااف قد كانو   ,المتمركزة في ذاته
 هذافي   الشاعرية  الصاياغةوقد تبنت   ,المعشاوقة المرأةذات  ل العميقةكشاف هاجس الحاجة  ل  ,الذات

وعما ينتابها وما تمتلكه من صااااااااور التمحى,   للكشااااااااف عن مكنوناتها في نفس الغوصالمنحنى 
وفقدان    العالي بفقدانهاالوصااااااااااف يتعالق مع نمو الحّس  وكان ذلك ,التوق لها  للتعبير عن شاااااااااادة

 ,فيه ألمه  يتكشاااااف الذي النص   نتاحإل ,الشااااااعر لعمق معاناتهإدراك   على وفق معها,  التواصااااال
تعاالقات مع ذكر الرائحة  أحداثايسااااااااااااااتعياد ذكر مالمحهاا , فهو بتا بالغربة بابتعااد المرأة  هحساااااااااااااا مع 

)الموسااايقى   لألصاااواتوالرائحة على عكس الصاااورة والدالالت الروتينية ))جسااادهاالمتضاااوعة من 
الرائحة دقيقة جدا لذا فهي مقدسااااة   :تحدد في المدى الالنهائي للغة أوتوصااااف   أن( اليمكن مثال

تنتقي ثيمة مميزة   عبر مرجعية  المدى الحسااايتركز فيه ي هنا  النص ,(12)  ((ومنزهة عن الوصاااف
 :غيرها, ويقولللحبيبة اليمكن أن تتكرر ب

 مِ اااعذب مَقبَُّلُه لذيذ المطعَ   إذ تستبيك بذي غروب واضح              
 (13()6)*سبقت عوارضها إليك من الفِم   ٍة    اااوكأن فارة تاجر بقسيم           

يسااااااااااترجعها في  ,علقت بداخله  جزيئات حسااااااااااية خاصااااااااااةعبر  مالمح الحبيبةبتبدى البوح       
 ,عند المشاااااااااهد الوصااااااااافي   عن مكامن هاجس الخوف حينما يتوقف زمن األحداثمعرض تعبيره 
  ميزاتالراحلة من  خرى األُ ماتكتنزه   إلى اإلشااااااااااااارة  إلىالزمن بقيمة مسااااااااااااتثناة تحيل حيث يتعالق 

الجميل ربط الزمن  ب بهاخاصاة  ال  هكشاف عالقتيوهذا االساترجاع   ,عالقة في ذات الشااعرمازالت 
الزمن ويحاول التشاابث  كبعيدة حيث يجتر ذا أصاابحت كونها من رغمعلى الها الحاضاارة  بمالمح

يقافهبه   .في لحظة الوصف الشعري  وا 
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 األنــا     
  :توطئــة   
خصااااااااوصاااااااايات تنتهج الكشااااااااف عن مظاهر   لىعتحيل   أوجهعبر انبعاث  باألنايندرح القول     

 ,أحالماهض لياات تضاااااااااااااام هااجس الاداخال وتفآبا عبر منظور يعياد البوح  ,تتوصااااااااااااااف بهاا الاذات
عن  اإلفصااااااااحولعل التجربة الحياتية الخاصاااااااة لعنترة هي المثال الذي تتوخى الذات   ,وشاااااااجونه

 إلى  أحالتوكانت التضاااااااامينات التي  ,متتالياته في تنساااااااايق خاص يختطه عبر النتاح الشااااااااعري 
من مشااااااعر كانت  ات تغترف ملدى عنترة تتشاااااكل عبر ثي ةالمتعالي األناجس  عن هوا  اإلفصااااااح

بنية  إنتاحوهذا يسااتدعي العمل على  ,قراءة المعلقة لها ضااربا من التسااامي لقضااية الذات الكبرى 
خصااااااائص  بإدماح ,الشااااااعريةفضاااااااءات المعلقة  البروز في  األنالها   أرادميزات  تقدم  موضااااااوعية

 ,بدءا  إليهوهواجساااااه وهو يعلن عن قيم مفاضاااااة من المنام الذي ينتمي  األناتكتمل لديها مالمح 
 ,يخترق جدر ذلك الواقع   أنعلقته ككل يختط لنفساااااااااااااه خطا جديدا يحاول فيه  معنترة في  ))فكان  

 ,الذاتية ومعاناته الداخلية  إحسااااااسااااااتهحد يسااااامح له بالتعبير عن    إلى اآلسااااارةه شاااااراكويفلت من  
والتزاماات بقيم وتقاالياد   ,تكون هنااك قيود ماانعاة لاه أندون  وأماانياه وأحالماه آالماهويتحادث عن 

صااعبا بل ومسااتحيال  أمراالتمرد عليها  أونه يرى التحلل كليا منها أ إال ,يرى عقمها وعدم جدواها
شااااااااااخصاااااااااايته فيه  إلثباتوعانى منه الكثير   ,الذي خبر ذلك الواقع اإلنسااااااااااانوهو    ,بالنساااااااااابة له

الثيماات الماأخوذة من تاداعياات خااصااااااااااااااة  هاذه فاإدراح ,(14) ((نسااااااااااااااان حرإكا واالعتراف بوجوده 
وتشاااااااااكلت عن  ,مادة لها يالمتعال األناوجدت في   لمالمح ياتوصااااااااايفا متتال جاءت األنالهواجس  
قات مع الحرص على لماايتشااااااااااااااكال لادى الاذات من هموم عاالياة تعاا برازإل بهاا القول أعاادمتوالياة 
لمتحددات   إخضاااااااااعهوينتهج   ,الذي يضاااااااام الذات السااااااااقيم المفاض من المنام األنابدور  التأكيد

ماادة خصااااااااااااااباة   فكاانات الظروف الزماانياة المكاانياة ,تخص مالمح البيئاة وماا تعاارفات علياه من قيم
وتتحدد ذوات الحالة في )) األناعما ينتاب  اإلفصاااااااااااحله عنترة  أراديتوصااااااااااف لديها الدور الذي  

اليمكن االعتراف بها كذوات  ,محوالت( بالفعل ,ميائي من خالل خصاائصاها )نعوتيوجودها السا 
في حالة تعالقها مع موضاااااااااوعات القيمة وتشاااااااااارك في مختلف العوالم القيمية وموضاااااااااوعات  إال
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اليوجد تحديد ممكن    ,آخربتعبير   ,كانت مساااااااتهدفة من الذوات  إذا إالالقيمة بدورها ليسااااااات قيما 
في رؤيا تسااااتبطن البوح عن ذات  ,(15) ((بوضااااعها في عالقة مع الموضااااوع وبالعكس إالللذات  

 آفاق  إلىلوجود تتساامى به وتخرح من محدوديتها   آخرومنشادة لخلق واقع    ,لواقعمشاتتة رافضاة ل
طر مدياته وتنفتح نوافذه على مساااااارات مهيمنة يعمل  أفي نزاع تت األناليقيم  ,هي جديرة بها خرى أُ 

 في الجانب البطولي خاصة. لها باجتهاد
 :في المعلقة على باألناينفتح القول و    
 

 :الفخـــر    
توصااااااايف يهيمن على  أثناء في  بروز خاص للذات أبعادهاالقول بالفخر ثيمة يندرح في   يأتي   

 إن)) ,ت مالمحهااوتمظهر  ,باألنا أشادتانفتاح فضاءاتها عبر استحضار محاور مفاصل وجدنا 
بالبيئة  ثم بارتباط حياة الشااعر    ,اساتقراء النصاوص الشاعرية الفخرية اساتقراء مرتبطا بواقع البدوي 

ذلك الذي  أسااابابيكشاااف عن ضااارورة ربط   ,معها من اضاااطراب وهموم وقلق وما يجمالطبيعية 
ماجبلت عليه   غلبها علىأ وسالوك ومخاوف بمساببات يرتكز  أخالقشااع في شاعر الجاهليين من  

 ,واشااااااتداد على المصااااااائب ,ووضااااااوح في الساااااالوك  ,للحرية وحبّ  ,للضاااااايم إباءعربي من  طباع ال
 المصااادر هذه ,(16)  ((وتفان في موضااع االسااتغاثة والنجدة  ,ايز والتحديمومكابرة في موضااع الت

تحيل  عبر مشااااااااهدم لعنترة في مجال الفخر المتضاااااااخّ  باألنالتعريف لالتي تولت البوح  ذاتها هي
بادور  اإلشااااااااااااااادةالقول بهاا عبر  جااءالتي منهاا القول باالقوة  البطولاة التي عرف بهاا,مالمح  إلى

عبر الفخر بذات  األناالذات باساااااااااتخالص رموز وجدت في الواقع الحي مساااااااااميات خضاااااااااع لها 
غمراتهاااا على الخوض في  الفاااائقاااة القااادرةو  الحرب التي تجاااانس القول بهاااا مع مياااادين ,الثيماااة

 :القتالمجال  عنترةبها  تميز  بشجاعة
 (17()7)*ِم ااطّب بأخذ الفارس المستلئ    ي  ااإن ُتغِدفي دوني القناع فإنن             
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 ,القول بها جاءالمعلقة يتعالق مع توصاااااايف المعارك التي    فخر عنترة في  بالقوة في اإلشااااااادةو    
تراكم صااافات وجدت   إلىيحيل ل  المغوار المتفرد بقوته دون اآلخر لبطلادور  ب يصااارح  فضااااءمع 
 وهو ما أراد له البروز في فخره. محيطا شامال لهاذاته في 
تبدت فخرا  إشااادةعبر   لملمح يقف النص في التصااريح بهالقول بالسااماح فقد جاء اختزاال  أما   

تجهر ل   البطل تعالقت مع صااافات للفخر لدى العربي مهيمنة  فهذه الصااافة ,باألنا  أصااايلةبمنطقة 
في  قيمية للعرب وماتضاامه ثقافتهم النسااقية, وقد  وجد عنترة بتعالي الذات وتعالقها مع متحددات

 :, قالمكانا خصبا لها للفخر بذاته الفعل الشعري 
 (18)سمٌح مخالقتي إذا لم ُأظَلِم    أثني علي بما علمِت فإنني              
باسااااااتئصااااااال منابع  ,قوة الذات  إلىتعود  ساااااامة  إلى  إحالةالقول بالظلم في مجال الفخر   ءوجا   

يفتح عنها يحيل لقيم في األنا تتبنى فاعلية  مدىمع  األناتنمو عنها مرتكزات تكشااف عن تعالق 
 :لها عنترة البروز في معرض الفخر الذاتي وهو يمارس الفعل الشعري عبر معلقته أرادخاصة 

ذا ُظِلْمُت فإن ُظلمي باسل              (19)مّر مذاقته كطعم العلقِم       وا 
عن قيم تعيد   تتأتىأما القول بشاااارب الخمر فيتلمس التدليل على مسااااالك مشااااتملة على معان    

منافذ تتعالق   تأكيديتبنى  إجراءاالعتراف الشاااااااعري لها   يأتي ,مسااااااااحات إلبرازنمط خاص    إقامة
 تأثيراتتفصح عن   إشاراتترسم التي    ,في الزمان والمكان المحدد ببيئة الجاهلي  مع الواقع الحيّ 

فيما نحسااااب  ,فالخمرة في الشااااعر الجاهلي لم تكن)) ,خاصااااة في الزمان البعيد  أعرافماثل لها تت
التفوق   إلىوجساادت الشااخصااية الجاهلية في نزوعها   ,بل حلقت في عالم القيم ,ميدانا للمتعة فقط

الساايما عندما   ,وتمثلت ماكان يعتريها من شااعور باالنتقاص والصااغار ,على الصااعيد االجتماعي
الخمرية الجاهلية كانت   أن  إلى  إضاااااااافةهذا   ,كانت الهيئة االجتماعية تحاول تجريدها من تميزها

الفنااء في النفس  وثيقاة الصاااااااااااااالاة باالقلق العميق الاذي بثاه الشااااااااااااااعور بحتمياة األحياانفي بعض 
المنحنى وتأكيد القول به في معرض الفخر بالذات هذا نا على  فاشاااااااااااااتغال األ ,(20)((اإلنساااااااااااااانية

تحقق عناه رغباة علياا برفض الواقع الاذي ينوء األناا تحات أو إسااااااااااااااقااط ت ,يهادف إلى تحاد خااص
 :سيطرته لظروف خاصة تميز بها عنترة



 أ.م.د. مرمي عبدالنيب عبداجمليد     معلقة عنرتة: قراءة يف هواجس الذات ومتوالياهتا

 80    2020جانفي ، 3ج   12العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 ولقد شربُت من المدامِة بعدما      ركَد الهواجر بالمشوف الُمْعَلمِ           
ِم             (21()8)*بزجاجة صفراء ذات أسارٍَّة      قرنت بأزهر في الشمال مفدَّ

وقد نهج عبر القول بالشرف إلى تضمين معان تشكلت عن حدود لصور توزعت على تركيب    
وبشااااااااااااااكال تترادف في معاانياه آلياات تعياد القول  ,خااص لهااجس األناا وعالقتاه مع البيئاة واآلخر

تصاب في موضاوعة الفخر التي وجدنا مشااهد خاصاة في النص بإجابات مضامرة تحتل تداعيات 
 :إلى دور األنا مكتنزة مالمح تميز بها عبر تميز يشدّ  ,تآلفت للقول بها

 (22)مالي وعرضي وافر لم ُيْكَلِم  تهلك     اربت فإنني مسافإذا ش          
الذي تملك   ,القول بالجودوتعالق القول بالشاااارف مع عالمات دالة على تضااااخم دور األنا مع    

في  الموضاااوعة الشاااعريةبالوصاااف به اساااتبطان مؤثرات تمظهرت بها محاور تنشاااد إلى التعريف 
 :وتفتح تجلياته في الفعل الشعري  ,المنحى ذلكالتي تجمعت فيها ثيمات تؤكد  الفخر

ذا صحوت فما أقّصر عن ندى               (23)ميوكما علمِت شمائلي وتكرّ  وا 
مت الكشااااااااااف بوضااااااااااوح عن  وهذه    اآللية التي تنضاااااااااادت بها المعلقة عبر القول بالفخر ترسااااااااااّ

اسااااااااتحضااااااااار دور األنا الذي يراهن على إبراز مالمح خاصااااااااة به عبر الفعل الذاتي الذي تملك 
  .صفات تعالقت بالبطل الذي تعارفت على سيمائه مؤشرات البيئة في المكان والزمان

يتجلى وصااف المعركة المترشااح في أبعادها اإلشااادة بدور األنا في ميدان  نفسااه المسااار وفي   
وما تمتلكه من   ,يعيد رسم إطار خاص للذاتل  ؛شخصيالمضمون  اليبنى على غاية يتحرر فيها 

الوصاااااف لما يدور في ميدان الحرب ارتباط  ؤيا األنا عبر الوصاااااف واساااااترساااااالوفي ر  ,امتيازات
قوة األنا عبر اتفاق ضامني في مضامار يهيم صاورة تنتج   تؤصال  ,تجلى في ورود حركة خاصاة

عبر امتالكه لمتحددات فتح ترساااااااااااايمها في  ,كما عرفته الثقافة النسااااااااااااقية عند العرب  ذات البطل
 هاتتموضاااع عن ,خاصاااة في القول بتوصااايف المعركة ول الشاااعري بإساااهاب كشااافت عنها مناحالق

 :ظور النفسي لألنامتواليات تقوم على التدليل بهاجس الداخل في المن
 ا لم تعلمياهاّل سألِت الخيل يابنة مالك       إن كنِت جاهلة بم        
 اة ُمكلَّااامِ انهد تعاوره الكم  إذ ال أزال على رحالة سابح              
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 د القسي عرمرمِ ايأوي إلى جه  طورا يجّرد للطعان وتاارة              
 (24()9)*أغشى الوغى وأعّف عند المغنِم   أنني    يخبرِك من شهد الوقيعة        

 صاااااياغتهاوتجهر المعلقة ضااااامنا بمكنونات يتسااااالل في فضااااااءاتها اقتباس األنا لمشااااااهد أعاد    
 السااااامةوهذه   ,صااااافات انتظمت في ذات البطل االفتراضاااااي تملكالذي   ,نصااااايا في القول باآلخر

وما   ,براز مكامن الداخلألطر تمثلت إلشاااااااعري إثبات خاص ال نصاااااااهالتي أحال لها عنترة عبر 
بهاا إلى عاالم واقع حياث الخروح إلى مضااااااااااااااماار يعياد تقييم األناا عبر  الولوحمن آثاار يرياد  فياه

 :عبر الميدان الفعلي للبطل امتالكه لمساحات فريدة يتميز بها في الواقع الحيّ 
 مِ اان هربا وال مستسلعِ مْ ال مُ         زالااهُ نِ  اةُ مَ ه الكُ كرِ  جٍ ومدجَّ           
مِ اقمُ  عوبِ ق الكُ دْ ف َص قّ ثَ بمُ       ي بعاجل طعناةٍ له كفّ  جادْت             وَّ
مِ اليَس الكريُم على القنا بُمحَ   فَشَكْكُت بالرمِح األصّم ثياَبُه                رَّ
 مِ ايقضْمَن ُحسن بنانه والِمعَص     ُه    اَ السباِع يُنْشنفترْكُتُه َجَزَر           
 بالسيف عن حامي الحقيقة ُمْعِلمِ  وِمَشكِّ سابَغٍة هتْكُت فروَجها              
مِ اااهتَّاك غايات التِّجار ُملَ       تا   ااَرِبٍذ يداُه بالِقداِح إذا ش            وَّ
 مِ ااااَنواِجَذُه لغير تبسُّ أبدى       ُدُه   ااالما رآني نزْلُت ُأري          
 مِ ابالِعْظلِ  ُخِضَب الَبناُن ورأُسه    ا    ااعهدي به مدَّ النهار كأنم         
 َذمِ ااابمهّنٍد صافي الحديدِة ِمخْ      ُه   ااُ فطعنُتُه بالرمح ثم علوت         
بِت ليس بتوأِم  ٍة     ُيحذىااابطٌل كأن ثيابُه في َسْرحَ           (25()10)*نعاَل السِّ

لما يريد أن يكونه عبر اللجوء إلى   نموذجاأُ  مداهفي  يرسموهذا التعالق الذي يحيل إليه نصيا    
حالتها إلى   ,فضاء يفتضه القول بدور األنا العالي في ميدان الحرب فتوصيف أحداث المعركة وا 

للوصول إلى مكامن تهتم بدور خاص لألنا وهو يبوح بشكل منظم عن مستويات   سعىيالتشكل  هذا  
تتحدد فيها روابط تجتر من المكان   حينما تحيل المعلقة إلى إشارات ضمنية ,وفاعليته به الحدث

صيغ لبنى تشتغل على إرضاء الذات خالل حكاية الحدث المترسم إبراز ماتحتله األنا في المكان  
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خاصة  مالمحرصد ل وذلك بذكر إشارات تحيل إلى واقع النزاع ,يستند إلى الواقع ,من دور عال
 :لعنترة تؤشرها المعلقة في النتاح الشعري 

 مِ اإْذ تقِلُص الّشفتان عن َوَضَح الف   ِفْظُت ُوصاَة عّمي بالضحى   ولقد ح       
 مِ ااااُ تَغْمغغير غمراتها األبطال  ي     افي حومِة الَحْرِب التي التشتك       
 يااااعنها ولكني تضايق ُمْقَدم    م أِخْم   اااإذ يّتقون بَي األسّنَة ل       
 مِ ااايتذامرون  كررُت غير ُمَذمَّ   م     ااالما رأيُت القوَم أقبَل جمُعهُ        
 مِ ااااأشطاُن بئٍر في َلَباِن األْدهَ   ا    ااايدعون عنتَر والرماح كأنه       
 دمِ اااااوَلباِنِه  حتى تسرَبَل بال   ره   اااما زلُت أرميهم بُثْغَرِة نح       
 مِ ااااابعبرٍة وتحْمحُ  إليِه      وشكا اااافأزَوَر من وقع القنا بلبانِ        

 ياااامحاورُة اشتكاى     ولكان لو علم الكالم مكّلملو كان يدري ماال       
 (26()11)*دِم اولقد شفى نفسي وأذَهَب سقمهااا       قيل الفوارس ويك عنتَر أق       
يتعالق معها الفعل  ُأسااااااااالوبية ترجع في أبعاده آليةالمعركة تفي تصاااااااااوير  االساااااااااترساااااااااالوهذا     

مواقف تحددت مدياتها في النص المتمثل  تضامّ في المعركة التي  ,الشاعري مع الفعل الذاتي لألنا
وقد كان لذلك آثاره في )) ,بُأسااالوب خاص لعنترة ,اإلفصااااح عن أحداثها وعناصااارها وشاااخوصاااها

وأن يعلو الفن الشاااااااااااااعري الجاهلي على الواقع  ,ير المباشااااااااااااارأن يغلب التعبير الرمزي على التعب
التي  ,الحقيقي ليصاااابح الشااااعر من خالل هذه الصااااور بناء لغويا مجازيا حافال بالرموز والمعاني

تقودنا إلى الكشااااااااف عن التوترات المختلفة التي كانت تحكم العالم الشااااااااعري وما يتصاااااااال به من 
الشاعري مساتندا إلى  النصماذجه الخاصاة التي أبرزها في  ولعل انتقاء ن ,(27)((المواقف والقضاايا

تبدت متعالقة مع الموضااااوع األساااااس للمعلقة وهو القول بدور الذات   خاصااااة به  حساااااساااايةو أداء  
 .وهواجسها

 
 :ةـــخاتم   
 األنا.و  ,الحبو  ,الطلل :ت عبر القول بامعلقة عنترة قراءة خاصة للذا حترشّ    
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حاجة األنا للتواصاااااااال مع مسااااااااارات   لتصااااااااريح عن هاجس يفتّض يتبنى النص افعبر الطلل      
ي فتح في الذات حساااااااااااا خاصاااااااااااا الذ  ,فها الرحيلكانت موجودة في مكان يحتضااااااااااان تداعيات خلَّ 

مترشااحة  ,مسااافات تمارس قسااوة حادةفالمكان بين األنا والحبيبة تفتحت فيه    ,كبيرلمكامن وجع 
 .قدرة لرده األنايمتلك  م واقع الحيل الذي يترسّ من ال
 ,البعد ووصاااااف الحبيبةو  ,البوح :بينما يتكشاااااف القول بهاجس الحب في المعلقة عبر تداعيات   

  مع مسااااتويات البوح عن هاجسااااه المتمركز في فضاااااء يتعالق  إلىحينما تجلت تمظهراتها لتحيل 
 العاشقة. تضم أبعاد خاصة في الذات

وكانت  ,وشااااجونه ,األنا أحالمعنها  تكشاااافللتصااااريح بتداعيات ت اً سااااار القول باألنا م ضاااامّ وقد    
عبر  ,أبعاادهعن    اإلفصاااااااااااااااحالتجربة الحيااتياة الخااصااااااااااااااة لعنترة هي المثاال الذي تتوخى المعلقاة  

 لحدودمسااتندة  األناعريف عن  تبال أخذتفكان الفخر ثيمة   ,ةالشااعري  الصااياغةخاص في  ُأساالوب
 ينتمي إليهاالذي  البيئةمن  مساااااتلمساااااارات تعالقت مع دور   إلىوتوقها   ,دواخل الذات  تحتضااااان

وأنسااااقها الثقافية وما تعارفت عليه من  تخص مالمح بيئته لمديات  إخضااااعهيحرص على   ,األنا
في  األناعن مزايا  اإلفصااحالزمانية المكانية الدور الذي يتوصاف لديه   األحداثوقد تملكت  ,قيم

 آفاق  إلىرح من حدودها  ختتسااامى به وت ة لوجودومنشاادّ   ,اقعهارافضااة لو ح عن ذات  تصاار   صااور
 الشرف. ,شرب الخمر ,الظلم ,السماح ,القوة :بر القول باعخرى هي جديرة بها أُ 

ببروز الذات عبر   اإلشااااادة  من أحداث جسااااام وقد تجلى عبر وصااااف المعركة وما يدور فيها    
وما تمتلكه من ميزات   ,ناهإطاًر خاصاااا ألترسااام مضاااامين تالكشاااف عن  تتبنى  بأحداثالتصاااريح  

   المتميزة. مالمحهل عالمات عبر مضمار الميدان الفعلي الذي يضمّ  ,تؤصل سمات البطل

   :الهوامش
رسااااااالة ماجسااااااتير  ,إبراهيمصاااااااحب خليل  ,الغربة والحنين في الشااااااعر العربي قبل اإلسااااااالم .1

 . 68 :1988 ,أيلول ,الجامعة المستنصرية ,اآلدابكلية  إلىمقدمة 
رسالة ماجستير مقدمة  ,مؤيد محمد صالح اليوزبكي ,اإلسالمالبطولة في الشعر العربي قبل   .2

 . 73 :1984 ,جامعة الموصل ,اآلدابكلية  إلى
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دار الحقائق بالتعاون مع ديوان   ,1983 ,3ط  ,يوساف اليوساف  ,مقاالت في الشاعر الجاهلي .3
 . 121 :المطبوعات الجامعية بالجزائر

 ,غني صاطبان سالماند.  ,الجاهليتين  االرتباط بين الزمان والمكان في لوحتي الطلل والرحيل .4
جمادى   ,(2العدد )  ,(1المجلد )  ,تصاااااااادرها جامعة واسااااااااط ,اإلنسااااااااانيةمجلة واسااااااااط للعلوم  

  . 164 :م 2005حزيران  ,األولى
وهو ترجيع   ,والتردم مثل الترنم  ,الموضع الذي يسترقع لما يصيبه من الوهن    :( المتردم1)*

 .الصوت بتحزين 
 -هاا    1385بيروت   ,دار صادر للطباعة والنشر  ,دار بيروت للطباعة والنشر ,ديوان عنترة .5

  . 15 :مطابع دار صادر ودار بيروت ,م 1966
 .واء في البيت موضع بعينه ( الج2)*     

  . 15 :الديوان .6
  .وأهلنا نازلون بهذه المواضع  ,عبلة نازلة بهذا الموضع :( يقول3)*      

  . 16 ,15 :الديوان .7
  .الخالء  :واإلقفار اإلقواء( 4)*     

  . 16 :الديوان .8
مجلة  ,سااااااااااعيد محمد الفيومي .د  ,فلساااااااااافة المكان في المقدمة الطللية في الشااااااااااعر الجاهلي .9

 ,المجلد الخامس عشااار, العدد الثاني  - (اإلساااالميةسااالسااالة الدراساااات  ) اإلساااالميةالجامعة  
 .RESEARCH\ARA\WWW.IUGAZA.ED.PS : 261 ,2007 ,يونية

 . 28 ,19 :ينظرو  . 16 :الديوان .10
 . جعلهم يزأرون زئير األسد ,األعداء :( الزائرون 5)*     

  . 16 :الديوان .11
 أفريقيا ,الشااااارق )المغرب( أفريقيا ,محمد نظيف :ترجمة  ,برنار توساااااان ,ماهي السااااايميولوجيا .12

  . 22 :2ط ,2000 ,لبنان( -الشرق )بيروت

http://www.iugaza.ed.ps/ARA/RESEARCH
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 :الوضاااااااااوح  ,بوالجمع غرو  ,حده  :غرب كل شااااااااام  ,( االساااااااااتباء والسااااااااابي واحد6)*      
ن الروائح تفور ساااميت فارة المساااك أل ,تاجر العطارفارة   .موضاااع التقبيل  :المقبل ,البياض

  . األسنانمن  :العوارض ,الحسن والصباحة :القسامة ,منها
  . 28 :ينظرو  , 18 ,17 :الديوان .13
 ,الهالل دار ومكتبة منشااااااااورات  ,مفيد قميحة .د   :قدم له وشاااااااارحه ,شاااااااارح المعلقات الساااااااابع .14

  . 270 :م 2003 ,بيروت
 ,جمال حضاااااااري  .د   :ترجمة ,جوزيف كورتيس  ,السااااااايميائية الساااااااردية والخطابية  إلىمدخل  .15

ط   ,العاصاامة(-منشااورات االختالف )الجزائر ,لبنان( -الدار العربية للعلوم ناشاارون )بيروت
1, 2007: 27 . 

كااظم حماد  د. ,جادلياة العالقاة بين الفكرة )الميتاافيزيقياة( وخصااااااااااااااوباة القصاااااااااااااايادة الجااهلياة  .16
 –حزيران   ,جمادى األولى  ,(2( العدد )1المجلد ) ,اإلنساااااانيةمجلة واساااااط للعلوم   ,المحراث
  . 137 :تصدرها جامعة واسط  ,م 2005

  .لبس الالمة  :استألم ,حاذق عالم  :طب , اإلرخاء :( اإلغداف7)*
  . 23 :الديوان .17
  .المكان نفسه  .18
   .المكان نفسه  .19
 ,دار طالس للدراسااااااااات والترجمة والنشاااااااار   ,حمد الخليلأ  ,في الشااااااااعر الجاهليظاهرة القلق   .20

  . 198 ,197 :1989 – 1ط ,دمشق
 :المشاااااااوف ,حرا األوقاتشاااااااد  جمع الهاجرة وهي أ  :الهواجر  ,مرالخ  :( المدام والمدامة8)* 

أي  :بأزهر ,ما من خطوط اليد والجبهة وغيرهماوه  ,جمع السااااااار والسااااااارر :األسااااااارة  ,المجلو
  .بالفدام  الرأسمسدود  :مفدم ,أزهر بإبريق

  . 24 ,23 :الديوان .21
  . 24 ,السابق .22
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  .المكان نفسه  .23
  .الكثير  :العرمرم ,التداول  :التعاور ,من صفة السابح وهو الضخم  :( نهد9)*

  .25 :الديوان .24
رة جمع جز   :الجزر  ,الصااالب    :األصااام  ,الصااالب    :الصااادق  ,التام الساااالح   :المدجج(  10)*

  إلىالدرع التي قد شاااااااك بعضاااااااها   :المشاااااااك ,التناول :النوش  ,وهي الشااااااااة التي أعدت للذبح
مايحق  :الحقيقة ,وقيل الرجل التام السااااااااالح  ,نه الزردإلى أوقيل مساااااااااميرها يشااااااااير  ,بعض

علم نفسااااه أي شااااهرها بعالمة يعرف بها الذي أ   :المعلم  بكساااار الالم ,عليك حفظه أي يجب
 بأنهويدل عليه    إليهالذي يشااااااااار   :والمعلم بفتح الالم ,في الحرب حتى ينتدب األبطال لبرازه

راية ينصاااااابها  :الغاية ,دخل في الشااااااتاء :شااااااتا  ,السااااااريع  :الربذ  ,فارس الكتيبة وواحد الساااااارية
السريع   :المخذم  ,نبت يختضب به  :العظلم  ,بالتجار الخمارين  أراد ,الخمار ليعرف مكانه بها

  .الشجرة العظيمة  :السرحة ,القطع
  . 27 ,26 :الديوان .25

صاااياح ولجب اليفهم  ,التغمغم , األسااانان :وضاااح الفم ,التشااانج والقصااار    :( القلوص11)*
 ,الجبل الذي يسااااااااتقى به  :الشااااااااطن ,قتالالحض على ال  :التذامر  ,الجبن  :الخيم ,منه شاااااااام 

  .الثقب في أعلى النحر  :الثغرة ,الصدر :اللبان
  . 30 ,29 :الديوان .26
 ,1980 ,عبد الرحمن محمد إبراهيمالدكتور   ,الشااااااعر الجاهلي قضاااااااياه الفنية والموضااااااوعية .27

  . 188 :بيروت ,دار النهضة العربية للطباعة والنشر

 ادرـــالمص
غني صااااااااااااااطبااان  د.ا ,والمكااان في لوحتي الطلاال والرحياال الجاااهليتيناالرتباااط بين الزمااان  •

 ,( 2العدد )  ,(1المجلد ) ,تصاااااادرها جامعة واسااااااط ,مجلة واسااااااط للعلوم اإلنسااااااانية ,ساااااالمان
 .م  2005حزيران  ,جمادى األولى
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رسالة ماجستير مقدمة  ,مؤيد محمد صالح اليوزبكي ,البطولة في الشعر العربي قبل اإلسالم •
 . 1984 ,جامعة الموصل ,آلدابإلى كلية ا

كااظم حماد  د. ,جادلياة العالقاة بين الفكرة )الميتاافيزيقياة( وخصااااااااااااااوباة القصاااااااااااااايادة الجااهلياة •
 –حزيران   ,جمادى األولى  ,(2( العدد )1المجلد ) ,مجلة واساااااط للعلوم اإلنساااااانية ,المحراث
 .تصدرها جامعة واسط   ,م 2005

 -هاا    1385بيروت   ,دار صادر للطباعة والنشر  ,دار بيروت للطباعة والنشر ,ديوان عنترة •
 .مطابع دار صادر ودار بيروت  ,م 1966

 منشورات دار ,مفيد قميحة .د  :قدم له وشرحه ,شرح المعلقات السبع •
 .م  2003 ,بيروت ,ومكتبة الهالل 

دار  ,  1980 ,حمن محمدإبراهيم عبد الر   د.  ,الشاااااعر الجاهلي قضااااااياه الفنية والموضاااااوعية •
 .النهضة العربية للطباعة والنشر 

 ,دار طالس للدراسااااااااات والترجمة والنشاااااااار   ,أحمد الخليل  ,ظاهرة القلق في الشااااااااعر الجاهلي •
 . 1989 – 1ط ,دمشق

رسااااااالة ماجسااااااتير  ,صاااااااحب خليل إبراهيم ,الغربة والحنين في الشااااااعر العربي قبل اإلسااااااالم •
 .الجامعة المستنصرية  ,مقدمة إلى كلية اآلداب

مجلة  ,سااااااااااعيد محمد الفيومي .د  ,فلساااااااااافة المكان في المقدمة الطللية في الشااااااااااعر الجاهلي •
 ,المجلد الخامس عشاار, العدد الثاني  -الجامعة اإلسااالمية ) ساالساالة الدراسااات اإلسااالمية ( 

  .2007 ,يونية
أفريقيا  ,أفريقيا الشااااارق )المغرب( ,محمد نظيف :ترجمة  ,برنار توساااااان ,السااااايميولوجياماهي  •

 . 2ط ,2000 ,لبنان(-الشرق )بيروت
 ,جمال حضاااااااري  .د   :ترجمة ,جوزيف كورتيس  ,مدخل إلى السااااااايميائية الساااااااردية والخطابية •

ط   ,عاصاامة(ال-منشااورات االختالف )الجزائر ,لبنان( -الدار العربية للعلوم ناشاارون )بيروت
1, 2007 . 
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دار الحقائق بالتعاون مع ديوان   ,1983 ,3ط  ,يوساف اليوساف  ,مقاالت في الشاعر الجاهلي •
 .المطبوعات الجامعية بالجزائر 
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 شعرية التشكيل السردي في القصص العباسي

 م.د هالة فتحي كاظم
                                            

 المقدمة 

يسلط بحثنا الضوء على الفن القصصي أو الحكائي عند أدباء العصر العباسي , والذي      
ظهر بعدة أشكال , منها )القصص الوعظية والفلسفية والرمزية والفكرية أو المعرفية ( وهي قصص  

غلب اهتمت باإلنسان وتهذيبه النفسي والخلقي ومشاغله الفكرية وأسئلته األزلية والوجودية , ونجد أ 
هذه القصص في رسالة الغفران ورسالة المالئكة للمعري وحكايات أخوان الصفا وغيرها من  
المؤلفات . وقصص الزهاد والمتصوفة وأهل الكرامات كما في النثر الصوفي وكتاب البصائر  
والذخائر واإلمتاع والمؤانسة للتوحيدي . والقصص الفكاهية أو النوادر التي شاعت في كتب 

سيما كتاب البخالء . أما القصص العاطفية وقصص المغامرات فنجدها في كتاب ألف الجاحظ ال
ليلة وليلة . وهناك شكل آخر من القصص وهي القصص الخيالية مثل قصص الحيوان وأشهرها 

 قصص كليلة ودمنة .                                                                                       

ولمعرفة مدى النضج السردي لهذه القصص , وما أسهمت فيه من انجاز في مجال تحقيق شعرية 
النثر العباسي, كان البد من دراسة نماذج منها وفق آليات التشكيل السردي في القصص . وقد  
 اعتمدنا بذلك على ثالثة مستويات هي ) السردية اللغوية والسردية السياقية والسردية الزمكانية (
, وقد جرت دراسة السردية اللغوية وفق محورين , األول )الصيغ السردية والسارد( والثاني  
)مستويات اللغة المسرودة (. أما السردية السياقية , فقد أوضحناها من خالل تسليط الضوء على  
  جانبين , األول )السرد وتشكيل الشخصية ( والثاني ) السرد وتشكيل الحدث(. في حين ركزنا في 
 .دراسة السردية الزمكانية على محورين , األول ) السردية الزمانية ( والثاني ) السردية المكانية(
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وتنبع أهمية هذا البحث من تسليطه الضوء على موضوع مهم في التراث األدبي , ودراسته   
دراسة نقدية حداثوية , وكان هدف الدراسة األهم هو اإلحاطة بكل جوانب الموضوع , والتطرق  
للعديد من المحاور التي لم يسبق اإلشارة إليها في الدراسات السابقة , أو قد أشير لها بصورة 

براز الجوانب الجمالية , وهو ما تكفله الدراسات النعرض قدية  ية تفتقر إلى التركيز والتقصي وا 
 . الحدي

 المدخل

يعد الوقوف على تعريف مصطلح ) السرد ( أمراً  في غاية األهمية بالنسبة لقارئ النص النثري 
أبجديات قراءة هذا ليتمكن من الدخول لعالم النصوص األدبية النثرية وهو ُمحّصن بمجموعة من  

 النص بما يتيح له معرفة مراد الكاتب والهدف الذي يرمي إليه من خالل طرح هذا النص األدبي. 

والسرد هو دراسة القص واستنباط األسس التي يقوم عليها وما يتعلق بذلك من نظم تحكم إنتاجه  
في دراسات شتراوس ، ثم  وتلقيه ، ويعد علم السرد احد تفريعات البنيوية الشكالنية كما تبلورت 

تنامى هذا الحقل في أعمال دارسين بنيويين آخرين منهم تودورروف وجيرارجينيت وروالن بارت 
وغريماس ، ويمكن القول إن هذا الحقل قد اكتسب مسميات ودالالت اصطالحية حديثة بوصفه  

لحقل الوريث الشرعي  فرعاً  ثانوياً  من حقل أشمل هو الشعرية أو األدبية ، ويمكن أن نعد هذا ا
لكل الكشوفات النقدية الخاصة بنظم الصياغة في القصة والرواية أساساً  ، كما انه يتسع ليستوعب  
جميع مظاهر القص أو السرد التي تتجلى في أجناس أدبية أخرى كالشعر أو الدراما أو بعض 

أو تلك التي قد تتجلى في  أشكال التعابير غير األدبية المتوفرة في الصحافة أو المقالة األدبية 
. إن ما يعنينا في دراستنا هو التعبير األدبي ذو الطابع السردي ، ألن األدب ( 1)بعض الفنون 

مظهر من مظاهر تجلي الفكر ، والسرد فن من فنونه ، ومن ثّمة يمكن القول بأن السرد بوسائطه 
وسائل دورانها فيما بين  أفراد   وأنواعه المتعددة هو إحدى طرق نقل األفكار والقيم ووسيلة من 

 
 . 6جريدة الثورة صمقال في من يخاف السِردية / فاضل ثامر /  ينظر :( : 1)
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  . (2)المجموعة الثقافية واللغوية الواحدة وفيما بينهم وبين غيرهم ، وأداة من أدوات صنع الوعي العام
لقد تعددت الدراسات التي تناقض موضوع السردية واتخذت اتجاهات كثيرة ومناهج متباينة، وقد 

ية والمستويات الثالثة التي تشكلها وهي ) الراوي  انشغل المنّظرون المحدثون بدراسة البنية السرد
والمروي والمروي له (، وميزت دراساتهم عند الحديث عن السرد بين ثالثة عناصر هي الحكاية  
والخطاب والنص ، وال يسعنا في هذه العجالة مناقشة هذه األبعاد وعرضها لكثرة ما كتب حولها 

من ناحية أخرى ، لذا سنشير إلى مكونات السرد عندما   من ناحية ، ولمعاناتها من التكرار والخلط
يكون ذلك ضرورياً  إلضاءة النصوص موضوع الدراسة ، علماً  أن أي عمل سردي هو شبكة  
من العالقات العضوية قوامها اإلنسان والزمان واللغة والمكان وان الفصل بين عنصر وآخر إنما  

باألنواع السردية وأشكالها فهي كثيرة ومتنوعة تشمل يكون لغرض يستدعيه البحث . أما فيما يتعلق  
كل ما روي عن السابقين من أقوال أو قصص أو حكايات وأخبار ، كما نجد مادة سردية في  
األساطير والخرافات وأيام العرب وقصص األمثال واألشعار وفي القرآن الكريم وأحاديث الرسول  

أدب الرحالت واألسفار وفي المغازي والسير ) صلى هللا عليه وعلى آله وسلم ( ونجدها في 
والقصص الشعبي وفي المقامات وفي النوادر وفي المؤلفات األدبية العربية الموسوعية الكبرى 
وكذلك المؤلفات اللغوية والتاريخية والدينية الشرعية لثرائها بالشواهد واألخبار والتضمينات المختلفة 

  ا ، وقد تبدو هذه األشكال واألنواع السردية متداخلة ومختلطة،  اآلراء والمواقف والشهادات وما إليه
عن السابقين أو الغائبين  إال إن القاسم المشترك بينها هو السرد والرواية والنقل ، نقل الالحقين

 .  (1)عن الشهود

  والذي يعنينا من كل هذه األشكال النصوص التي تنطبق عليها قوانين الشعرية، وما كانت وليدة

وعلى الرغم من تعدد اتجاهات علم السرد في   فكير اإلبداعي والقصدية األدبية في التأليف.الت
التفاعل مع النص األدبي الحكائي فإننا نميل للقول المؤيد لكون تلك االتجاهات مكملة لبعضها 

التعامل مع نصوص    ال مختلفة ، فكل نظرية أدبية واتجاه يكمل باألساس االتجاه اآلخر لذا يمكن
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هين فكريين محددين تتضح من خاللهما أركان من خالل اتجا ،النثر العباسي موضوع الدراسة
 وهما :  الداللية(  –السردية  –المنهج البنيوي )الحكائية 

ـــــ اتجاه ) جيرار جنيت ( : ويتلخص في التفاعل مع النص بالمعطيات التالية ) البنية السردية ،  ـ
 الراوي ، المروي له ، الصيغة السردية ، الصوت السردي ( .

ــير إليه من األنظمة الفكرية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اتجاه ) روالن  بارت ( : ويتلخص في ما يريد النص أن يشـ
 واالجتماعية التي يكمن وراءها استخدام المستوى السردي بهذا الشكل المحدد .

فمن خالل المزج بين هذين االتجاهين يمكننا إن نتفاعل مع النصــــــوص النثرية المختارة للتطبيق  
ية في العصــر العباســي : ) الخبر ، القصــة ، المقامة ( والدراســة ، ومن أشــكال النصــوص الســرد

أما   ولعل هناك الكثير من األشـكال األخرى ، ولكنها لم تتميز بالنهج السـردي كاألشـكال السـابقة.
لق  والتغيير الذي  الشــــــــــــــعرية فتهتم بفنيـّة العـمل األدبي وجـماليـته, وهدفـها البحـث عن اإلبداع والخ 

ــة متفردة من أديب آلخريحقق التميز والفرادة في ال ــعرّية هي لغة خاصــــــ ومن , تأليف واللغة الشــــــ
عصـــــر لعصـــــر. وهي تعمل على تحطيم اللغة العادية وا عادة بنائها ثانيًة  , في أنســـــاق  تركيبية  
ــان. وهي لغة تكثيف وغرابة, لغة  وعاطفية  جديدة . أي إنها تقّدم صـــــــــــورة جديدة للحياة واإلنســـــــــ

ــدم,   ــتخدم كل ما تتيحه اللغة من تؤلف ما ال يأتلف, تصــ تعبر إلى حيث اإلدهاش والســــحر, وتســ
مكانات كالمجاز واالســــــــتعارة واألســــــــطورة والرمز وكل ما توحي به من تجريد ومن  فضــــــــاءات وا 
إمكانات جمالية وفكرية . ويترابط في اللغة الشـــــعرية المســـــتوى الصـــــوتي مع المســـــتوى الداللي , 

 .3لكن فهم عنصر منها خارج نظامها المتكامكما إنها ُتمثل بنية وظيفّية ال يم

)) ان  ومصطلح الشعرية يعد أفضل المصطلحات وأيسرها في اإلفصاح عّما تحمله من مفهوم .  
وبما إن 4 بذاتها ((  الشعرية ليست اال علماً  للغة الخاصة ذات االغراض الجمالية المقصودة

مفاهيم الشعرية تدور حولها ، إذ " يمكن اللغة هي المنظومة األساس للنص األدبي ، نجد أن 
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تطويع لغة النثر لتكون لغة شعر عن طريق االنزياح كما يرى جان كوهن أو عن طريق االنحراف 
وعن   5كما يرى ياكوبسن والشكالنيون الروس, أو الفجوة ـ مسافة التوتر ـ عند د. كمال أبو ديب 

بالتخييل كما يرى ابن سينا والسجلماسي   طريق المحاكاة  كما ذكر ذلك أرسطو والفارابي، أو
وحازم القرطاجني , في حين يرى الجرجاني ، أن الشعرية تكمن في المجاز وقد أفاض في شرح 
ثباته. لقد تطورت الدراسات حول الشعرية وتعددت مناهجها االمر الذي أفرز لنا   هذا المفهوم وا 

شعرية المحاكاتية, والشعرية الـتأثرّية, والشعرية  عدداً  من الشعريات منها ) الشعرية األسلوبية , وال
ولكل شعرية من هذه  6التعبيرية, والشعرية الموضوعية , والشعرية البالغية , والشعرية اللسانية (

ن كان هناك تداخل بين   الشعريات مجالها الخاص ونقادها ومنظروها الذين يتبّنون منهجها وا 
األشكال, إال إن الشعرية األسلوبية هي األقرب إلى منهجنا في دراسة األنماط جميعها بشكل من 

النثر العباسي ألنها تنطلق من مبدأ أساسي وهو إن الوصف اللساني غير كاٍف لتحديد خصوصية  
كل نص إبداعي , ألنه يبحث عن القواعد الجمالية العامة التي تنتظم النصوص الفنية , وتحديد 

في كل نص أدبي, وضرورة إيجاد معايير خاصة تمّيز بين الوقائع   الخصائص الفنية الفردية 
 العادية التي يشتمل عليها النص , والوقائع األسلوبية المنافرة , أي تلك التي تؤثر في المتلقي .

بأن األسلوب ال يتشكل   - وهو رائد الدراسة في هذا المجال    -وفي ضوء هذا التصور يرى ريفاتير
والتقنيات البالغية فحسب , بل إن البنية األسلوبية في نص معين تكمن من الصور والمجازات 

في سلسلة من العناصر المتوقعة التي تدخل في عالقة تعارض مع العناصر غير المتوقعة, فكل  
 أسلوب يشتمل على سياق ونقيضه.  

ن اإلجراءات األسلوبية مرتبطة مة كل إجراء ارتباطًا وثيقًا بادراك القارئ لها, ذلك إن قي هذا وا 
أسلوبي تتحدد من خالل المفاجأة التي ُتحدثها في المتلقي فكلما كانت غير متوقعة كان أثرها في 

إن الشعرية مٌد هائل , والدراسات التي تناولتها من الكثرة واالتساع اذ يصعب   7نفس المتلقي عميقًا.
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نه ِمهادًا تنظيريًا أوليًا لهذا  اإلحاطة بها وتناول كل ما ُذكر عنها في مبحٍث صغير ال يتعدى كو 
 الموضوع الشائك والكبير. 

ن جملة المقوالت التي أفاضوا بشرحها والحديث عنها خرجنا بمقولة مهمة هي بمنظورنا ولكن م
المتواضع تمثل التعبير الحقيقي عن الشعرية ألنها تجمع مفاهيم عّده وآراء ومناهج ، وهي إن  

اإلبداع والتجاوز واإلدهاش ، فهي تمثل دراسة للتشكيل الجمالي واإلبداعي  الشعرية تمثل فن 
للنصوص ، والقدرة على االبتكار وخلق الصياغات الجديدة واستحضار األشكال والمضامين  
النادرة التي تدل على قدرة األديب وعمق تجربته األدبية وفهمه للتجارب السابقة وتجاوزه لها ، 

من هنا فالشعرية   قارئ ويصدمه بما يخالف توقعه ويحقق له المتعة والفائدة .األمر الذي ُيدهش ال
تهتم بأسلوب األديب أوالً  ثم بقدرته على خلق نص يتجاوز وينزاح عن النصوص األخرى بما  

                                                                                               حافزاً  لألديب على اإلبداع .                    ي يتلقى النص ويكون  فيه من ابتكار ثم بالقارئ الفاعل الذ

 شعرية التشكيل السردي في القصص العباسي

لو تلمسـنا جذور الفن القصـصـي أو الحكائي عند أدباء العصـر العباسـي ، لوجدنا النبع  
حيح إن العرب في الجاهلية قد عرفوا لوناً  الثر والشــــواهد الكثيرة في قصــــص القرآن الكريم ، صــــ 

من ألوان الحكاية في بعض قصـــــص األســـــاطير الخرافية وقصـــــص أيام العرب التي كانت تمجد 
بعض البطوالت الفردية ، وتحاول أن تجد لها مكاناً  في فن الملحمة غير إنهم لم يعرفوا الشـــــكل 

قرآن الكريم . فقد نمى الفن القصـــــصـــــي الفني المتكامل للقصـــــة إال بعد ظهور اإلســـــالم ونزول ال
ن كان في مجال الشــعر قبل مجال النثر ، لكن الباعث لهذا  عند العرب بشــكل ملحوو وســريع وا 
النمو هو احتواء الكتاب الكريم وحديث الرســــــول األمين على أشــــــكال  من القصــــــص تدور حول 

نبيين ، فكانت تلك القصص حقائق وأخبار عن أمم سـالفة وشـخصـيات بارزة وأنبياء سـبقوا خاتم ال
ــديدة  ن كانت شــــــ ــة وعواقب معينة ، فيها الكثير من العبر والمواعظ ، وهي وا  تبين مواقف خاصــــــ
اإلرتباط بالواقع ، فيها خيال خصـــــب وعجائبية ألهبت المخيلة العربية وألهمتها للســـــير في طريق 

ألخرى والترجمـة التي نقلـت تطوير هـذا الفن االبـداعي. ثم يجيء دور التمـازج الثقـافي مع األمم ا
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ــي بالذات أكثر  ــصــــــ معظم النتاج األدبي لتلك الدول إلى اللغة العربية، ليجعل تطور النثر القصــــــ
تقانا ً  ــجاً  وا  ــكال منها ما يكون خبر طريف يتحدث نضـ ــة النثرية بعّدة أشـ ، ومن هنا ظهرت القصـ

تدور حول حادث بســــــــيط به األديب وينقله وهو ما يمت بصــــــــلة إلى التاريا، أو حكاية قصــــــــيرة 
تشتبك فيها العقدة اشتباكاً ينتج عنه متعة أدبية حقيقية وتسمى الحكاية بحكاية أو نادرة إذا قامت 
على النكتة والرشــاقة وتســمى ســمراً  إذا تحّدث بها ليالً  أو رواية تضــطرب حوادثها حول حادث 

وقد بقيت هذه األشـكال مسـتخدمة من  8رئيس واحد وتكثر أشـخاصـها وتتصـادم مصـالح أبطالها .
لدن األدباء لوقتٍ  طويل، منذ ظهور أولى بوادر القصــة في العصــر اإلســالمي، وخالل العصــر 
ــروطه  ــتقاًل،  له أركانه وشــ ــفها فنًا مســ ــة بوصــ ــي، أما القصــ ــر العباســ األموي، وحتى أوائل العصــ

قت متأخر، ففي العصــر وخصــائصــه وســماته الخاصــة ، لم يظهر على الســاحة األدبية إال في و 
العباســي أصــبحت القصــة ذات شــخصــية مســتقلة تخرج عن نطاق الخبر والحادثة، وأخذ األدباء 
ــية، وكل منهم   ــصــــ ــيون يتبارون فيما بينهم لتحقيق اإلبداع والتمّيز في مجال الكتابة القصــــ العباســــ

قصــصــية،   يبحث عن هوية خاصــة به، ويحاول ترجمة تجربته الخاصــة التي يعيشــها إلى أعمال
طريقتـــه أو على األقـــل يجعـــل ظاللهـــا تنعكس على جوانـــب تلـــك اإلبـــداعـــات، فكـــان لكـــل منهم 
ــي، والتي قد تتأثر في كثير من األحيان بواقعه الحياتي  ــصـــــ ــرد القصـــــ ــة في الســـــ والذاتي الخاصـــــ

ــمونية  ــكلية والمضـــــــ ــهم في خلق المعالم الشـــــــ ــياء تســـــــ ووجهة نظره حول المجتمع، كل تلك األشـــــــ
ية التي يكتبها األديب خالل مســيرته اإلبداعية، والتي يحاول تطويرها من خالل للنصــوص الســرد

اإلطالع على التجـارب الســــــــــــــابـقة ، والتســــــــــــــلح بمختلف الثـقاـفات والمعـارف المتنوعـة، فمن أبرز 
مظاهر شــــعرية القص في النثر العباســــي هو ذلك اإلبداع الخالق والمجادل لواقعه الفعلي، وتراثه 

ز في أطر الخلق اللغوي وأشـكاله، ألن الشـعرية توجد مع وجود القصـدية األدبية الخاص، والمتمي
ظهرت العـديـد من  والرغبـة في الخلق واإلبـداع والتميز ونضــــــــــــــوج التجـارب وتحقيق اإلنزيـاحـات.

) القصصص العظظةة عاللسسصلةة عالرمةية عاللكرية  األشـكال القصـصـية في العصـر العباسـي منها 
ــئلته األزلية التي ا   أع المعرفةة ( ــاغله الفكرية وأســ ــي والخلقي ومشــ ــان وتهذيبه النفســ هتمت باإلنســ

 
 . 157ص  \الفاخوري حنا  \ينظر : تاريخ األدب العربي  8



 م.د. هالة فتحي كاظم     شعرية التشكيل السردي يف القصص العباسي

 96   2020جانفي ، 3ج   12العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

والوجودية، ومنها القصـص التي تضـمنتها رسـالة الغفران ورسـالة المالئكة للمعري ورسـالة حي بن 
ــفا، وقصـــــص الزهاد والمتصـــــوفة وأهل الكرامات كما في  ــينا وحكايات إخوان الصـــ يقظان البن ســـ

ــتجاد من النثر الصـــــــوفي وكتاب ال ــة للتوحيدي وكتاب المســـــ ــائر والذخائر واإلمتاع والمؤانســـــ بصـــــ
) القصص فعالت األجواد ألبي القاسم علي بن عبد المحسن التنوخي، وغيرها من الكتب وهناك 

ــاق والمحبين وأهـل اللهو وهي كثيرة ومتـناثرة في كـتب األدب العصافلةصة (  التي ـتدور حول العشــــــــــــ
كما يدعوها البعض في   ) القصصصصصصص اللكاهةة أع ال عادر (ات. أماوفي كتاب ألف ليلة وليلة بالذ

تـلك التي تهتم بحكـاـيات الحمقى والمغفلين والمجـانين والبخالء وأصــــــــــــــحـاب العـاهـات وغيرهم من 
اـلذين يقعون في مواقف محرجـة ـتدعو للســــــــــــــخرـية والضــــــــــــــحـك كـتب الجـاحظ خير من اهتم بـهذه  

يان والحوالن وكتاب البخالء الذي خصصه لهذا القصص والسيما كتاب البرصان والعرجان والعم
الشـــكل القصـــصـــي ومثله كتاب البخالء للخطيب البغدادي، وهناك حكايات بهلول وحكايات جحا 
التي تعد من أروع الحكايات الشـعبية. وهذه األشـكال جميعها أو األعم األغلب منها هي قصـص 

ن هناك شــــكل آخر من القصــــص هي واقعية مســــتقاة من الواقع وأبطالها أشــــخاص حقيقيون، ولك
وأشـهرها قصـص كليلة ودمنة وقصـة تداعي الحيوان  ) قصصص الحيعا  (القصـص الخيالية، مثل 

، التي يخوضــها ) قصصص الماامرا  عالرحت  الخالةة (على اإلنســان في محكمة الجن، وهناك 
والحيوان والكثير من أبطال لهم صــــفات خيالية وفيها نجد تداخالً  لعالم اإلنســــان مع عالم الجان  

المدن والعوالم غير الحقيقية، ولعل أفضــــــــــل تلك القصــــــــــص ما نجده في حكايات ألف ليلة وليلة 
 مثل قصة السندباد البحري أو قصة الشاطر حسن وغيرها من القصص األخرى .

ولمعرفة مدى النضـج السـردي لهذه القصـص وما أسـهمت فيه من انجاز في مجال تحقيق شـعرية 
 عباسي ، ال بد من دراسة نماذج منها وتسليط الضوء على أهم جوانب اإلبداع فيها النثر ال

  مصصصاذج تفبةقةة 
 تعتمد دراستنا آلليات التشكيل السردي في القصص على ثالثة مستويات هي : 
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 الساعةة : السردةة   –أعالً  
وتتمثل هذه السردية اللغوية في عالقة الصيغ السردية بالسارد ، وفي مستويات السرد  

اللغوي بعد أن تتشكل هذه الصيغ . ونستطيع دراسة هذه السردية اللغوية في هذه المجموعة من  
 خالل محورين ، األول : الصيغ السردية والسارد ، والثاني : مستويات اللغة المسرودة . 

 ص الصةغ السردةة عالسارد :ص
إن الصيغة تمثل األداة الفاعلة في النص القصصي ، كما إنها تعد األداة الطيعة للقاص  
وتحدد هوية النص وأبعاده الزمكانية ، أما السارد فهو الشخص الذي يقوم بالسرد ، والذي يكون 

لحكي نفسه ، مع المسرود  شاخصاً  فيه ، وهناك على األقل سارد واحد لكل سرد ماثل في مستوى ا
له الذي يتلقى كالمه ، وفي سرد ما قد يكون هناك عدة ساردين يتحدثون لعدد من المسرود لهم  

، وتتمثل العالقة بين الصيغ السردية والسارد في القصص النثرية بجميع  9أو لمسرود واحد بذاته 
 الغائب / الراصد ( .                   أنواعها في جانبين : ) السارد الحاضر / المشارك ( ، ) السارد 

 صص السصصصارد الحاضر :
ويعني به الســارد المشــارك في ســياق القصــة وأحداثها من خالل اســتخدامه ضــمير المتكلم ، أي 
ــارد حينئذ   ــه ، ألن السـ ــارد نفسـ ــلنا من خالل السـ ــية تصـ ــصـ ــور القصـ ــاهد والصـ إن األحداث والمشـ

قصــة وكأنه شــخصــية من شــخصــيات القص . انظر هذه يكون حاضــراً  ومشــاركاً  في أحداث ال
حّدث األصصصمعي قا: : عقع  حرب بالبادةة اتصصصس  بالبصصصرق عتلاقم األمر في ا حت  القصــة : " 

قا: : فُبعث ُ  عأ ا  –مشصصصصص  ال اا في الصصصصصصسش بي  المةشصصصصصي  عامتمععا في المسصصصصصمد المام  
ف ذ  لي فدخس ُ  فعمدت  في   – حي ئذ غتم إل  القعقاع ب  ضصصصصصصصرار اللةاري فاسصصصصصصصت ذ   ظسة 

مسصة يخسع بةراً  لع ة لص  حسعب فخّبرتص  بممتم  القعم فص م صل حت  ألصل الع ة ثم غسصصصصصصصصصل  شصصصصصصصصص 
قا: : فدظا ي لأللل فاسصل م   يدة    –ف تت  بةي  عتمر  –الصصلحة عصصا: : ةا مارية غدي ا 

اللرا  ، بتمر ثم اسصصصتسصصصق  ماشً   فشصصصرا  عمسصصصش فاضصصصس  ظس  عم   ثم قا: : الحمد   ماش 
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ثم اخذ رداش ُ  فارتدى ب  ظس  تسك   –البصصصصصصصصرق ، بةي  الشصصصصصصصام مت  يادي شصصصصصصصكرُ  هذ  ال عم 
مسة   فسما دخل صسصصصصصّ  ركعتي  ثم مش   -قا: األصمعي : فتمافي  ظ   استقباحاً  لةي    –الش 

األحةاش م   إل  القعم فسم تبق   م لة اال ُحسصصّص  إظظاماً  ل  ثم مسا فتحّمصصصل ممة  ما كا  بي 
              10" عهع سيد القعم بلعس  . –الدةا  في مال  ع  ض 

ــيرة لوجدنا بان الســـارد فيها ال يرصـــد الحدث من الخارج لكنه يمثل    ــة القصـ لو تأملنا هذه القصـ
شـخصـية من شـخصـيات القصـة ، وذلك باسـتخدام الكاتب ضـمير المتكلم ) ُبعثتُ  ، اسـتأذنتُ  ،  

ركته دخلتُ  ، وجدتهُ  ، خبرتهُ  ، فتجافيتُ  ( فكل هذه األفعال قام بها الســــارد نفســــه أثناء مشــــا
في الحدث . وتتفاوت الصـــيغ الســـردية الدالة على الماضـــي والحاضـــر والمســـتقبل وفقاً  لمعايشـــة 
الســارد للحدث ، فكلما كان الســارد معايشــاً  للحدث زادت الصــيغ الدالة على الحاضــر والمســتقبل 

ي ، ولكن في هذه القصـة نجد الصـيغ الدالة على الماضـي هي المهيمنة ، ألن السـارد ) األصـمع
 ( يروي لنا حكاية وقعت له قديماً  .

 صص السصصصارد الاائب :

ــاهد لألحداث التي يرويها عن غيره من دون أن  ــد أو المشــــــ ــارد الغائب أو الراصــــــ ونعني به الســــــ
يتدخل فيها ، وذلك من خالل اســتخدام ضــمير الغائب ، على العكس من الســارد الحاضــر الذي 

ــارد في أن يكون فـــــــاع واحـــــــد .يعّبر عن رغبـــــــة الســــــــــــــــــ                         ال ً ومفعوال ً في الحـــــــدث في آن ٍ
ــارد نجده في ) قصـــــــــص ألف ليلة وليلة ( ، ففي هذه القصـــــــــص نجد  وخير مثال على هذا الســـــــ
شــــخصــــية شــــهرزاد وهي الســــارد لكل قصــــص الليالي ، ال تشــــارك في األحداث بل ترصــــدها من 

ــة ــيات أي قصـــ ــية من شـــــخصـــ ــت شـــــخصـــ نما هي   الخارج ، أي إنها ليســـ من تلك القصـــــص ، وا 
بسا ي أي ا شـــــخصـــــية خارجية تســـــرد األحداث وترصـــــدها دون التدخل فيها . انظر هذا النص " 

المسك السصصصصصصعيد ا   كا  ه اك تامر م  التّمار كثير الما: عالمعامت  في البتد قد ركب يعماً  
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في خرم  ،  ةضصصصصرب في بعض البتد ، فاشصصصصتّد ظسة  الحر فمسا تح  شصصصصمرق عحع يد  عخرج
عألصل كسصصصصصصصصصرق كصا ص  معص  عتمرق ، فسمصا فرة م  ألصل التمرق رم  ال عاق فصاذا بعلريص  فعيصل القصامصة 
عايد  سصصيد د ا م  ذلك التامر عقا: ل  : قم حت  أقتسك مثل ما ماش  ال عاق في صصصدر علدي  

 . 11فقضي ظسة  لساظت  . ثم مذب  عبفح  ظس  األرض " 

ولعل شــــــيوع هذا النمط في العملية الســــــردية يرجع إلى إن الســــــارد الغائب ال يميل إلى 
الفعالية المباشـرة مع الحدث ، وليس عنصـراً  فاعالً  في األحداث ، بل يكتفي بالرصـد والتسـجيل 
ــيغ  لألحداث الحياتية المعبر عنها في نســـــيج القصـــــة ، كما إن العالقة بين الســـــارد الغائب والصــ

ة تتوقف على طبيعة معايشــة الســارد للحدث القصــصــي ،  فكلما كان معايشــاً  للحدث في الســردي
زمن الحضـور أدى ذلك إلى اسـتخدام الصـيغ الفعلية الدالة على الحاضـر والمسـتقبل والتي تتمثل 

تفعــل ( ، بينمــا حين يروي حكــايــات وقعــت في الزمن  –نفعــل  –يفعــل  –في صــــــــــــــيغ ) أفعــل 
الفعلية الدالة على الفعل الماضــي هي المهيمنة ، إال إن هيمنة الصــيغ الماضــي ، تكون الصــيغ 

ــتقبل في نصــــــوص الليالي تعزى إلى اعتماد جزء من العملية  الفعلية الدالة على الحاضــــــر والمســــ
 السردية فيها على ) السرد الحواري ( .

د صا  " قصالص  لص  العمعة فليد تلع   بتدكم ا قصا: ل صا : إ  في بتانظر هـذا النص :   
الدعر العاسصصصصصصصعة الرحبة عاللعال  الةا عة السذيذق عالمةا  الاةيرق العذبة عاألفعمة الفيبة عالسحعم  
السصمي ة عالا م اللثيرق عكل شصيش فيب عالخيرا  الحسصا  التتي ال ةكع  مثس   إال في الم ة 

ل لي هل التي عصصصصصل ا ا تعال  لعباد  الصصصصصالحي  . فقال  العمعة : قد سصصصصمع  هذا كس  فق
ةكع  للم م  سصسفا  ةحكم ظسةكم عيمعر في حكم  عأ تم تح  يد  ، عان  أذ ب احد م كم أخذ 
ذا أراد أخرمكم م  بيعتلم عاسصصت صصصل شصص فتلم . فقا: ل ا الرمل : قد ةكع  ذلك   أمعال  عأتسل  عان
ر فقصصالصص  العمعة : إذ  عا ةكع  الفعصصام السفيد عالعةي الظريد عال عم السصصذيصصذق م  المع 
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لو تأملنا هذا النص الحواري  12"  عالظسم سصصصصصصصصصمصاً   اقعصاً  عتععد أفعمت صا م  األم  ترياقاً  افعصاً .
 .لصيغ الفعلية الدالة على الماضيلوجدنا الصيغ الفعلية الدالة على الحاضر أكثر من ا

 صص أ ماط الساة السردةة :

 القة حميمة من خالل اعتماد الكاتبإن العالقة بين العملية السردية ومستويات اللغة وأنماطها ع
في الســـــــــــــرد على الجانب اللغوي، واعتماد الجانب اللغوي على الموروثات الثقافية والحياتية التي 
شـكلت وعي الكاتب ، وتتمثل أنماط اللغة السـردية في القصـص في ) لغة الحياة اليومية ، واللغة 

 الشاعرية ( .

ـنا نعني بهـا اللغـة األدبـية البليغـة التي ال تســــــــــــــتخـدم تعبيرات أمـا عن ) لغـة الحـياة اليومـية ( ، ـفإن
معجمية غريبة عن روح العصــر ، كما إنها ال تســتخدم تعبيراٍت وألفاظاً  ســوقية ال ترقى إلى لغة 
الفن . فهي تمتاز بوضــــــوحها وبســــــاطتها وقربها من فهم عامة الناس وأذواقهم أي إنها مزيج من 

 نظر لهذه القصة التي ذكرها التوحيدي في كتاب البصائر والذخائر :اللغة اليومية واألدبية ، لن

" اظتل  بعض ال عك  ) ملردها أ عك عهع األحمق عقيل العامة الماهل ( عكا  م  الراساش  
الممدعدي  ) أي المحظعظي  ( فميش بفبيب ، فقا: الفبيب : إذا كا  غداً  فاحتلظ بالبع: 
حت  أميش عأ ظر إلة  فاحكم ظسة  ، فسما ظاد الفبيب قا: المريض : ةا ظبد ا كاد  مثا تي 

 شق مما حبس  فسما ت خر  بس ُ  الساظة ، قا: الفبيب : ما هذا ! إ ما أمرتك أ   عا ت
تحبس ُ  في إ اش ، فسما كا  الاد ماش الفبيبُ  فاذا هع قد أخذ بعل  في آ ةةٍ  خضراش فقا: ل   
: ةا هذا أخف   ألم ةك  في الد ةا قارعرق ةماج ا ك   ت خذ  في قد:ٍ  عمض  ، فسما ظاد 

ِرج ا إال ما  الفبيبُ  ع  ذا العسيلُ  قد أخذ البع: في قد:ٍ  م  خشبٍ  عماش إلة  عقا: : أ   ح  ان
 ظر  في هذا الماش عأصدق ي ظ  أمري هل ُيخافُ  ظسيّ  م  هذ  العسة ا قا: الفبيبُ  : أما 
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 ،13  إذ حسصّلت ي فت بد أ  أقع: لك : أ ا خائد م  أ  تمع  م  هذا العقل ال م  هذ  العسة . "
نجد إن لغة القصة سهلة وسلسة ومن مألوف الحياة اليومية ، ولعل القصص الفكاهية من أكثر 
القصص التي ُتؤثر هذه اللغة البسيطة ، ولكن هذا ال يعني عدم اعتماد باقي األشكال القصصية  

  أما اللغة الشاعرية التي نجدها في بعض القصص فنعني بها تلك اللغة التي تعتمد على   .14عليها
تماثل الوحدات الصوتية ، مثل تماثل المقاطع الصوتية ، وتماثل الجرس الصوتي ، وتماثل النبر  
، والتنغيم والمفصل ، والجهر والهمس ، والشدة والرخاوة ، واألصوات التكرارية ، والصفيرية ، أي  

كثرة في إنها لغة ذات إيقاع وموسيقية تمنح القصص أجواًء شاعرية ، ومثل هذه اللغة نجدها ب
  حكايات ألف ليلة وليلة ، بل تكاد تلك الحكايات تنفرد بهذه اللغة عن غيرها من الحكايات في 

"                                                                           العصر العباسي ، انظر هذا النص :  
  السسا  ، عل  قعائم عكا  تح  اللارا حصا  يتحير في حس   اإل سا  ، عةكل ظ  عصل

) كا  ما كا  ( إل    ذلك الحصا ،  يعم الحرب عالةحام . فسما  ظرمثل أظمدق الرخام ، معد ل
الكاتب  ، إن15أخذ  ال ةام عقا: في  لس  : إ  مثل هذا الحصا  ال يعمد في هذا الةما  " 

اتج عن تماثل النهايات استعمل في هذا النص تقنية الجمل المكثفة فضاًل عن التماثل المقطعي الن
 المقطعية.

 *السردةة السةاقةة : 
ــياقات النص القصـــصـــي الممثل في  ــكيل سـ ــياقية العالقة بين الســـرد وتشـ ــود بالســـردية السـ المقصـ

 وتهتم السردية السياقية بجانبين : 16الشخصية والحدث والمواقف والرؤى 

 وتشكيل الحدث .األول : السرد وتشكيل الشخصية ، والثاني : السرد 
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 السرد عتشكيل الشخصةة : 

ــم مالمح  ــية في النص القصـــــصـــــي ، فمن خالله يتم رســـ ــكيل الشـــــخصـــ للســـــرد دور كبير في تشـــ
الشـخصـية وتشـكيلها فنياً  وداللياً  سـواء على مسـتوى وظيفة الشـخصـية ودورها الداللي ، أو على 

ركيته ، أم على مسـتوى  مسـتوى طبيعة السـرد وعالقته بالشـخصـية من حيث سـكونية الوصـف وح
الرؤية الســـردية للشـــخصـــية . ويمكن توضـــيح هذا الجانب بشـــكل دقيق من خالل دراســـتنا إلحدى 

 .17حكايات ألف ليلة وليلة وهي حكاية التاجر والعفريت

 الدعر العظةلي لسشخصةة :

ح الدور الوظيفي للشـخصـية من خالل الربط بين الشـخصـية الفاعلة والشـخصـيات  يتضـّ
 المضادة والمساعدة لها ومحور الصراع ومحور الرغبة .

 الشخصةة اإليمابةة ) اللاظصصصصصصسة ( :  ــ1

 تتمثل شـخصـية ) الفاعل / البطل ( في الشـخصـية التي تريد أن ُتحدث فعالً  إيجابياً  وهي على
 العكس من الشـــخصـــية المضـــادة ، أي هي الشـــخصـــية التي تمثل الجانب االيجابي في القصـــة ،
ــبب فعل  ــيات المضـــادة بسـ ــيات أحياناً  قد يقع عليها قهر وتســـلط الشـــخصـ غير إن هذه الشـــخصـ
غير مقصــــــود أو لظروف قهرية . وفي الحكاية موضــــــوع الدراســــــة الفاعل هو ) التاجر ( ، وهو 
ــة بالفصـــــــــل المعتاد ) التجارة ( وهو فعل إيجابي لفاعل إيجابي . لكنه يقع تحت  يقوم في القصـــــــ

ادة   ) العفريت ( ، بســبب فعل غير مقصــود ) أكل تمرة ورمى بالنواة فإذا تســلط شــخصــية مضــ 
ــاعته ( ، فيهدد العفريت بقتله انتقاماً   ــدر أحد أوالد العفريت فيقضــــى عليه لســ ــقط في صــ بها تســ
لولده. فيطلب منه التاجر أن يمهله حتى يذهب لقضـــــــــــاء ديونه وتصـــــــــــفية أموره المتعلقة وتوديع 

ه العفريت بذلك يفي بوعده ويعود وهذا فعل ايجابي آخر للفاعل هذا فيما أهله، وعندما يســـــــــــمح ل
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يتعلق بالقصــة )الرئيســية / المحورية ( ، أما القصــص الفرعية ، فالشــيو  الثالثة هم الشــخصــيات 
) الـفاعـلة / األبطـال ( ، وهم أشــــــــــــــخـاص ايجـابيون من أصــــــــــــــحـاب المـبادئ واألخالق القويمـة ، 

اس والســــيما األشــــخاص القريبين منهم ، لكن األمور تجري ضــــدهم الســــاعون في عمل الخير للن
 ويقابلون بالغدر والخيانة .

 الشخصةة السسبةة ) المضصصصادق ( : – 2

تتمثل الشــــخصــــيات المضــــادة بالشــــخصــــيات الالمألوفة التي تمارس األدوار الســــلطوية 
بقوى معينة . وفي حكاية والقهرية على اآلخرين وقد يصّرح الكاتب بهذه الشخصية وقد يرمز لها  

التاجر والعفريت صّرح الكاتب بها ، فهي ذلك العفريت الذي يريد قتل التاجر انتقاماً  لولده . أما 
في القصـص الفرعية ، ففي قصـة الشـيا صـاحب الغزالة كانت الشـخصـية المضـادة هي ابنة عمه 

قامت بســــــــحرهما إلى بقرة وزوجته ، التي ســــــــيطر عليها الحقد والحســــــــد والكره لضــــــــّرتها وولدها ف
وعجل وتسـببت بمقتل األم على يد الزوج ، وكانت تحّرض على مقتل االبن . وفي حكاية الشـيا 
صـاحب الكلبين ، نجد إن هناك شـخصـيتين مضـادتين هما أخويه اللذين قابال اإلحسـان باإلسـاءة  

هي الزوجة الخائنة   والغدر ومحاولة القتل . أما في حكاية الشــيا والبغلة ، فالشــخصــية المضــادة
التي لم تكتفِ  بالخيانة بل قامت بإلقاء الســــــــحر على زوجها وتحويله إلى كلب عندما اكتشــــــــف 

 خيانتها .

 المساظصصصصدع  : – 3

ــية  ــخصــ ــاندة لشــ ــاعدة للفاعل ، أي تقوم بأفعال ايجابية مســ ــيات المســ ــخصــ وتتمثل بالشــ
الفاعل ، تتمثل هذه الشــــخصــــيات في حكاية التاجر والعفريت بالشــــيو  الثالثة ) صــــاحب الغزالة 
وصــاحب الكلبتين وصــاحب البغلة ( ، إذ قام كل منهم بشــراء ثلث دم التاجر من العفريت مقابل 

لك نّجوه من المصــير المحتوم . في الحكايات الفرعية نجد إن المســاعدون في ســرد حكايته ، وبذ
ــفا حقيقة ) زوجته / بنت العم ( ، وما  ــاحب الغزالة هو الراعي وابنته اللذين كشـ ــيا صـ حكاية الشـ
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مارســته من ســحر على زوجته الثانية وولدها ، ثم قيامها بإبطال الســحر عن الولد ورّده إلى أبيه 
وجـة الحـاـقدة إلى غزاـلة جزاءًا على ـما اقترفـته . أـما في حـكاـية الشــــــــــــــيا صــــــــــــــاحب ، وتحوـيل الز 

الكلبين ، فالشـــــــــــخصـــــــــــية المســـــــــــاعدة هي زوجة ) األ  الثالث / الشـــــــــــيا ( ، إذ تبّين إنها جنية 
اســـــــتطاعت بفضـــــــل قواها أن تنّجي زوجها من الهالك غرقاً  بالبحر بعد غدر إخوته به ورغبتهم 

لى ديـاره إلنقـاذ ثروتـه وتجـارتـه ، ثم االقتصـــــــــــــــاص من األخوين الخـائنين في قتلـه ، والعودة بـه إ
اب وابنته التي تعرف أمور السـحر،  بتحويلهما إلى كلبين . وفي قصـة الشـيا والبغلة ، كان القصـّ
رجاعه إلى هيئته  هما الشــــــخصــــــيتين المســــــاعدتين ، إذ اســــــتطاعت فك الســــــحر عن الشــــــيا ، وا 

 ، ثم قامت بتحويل الزوجة الخائنة إلى بغلة .البشرية ، بعد أن ُمِسا كلبًا 

 محعر الرغبة :ــ 4

يتمثل هذا المحور في الرغبة التي تود الشــــــخصــــــيات االيجابية فعلها ، ســــــواء كان حلمًا أم واقعًا  
.) ـفالـفاعـل / الـتاجر( ـكان يرغـب في النجـاة من القـتل ، والعودة إلى زوجـته وأوالده وموطـنه . في 

عدون كانت منصـــّبةً على تأثر العفريت بقصـــصـــهم والعفو عن التاجر . في حين إن رغبة المســـا
ــول  ــيا يرغب بالحصــ القصــــص الفرعية هناك الكثير من الرغبات ، ففي الحكاية األولى كان الشــ
على ولد ، بعد أن ُحرم من األوالد لثالثين ســنة ، ألن زوجته األولى لم تكن تســتطيع اإلنجاب ، 

ق منها بولد ، أما رغبة الشــخصــية المســاعدة فكانت تدور حول مســاعدة ولذا تزوج من ثانية وُرز 
الشـــــــــــاب الســـــــــــتعادة هيأته اآلدمية وعودته إلى أبوه مع الرغبة في االرتباط به ، ومعاقبة الزوجة 
ــاعدة المادية والمعنوية  ــريرة . أما في الحكاية الثانية ، فرغبة الفاعل كانت في تقديم المســــــــــ الشــــــــــ

األخوة والنجاح في التجارة ، ثم ظهرت رغبة أخرى ، هي االرتباط بالفتاة  ألخويه وتجميع شــــــــمل 
التي إلتقاها وأحبها وصـــــــار يقضـــــــي كل الوقت معها ، مما أثار غيرة أخويه ، وقد كانت رغبة ) 
ــاعدة ( ، رد الجميل للزوج بإنقاذ حياته والحفاو على ثروته  ــية المســـــــ زوجته الجنية / الشـــــــــخصـــــــ

ونة . في الحكاية الثالثة كان الشـــــيا يرغب بزوال الســـــحر عنه والعودة وتخليصـــــه من األخوة الخ
إلى هيأته اآلدمية واالنتقام من زوجته الخائنة بمســـــــــــــخها لبغلة ، وكانت رغبة ) الشـــــــــــــخصـــــــــــــية 
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المســـاعدة / ابنة القصـــاب ( ، تكمن في تخليص الشـــيا من الســـحر وتقديم المســـاعدة له لالنتقام 
 حقيق هذه الرغبات بالفعل .من زوجته الخائنة . وقد تم ت

 محعر الصراع : – 5

أو غاية الفعل ، ويتمثل في األفعال الســــــــــلبية وااليجابية التي تتحقق عن طريق الشــــــــــخصــــــــــيات 
الفاعلة والمضــــادة والمســــاعدة . في الحكاية كان الصــــراع يدور حول القصــــاص ، فالعفريت يريد 

ثبات براءته وأن القتل وقع دون قصـد ، وهنا أن يقتص من التاجر ألنه قتل ولده ، والتاجر يريد إ
تكمن ذروة الصراع ، ثم يتدخل ) الشيو  الثالثة / المساعدون ( ، إلنقاذ الموقف ومنع القصاص 
ســــقاط ثلث العقاب مع كل  من الوقوع ) حل عقدة الصــــراع ( ، وذلك بســــرد قصــــصــــهم العجيبة وا 

تاجر . أما الصـراعات في القصـص قصـة حتى يسـقط القصـاص ويتخلى العفريت عن فكرة قتل ال
الفرعية فهي كاآلتي ، في قصــة الشــيا صــاحب الغزالة يدور الصــراع حول رغبة الزوجة الشــريرة 
ــل  في الخالص من ابن زوجها وأمه وذلك باســــــتخدام الســــــحر وتحويلهما إلى بقرة وعجل ، ويصـــ

األضـــحى ، فيأتيه  الصـــراع إلى ذروته عند طلب الشـــيا من الراعي إحضـــار بقرة لذبحها في عيد
بالبقرة التي هي في األصـــل زوجته المســـحورة ويحاول ذبحها وعندما يعجز عن ذلك يقوم الراعي 
بذبحها ، ويشـــــــتد الصـــــــراع احتداماً  ، عندما يقرر الشـــــــيا ذبح عجل بدالً  من تلك البقرة ، التي 

ولده المســــحور ، ليس فيها ســــوى الجلد والعظم ، فيقع اختياره على العجل الذي هو في األصــــل  
فتتســــارع أنفاس القارئ لمعرفة ما ســــيحدث ويتنامى الصــــراع حتى اللحظة التي يقرر فيها الشــــيا 
ترك العجـل رأفـةً بـه ، وذبح بقرًة أخرى بـداًل عنـه ، أمـا الحـل فيـأتي على يـد ابنـة الراعي العـالمـة 

ــحر يحّولها ــحر زوجة األب ، وتلقي عليها بســـ ــاب من ســـ ــحر ، إذ تخلص الشـــ إلى غزالة ،  بالســـ
ــاحب الكلبين  ــيا صـ ــة الشـ ــاحر ( . وفي قصـ تحقيقاً  للمقولة التي تقول ) انقلب الســـحر على السـ
يبـدأ الصــــــــــــــراع من اللحظـة التي يمتـلك فيهـا الحســــــــــــــد قلـب األخوين فيقرران قتـل أخيهمـا غـدراً ، 

لكن يأتي  واالســـــتيالء على ثروته ، ويصـــــل الصـــــراع للذروة عندما يلقيانه في البحر أثناء نومه ،
الحـل على ـيد زوجـته الجنـية التي تنـقذه وتعـيده لموطـنه وتنتقم ـله من األخوين الغـدارين . أمـا في 
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قصة الشيا صاحب البغلة ، فيبدأ الصراع من اللحظة التي يفاجئ فيها الشيا زوجته الخائنة مع 
لب ، وهذه هي عشـــــــــــــيقها ، فيظهر إنها ســـــــــــــاحرة إذ تقوم بإلقاء تعويذة عليه ، تحوله فيها إلى ك

الذروة التي يصــل إليها الصــراع ثم ينحدر باتجاه الحل عندما يأخذ القصــاب ذلك الكلب إلى بيته 
ــا ً، فتبطل ســــــــحر الزوجة ، وتعطيه تعويذة يلقيها عليها  ، فتراه ابنته وهي عالمة بالســــــــحر أيضــــــ

هذه الصــراعات   ليســحرها بدوره إلى بغلة ، أي مرةً  أخرى ينقلب فيها الســحر على الســاحر . إن
 رغم بساطتها وتشابهها إلى حدٍ  ما ، لكّنها ال تخلو من إبداعٍ وعبقريٍة في التأليف .

 فبةعة السرد عظتقت  بالشخصةة :

اعتمد الكّتاب إلى حٍد كبير في ســـــــردهم الواصـــــــف للشـــــــخصـــــــيات على الوصـــــــف الحركي ، وقد 
تخدام األفعال الدالة على الحركة ، ســاعدهم في ذلك االعتماد على اإليقاع اللغوي الســريع ، واســ 

وانعكاس ذلك على السـياق الواصـف للشـخصـية فيجيء الوصـف حركياً  . في حكاية التاجر نجد 
الكاتب ال يعني بالســرد الوصــفي للشــخصــية في لحظة الســكون ، لكنه كان حريصــًا على وصــف 

ــية في لحظة الحركة ، انظر هذا النص :  ــخصــــــــــ ار كثير الما: " كا  ه اك تامر م  التمّ الشــــــــــ
عالمعامت  في البتد قد ركب يعماً  عخرج ةضصصرب في بعض البتد ، فاشصصتّد ظسة  الحر فمسا  
تح  شصصصصصمرق عحّع يد  في خرم  عألل كسصصصصصرًق كا   مع  عتمرق ، فسما فرة م  ألل التمرق رم  

/   ، في هذا النص القصـــــــير الذي يصـــــــف فيه الكاتب ) الشـــــــخصـــــــية الفاعلة / البطل18 ال عاق "
) ركب ، خرج ، يضــــــرب ، اشــــــتد ، جلس ، حطّ  ، أكل ،  جر ( ، نجد حشــــــدًا من األفعال  التا

فرغ ، رمى ( ، وهي كلهـا أفعـال تـدل على الحركـة ، رســــــــــــــم من خاللهـا الكـاتـب حركـات البطـل 
وأفعاله ، وقد استخدم كذلك تقنية الجمل القصيرة ألنها ذات إيقاع سريع ، تناسب حركة األفعال. 

ــيات هو ذات واألم ر ذاته ينطبق على القصـــــــــص الفرعية ، فطبيعة وصـــــــــف الكاتب للشـــــــــخصـــــــ
 الوصف الحركي ، وبذات اللغة السريعة اإليقاع .

 الراةة السردةة ععم ة ال ظر التعبيرية لسشخصةة : 
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آلليات السرد بدايًة من الصيغة اللغوية وعالقتها بالسارد، مروراً    من خالل التتابع الداللي 
بالمستويات اللغوية، ونهايةً  بالتتابع السياقي للشخصية تتضح لنا الرؤية السردية للشخصية،  
وذلك من خالل وجهة النظر التعبيرية. وتتمثل وجهة نظر الشخصيات في هذه الحكاية في بعض  
المواقف االجتماعية والحياتية ، وعالقة الناس مع بعضهم البعض. إذ نجد الكثير من األمور  

ي قد يواجهها الفرد منا في حياته ، وهي قد تكون أمورًا ايجابية كالوفاء بالوعد والرفق بالحيوان  الت
وتعظيم األخّوة والحب العفيف، ورد الجميل، ومقابلة اإلحسان باإلحسان، والعفو عن اإلساءة. وقد  

، والمكر والخداع.  تكون أمورًا سلبية كالخيانة، والقتل، والحسد، والغيرة، والكره، والسحر المحرم
فالحكاية مليئة بالشخصيات المختلفة ذات النوازع المتباينة والصفات المتفاوتة، وتبعاً  لذلك اختلفت  

 المواقف والرؤى. 

 السرد عتشكيل الحدث : 
مثلما يشكـّل سرد الشخصية ملمحاً  بارزاً  في نسيج القصة، فكذلك يشكـّل الحدث ملمحاً  ال يقل  
أهميةً عن الشخصية، ألن الحدث ال بد أن تقوم به شخصية ما، وفي القصص العباسية نجد 

، بينما تعتمد القصص األخرى 19معظم األحداث من نمط الحدث التقليدي أي الواضح والبسيط 
لحدث المفتت، وهو الحدث الذي ُيجزأ إلى جزيئات دقيقة وُيعنى فيه الكاتب بالقيمة اإليحائية على ا

والداللية، وال ُيعنى بمشكلة تقليدية، ويبحث لها الكاتب عن الحل. بل تتتابع األحداث الجزئية 
وهذا ما نجده في  تتابعاً  تصاعدياً  أو تنازلياً  أو دائرياً  لتشكل في النهاية الحدث الكلي للقصة،  

 حكايات كليلة ودمنة وحكايات ألف ليلة وليلة دون استثناء . 

   السردةة الةمكا ةة:
المقصود بالسردية الزمانية، طبيعة التعبير عن الزمن والمكان في القصة، وتوظيفها توظيفاً  فنياً  

ا عليه السردية  ودالليا، ال يتم بمعزل عن اآلخر لذلك رأينا دراستهما في عنصر واحد. أطلقن
 الزمكانية، وتنقسم على قسمين:

 
جواد للتنوخي ، والقصص في كتاب البصائر  والذخائر نظر على سبيل المثال القصص التي في كتاب البخالء للجاحظ ، والقصص في كتاب الُمستجاد من فعالت األي 19

 للتوحيدي .
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 الثاني : السردية المكانية .      األول : السردية الزمانية .

 السردةة الةما ةة :  -
تتمثل السردية الزمانية في القصص النثرية في طبيعة التشكيل الزمني، وسوف نقتصر في دراستنا  
لطبيعة التشكيل الزمني في القصص ،على الترتيب الزمني الداخلي لألحداث المسرودة في القصة  
، ومن حيث الترتيب الزمني الداخلي ألحداث القصص فإنها تنقسم إلى قسمين : األول : الزمن  

 التصاعدي أو التاريخي أو السببي ، والثاني : الزمن المتداخل.  
: فنعني به تطور األحداث في القصة تطورًا تصاعدياً  من الماضي  ) الةم  التصاظدي (أما عن  

" عم  استلثر م  مم  العسعم عقراشق اللتب، م  غير للحاضر للمستقبل، انظر هذه القصة 
سةقاً  أال ةصيب  إال ما أصاب الرمل الذي ةظم  العسماش ا   إظما: الرعّةة فةما ةقرا ، كا  خ

شيش م    امتاة ببعض الملاعة، فظ ر ل  معض  آثار ك ة، فمعل ةحلر عةفسب، فعق  ظس 
ظي ٍ  ععرق، فقا: في  لس : إ  أخذ  في  قل هذا الما: قسةتً  قسةتً  فا: ظسّي، عقفع ي 

حراة  ظ  السذق بما أصي ب م  ، علل  أست مر أقعاماً  ةحمسع   إل  م ةلي،  االشتاا: ب قس  عان
عألع  أ ا آخرهم، عال أبقي عرائي شيئاً  ةشال فلري ب قس ، عألع  قد استظ ر  في إراحة بد ي  
ظ  اللد بةسير أمرٍق أظفي م إةاها. ثم ماش بالحمالي ، فمعل ُةحّمل كل عاحد م  م ما ةفيق  

يبق م  الل ة شيئاً . فا فسق خسل م إل  م ةل ، فسم في فسق ب  إل  م ةل  فةلعة ب ، حت  لم 
ذا كّل عاحد م  الحمالي  قد فاة بما حمس    يمد فة  م  الما: شيئاً ، ال قسةتً  عال كثيراً . عان

، في هذه القصة  20  ل لس  . علم ةك  ل  م  ذلك إال الع اش عالتعب، أل   لم ةلكر في آخر أمر "
ابعٍ زمنيٍ مرتب وتصاعدي، وجد الرجل الكنز ) فعل ماضي وهو  الوعظية نجد األحداث تسير بتت

فعل وقوع الحدث (، ثم يقوم بإحضار الحمالين لحمله ) فعل يتم في الزمن الحاضر الذي جاء 
بعد زمن االكتشاف ( ، يكتشف في وقت الحق ضياع الكنز وسرقة الحمالين له ، وهي النهاية  

 المستقبلية للحدث .  
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: فهو الزمن الذي ال يســــير ســــيراً  منتظماً  في ســــياق القصــــة . ألنه ال  تداخل () الةم  المأما 
ــتقبل على الماضــــي أو الحاضــــر ،  يلتزم الترتيب المنطقي لألحداث ، فمن الممكن أن يقدم المســ
أي إن األحداث تتداخل مع بعضها البعض على المستوى الزمني ، انظر على سبيل المثال هذا 

" عكيد مئتم فقال  : ةا سصصصصصصصصيدي ك    ائمة م  تاجر علي المصــــــــــــري : المقطع من حكاية ال
أعالدي ليسة البارحة فسم أشعر إال عشخص رفع ي ظ  األرض أ ا عأعالدي إل  أ  صر ا فائري  
في ال عاش علل  لم ةحصصل ل ا ضصرر ، علم  ة: فائري  حت   ةل ا ظس  األرض في مكا  ظس  

 محمسةً عتخترعا اً  ظس  باستي  كبيرتي  عحعل  م  غسما   ً شكل حسة العرب ، فرأي ا ه اك بااال
عرمصا: فقسص  ل م مصا ا تم عمصا هصذ  األحمصا: ع ح  في أي مكصا  ا فقصالعا  ح  خصدم التصامر ظسي 
المصصري اب  التامر حسص  المعهري عقد أرسصس ا   خذكم ع عصصسلم إلة  في مدي ة باداد . فقس   

باصداد بعيصدق أع قريبصة ا فقصالعا لي : قريبصة فةمصا بي  صا  ل م : عهصل المسصصصصصصصصصصافصة التي بي  صا عاي  
عاي  ما غير سصصصعاد السيل . ثم أركبع ا في التخترعا  فما أصصصصبش الصصصصبا: إال ع ح  ظ دكم علم 

ــنجد إن األحداث كانت 21 ةحصصصصصصل ل ا ضصصصصصرر أبداً  . " ، عند اإلطالع على الحكاية كاملةً ، ســـــ
ؤال علي المصـري لزوجته عن كيفية مجيئهم ، ليعود بنا  تسـير بترتيبها الزمني المعتاد ثم يأتي سـ 

ــؤال ، ونجد إن ذلك  ــابق للزمن الذي هم فيه حيث تم الحديث والســ إلى أحداث وقعت في زمن ســ
الســــــــــــــرد اـلدقيق لألحـداث اـلذي ـقاـمت ـبه الزوجـة ، جـعل زمن الحـكاـية يتوقف لبرهـة عن تـتابـعه ، 

ثم نكتشـــــــــف بعدها بأن الرواية ســـــــــوف ترتبط    ويبقى عالقاً  في الماضـــــــــي لرواية كل ما حدث ،
ــيما في  ــواهد عليه كثيرة الســــــــ ــتقبل القريب ، أال وهو العثور عنيناه ، والشــــــــ بحدث يقع في المســــــــ

 حكايات ألف ليلة وليلة . 

 السردةة المكا ةة :  -
ــياق القصــــص النثرية ، وذلك من خالل توظيف  ــد الســــردية المكانية ملمحاً  جوهرياً  في ســ تجســ

للمكان القصصي ، حيث ال يقف المكان عند مجرد الزمة بنائية في القصة ، بل يتجاوز  الكاتب
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ــام : األول /  ــم المكان في القصــــــــــص إلى ثالثة أقســــــــ ذلك ليحمل داللة إيحائية وكيفية . وينقســــــــ
 المكان المطلوب ، والثاني / المكان األليف ، والثالث / المكان المضاد . 

به المكان العادي الذي يتطلبه الحدث القصــصــي ويكون مناســباً    : نعني ) المكا  المفسعب (و
ــّكل األمر مفارقة كبيرة  ال شـ ــية والحدث معاً  ، وا  لوقوعه ، والمكان ينبغي له أن يناســـب الشـــخصـ
قد يتعمدها األديب أحياناً  لضــــــــــــــرورة جمالية وفنية . فلو نظرنا إلى حكايات كليلة ودمنة لوجدنا 

يها أحداث تلك الحكايات معظمها في الغابة ، ألنها تناســـــــــــب األحداث أن األماكن التي وقعت ف
ــيات الحيوانية التي تدور حولها أحداث الحكايات .  ــخصــــ ــب الشــــ من جهة ومن جهة أخرى تناســــ
وعند النظر إلى قصــص البخالء للجاحظ أو البخالء للخطيب البغدادي ، نجد أن أغلب األماكن 

طعمة أو مجالس الطعام والشـراب ، ألنها تناسـب األحداث المسـتخدمة هي المنازل أو دكاكين األ
ــيات ،  كأهل العلم والزهد والتدين  ــادفنا حكايات الشـــــــخصـــــ التي تدور حول البخل ، وعندما تصـــــ
والتقوى ، كأن يكون قارئ أو ُمحّدث أو متصـوف أو مؤذن أو قاضـي وغيرهم ، نجد إن األماكن 

عظ ، أو قصــــــور الخلفاء أو البيوت البســــــيطة ، المناســــــبة هي المســــــجد أو المجلس الخاص بالو 
ونحوها مما يناسب األحداث والشخصيات معاً  ، هذا فيما يخص األحداث والشخصيات الواقعية 
ومدى مناســــــــــبة المكان لها ، أما ما يتعلق بالشــــــــــخصــــــــــيات واألحداث الخيالية واألســــــــــطورية أو 

ــبغة الخيالية ــبيل    العجائبية ، فنجد األماكن فيها تصـــــــطبغ بالصـــــ ــبة ، على ســـــ ذاتها لتكون مناســـــ
المثال نجد في حكايات ألف ليلة وليلة إن الحكاية عندما تتعلق بشخصيات من الجان والعفاريت 
تكون األماكن غريبة الشـــــكل وعلى قدر كبير من الفخامة والغنى ، إذ القصـــــور والقاعات المليئة 

عــة بــاليــاقوت والــدرر بــالكنوز والجواهر الثمينــة التي ليس لهــا مثيــل والجــدران ا لرخــاميــة المرصــــــــــــــّ
 والذهب وغير ذلك . 

: فهو المكـان اـلذي نحبـّه ونرـتاح إلـيه ، كـالمكـان اـلذي نقضــــــــــــــي فـيه  ) المكصا  األليد (أمـا عن 
مرحلة الطفولة أو الذي له ذكريات محببة في نفوســنا ، أي انه مكان ذو خصــوصــية لألشــخاص 

: هو نقيض المكان األليف ، ونعني به المكان الذي نكرهه  ) المكا  المضصصصصصصصاد (. في حين إن  
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ت والضياع والقهر والدمار ، أو يكون مصدر لذكريات مؤلمة ونتجنبه ألنه قد يمثل الخوف والمو 
 ، وهذه األماكن نجدها في الكثير من القصص على اختالف أنواعها . 

 الخاتمة ع تائج البحث

ونختتم البحث بطرح عصارة أفكارنا ، وغاية ما توصلنا إليه بين يدي القارئ الكريم ، ولكن قبل 
ما مدى ما شكلته هذه الدراسة من إضافة حقيقّية لمجاالت  ذلك نضع بين يديه أسئلة مهمة وهي

النقد واالنجازات البحثية ؟ فهل طرحت تساؤالت عميقة ، وهل قدمت إجابات مقنعة ؟ وألي مدى 
كانت موفقة في اإلحاطة بالموضوع وأطرافه المترامية ؟ وهل تستحق انتمائها للدراسات الشعرية 

نعرضها الحقاً  محتويةً  على إجابات األسئلة المطروحة فقد  ؟ أتمنى أن تكون النتائج التي س
تضيع الكثير من األفكار وتهّمش العديد من اإليضاحات في خضم مجريات البحث ، من هنا 

 كان ال بد لنا من أن نعتصر ذهننا ونجمع شتات كل األفكار ونصّبها في هذه النتائج اآلتية : 
للقصص النثرية في العصر العباسي توّضح بشكلٍ جلي مدى البراعة  إن هذه الدراسة السردية    :  1

واإلتقان في كتابة القصة وتأليفها ، أي إن هناك قصدية أدبية ورغبة في اإلبداع والتمّيز والتجديد  
، وهذه من أهم سمات الشعرية األدبية التي تمّيز بها النثر العباسي والسيما تلك النصوص السردية  

 ها كل سمات السرد الحديث وعناصر القصة المتكاملة والناضجة فنياً  وأهمها :التي توافرت ب

 ــ الشخصيات وخاصة الشخصيات الرئيسية التي يدور حولها الحدث .
 ــ الراوي المشارك بالحدث أو المنفصل عنه . 

 ــ وسائل التشويق المختلفة .
 ــ الحوار الداخلي والخارجي . 

 از والخيال . ــ الصور الفنية ولغة المج
 ــ التأثيرات البيئية والثقافية .

 ــ األساليب األدبية المختلفة كالسخرية والفكاهة .
 ــ االعتماد على الوصف .
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 ــ ترتيب األحداث وتسلسلها وفق بداية وعقدة وذروة ونهاية أو حل .
 ــ االهتمام باللغة الجميلة الموحية والتنويع في المضامين واألفكار .

طبيعة التشكيل السردي للنصوص النثرية العباسية انطوى على حركية وتفاعل بين أجزاء إن  :2
ياته من عوامل  لومن هنا كان ذلك التشكيل بكل آ النصوص فهي ليست بالنصوص الجامدة .

لتشكيل  اتحقق الشعرية فيها ، فهي نصوص ذات إبداع وتمّيز وحققت انزياحات على مستوى 
قتها وبعض النصوص المعاصرة لها ، واإلنزياح الذي ينطوي على  السردي للنصوص التي سب

إبداعٍ ونقلةٍ نوعيةٍ في مجال الفن النثري ، يحقق شعريةً في النص ، هذا فضاًل عما انطوت عليه  
تلك النصوص من جماليات فنية وقدرة على إحداث تأثير وخلق الدهشة عند المتلقي ومخالفة  

رية وتجلياتها ، ألنها تحدث بفعل جمالية النص وتضّمنه لعوامل  لتوقعاته ، وهي من مظاهر الشع
اإلثارة ومقومات اإلبداع ، فالنص المتصف بالشعرية هو النص الثري المليء بالمضامين  
والصياغات والدالالت واألشكال الفنية المبتكرة ، والنصوص السردية التي سلطنا الضوء عليها  

 . قت صفة الشعريةلنثرية التي استحكانت من النصوص ا
وجدنا في هذه النصوص تشكياًل سرديًا متينًا ، فيما يتعلق بطبيعة اللغة السردية وبناء : 3

الشخصيات وتشكيل األحداث والصراعات وتهيأة األماكن واألزمنة المناسبة ، وهذا البناء السردي  
نواةً  حقيقية للسرد العربي  رغم بساطته وعفويته وبعده عن التعقيد في كثير من األحيان ، لكّنه يعد  

 تطورت فيما بعد وأنتجت الكثير من النصوص .  

 المصادر
: اتجاهات الشعرية الحديثة ) األصول والمقوالت ( / د. يوسف اسكندر / دار الكتب العلمية 1
 .  2008/   2لبنان / ط –بيروت  –
                                                                                            0 2003ـ  1دار الحكايات رشاد برس ، بيروت ـ لبنان / ط  ألف ليلة وليلة / :  2
إبراهيم الكيالني / مكتبة أطلس  0ألبي حيان التوحيدي / تحقيق : د  \ البصائر والذخائر  : 3

                                                                                                                                  0ومطبعة اإلنشاء ـ دمشق )د ، ت (
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دار الفكر المعاصر ، بيروت ـ لبنان / دار الفكر ،  خوري /   تاريا األدب العربي / حنا الفا  : 4
 .     1993ـ   1دمشق ـ سورية / ط

) من   62: الشعرية الموضوعية والنقد األدبي / محمد القاسمي / مجلة فكر ونقد. ، عدد 5
    .منشورات شبكة المعلومات االنترنت (

والبنيات / إبراهيم صحراوي / الدار العربية للعلوم  السرد العربي القديم األنواع والوظائف  : 6
 .  2008  – 1الجزائر / ط  –ناشرون 

البن المقفع / قّدم له وراجعه : عصام كمال السيوفي / دار إحياء التراث العربي  كليلة ودمنة /  :  7
 .  2010ـ  1، بيروت ـ لبنان / ط

   1990، 12: اللغة في قلب الصراع / محمد رضا مبارك / آفاق عربية / ع8
ألبي القاسم علي بن عبد المحسن بن عبد المنعم التنوخي /  الُمستجاد من فعالت األجواد /  : 9

 0 1985 – 1القاهرة / ط –تحقيق : الشيا يوسف البستاني / دار العرب للبستاني 
) معجم مصطلحات ( / تأليف : جيرالد برنس / ترجمة : عابد خزندار  المصطلح السردي /  :  10
         0 2003القاهرة /  –المجلس األعلى للثقافة  /

  / تموز   8، األربعاء  7979، عدد    من يخاف السِردية / فاضل ثامر / مقال في جريدة الثورة:  11
يوسف اسكندر /   0نظرية هيرمنيوطيقية  في الشعرية  / دهيرمنيوطيقا الشعر العربي نحو : 12

 .  2008ـ  1دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان / ط
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)الوحدة الصوتية   شكالية ترجمة المصطلح الصوتي في الدراسات العربيةإ

 توطئة  والفونيم أنموذجًا(
 هللا، كلية االداب، قسم الترجمة، جامعة البصرة، البصرة، العراق د. مراد حميد العبد

 
" في اللغة العربية يتوجب علينا أن Phonemesقبل التطرق إلى مفهوم الوحدات الصوتية "

نتوقف قلياًل لتحليل وتفسير ممَّ تتكون هذه الوحدات وممَّ تتركب؟ ليتسنى لنا أن نميز بشكل واضح  
 ال يقبل الشك مفهوم الوحدة الصوتية في النظام الصوتي للغة العربية.

 
 مكونات الوحدة الصوتية:

واصل والتفاهم تتميز اللغات البشرية عن بقية اللغات بعدة ميزات جعلت منها وسيلة من وسائل الت
بين أفرادها، فدأب بنو البشر إلى تمييز هذه الوسيلة عبر تحديد رموز صوتية وضحت الطريق 
، 1لإلنسان في كيفية التعامل بين بعضهم بعضًا، فـاللغات اإلنسانية هي أنظمة من الرموز الصوتية 

كان لكل ِّ لغة رموزها امتازت بتعدد رموزها طبقاً لمتكلميها وواضعيها من لغة إلى أخرى، فبذلك 
َع عليه من لدن مجموعة من البشر، فالرمز   ضِّ د وفق ما ُتوُّ الخاصة بها، فلكل رمز صوت ُحد ِّ

" هو الشكل Grapheme" والذي يسمى أيضا بـ"الوحدة الخطية" "Written Symbolالكتابي "
ميز به عن  المرسوم لوحدات الكتابة اللغوية، في حين يجب أن يكون لكل وحدة خطية صوت تت

نظيرتها، سواء شكل واحد لصوت واحد أم شكلين لصوت واحد أو صوتين لشكل واحد،فـ"أن منهج  
تحديد الوحدات الخطية هو نفس المنهج المتبع في تحديد الوحدات الصوتية للغة كما أن الوحدة  

ها ومن ثم فان  الخطية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالوحدة الصوتية للغة إذ أنها هي التعبير الرمزي ل
للوحدة الخطية داللة فونيمية أي استبدال وحدة خطية بأخرى يغير المعنى بل أن لبعض الوحدات  

تدعى في الدراسة اللسانية   من الشكل ومضمونه  ، وهذه التركيبة2الخطية داللة صرفية ونحوية..." 
أثرها الصوتي  "، فيتراكب كل من الوحدة الخطية و Phonemeما تعرف بـ"الوحدة الصوتية" "

"، فالوحدة الصوتية Alphabeticلتشكيل ما يسمى بـ"أبجدية اللغة" أو "حروف اللغة" "

 
 .95ص ،م"1987انظر:مذكور، عاطف، علم اللغة بين التراث والمعاصرة،"القاهرة: دار الثقافة للنشر والتوزيع، -1

 . 107ص م.1976. القاهرة: دار النهضة العربية دراسات في علم اللغة،. محجوب، فاطمة - 2
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"Phoneme" ارتبطت بالوحدة الكتابية "Written Unite ل لها رمزًا يدل عليها حين " وُجعِّ
 ، فيمكننا أن نميز بين الصوت والرمز على الشكل اآلتي: 3كتابتها

 ":Symbolأواًل: الرمز"
وهو العالمة الكتابية الخطية التي نخطها بالقلم والتي ُتدرس وفقًا لألنظمة الكتابية أو اإلمالئية  
"Orthography" للغات أو ما يسمى األلف بائية اللغوية "Alphabetic فالرموز هي ليست ما "

ير عن اثر تنطقه بلسانك في أثناء الكالم بل ما تكتبه بقلمك فقط، فهو بذلك وسيلة منظورة للتعب
 صوتي معين. 

  ":Phoneالصوت"ثانيًا: 
هو اثر سمعي أو حدث نطقي ُيحسُّ به عندما ُينتج عن طريق األعضاء الصوتية المخصصة  
لكل لغة، فهو ما تنطقه بلسانك ثم تكتبه بقلمك برمزه المحدد له، فُينَظر إليه في إطار النظام  

" ال في النظام األبجدي  The phonetics System of a Given Languageالصوتي للغة"
 . 4اللغوي 

وعليه يمكننا أن نقوم بمقارنة بين كل من العنصرين السابقين حتى يتسنى لنا التمييز بسهولة 
ويسر بينهما، فمن خالل معرفتنا بالوحدة الصوتية يمكننا أن نميز بين معنى الصوت ومعنى 
الرمز، فمعنى الصوت هو ذلك الذي نسمعه أي نحسه بإحدى الحواس الخمس، وهو الذي ينبعث 

الجهاز النطقي، أما الرمز فهي خطوط كتابية تتخذ وسيلة منظورة للتعبير عن صوت  عن أجزاء
معين أو مجموعة منها ال يؤدي تبادلها في الكلمة إلى االختالف في المعنى، فالفرق بينهما هو 
اختالف بين العمل والنظر، فالصوت عملية نطقية تدخل في تجارب الحواس خصوصًا السمع 

 
 .32، صالمصدر السابق نفسه انظر: -3

وينظر:حسان، تمام، اللغة بين المعيارية و ، 45م"، ص1971، 2اللغة"القسم األول"، "القاهرة:دار المعارف بمصر، طبشر، كمال، دراسات في علم  انظر: -4

 .119م"، ص2001، 4الوصفية،"القاهرة:عالم الكتب،ط

  "الوحدة الخطية"الرمز            

 

 الوحدة الصوتية 

 

 "األثر السمعي"الصوت            

 "1"خمطط رقم
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الجهاز النطقي من حركة فتسمعه اأُلذن وتراه العين في بعض حركاته حين   والبصر وما يؤديه
أدائه، أما الرمز فهو عنوان مجموعة من األصوات يجمعها نسب معين؛ فهي فكرة عقلية ال 

 .5عضلية أوجدها اإلنسان الباحث في هذا المجال 
نها الجمل والتعبيرات، فكل لغة لها مجموعة من هذه الرموز لتتألف وفقها الكلمات ثم تتألف م

لذلك ُتعدُّ هذه الرموز الصوتية محدودة في كل لغة فيتعامل بها أبناء الجماعة اللغوية الواحدة،  
ويذهب بعض الباحثين إلى أن"أكثر اللغات تتعامل كل منها بحوالي ثالثين رمزًا صوتيًا وتتعامل 

وتيًا لكل لغة منها...وثالثون رمزًا كل اللغات اإلنسانية مجتمعة بما ال يزيد عن خمسين رمزًا ص
ن آالف الكلمات ثم ماليين الجمل..." فهذه الرموز ُتعطي للغة    6تقريبا في كل لغة من اللغات ُتكو ِّ

لِّيَها من التعبير بما  شكلها الجمالي الخطي ووقعها الصوتي اإليحائي في اأُلذن لُتَمك َِّن ُمسَتْعمِّ
نسان ليعبر بها عن أغراضه وليوافقها مع ما ينطقه بلسانه يريدون، فهذه الرموز هي من وضع اإل

لتحل محل أفكاره، فاإلنسان يحول كل ما يجول في خاطره إلى رموز"فقيمة الرموز أو الحروف 
، لذلك نجد أن اللغة بطبيعتها 7إذن ليست قيمة ذاتية طبيعية بل هي مستمدة من االتفاق العرفي"

ة منطوقة ومسموعة في حين أن الكتابة هي محاولة للتعبير تتخذ في المقام األول صورة صوتي
عن اللغة في واقعها الصوتي، ففي ضوء هذا الوصف لكل من الجانبين يمكننا التفريق بين نوعين  

 من اللغات وهما:  
 األولى: اللغة الصوتية:

ن الكلمات وا لجمل التي وهي اللغة التي تقوم بنقل المعاني عبر األصوات الكالمية التي ُتكو ِّ
تنتجها، فتتخذ من الهواء وسطًا ناقاًل لها عبر الموجات الصوتية إلى اآلذان فيسمعها السامع ليفهم 
منها ما يشاء، فاإلنسان أول ما يتعلم منذ طفولته هو ترديد األصوات وكيفية نطقها قبل أن يتعلم  

 كيفية كتابتها.

   الثانية: اللغة المكتوبة:
ُن الكلماَت والجمَل بشكل مكتوب وهي اللغة التي تنقل ال معاني عن طريق الحروف والتي ُتكو ِّ

 .8فتنتقل على شكل موجات ضوئية إلى العيون فيراها القارئ ويفهما إذا شاء 
 

 .250ص، "م2007، 1زيع، طالسعودية: دار األندلس للنشر والتو"،"الفوناتيك والفنولوجيا"النمارنة، إبراهيم ، أصوات اللغة العربية انظر: -5
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لذلك فان اللغة المنطوقة ال تنفك أن تفترق عن اللغة المكتوبة ألنهما يمثالن وجهان لعملة واحدة  
إلى نظام لغوي مكتوب ذي رموز تفي بتصوير المنطوق قدر فكل نظام لغوي منطوق يحتاج 

المستطاع حتى تحفظ خواصها األدائية، فتَتكون الرموز الكتابية محتوية لقيم صوتية محددة  
لتصور حقيقة المنطوق بخواصه ومميزاته، وهذه الرموز الكتابية قد تحمل أثرا صوتيًا واحدًا وقد  

لتي ترد به وبذلك يمكننا أن نقسم هذه الرموز الكتابية على  يتنوع أثرها الصوتي وفقًا للسياق ا
 قسمين هما:

 ".Phonemeالوحدات الصوتية " -1
 ".Allophone"التنوعات الصوتية  -2

 وع بحثنا على نوع واحد منها، وهو الوحدات الصوتية فقط.وسيقتصر موض
 

 اشكالية ترجمة المصطلح
 ."Phoneme"أو  الوحدات الصوتية

النظام الصوتي في اللغة العربية بتكونه من تسعٍة وعشرين حرفًا تحمل كل منها صوتًا يتميز 
مختلفًا بحيث يميزه عن اآلخر، إضافة إلى ستة أصوات لينة قصيرة وطويلة، تمثل كل منها قيمة 
صوتية منفصلة عن األخرى، وهذه الحروف تتشكل وفقًا لما أقررناه من رمز وصوت، وسميت 

"، وهذه الوحدات  Phoneme"أو " Phonetic Unitesباسم "الوحدة الصوتية" " هذه التركيبة
تدخل من ضمن النظام اللغوي للغة العربية والتي تربطها مجموعة من العالقات مع الوحدات  
الصوتية األخرى، ويعد مصطلح الوحدة الصوتية مصطلح مترجم قليل ما يستعمله علماء العرب 

"من  وثهم بسبب عدم االتفاق على مصطلح واحد يعبر عنه ألنهالمحدثون في دراساتهم وبح
فقد اعتمدوا بشكل كبير على المصطلح االنجليزي   9الصعب ترجمته بكلمة مفردة عربية واحدة..." 

"، فحاول علماء اللغة العرب المحدثون إيجاد لفظ مكافئ أو ترجمة تفسيرية Phoneme"فونيم" "
أكثر المصطلحات استعمااًل في الدرس الصوتي العربي فدعت  لهذا المصطلح الغربي، ألنه من 

الحاجة إلى تعريبه، فحين بحثنا بين أوراق التراث اللغوي والصوتي القديم؛ والتي تركها لنا الخليل 
وسيبويه وابن جني وغيرهم لم نجد إشارة واضحة وضوح الشمس إلى وجود مثل هكذا مصطلح  

قيقة الفونيم ولم يقتربوا من مفهومها ونستطيع أن نجزم أن الفونيم فـ"العلماء العرب إذن لم يدركوا ح

 
 .428ص ،م"2000"القاهرة:دار غريب،للطباعة والنشر، األصوات، علم بشر، كمال، -9



 هللا د.مراد محيد العبد     اشكالية ترمجة املصطلح الصويت يف الدراسات العربية )الوحدة الصوتية والفونية امنوذجٍا(

 118    2020جانفي ، 3ج   12العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

نظرية حديثة جدًا في مجال الدراسات الصوتية وأن الذي جعلهم يتطرقون إليها ما الحظوه من أن  
بينما ذهب د.كمال بشر إلى عدم موافقته  10األصوات في أية لغة من اللغات ليس لها حد معين"

ن  لهذا الرأي فقال:"أن فك رة الفونيم أو الوحدة الصوتية قديمة أدركها العرب وغيرهم من األمم وا 
بصورة غائمة ال تؤهل نفسها ألن تكون نظرية أو نظريات واضحة صالحة للتطبيق والتحليل  

، لكن ما بين أيدينا من دراسات 11الصوتي كما هو واضح من أعمال اللغويين في القديم..." 
ًا من الضبابية وعدم الوضوح لذلك ال يمكننا أن نوافق مع ما ذهب  وبحوث تحمل مفاهيم فيها شيئ

إليه المشككون بان علماء الصوت العرب القدامى لم يفطنوا لهذا األمر على الرغم من إدراكهم  
لمسائل أكثر تعقيدًا منها لذلك يمكن أن يكون لعنصر اإلهمال وعدم االهتمام بهذا الموضوع  

وتوضيحه بشكل مفصل ألنه ليس باألهمية القصوى التي اكتسبتها  جعلهم ال يركزون على بيانه
الجوانب األخرى، أو أنهم استعاضوا عنها بمسميات أخرى، لذلك لجأ الباحثون العرب المحدثون  
إلى محاولة ترجمة هذا المصطلح وتعريبه حتى يتمكنوا من وصفه وصفًا دقيقًا كي يحتوي هذا  

هي مشكلة التعدد في الترجمات واضطرابها، فقد عربه مجمع المفهوم، فواجهتهم مشكلة أخرى و 
اللغة العربية في القاهرة وباحثون آخرون إلى صيغ عدة منها "الصوت اللغوي"وعربه مترجمو 
كتاب سوسير بـ"الصوتم"وآخرون بـ"الصويتة" و "المصوت" و "صوتيم" و "مستصوت" و "الفظ" و 

" بسبب غموض المصطلح  Phoneme"" مقاباًل لـ"الفونيم"الوحدة الصوتية"، فلم يستقر أحد منها 
وشيوع اللفظ االنجليزي في االستعمال عند الباحثين العرب لذلك آثر كثير من الباحثين إلى إبقاء 

"، لكننا في هذا المقام آثرنا على أن  Phonemeالمصطلح على حاله من اللفظ األجنبي "فونيم" "
" ظنًا منا أنها أقرب Phonetic Unite" "الوحدة الصوتية"نعتمد في تعربيه على مصطلح 

، أما من ناحية المفهوم فلم نجد هناك 12المصطلحات إلى اللفظ األجنبي من ناحية المضمون 
كبير اضطراب في تحديده، فذهب اغلب الباحثين العرب إلى أن الوحدة الصوتية هي"اصغر وحدة  

الفونيم اختالفات صرفية ونحوية ومفهوميه صوتية تصلح للتحليل أأللسني وتبعث صورة 
وداللية...فالفونيم وسيلة لتحليل الكلمة إلى اصغر وحداتها الصوتية وهو يعمل كسمة وعالمة 
يجابية، طبيعتها صوتية فونولوجية تتصل في قضايا التقارب وتميز كل  تحمل إشارات سلبية وا 
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التالي ينفرد عنه...يحمل الفونيم عنصر صوتي عن غيره وتجعله يتخلف باإلشارة عن نده وب
خاصية صوتية صالحة في أن تجعله فريدًا  عن غيره؛ أي متميزًا بسمة وطابع يفصالنه عن  
غيره وقد تتشابه فونيمات في بعض وجوهما ويتوافقان في بعض خطوطهما لكن كل منهما يحمل 

ها معتمدًا على الخاصيات في نهاية المطاف ميزة خاصة يتحرى عنها عالم الفونولوجية ويعثر علي
الفونولوجية المالئمة؛ وتلك الخاصيات هي رموز صوتية يتالعب بها التنظيم في أداء المعاني 
والدالالت...أن الفونيم باإلضافة إلى ما تقدم هو في معناه المجرد مفهوم وظيفي ال تحدده إال 

في حين    13.أو قد ال يصلح..." الوظيفة التي يقوم بها ولذا قد يصلح كإشارة في ضبط المعاني ..
حدد اغلب الباحثين العرب مفهوم الوحدة الصوتية اعتمادًا على ما جاء في الكتب و الدراسات  

ها أصغر وحدة داللية صوتية غير قابلة للتجزئة إلى وحدات أصغر لها القدرة    14الغربية وذلك بعد ِّ
وتية والصرفية والنحوية والداللية، لها على التمييز والتفريق بين معاني الكلمات من النواحي الص

وظيفة أساسية في بناء الكلمات، لكنها وحدة غير معبرة عن معنى وهي منعزلة عن السياق لكن  
، فما معنى أن تكون الوحدة الصوتية غير قابلة للتجزئة؟  15قد يختلف األمر لو أصبحت جزءًا منه 

أن نقوم بتحليلها وتقسيمها إلى مقاطع اصغر   معنى ذلك أننا عندما نقول "َذاهٌِّب" فانه يمكننا
 فتكون على الشكل المقطعي اآلتي:

"ذا + ه ِّ + بٌ " ثم لو قلنا فقط "ذا" ألمكننا تقسيمها إلى وحدات اصغر أيضا وهي "ذ+ا" لكن  
ال يمكننا تقسيم"ذ" إلى وحدات صوتية اصغر، فهي اصغر وحدة صوتية يمكنها أن ُتغير معنى 

، فتمثل هذه الوحدات الصوتية أحرف الهجاء وما تحتويها من آثار 16يء آخر"الذهاب" إلى ش
سمعية وهي أصوات رئيسة انفردت بها في رسم حرف عن آخر بحيث ال تسمح ألحد أعضائها 
أن تقع في كلمة من السياق الصوتي نفسه الذي يقع فيه اآلخر، فالوحدة الصوتية المفردة تؤثر 

ن حيث تبديل أحدها ووضع أخرى محلها، فكلمة "قال" تدل على فعل في داللة الكلمة الواحدة م
القول عند اإلنسان بينما "نال" تدل على حصول شيء ما، وهي تختلف عن "قال" دالليًا وصوتيًا 
باختالف الحرف األول ذو األثر الصوتي المميز لـصوت/ق/ وصوت /ن/، فهذا االختالف منح  
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آلخر بالتالي منحها صفة تمييزية في االستعمال الوظيفي، لكل من الكلمتين وجود مستقل عن ا
فاالختالف في التركيب الصوتي حدث بفضل تغيير وحدة صوتية واحدة، فهذا التبديل في الوحدات  
الصوتية منَح اللغة العربية القدرة على توالد األلفاظ وتنميتها معجميًا بما يثريها كما في قولنا: سار  

حار ، جار...الخ فهذه الُبنى تختلف من حيث الداللة المعجمية والشكل  ، صار ، نار ، ثار ، 
الصوتي أيضا، فلكل منها معاٍن اختلفت عن نظيراتها بسبب تبادل عدد من الوحدات الصوتية  

 محل األخرى، فالوحدة الصوتية لها نوعين من الوجود في اللغة: 

ن السياق، بحيث تبرز كل خصائص األول: وجود مستقل منفرد وغير مركب إذا نطق منعزاًل ع
الصوت األصلية من حيث المخرج والصفة، فال ُينظر إلى التغييرات التي تطرأ في صفاته  
ومخارجه عندما يتركب مع صوت غيره أو يجاوره، وال ينظر أيضا إلى دوره الوظيفي في اللغة  

 ة.فهو وجود بال قيود، وهذا الوجود يمثل الجانب المعياري للوحدة الصوتي
اآلخر:الوجود المقيد في التركيب وهنا يفقد الصوت شيئًا من خصائصه ليكتسب خصائص أخرى 
نتيجة تغير في مخارجه أو في صفاته األصلية عند تركيبه أو مجاورته مع وحدات صوتية أخرى، 

 .17وهذا يمثل لنا الجانب العملي والوظيفي للوحدات الصوتية
 

وهي أصوات  -األصوات التي يتكلمها العربي في لغته فالوحدة الصوتية تهدف إلى حصر 
في عدد محدد ومعين من الوحدات التمييزية الصوتية يطلق عليها هذا   -كثيرة ال نهاية لعددها

اللقب، القصد منها أن تتحد مع وحدة أو وحدات صوتية أخرى لالتصال بين أفراد المجتمع الذي 
تكلم العربية وينطق كلمة عربية بشكلها الصحيح ثم يتكلم العربية فلو صادفنا شخصًا عربيًا ي

ينطقها مرة أخرى بتغيير احد أصواتها بصوت انجليزي فان الشخص العربي حين يسمعه سوف 
لن يلتفت إليه ألنه ال يوجد في لغته مثل هذا الصوت بالتالي ستكون الكلمة ليست من نظامه 

–ة أخرى كما رأينا في المثال السابق "قال اللغوي، فهذا لن يحدث لو غيرها بوحدة صوتية عربي
 يرتقي إلى درجة وحدة صوتية عندما يتوافر فيه شرطان أساسيان هما-إذن-نال"،فالصوت اللغوي 
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 أن يشارك الصوت اللغوي في تمييز النصوص التي يرد فيها عن باقي النصوص األخرى. -1
 ه وعزله داخل الكلمة. أن يحدث الصوت اللغوي اختالفًا صوتيًا يمكن تحديد -2

تقوم بدور أساسي وهام جدا في االتصال بين أفراد المجتمع العربي   -إذن   -فالوحدة الصوتية
" فهي   Distinctive" Featuresالواحد، فما هي إال عبارة عن مجموعة من المالمح التمييزية

اللغة مثل موضع  مجموعة من الخصائص النطقية والسمعية التي تحدد نوع صوت من أصوات 
أو من حيث الجهر والهمس والوقف واألنفية واالحتكاك...الخ، فكل وحدة صوتية 19النطق ومخرجه

منها تتميز بواحدة على األقل من هذه المالمح التمييزية التي ُتميز بها صوتًا عن آخر وتدخل  
 في تشكيلها، وتنقسم هذه المالمح على قسمين وهما: 

 :"Original Featuresة "أحدهما: المالمح األصلي
وهي التي ال يمكن االستغناء عنها، فهي التي تمثل المالمح القادرة على التمييز بين الوحدات 
الصوتية التي ينتجها المتكلم فعاًل، وعند سقوط أي من هذه المالمح في الكالم العادي يصبح من  

مالمح مميزة ألصواتها والتي  الخطورة استخالص نماذج الوحدات الصوتية بشكل كامل، فلكل لغة  
 تقوم بفصل كلماتها بعضها عن بعض.

 :"Redundant Features" األخرى: المالمح الزائدة
وهي تلك المالمح التي يمكن االستغناء عنها وتكون عادة في الكالم العادي أو غير المعتنى به، 

لفجوات مستعينًا بما سبق وقد تسقط نسبة من هذه المالمح القادرة على التمييز ويمأل السامع ا
 .20استظهاره من كلمات ُنطقت بدقة

 أقسام الوحدات الصوتية في العربية
وقد انقسمت الوحدات الصوتية في اللغة العربية على نوعين حددهما علماء األصوات وهي  

 :21تختلف من لغة إلى أخرى، هذا النوعان هما 
 "Segmental Phonemeأواًل: الوحدات الصوتية القطعية: "

وتشمل مجموعة من الوحدات الصوتية الصامتة أو الصائتة وتختلف من لغة إلى أخرى، إذ تمثل  
في اللغة العربية تسع وعشرون وحدة صوتية صامتة إضافة إلى ستة وحدات صوتية صائتة، 

ن جز  ءًا من وسميت بهذا االسم ألنه يمكن تقطيع الكالم بها إلى صوامت وصوائت، فهي ُتكو ِّ
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ابسط صيغة لغوية أو جزءًا أساسيًا من الكلمة المفردة، ويدعوها بعضهم بـ"الوحدات الصوتية 
" ألن الكالم معها يتركب منها على شكل متوالية صوتية،  Structural Phonemeالتركيبية" "

بينما   وسماها بعضهم بـ"الوحدات الصوتية الخطية" ألنها تتوالى بشكل خطي ومستقيم أثناء الكالم
" ألنها األساس Initial Phoneme يدعوها علماء آخرون أيضا بـ" الوحدات الصوتية األولية " "

 في أصوات الكالم.

 ":Supra-Segmentalثانيًا: الوحدات الصوتية فوق القطعية"
وهي صفات صوتية ذات دالالت كالمية والتي ُتنطق موازية للوحدات الصوتية القطعية وتظهر 

نما تظهر وُتالحظ حينما تضم   الكلمات احدها لألخرى،فـ"هي ال تكون جزءًا من تركيب الكلمات وا 
ويتمثل هذا النوع بمجموعة من النبرات والنغمات والفواصل و  22فقط حين تضم إلى أخرى..." 

" Post-Structural Phonemeالمقاطع، فبعضهم يدعوها بـ"الوحدات الصوتية فوق التركيبية" "
 Secondaryلوحدات التركيبية وتدعى أيضا بـ"الوحدات الصوتية الثانوية" "وذلك مقارنة با

Structural Phoneme وذلك مقارنة بالوحدات الصوتية األولية، بينما يدعوها بعضهم اآلخر "
" ألنها تعطي الكالم النغمات المطلوبة  Prosodic Featuresبـ"الوحدات الصوتية البروسودية" " 

 وحدات التطريزية" ألنها تشبه التطريز فوق القماش.ويدعوها آخرون بـ"ال
فدراستنا للوحدات الصوتية يتركز على النوع األول منها، ألننا نركز على دراستها ووصفها وهي  
منعزلًة عن السياق فيمكن أن نضع النوع األول"الوحدات الصوتية القطعية"تحت المجهر مرة أخرى 

 ل مفصل ودقيق، فتضم هذه الوحدات ثالثة أنواع وهي: لنقوم بتقسيمها وتحليل مكوناتها بشك

 :"Consonantالنوع األول: الوحدات الصوتية الصامتة"
وهي ما لها مكان نطق محدد وناطق معين في الجهاز النطقي وتتوزع بين المقاطع لتؤدي وظيفة 

الصيغة ومعناها، وتشمل يؤدي بها إلى تغيير في داللة  -الوحدة الصوتية-معينة، فعند تغييرها 
اللغة العربية الفصحى على تسعٍة وعشرين وحدًة صوتيًة وهي التي تسمى بـ"الصوامت" 

"Consonants." 

 ":Vowelsالنوع الثاني: الوحدات الصوتية الصائتة"
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" التي  Vowelsوهي عبارة عن مجموعة من الوحدات الصوتية ألصوات العلة "أصوات اللين" "
نطق محدد في الجهاز النطقي، وتضم اللغة العربية الفصحى على ست وحدات  ليس لها مكان 

 ".Vowelsصوتية وهي ما تسمى بـ"الصوائت" "

 "Semi Vowelsالنوع الثالث: الوحدات الصوتية اإلنزالقية "شبه صائت"
نهما وهي الوحدات التي تقع بين النوعين السابقين وهما"الواو والياء"وهاتان الوحدتان ُتنطقان كأ

صوتان صائتان ويتوزعان وكأنهما صوتان صامتان، وبعبارة أخرى يمكن أن نقول أنهما صائتين 
باع"وصامتين من ناحية وظيفية"وفى" فهنا يمكننا أن نستبدل  -من ناحية صوتية كما في قولنا"قال

فهذا التقسيم قد   صوت/و/ بصوامت أخرى عدة منها /ع/،/ن/،/ق/، فنقول"عفا ، قفا ، نفى".
تناول تصنيف الوحدات الصوتية في اللغة العربية إلى مجموعات يعتمد عليها المتكلم حين نطقه، 
م "الوحدات الصوتية القطعية" تقسيمًا من جهة أخرى لكن هذه المرة تقسيم من   ويمكننا أن ُنقس ِّ

 :23حيث الرسم الخطي والمحتوى الصوتي معًا، فيقسم على قسمين هما

 ":Simple Phonemeيطة"األول: وحدة صوتية بس
وهي التي تتكون من رمز خطي واحد لتدل على صوت لغوي واحد مثل صوت /ث/ وتسمى 
وحدة صوتية أوليًة، فـ"نظام الكتابة في العربية مبنيًا على حقائق صوتية من حيث وضع رمز 
ي  واحد مستقل لكل وحدة صوتية وهذا النظام يتماشى مع احدث منهج في التفكير الصوتي الذ

، فنجد أن أكثر الوحدات  24يهدف إلى تأسيس نظم كتابية للغات خالية من االضطراب والتعقيد..."
 الصوتية العربية تنتمي إلى هذا النوع.

  ":Compound Phonemeوحدة صوتية مركبة" :الثاني
وهي التي تتكون من رمزين خطيين اثنين ومحتوى صوتي واحد، أو محتويان صوتيان اثنان ورمز 

ي واحد، وتسمى هذه الوحدات الصوتية بـ"الوحدات الصوتية المزجية"، لكن هذا النوع من  خط
 الوحدات الصوتية غير موجود في النظام األلفبائي المتعارف عليه في اللغة العربية. 

ووفقًا لهذه التقسيمات يمكننا أن نتعرف على أن اغلب األصوات العربية تعد وحدات صوتية 
ها المستقل وذات داللة مختلفة في بناء الكلمة، وليس األصوات فقط بل حتى  منفصلة، لها وجود
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الحركات القصيرة تعد وحدات صوتية مستقلة ألن لها دور كبير في تغيير داللة الكلمات والقدرة  
على إثراء اللغة، أي لها قيمة بنائية أو داللية مطردة فنجد أن هناك ثنائيات كلماتية لكل منها 

ف عن األخرى وهذا بحد ذاته دليل على أن الحركات هي جزء ال يتجزأ من نظام داللة تختل
الوحدات الصوتية في العربية، فقولنا"هال َنهاك ُنهاك عن لوم امرئ" فـ"َنهاك" األولى بفتح النون 
غير "ُنهاك" الثانية بضم النون، فعلى الرغم من أن الكلمتين قد اتفقتا باألحرف تمامًا إال أن 

هما اختلفتا باختالف حركة صوت النون من الضمة القصيرة إلى الفتحة القصيرة في المقطع داللت
األول من الكلمتين، فنتج عنهما اختالف في الداللة كما لو كان التغيير هو وحدة صوتية صامتة 
لذلك تميزت اللغة العربية عن باقي لغات العالم بان لها مجموعة من الوحدات الصوتية األساسية  
والمتمثلة باألصوات الصامتة أو األصوات الرئيسة و أصوات أخرى ثانوية وهي األصوات الصائتة  
"قصيرها و طويلها"، وكالهما سويًا لهما القدرة على التفريق بين دالالت الكلمات, فقد ذهب 
اللسانيون إلى تسمية تغير وحدة صوتية من أحدى المقاطع المكونة لكلمة ما إلى وحدة صوتية  

   Minimal Pairsبـ"الثنائيات الصغرى" "-وصاحب هذا التغيير اختالفًا في الداللة أيضا   -خرى أ
" وأفضل مثال لتلك الثنائيات من الكلمات ما كانت تتركب من مقطع واحد وهي:"بحث =  
بحر"،"جمع = قمع"،"فصل= فضل"،"رأس = رأى"،"زهو = رهو"،"سجا = شجا"،"ظعن =  

ذه األزواج هي على مستوى تغيير وحدة صوتية أساسية رئيسة، ، فه25 طعن"،"عيب = غيب"
فيكون لكل واحدة منها معنى مختلف عن نظيرتها وهذا لن يكون إال بتغيير احد الوحدات الصوتية  
فيها، فصوت /ظ/غير/ط/ وقد أطلق علماء الصوت المحدثين على هذه التغييرات بـ"التوزيع 

حل آخر في كلمة فتنشأ كلمة أخرى ذات معنى مختلف مثل التقابلي" وعرفوه بـ"أن يحل فونيم م
، 26حلول/ر/ محل /ق/ في قاض، ويدل مثل هذا التوزيع على فونيمية كل من الصوتين المتقابلين"

بينما هناك مجموعة من الكلمات يتم تغيير إحدى وحداتها الصوتية الثانوية أي الحركات القصيرة 
ا تحت هذا المسمى ومثالها "قتل= قاتل= مقتول"، "نصر= أو الطويلة لذلك يمكن أن تدخل أيض

ل = ُمرَسل"، "مسَتَلم= مستلِّم"،  ناصر= منصور"، "كتب= كاتب = مكتوب"، "َنهاك = ُنهاك"، "ُمرسِّ
"مستقَبل = مستقبِّل"، وعليه فان "اختالف الحركة يؤدي إلى تغيير المعنى وتغيير الصوت في 

وغيرها 27أو ما يسمى بحروف العلة فهي تفرق بين الكلمات..."الكلمتين وكذلك الحركات الطويلة  
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من هذه األزواج كثير في اللغة العربية، لكن هناك َمْن يعد التغيير في األصوات الصامتة و 
األصوات الصائتة في كلمة واحدة من ضمن الثنائيات الصغرى، وهذا كثير ما يحدث في اللغة  

وا همال الصوائت يجعل االعتقاد بان كلمات مثل"َجَرَح =   العربية إذ أن التركيز على الصوامت
َمرَِّح" هي من الثنائيات الصغرى، لكن في حقيقة األمر هذا ال يعد منها، ألن االختالف كما يبدو 
ليس فقط اختالفًا بين صوتي /ج/،/ف/ بل حدث االختالف على مستوى الحركة أيضا فوق  

ي كلمة"َجَرَح" والكسرة فوق الوحدة الصوتية الثانية في كلمة  الوحدة الصوتية الثانية وهي "الفتحة" ف
"َفرَِّح"،لهذا يمكن أن نفهم من المصطلح نفسه"ثنائيات صغرى" هو حدوث اقل واصغر اختالف  

ويمكننا أن نقسم هذه األزواج على   28يمكن أن يكون بين الكلمات على مستوى الوحدة الصوتية
 :29ثالثة أقسام وفقًا لتغيير الوحدة الصوتية في الكلمة، وهي كاآلتي

  التقابل االستهاللي: -1
وهو تغيير الوحدة الصوتية الواقعة في بداية الكلمة، أي أن يتقابل فونيمان في أول كلمتين مثال 

 والصوتين: /ع/،/غ/ في قولنا"غيب= عيب"...الخ. ذلك صوتي/ن/،/ق/ في قولنا "نال= قال" 
 التقابل الوسطي: -2
وهو التغيير الواقع في وسط الكلمة، ومثال ذلك صوتي/ش/،/د/ في قولنا "مشى=مدى"  

 و"فرق=فسق"...الخ. 
 التقابل الختامي: -3
لفونيمات، وهو أن يقع فونيمان مختلفان في آخر كلمتين تختلفان في المعنى وتتماثالن في بقية ا 

أي أن التغيير الفونيمي يحدث في نهاية الكلمة مثال ذلك التقابل بين صوتي /ل/،/ر/في  
 قولنا"سار=سال" وصوتي /ر/،/ز/ في قولنا"فار =فاز"...الخ. 

 
 الخاتمة:

أن الوحدة الصوتية قد تكون حرفًا وقد تكون حركة ما دام تبادلها مع غيرها يؤدي إلى تغيير في 
ويمكن ألي انحراف في نطقِّ صوٍت ما يولد عنه تغيير في الوحدة الصوتية ومن  معنى الكلمة، 

ثم تغيير في الداللة، ولذلك ذهب بعض علماء اللغة إلى أن الوحدة الصوتية لها وظيفة كبرى 

 
 .28انظر: حركات، مصطفى، الصوتيات والفنولوجيا، ص -28

 .45-44، وانظر: الخولي ، محمد علي، معجم علم األصوات، ص-65انظر: الخولي، محمد علي، األصوات اللغوية، ص -29
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وهي تحديد شكل الكلمات من جهة واختالف مضمونها من جهة أخرى، فضاًل عن ذلك أن أهم  
الوحدات الصوتية في اللغة  دراستنا حول اشكالية ترجمة مصطلح  دراسة    إليها  توصلتالنتائج التي  

 العربية هي كاآلتي:

أن دراسة الوحدات الصوتية يسهم وبشكل فاعل وكبير بإيجاد أرضية كتابية خطية دقيقة  -1
" وهذه تجعل  Phonemeللغة العربية، أي أن العربية تخصص رمزًا واحدًا لكل وحدة صوتية "

المتعلم يربط بين النطق والصورة الكتابية، مع محاولة الستحداث عالمات كتابية مساعدة للداللة  
 على الصفات البارزة أو الصور الصوتية الفرعية أو التغييرات التركيبية.

أنها تضع الباحث والدارس على بداية العناصر اللغوية التي تؤدي إلى وظائف داللية قبل  -2
 لكلمة والجملة. الشروع في بحث ا

أن لدراسة الوحدات لصوتية فائدة كبيرة ألنها ُتعين األجنبي الذي يريد تعلم اللغة العربية   -3
النطق الصحيح، فهي تساعد المتعلم على موائمة جهازه النطقي ألصواتها، إذ تساعده في معرفة  

ر معرفة صفات الفروق بين الوحدات الصوتية واستيعاب نطق األصوات الجديدة على لغته عب
وخصائص الصوت النطقية والوظيفية وهي منعزلة عن السياق ألن العربية وناطقيها لهم نطق 
محدد لكل وحدة صوتية موثقًا بتحديد المخرج تحديدًا دقيقًا وشاماًل ولما هو أساسي أو ثانوي، فهو  

ك الكيفية سنة ألف وخمسمائة سنة، ومن ثم محاولة تطبيق تل1500نطق ثابت منذ ما يقارب 
 ونطقها وهي داخل السياق.

تمنح هذه الدراسة الفرصة للوقوف والبحث والتفسير في بعض المسائل المعجمية الناتجة من    -4
- وجود كلمات أو مداخل متقاربة الشكل أو مترادفة ذلك بسبب استبدال وحدة صوتية بأخرى"صقر

لكلمة في المعجم وضبط معاني سقر"،إذ تقوم الوحدة الصوتية بدور أساسي في تحديد بنية ا
المفردات وتيسير ترتيبها ومعرفة بعض التغييرات التركيبية التي تعتري األصوات، فضاًل عن انه  
لن يبَق أي معنى معجمي للكلمة حين حذف احد وحداتها الصوتية كما في قولنا"بيت" والتي إذا  

فوظيفة هذه الوحدات أنها جزء حذفنا صوت /ت/ منها لم يعد لها معنى، وهكذا بقية األصوات، 
 أساسي من أجزاء البناء اللغوي والمعجمي ومن غيره ال يمكن أن ُيفهم من الكلمة شيء محدد. 

أن يكون عارفًا بأهمية الوحدة الصوتية عند الشروع في   باحث والمتعلم في هذا المجالالعلى -5
نها تعد اللبنة التي تتشكل منها عملية الوصف أو التحليل للنظام الصوتي في اللغة العربية، أل

 كل من اللغة الصوتية والكتابية.
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يجب على الباحثين العرب تأصيل المصطلحات المترجمة من خالل ايجاد ترجمة عربية   -6
مكافاة للفظ االنجليزي، والتقليل قدر االمكان من االعتماد على المصطلحات الغربية، وخصوصا  

 ر عربي.اذا كانت هذه المصطلحات لها مناظ
ضرورة اعتماد ترجمة الوحدة الصوتية بدال من المصطلح الغربي الفونيم المعرب من االنجليزية   -7

Phoneme . 
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بناة مدن االمصار وما تالها،  يمثل تخطيط المدن العربية االسالمية الفكر الثاقب ل: الملخص
المدينة وان مدينة السالم هي  تكشف بجالء عما وصل اليه العرب المسلمون في مجال تخطيط و 

تي تنفرد بتخطيطها وعمارتها في العصر هي من المدن الالفكري و احدى مخرجات النضوج 
ما عباسية قرابة ستة قرون وان شهرة المدينة و اصبحت هذه المدينة عاصمة الخالفه الالعباسي و 

االهتمام في المصادر  اضفا عليها مؤرخوا العصر من اوصاف جعلها تحضى بنصيب وافر من 
تم  يثة في القرن العشرين وما تاله،فضال عن الدراسات الحدكتب الرحالة التاريخية والجغرافية و 
  158الى  136هجري من قبل الخليفة العباسي ابو جعفر المنصور )145تأسيس المدينة سنة 

ا تسميات منها المدينة المدورة والزوراء ومدينة اطلق عليهاهتم الخليفة المنصور بمدينته و   هجري (
وجد االسم  الخليفة المنصور هي دار السالم و ت التي ارادها بغداد لكن افضل التسمياالسالم و 
بنيت د النقود التي ضربت بالمدينة   وهي تحمل اسم دار السالم وهو االسم الرسمي، على اح

يه  استقر رأي الخليفة على الموضع الذي بنيت علطبغرافية و المدينة بعد سلسلة من التحريات ال
ار دفاعية لحمايتها من االعداء وان المدينة بتخطيطها ثة اسو احيطت بثالالمدينة في جانب الكرخ و 

mailto:dr.albazzi@gmail.com
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هكذا بقيت مدينة السالم )بغداد( خالدة  وعمارتها صارت مثال فريدا وخصوصا الشكل الدائري و 
 على مر العصور. 

Abstract: The planning of the Arab Islamic cities represents an insightful 

ideology of the garrison cities. It clearly illustrates the sophisticated 

mechanism used by the Muslim-Arab planners and architects. Madīnat as-

Salām is a model of such insightful mode of thinking and the intellectual 

maturity. Established, with unique planning, during the Abbasid era to 

serve subsequently as a capital for about six centuries. The city received 

great deal of attention by scholars, travelers and others due to its 

importance and influence. It is the key focus of many bibliographies and 

modern studies too. 

Established in 145AH by the Abbasid Caliph Abu Ja'far al-Mansur. He 

used many names to refer to his city like the round city,  Azzawra’a and 

Madīnat as-Salām which means the(city of peace) and Baghdad. The best 

nomenclature to refer to the city by Madīnat as-Salām. He used the same 

names in his coins too. 

The city established following many topographical inspections; Caliph 

Abu Ja'far al-Mansur selected a location situated now in Karkh side of 

the Tigris. He encircled the city with three fences and huge defensive 

fortifications. The planning and defensive fortifications of the city 

represent a unique model; Beside that the rounded planning of the city is 

a unique model.  

 تمهيد
ق افضل تجربة تخطيطية حتعد مدينة السالم من المدن المزيدة في تخطيطها وعمارتها، وهي ب    

اتخذها العرب المسلمين في العصر العباسي في القرن الثاني الهجري. ان اتساع المدينة وشهرتها 
االثار المحدثين، كلها ساهمت في  عندئذ جعلها قديما، فضال عن ما قام به المسترقون وعلماء 

من الصعوبة القيام بالتنقيبات  ح التعرف على الجانب التخطيطي والعماري للمدينة القديمة، اصب
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االثرية للتعرف على معالم المدن التخطيطية. فصارت المصادر التاريخية وكتب الجغرافيين وكتب 
 تخطيط وعمارة المدينة.  الرحالة من اهم المصادر التي تم التعرف من خاللها على

وان اطالق تسمية مدينة محدثة عليها، كان من قبل الباحثون المحدثين وذلك لم تقم على ارضها  
 مدينة سابقة لها، فاستحدثت المدينة في تخطيطها وعمارتها.

 تسمية المدينة وموقعها الجغرافي
صل التسمية الى اصول قديمة  اطلقت على المدينة العديد من التسميات منها بغداد وارجعوا ا     

منها الى اصل ما يلي او آكدي ومنهم من قال آرامي ومنهم من زعم اصلها فارسي يقصد به  
بستان الرجل )بغ داد( او ان بغ هو الصنم وداد بمعنى اعطاني، وبذلك تكون معنية لم يكن يحبذ 

ان يكون   وأليستبعدلتسمية يكرهون ا  تسميتها ببغداد، وكذلك الفقهاء والعلماء والمفسرون كانوا 
 .(1)بعض الفقهاء قد حادثوا الخليفة المنصور في كراهية التسمية

واختار الخليفة المنصور مدينة السالم اسما لعاصمته المدورة وذلك الن اسم السالم ورد في القرآن  
هو وليهم الكريم في عدة موقع بمعنى الجنة، اذ جاء في قوله تعالى "لهم دار السالم عند ربهم و 

 .(2)بما كانوا يعملون"
واما بخصوص موقع المدينة فأهتم المنصور به اهتماما كبيرا، اذ قام بنفسه في اختيار الموقع 

كتب التاريخ والسير والجغرافية تشير الى خروج الخليفة   الذي انشأت عليه مدينة الجديدة، واغلب
له موقع مدينة التي   فاختارواثم ارسل جماعة من الحكماء ذوي العقل من مرهم بارتياد موضع 

وكما هو معروف فأنا لمدينة تقع وسط العراق بين نهري دجلة والفرات   .(3)تسمى مدينة المنصور
ي اكتسبتها المدينة عبر العصور، وكان وراء اختيار هذا الموقع ولهذا الموقع اثره في االهمية الت

 اسباب متعددة وقعت الخليفة ومنها

 
، عبد الجبار ناجي، دراسات في تاريخ المدن العربية االسالمية، بيروت، بدون 159م، ص1967هـ/ 1386( العميد، طاهر مظفر، بغداد مدينة المنصور المدورة، بغداد، (1

 .317-316تاريخ طبع خاص، ص

 .126( القرآن الكريم، سورة االنعام، اية (2

، ابن الطفطفي، محمد بن علي بن طيافيا، الفخري في اآلداب السلطانية والدول 20م، ص1918 -هـ1337ابدان، النجف، ( اليعقوبي، احمد بن ابي يعقوب، كتاب الع(3

 ،1957-1376م، الحمودي، شهاب الدين ابي عبد هللا، معجم البلدان، بيروت، 1921 -هـ1354االسالمية، مصدق 
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 العامل السياسي -1

كان العباسيون عند قيام دعوتهم اتخذوا اقليم خراسان متطلقا لهم فضال عن مدينة الكوفة ذات  
ه( منزال لعائلته 132-136العباس السفاح ). ونتيجة لذلك اتخذها ابو  (1)التأييد الكامل العباسيين

جوار الكوفة. ولم يكن   عن االنبار فسكن اول االمر، وعند تولي الخليفة المنصور الخالفة عاد 
له بالطاقة نوع من   بوسع الخليفة المنصور ان يتخذ من دمشق عاصمة وسط جماعة النديف

 .(2) ضاض عليهالمجازفة والخطورة، إذ من المحتمل ان تنجب المزيد لالنق
واما ابتعاده عن خراسان منزل الدعاة االول فهي طيبة المقام مرضية السكن غير ان بعدها عن  

. إذ ان  (3)المراكز العربية المهمة جعل من غير المستحسن اتخاذها عاصمة للدولة العباسية
ثورة، ووجود العاصمة في  المواصالت البطيئة آنذاك كانت تعرقل تقدم الجيوش في حالة قيام أية  

مكان بعيد في شمال القطر أو جنوبه تسبب االرتباك في الدولة ونظمها االدارية فضال عن انها  
 .(4) تشجع على التمرد والخروج على السلطة

 العامل العسكري  -2

تمثل الحركات الخارجية عن الدولة احدى العوامل المؤثرة في التفكير في تحديد موضع العالمة.  
انت حركة الراوندية التي خرج اصحابها على الخليفة العباسي المنصور في هاشمية الكوفة.  وك

وعلى الرغم انها لم تكن من القوة والتنظيم كادت تؤدي بحياة المنصور فكيف يكون مسير المدينة 
ان  وجندها واهلها اذا ما تعرضت لهجوم منظم كبير من خارج المدينة معززا بثورة اهلية داخلية. و 

وتبرز  .(5)المنصور فكر بمثل هذا التفكير ودرس مثل هذه االحتماالت التي ربما تحصل الحقا
اهمية موقع بغداد الستراتيجي من حديث صاحب بغداد الذي مثل بين يدي الخليفة حينما استشاره 

 
 .25، ص9196( الدوري، عبد العزيز، العصر العباسي االول، بغداد، (1

 .136( العميد، بغداد مدينة المنصور المدورة، ص(2

 .137( العميد، المصدر السابق، ص(3

 .138( العميد، المصدر نفسه، ص(4

 .138( العميد، المصدر السابق نفسه، ص(5
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بين دجلة والفرات  عدوك، وانت "وانت بين انهار اليسل اليك (1) عن موقع بغداد القديم فقال
اليجيئك احد من المشرق والمغرب اال احتاج العبور وانت متوسط للبصرة وواسط والكوفة والموصل  

 .(2)والسواد كله"

وتبرز اهمية موقع بغداد العسكرية كأحسن مثال طيب للستراتيجية الحربية، إذ ان وجود النهرين 
دجلة في شرق الموضع والفرات في غربه يؤلفان خطا دفاعيا عن العاصمة واالراضي   الكبيرين

ونمو بنانه العبور من  التابعة لها، سواء أكان قادما من الشرق أم الغرب يتعسر على حبذه وفرقه 
النهر اذا ما قطعت الجسور، وكذلك يصبح من السهل على جيش الخليفة العباسي احباط كل  

عن ان الجيش الغازي يقطع عن  ى اقامة معبر للجند الغزاة بيسر وسهولة، فضال  محاولة ترمي ال 
 نفسه خط الرجعة. 

 العامل االقتصادي -3

يمثل االقتصاد كسب الحياة للدول التي قامت منذ اقدم العصور على ارض العراق. ويظهر    
االقتصادية وانعاش الدولة وتنمية مواردها  اثره واضحا في قيام واندثار الدولة. وادرك اهمية النواحي  

االقتصادية. ان موقع مدينة بغداد وسط العراق اعطاها ميزة تجارية، فهي على مسافة متساوية 
للبضائع    بين البصرة والموصل، اي موقعها وسطا بين الشمال والجنوب، وهذا الموقع جعلها سوقا 

 والمنتجات القادمة من مناطق الشمال والجنوب. 
  - قع على طريق البصرة، بغداد، الموصل، وديار بكر واالناضول، وتقع ايضا على طريق الشاموت

الخليج العربي، فتمر بها معظم القوافل التجارية البرية والنهرية مما جعلها مدينة ذات  -العراق
 .(3)موقع تجاري 

وتتوضح اهمية هذا الموقع من خالل المحاورة التي جرت بين المنصور وصاحب بغداد حين 
سأله المنصور عن الموقع الذي اختار لبناء المدينة المدورة فقال له )انت يا امير المؤمنين على  

 
 .45، ص1986( العميد، طاهر مظفر، تخطيط المدن العربية االسالمية بغداد، (1

 .235-234، ص6ريخ ارسل والملوك، مصر، بدون تاريخ، ج( الطبري، محمد بن جرير، تا(2

 .142( العميد، بغداد مدينة المنصور المدورة، ص(3
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ا الصراة تجيئك المبرة في السفن من الصين والهند والبصرة وواسط ودجلة وتجيئك المياه من ارميني
وما اتصل بها في تامرا حتى تصب الى الزاب وتجيئك المياه من الروم وآمد والجزيرة والموصل  

 .(1)في دجلة
وهكذا كان لهذا الموقع دوره في اقتصاد المدينة الذي جعلها في منأى عن االزمات االقتصادية  

 ة للدولة العباسية.التي تصيب الدولة آنذاك فازدهرت المدينة خالل القرون التي كانت فيها عاصم

 العامل الصحي -4
حرص العرب المسلحون وعلى وجه الخصوص بناة المدن االولى التي مصون عند الفتح      

ه والكوفة في  14العرب ان تتوافر في مدن االنصار البصرة التي بنيت سنة  ألرضاالسالمي 
ه ان تكون ذات مواصفات تالئم حياة العرب المسلمين وتضمن لهم العيش الصحي في  17سنة  

المدن التي حصرت في العصر الرائدي تنفيذا لتوجيهات الخليفة عمر بن الخطاب )رضي هللا  
الضوابط التي وضعها من اجل ضمان توافر الشروط الصحية للمدن  عنه( الى قادة الفتح العربي ب
 .(2)الجديدة التي سكنها الفاتحون 

وبقي العامل الصحي شرطا اساسيا في المدن التي بنيت الحقا، وفي مقدمتها مدينة بغداد. ومن 
  روايات المؤرخين نستشف ان الخليفة ابو جعفر المنصور على توافر الشروط الصحية لمدينته
ومنها روي عنه "نزل الدير الذي هو حذاء قصره المعروف بالخلد فدعى صاحب الدير فأحضر  
البطريق صاحب رحا البطريق وصاحب بغداد.. فسألم عن مواضعهم وكيف هي في الحر والبرد  
واالمطار والوحول والبق والهوام فأخبره كل واحد منهم ان ببيت في قرية منها نبات كل رجل منهم 

وعلى الرغم من كل الضوابط التي   .(3) واتاه خبزها وشاور المنصور الذين احضرهم" في قرية 
وضعها العرب المسلمين لمواقع ومواقع مدنهم، اال انها لم تسلم من التجني من قبل بعض 
المؤرخين وتبعهم فريق من المستشرقين الحقا، ومنها ان المباني التي كانت تختطها العرب يسرع 

 
 .326، ص6( الطبري، المصدر السابق، ج(1

 .274، ص1983 -هـ1403( البالذري، احمد بن يحيى، فتوح البلدان، بيروت، (2
 .236-235، ص6( الطبري، المصدر السابق، ج(3
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رجع السبب في ذلك هو بداءة العرب وبعدهم عن الصنائع، وكذلك قلة مراعاتهم لها الحرب، وي
 .(1) لحسن االختيار في اختطاط المدن والمكان وطيب الهواء والمياه والمزارع والمراعي

وتصدى لرأي ابن خلدون واراء المستشرقين احد الباحثين في مطلع القرن العشرين، وناقش االراء 
د االثارية التي في مجال تخطيط المدن والعمارة، وكانت من افضل الدراسات  ورد عليهم باالساني

التي الذين خططوا وبنوا مدنهم في االعصار التي فتحوها وصارت مقاال للمدن النظامية في  
وبعد استقرار رأي الخليفة المنصور على موقع المدينة بدأ التهيأ لبناء  .(2)تخطيطها وعمارتها
االستعانة بالمهندسين والصناع، وللمهندسين دور كبير في تنفيذ بناء العمائر المدينة من خالل 

والمدن وهو بمثابة حجر الزاوية في كل عمران وبناء، ومن الصعوبة على البنائين والعمال الشروع  
 في بناء ضخم من غير االستعانة بخبرة المهندس.

مدينة المنصور كان منهم الحجاج بن ارطأة وفي اشارة الى المهندسين الذين اشرفوا على بناء 
وابي حنيفة النعمان بن ثابت، وهم من ضمن الذين اختارهم المنصور من ذوي الفضل والعدالة  

لبناء المدينة ومنها استحضار االيدي  االستعداداتوبدأت  .(3) والفقه واالمانة والمعرفة بالهندسة
فين االربعة عبد هللا بن محرز والحجاج بن يوسف العاملة والمواد البنائية، والمهندسين المشر 

وقبل ان بدأ العمل   .(4)بغداد وخطوطها سوأ وعمران بن الوضاح وشهاب ابن كثير الذين هند 
وشق االرض البكر احب المنصور ظهور تخطيط المدنية التي اسهم هو ومهندسوه في وضع  

زم على بنائها احب ان ينظر اليها  الفكرة والتصميم وتشير احد المصادر " ان المنصور لما ع
عينا فأمر ان يخط بالرماد ثم اقبل يدخل من كل باب ويمر في فصائلها وطاقاتها ورحابها وهي 
مخطوطة بالرماد ودار عليهم ينظر الخطوط حب القطن وبنصب عليه النفط فنظر اليها والنار 

. ان ما  (5)ابتدئ في عملها تشتعل ففهما وعرف رسمها وامر ان يحفر اساس ذلك على الرسم ثم
 

 .647و  646، ص1، ج1957خلدون، عبد الرحمن بن خلدون المغربي، العبر وديوان المبتدأ والخبر، بيروت، ( ابن (1

 .49-26مضر، بدون تاريخ، ص -( احمد فكري، المدخ(2

، 6السابق، ح ، الطبري، المصدر121، ص1909، المقدسي، محمد بن احمد البشاري، من التقاسيم في معرفة االقاليم، لندن، 237، ص6( الطبري، المصدر السابق، ج(3

 .681، ص1، الحموي، المصدر السابق، ج237، ص6، الحموي، المصدر السابق، ح237ص

 .238( اليعقوبي، كتاب البلدان، ص(4
 .237، ج6( الطبري، المصدر السابق، ص(5
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قام به الخليفة المنصور حول تخطيط المدنية يتم عن فكر ثاقب في ميان تخطيط المدن وعمارتها 
 ويسهم في بروز نظرية االستنباط الفكري في هذا المجال. 

الملتهبة التي  ويعد اطمئنان الخليفة المنصور الى تخطيط المدينة على االرض ورأى بنفسه النيران  
ه  144وشرع بالبناء سنة    .(1)اضرمت في حب القطن والنفط ظهرت جميع مرافق المدنية مجسمة

. وطلب المنصور االستفادة من خبرات العمال والفنانين من مختلف  (2) ه145واستمر حتى سنة 
نتقلنا للتعرف االقطار االسالمية الذي يطلق عليه نظام االستدعاء او امر تكليف ومعناه واذا ما ا

، فأن التخطيط عندئذعلى شكل المدينة فأن تخطيطها كان دائريا، وهذا الشكل اكسبها شهرة واسعة  
ويسهل الشكل الدائري عملية الدفاع   الدائري بمنح المدنية مزايا من الناحية العسكرية واالقتصادية.

فيه الزوايا التي تحجب مدى الرؤيا عند المدافعين الن المزاغل او   . حيث تتالشى(3)عن المدنية
. ويتميز السور الدائري انه (4)الشرفات في ابراج االسوار المستديرة تكون بزاوية متفرجة واسعة

اقوى من السور المربع وان السيطرة المركزية فيه تكون اكبر بسبب تساوي المسافات من المركز  
اما في الجانب  .(6)، بحيث يضعف من قدرة وزخم العدو(5)ع االتجاهاتالى المحيط في جمي

االقتصادي يوفر التخطيط الدائري اقتصادا في الوقت والجهد والنفقات اكثر من الشكل المربع او 
 .(7)المستطيل

الخندق  وتنقسم مدينة بغداد بمجموعة من التحصينات الدفاعية التي جعلتها مدنية حصينة، واولها  
. ومن التحصينات االخرى (8)م766ه/ 149الذي يحيط بالمدينة، وانتهى من حفرة في سنة 

االسوار فأولها السور الخارجي الذي يحاذي مسفاة الخندق ويدور معها دورة كاملة مع استدارة 

 
 .178( العميد، بغداد مدينة المنصور المدورة، ص(1

 .238و  237و  236الصفحات ( الطبري، المصدر السابق، (2

، فاروق محمد علي، االستحكامات الدفاعية في 466، ص1984هـ/ 1405، 10( العميد، المظاهر العسكرية في المدن العربية قبل االسالم، مجلة آداب المستنصرية، العدد (3

 .36م، ص2006هـ/ 1427دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد،  تخطيط المدن والعمارة العربية االسالمية في العراق حتى نهاية العصر العباسي، اطروحة

العالم عند العرب، مركز احياء ( الجمعةـ احمد قاسم، المظاهر الدفاعية واالجنبية واالمنية في تخطيط الموصل ومبانيها في العصور االسالمية، الندوة الخامسة لتاريخ (4

 .310، ص1989، التراث العلمي العربي، جامعة بغداد

 .36( فاروق، المصدر السابق، ص(5

 .20، ص1982( الموسوي، مصطفى عباس، العوامل التاريخية لنشأة وتطور المدن العربية االسالمية، بغداد، (6

 .36( فاروق، المصدر السابق، ص(7
 .28( الطبري، المصدر السابق، جدة، ص(8
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المدنية، وتشير المصادر وتذكر احدى المصادر ان الخليفة المنصور امر ان يجعل عرف السور  
ومن التحصينات الدفاعية لمدينة بغداد   .(1) ذراع( وقدر من اعاله عشرين ذراعا 50ن اسفله ) م

 .(2)السور الثاني او ما يطلق عليه السور االعظم، ويسمى السور الداخل
. ويتميز السور كان متينا (3)ويذكر احد المؤرخين ان ارتفاع السور ستون ذراعا مع الشرفات

، وبهذا يكون عدد  (4)برجا اال بين باب البصرة وباب الكوفة فانه يزيد واحداوضخما وعشرين 
ويضم السور اربعة مداخل ذات محور مستقيم تقابل المداخل االربعة في    .(5)( برجا113االبراج )

وبنيت االسوار باللبن ذات الحجم الكبير، واتلعت في بنائه طريقة السبط التي   .(6)السور الخارج
 .(7)على شاقولية البناء واالقتصاد في مواد البناء وتخفف من ثقل السور على االسستحافظ 

. وللوقوف على  (8)اما السور الثالث فيفصل يبن الخطط والرحبة العظمى او وسط المدينة
التقسيمات الداخلية للمدينة كان قصر الخليفة المنصور يتوسط المدينة ويدعى بقصر القبة  

والى    (.1-)شكل  (9)منطقة تقاطع الشوارع الرئيسية التي تقسم المدينة الى اربع ارباعالخضراء في  
جانب قصر الخليفة المنصور يقع المسجد الجامع الذي يعتبر اول مسجد شيد على ارض  

كان  مدينتي البصرة والكوفة، وتخطيطه . وهو اكبر المساجد التي بنيت في العراق في(10)بغداد
  ) وتوزعت في السور الخارجي .(11) لمساجد الجامعة التي بنيت عندئذ في بغدادنموذجا لتخطيط ا

، واتجهت االبواب نحو (12)ابواب، باب الكوفة وباب البصرة وباب خراسان وباب الشام(  4

 
 .8( اليعقوبي، المصدر السابق، ص(1

 .74، ص1ابو بكر احمد بن علي، تاريخ بغداد او مدينة السالم، دار الفكر، ج( الخطيب، (2

 .8( اليعقوبي، المصدر السابق، ص(3

 .72، ص1( الخطيب، المصدر السابق، ج(4

 .77( فاروق، المصدر السابق، ص(5

 .75( المصدر السابق نفسه، ص(6

 .6( فاروق، المصدر السابق، ص(7

 .83، ص1، ج1982واخرون، العمارات العربية االسالمية في العراق، بغداد، ( عيسى سلمان (8

 .84، ص1( عيسى، المصدر السابق، ج(9

 .303، ص151( ابن الفوطي، كمال الدين ابو الفضل، الحوادث الجامعية والتجارب النافعة في اعيان المئة السابعة، بغداد، (10

 .286( العميد، تخطيط المدن، ص(11

 .9اليعقوبي، المصدر السابق، ص( (12
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. ويبد ان ابواب المدينة كانت باتجاهات المدن االسالمية (1)الجهات االربعة، شرقي وغربي وشمالي
. واستكماال لتخطيط المدينة، صارت مجموعة القصر  (2)المشهورة وعلى الطرق المؤدية منها ولها

والمسجد الجامع مركز المدينة المدورة وتفصلها عن بقية خطط المدينة ووحداتها العمرانية رحبة 
نة واسعة والتي هي بمثابة العازل عن الدور واالسواق في االعصار االسالمية. وتميزت المدي

المدورة عن باقي المدن العربية، هو موقع االسواق بالنسبة الى المسجد الجامع، فبينما كانت 
االسواق الرئيسية في المدن العربية كالبصرة والكوفة تقع حول المسجد الجامع، بينما تجد اسواق  

قسام  المدينة المدورة ابتعدت كثيرا عن مجموعة القصر والمسجد الجامع، ووزعت على اربعة ا
. وانظم اصحاب كل حرفة في  (3)بجانب ابواب المدينة االربعة، ووضعت في طاقات مخصصة

زقاق واحد او اكثر، كما تقوم دكاكين واسواق صغيرة في المحالت المتباعدة وكل منها كأنه مدينة  
 .(4)صغيرة فيها المسجد واالسواق

ساء وفيه يبعن ويشترين، وفي وصارت االسواق تخصصية حتى كان هناك سوق الغزل خاص بالن 
. ومن اسواق المدينة  (5)جهة من جهاته قامت دكاكين لبيع اللحوم والزيت وكل حاجات المطبخ

باعة الرمان وسوق البزازين وسوق اصحاب الصابون وسوق الطعام وسوق الدواب وسوق  سوق 
  العالفين وسوق المهراسين وسوق الغالئين وسوق الريحان وسوق القصابين.

ومن دراسة اسماء هذه االسواق وغيرها نجد ان هناك تخصص في توزيع االسواق ضمن تقسيمات 
ه امر الخليفة المنصور  157المدينة وخططها التي سكنها الناس. وبعد تأسيس المدينة وفي سنة  

بنقل االسواق الى واخراجها من المدينة المدورة الى الكرخ، فكانت نهاية وجود هذه المجموعات  
 .(6) االسواق في هذه السنةمن 

 
 .74، ص1( الخطيب، تاريخ بغداد، ج(1

 .263( العميد، تخطيط المدن، ص(2

 .328( عبد الجبار ناجي، المصدر السابق، (3
 وما بعدها. 211، ص1968( ابن جبير، محمد بن احمد، الرحلة، بيروت، (4

 .272، الموسوي، العوامل التاريخية، ص72، ص1968بغداد،  ( ابن بسام، محمد بن احمد، نهاية المرتبة في طلب الحسبة،(5

 .229( عبد الجبار، المصدر السابق، ص(6
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اما بالنسبة للتوزيع السكاني فهي مقسمة الى اربعة ارباع تفصل بينها اربعة طرق رئيسة التي فيها 
الطاقات والشارعة من االبواب االربعة الى مركز المدينة سكك عديدة وبين الطاقات السكك 

بالمجمع السكني مقبرتان االولى مقبرة والدروب تعرف بقواده ومواليه وبسكان كل سكة. وقد الحق  
الشيخ معروف في الجنوب الغريب للمدينة والثانية مقبرة قريش في شمال المدينة بالقرب من نهر 

 .(1) دجلة

ومن خالل دراستنا لتخطيط مدينة المنصور المدورة يمكن القول ان المدينة فريدة في تحصيصها  
صينات دفاعية قوية، اراد منها الخليفة الصمود بوجه اي  وعمارتها الدفاعية التي وفرت للمدينة تح

اعتداء خارجي. فضال عن الشكل الدائري الذي انفردت به المدينة واطلق عليها المدينة المدورة. 
المدينة وسكانها الى تنظيم من واذا ما انتقلنا الى داخل المدينة نجد الخليفة المنصور اخضع 

دارية والسكنية. وهذا مما جعل المدينة تتمتع بتنظيم حضري حيث توزيع الوحدات الخدمية واال
ممتاز كفل لسكانها العيش بموقع توفرت فيه كل المستلزمات االساسية التي يجب ان تتوافر في  
المدن، وهكذا بقيت مدينة السالم او بغداد من المدن المحدثة خالل القرن الثاني الهجري والتي  

ب الفكرة الثانية ثاني خلفاء الدولة العباسية الخليفة ابو جعفر  تحمل اسم مخططها وبانيها صاح
 المنصور.

 

 

  

 
 .231( المصدر السابق نفسه، ص(1
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 العمال في العراق القديم في ضوء النصوص المسمارية 
 قسم االثار، كلية االداب\جامعة بغداد ، م. هدى هادي علوش

Hudah7669@gmail.com 
 

 االهداف  
لقد ساهم المجتمع السومري والبابلي على حد سواء في بناء اقتصاد الدولة ، فالمزارعون والعاملون  
في المزارع والحقول من جانب والصناع واصحاب الحرف والمهارات والتجار من جانب اخر ،  

 وقد شكلوا قاعدة اساسية متينة لالقتصاد العراقي القديم.  
العوامل االساسية في النهوض باقتصاد الدولة في العراق القديم    ان توفر االيدي العاملة يعد احد 

. ال يعرف بالضبط متى بدأ نظام الرق في العراق القديم وتشير العالمات الصورية التي استخدمت 
للداللة على العبد المملوك او االمة المملوكة الى ان الرق والعبودية كان معروفًا منذ بداية استخدام  

 .صورية وسيلة للتدوين في اواسط االلف الرابع قبل الميالدالعالمات ال

يتضمن البحث المعنون العمال في ضوء النصوص المسمارية المنشورة لمحة تاريخية : الملخص
عن العمال في العراق القديم واصنافهم مع ذكر كل صنف واعمالهم واعمارهم واجر كل عامل  

زراعة ومنهم عمال يعملون بالقصور والمعابد ومنهم منهم حيث تعددت اصنلفهم فمنهم من عمل بال 
يعملون في الجيش وكل صنف ومايحصل عليه من اجر لقاء عمله حيث لم يقتصر العمل على  

لكن باعمار محددة وظهرت لنا صنف جديد من خالل قراءة الرجل فقط بل حتى النساء ايضا 
 رق اليه في البحث . النصوص المسمارية وهو صنف العمال العميان والذي سوف نتط

 المبحث االول 
 العمال في العراق القديم

 العمال اوال :  
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لقد ساهم المجتمع السومري والبابلي على حد سواء في بناء اقتصاد الدولة ، فالمزارعون والعاملون  
صناع واصحاب الحرف والمهارات والتجار من جانب اخر ،  المن جانب و في المزارع والحقول 

   .العراقي القديموا قاعدة اساسية متينة لالقتصاد قد شكلو 
ان توفر االيدي العاملة يعد احد العوامل االساسية في النهوض باقتصاد الدولة في العراق القديم  

. ال يعرف بالضبط متى بدأ نظام الرق في العراق القديم وتشير العالمات الصورية التي   1
ًا منذ استخدمت للداللة على العبد المملوك او االمة المملوكة الى ان الرق والعبودية كان معروف

 . 2بداية استخدام العالمات الصورية وسيلة للتدوين في اواسط االلف الرابع قبل الميالد  
لقد اوردت النصوص المسمارية اعداد كبيرة من العمال منذ عصر فجر السالالت وحتى الفترات 

جال  االحقة ،حيث اعتمد مالكو االراضي في العصور التاريخية المبكرة على اعداد كبيرة من الر 
والنساء وباعمار مختلفة لفالحة الحقول الزراعية وتصنيع المنتجات الزراعية والقيام بعدة اعمال  

  3اخرى 
لكي نعطي صورة واضحة لمكانة العمال في العراق القديم البد لنا ان نتطرق الى مكانة العمال  

 في طبقات المجتمع العراقي القديم 

 الطبقات االجتماعية في المجتمع العراق القديم ثانيا : 
ى اشارت القوانين العراقية القديمة ومنها قانون حمورابي وبعض النصوص المسمارية االخرى  ال

الطبقات االجتماعية التي كان يتألف منها المجتمع العراقي القديم والى الفئات االجتماعية الكثيرة 
 .  4التي كانت تؤلف تلك الطبقات االجتماعية 

كما صور البعض المجتمع العراقي القديم مجتمعًا طبقيًا مقفاًل تميز بوجود ثالث طبقات اجتماعية  
رار وطبقة العمال )العبيد( وبينهما الطبقة الوسطى ذات الحرية  ذات حدود فاصلة هي طبقة االح

 .  5المقيدة 
يأتي الملك والملكة في قمة الهرم الذي يمثل المجتمع العراقي وكان يحتل مركزًا مقدسًا في نظر 

. من الطبيعي كانت حياة االسرة المالكة تختلف تمام االختالف عن حياة  6العراقيين القدماء 
يسرة عامة الناس ، فقد عاشت االسرة الحاكمة في قصور فارهة مزودة بجميع وسائل الراحة المت
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.  7آنذاك وكان يقوم على خدمتها اعداد كبيرة من الخدم والحاشية والعبيد من الذكور واالناث 
ويلي االسرة الحاكمة فئات عدة من المجتمع تؤلف بمجموعها الطبقة المتنفذة فألى جانب االمراء 

ار موظفي والنبالء واصحاب القطاعات الكبيرة ، هناك قادة الجيش وضباطه وكهنة المعابد وكب
 الدولة من حكام المناطق واالقاليم .

اما بقية السكان فكانوا يتألفون من صغار التجار والكسبة والباعة واالجراء واصحاب الحرف   
والصناعات اليدوية والعاملين في البساتين والمزارع والحقول وجميع ذوي الدخل المحدود وكانت 

او ما يشبه الصرائف وتعتمد اساسًا على جهدها    هذه الفئات تعيش حياة بسيطة في بيوت صغيرة
اليومي لتوفير معيشتها ، وغالبًا ما تكون تحت طائلة الديون ، ال سيما في اوقات االزمات 

 .   8االقتصادية التي تمر بالبالد نتيجة الجفاف او غيره 
لفئة اقل الفئات حظًا  اما الرقيق يؤلفون الفئة الدنيا من فئات المجتمع العراقي القديم وكانت هذه ا

في الحياة من جميع االوجه االجتماعية واالقتصادية ولم يكن يؤلفون نسبة كبيرة من سكان المدينة 
في االزمنة االولى من تاريخ العراق القديم ثم زاد عددهم تدريجيًا بازدياد الحروب والمعارك 

 . 9العسكرية 
 

 المبحث الثاني 
 -العمال لغة :

العامل ال تتأتى لنا اال عبر المرور بمادته " ع م ل" وهذه الطريقة ليست مجرد   ان معرفة مفهوم
تتبع وتقليد بمناهج ابائنا واجدادنا القدماء ، انما هي المنهجي الذي يفيض الى الرؤية الواضحة  
وشاملة للمصطلح المعرف وفي اللغة عامل بوزن فاعل من عمل . يقال : "عملت على الصدقة  

 . 10معها " سعيت في ج
 )عمل( العين والميم والالم اصل واحد صحيح وهو عام في كل فعل بفعل .

 .  11قال الخليل عمل يعمل عماًل فهو عامل واعتمل الرجل اي عمل بنفسه 
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وهو كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت ارادته واشرافه    -العامل اصطالحًا :
 نظائره .مقابل اجر واو كان بعيدًا عن 

ومن الممكن القول في ضوء النصوص المسمارية المنشورة ان هناك حركة اقتصادية متعددة 
 .12الجوانب من قبيل النشاط الزراعي والصناعي والتجاري بشكل فاعل وكبير 

لقد شارك العمال على اختالف انواعهم في انجاز كثير من االعمال الزراعية تحت اشراف المراقبين  
، سواء ما كان يتعلق منها باألرض ، كالحرث والبذار و الحصاد ، او ما يتعلق بأعمال الري  
  مثل تنظيف القنوات وتعميقها وصيانتها وايضًا االعمال الخاصة بالصناعات والتجارة واعمال 

 . 13تفريغ وتحميل السفن وغيرها  
والعامل كان يعمل في الحقول العائدة للدولة او لمالكي االراضي في هذه الحالة يكون عمله مقابل 
جرايات كان تكون حصته من المحصول او كمية من المواد اخرى كالصوف او الزيت اال انه  

 سيما الشعير كجراية مقابل في اغلب النصوص التي ورد ذكره كان يستلم كمية من الحبوب ال
. كما يمكن ان نلمس ان مادة الحبوب تشكل ركيزة في النشاط االقتصادي وتظهر في  14عمله 

سياق النصوص بأشكال متنوعة اما ثمنًا لسلعة ما ، او اجور او غيرها من الحاالت التي لها  
 . ŠE 15يما الشعير عالقة بالمنتجات الحقلية من الحبوب وتحديدًا الحقول المؤجرة وال س

الذي يعد المادة الرئيسية التي يرد ذكرها كثيرًا في النصوص بشكل عام ، فذكرت هذه المادة اما  
 بشكل عائدات او ثمن ايجار حقل ما .  

 etlumباللغة السومرية والتي يقابلها  GURUŠاو تظهر بوصفها حصة ألجور عمال من نوع 
ز االعمال على الذكور فقط بل شمل االناث ايضًا على  . ولم يقتصر انجا 16باللغة االكدية 

اختالف اعمارهم فهناك نساء طاعنات في السن والنساء الفتيات ، فضاًل عن مشاركة االوالد من  
كال الجنسين في العمل ويالحظ من خالل النصوص المسمارية وقوائم الجرايات وقوائم اسماء  

مواسم معينة من السنة وخاصة في اوقات تهيئة االرض العمال زيادة في نسبة استخدام العمال في  
 للزراعة وفي موسم الحصاد لغاية خزن المحصول. 
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ومن المؤكد ايضًا ان بعض الزيادات في نسبة العمال تعزى الى ارتفاع مناسيب المياه اثناء موسم 
ت الفيضانات والى موسم جز الصوف ونقله الى المعامل واغلب الظن ان صناعة االجر كان

 . 17مثل هذه الزيادة في نسبة العمال ايضًا  ل ايضا سببا 

 -اصناف العمال :
لقد زودتنا النصوص والوثائق المسمارية قيمة عن العمال واصنافهم )تسمياتهم( 
وجراياتهم واجورهم وما ينيب اليهم من اعمال واختالف نسبة الجرايات واالجور ولقد  
شكلت السجالت وقوائم اسماء العمال وجداول الجرايات اليومية والشهرية والسنوية التي 

 /  mah-ugula  18  /banda3 -nu  19ين مثل  اعدها مراقبوا العمل والمشرف
ugula  20  او مسؤولوا المخازن والمراقبون في المجال الصناعي والتجاري مادة /

 . 21رئيسية واساسية في دراسة صنوف العمال واجورهم  
 وينقسمون الى    GURUŠاوال / عمال من نوع 

  GURUŠعمال من صنف كوروش  .1
 GEME GEME2عمال من صنف كيمي  .2
 GURUŠ – BANDAمال من نوع كوروش باندا وش باندا ع .3
 GURUŠ – DUMUعمال من نوع كوروش دومو  .4
 GURUŠ – GI4عمال من نوع شوكي  .5
 GEME2 SU – GI4عمال من نوع كوروش كيمي شوكي  .6

 
يشير      gurusيالحظ االستاذ اوبنهايم ان مصطلح    elluوباالكدية    GURUŠان صنف عمال  

الى نوع معين من العمال اال ان المنزلة القانونية واالجتماعية   لهم غير معرفة ولم يقتصر عمال  
GURUŠ  22على البالغين من الذكور بل ذكر  منهم الصبيان والمسنين . 

 اصبح كعالمة دالة على حرفة او صنعة يتقنها عامل ما .    GURUŠوان مصطلح 
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نوعية  بالضبطهؤالء العمال في مرتبة اجتماعية اطلق عليها شبه الحرة اال انهم ال يعرف  نكا
توطين شعب  "الظروف المشكلة لواقعهم االجتماعي واالقتصادي ،ففي بعض الكتابات يرد ذكر

"خاصة في حاالت انتصار  ق المحيطة بالمدن المنتصرةالمدينة المغلوبة على امرها في المناط
مدينة قوية على مدينة اضعف منها لذلك يؤخد اهل المدينة المغلوبة كعمال للعمل لدى امراء 

 23 وملوك المدينة المنتصرة 
وكذلك يمكن االستدالل على جنس حامل االسم من خالل المصلحات االخرى التي تأتي معه 

رهم من  اتتراوح اعم  GURUSتنتاجه ايضًا فمن المعروف ان صنف وتحديد العمر يمكن اس
 . 24الثالثين الى االربعين وهم القادرين على اداء عمل يــــوم كامل  

اما اعدادهم فكانت في تباين في عدد االرقام التي تعطيها النصوص المسمارية حول اعدادهم ما  
دة تذكرها النصوص االدارية واالقتصادية  بين عدة االف تذكر النصوص الملكية وبين حاالت مفر 

ففي العصر االكدي ذكر الملك ريموش انه جلب من العمال )كانوا كأسرى( جلبهم من بالد  
 .  25االعداء بلغ تعدادهم خمسة االف وتسعمائة وخمسة وثمانون شخص 

التي  اما من عصر اور الثالثة وتحديدًا من عهد بورسين هناك مجموعة من النصوص االدارية 
تدون وجود مائة وسبعة وتسعين امرأة وطفل من العمال )االسرى ( ومجموعة اخرى تحصي وجود  

 مائة واثنان وسبعون بمختلف االصناف . 
سين هناك معلومات واحصائيات عن العمال بلغ عددهم ما بين تسع وعشرين   –وفي عصر شو  

 .  26الى اثني وخمسون من سيمانوم ، كانوا في االنشطة الزراعية  
جند   erin 2. ويعني مصطلح    27باالكدية   sabuبالسومرية و  erin2ثانيًا / ان العمال من نوع  

ويشير اوبنهايم ان الوضع القانوني لهذا الصنف من العمال قد سلطت عليه بعض االضواء من  
 خالل قرار الحد المحاكم السومرية ، فهم كما يظهر كانوا من طبقة اجتماعية اقل حرية . 

يتسلمون اجورًا تختلف عن عمال كوروش ،    erin2وهناك اشارات اخرى اظهرت بان عمال  
ومنهم الذين يؤجرون لفترة محددة ومنهم الذين كانوا ينجزون العمل في اوقات معينة ، واغلب 

 كانوا يجندون للعمل في اوقات معينة .  erin2الظن ان عمال 
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يعملون لمدة ثالثين يوم وهم الذين اشير اليهم    erin2تذكر النصوص المسمارية ان عمال 
 ( ويتسلمون جراية شعير )غالبًا ما ال تذكر نسبتهم ( .erin2 – bal – gub – baبمصطلح )

 (sa – gal erin – bal – gub – ba فيما اذا اجبر عامل من صنف )erin2   على العمل
ندئذ يتسلم في هذه الحالة اجور  وع  erin2بعد مدة شهر يصبح في هذه الحالة عامالً  من صنف  

 28حسب عدد االيام . 
 ،29وينقسمون الى عدة اصناف مستمدة من االعمال التي تؤديها   erinعمال من نوع 

 30،وهؤالء العمال كانو يستلمون اجورا تختلف عن اجور الصنف االول ويؤجرون لفترة مؤقتة  
 

 erin 2 dirigعامل اضافي  .1
   erin2 gan2 – dib2 – baعامل مؤجر  .2
 erin2 gi – ziعامل نوع من القصب  .3
 erin2 kaskalعامل طريق  .4
 erin2 Lugalعامل في خدمة الملك  .5
 erin2 nu – dib2عامل ال يتسلم االجور  .6
 erin2 gisgi – ma – nuعامل لجمع القصب  .7
 erin2 uru – ta – nu – e3عامل ال يغادر المدينة  .8

تم العثور عليه في احدى القصور الملكية في سوسة عاصمة   نصًا ادارياً   Gelbويعرض 
 عيالم ويعود الى حقبة ساللة اور الثالثة تعالج مئتين 

وخمسة وثمانون امرأة من العامالت في قصور بورسلين وهن ايضًا اسيرات حرب ومن خالل 
ج حصص الشعير التي تعطى أللف واربعة وثالثين من الرجال والنساء واالطفال يستنت

ان اعداد العمال المذكورين في النص المذكور كان ثالثمائة رجل عامل وهو    Gelbالباحث  
 . 31اعلى رقم في النصوص االدارية من عصر ساللة اور الثالثة  
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  imtuوباالكدية  geme2ويشار الى االنثى من العمال بمصطلح الـ  -: gem 2ثالثًا / االمة 
 .  33. بنظر قوائم اسماء المهن  . وتعني " امة " او " خادمة " او " عاملة " 32

لم يقتصر انجاز االعمال على الذكور فقط بل شمل االناث ايضًا وعلى اختالف اعمارهم فهناك 
 .  34نساء طاعنات في السن والنساء والفتيات فضاًل عن مشاركة من كال الجنسين في العمل  

في ذلك شأن زميلها العبد  بصورة عامة لتأدية  واجبات اجتماعية شأنها geme2واستخدمت الـ 
 .35والذي قد تفوقه في ناحية االدوار التي تلعبها في االهمية 

باعداد كبيرة في جميع القطاعات وتشكل نسبة كبيرة  geme2ولقد عملت النساء من صنف 
يعود ذلك النخفاض اجورهن وطبيعة المرأة . ربما 36مقارنة بالذكور وخاصة في معامل النسيج 

بااللتزام والتحمل وعدم اثارة المشاكل كالرجل لذلك يفضل المشرفون على المعامل التي تتميز 
تشغيلهن فيها على الرجال . خاصة في اعمال المهن الصناعية والحرف اليدوية وكانوا يمارسون 
اعمالهم في بيوتهم او في االماكن القريبة حتى يتمكن اوالدهم الصغار وعبيدهم وامائهم وربما 

 بناتهم من مساعدتهم زوجاتهم و 
في العمل ال سيما في الصناعات التي اشتهرت فيها النساء كصناعة النسيج التي تتطلب صبرًا  

 .37واناة ال يطيقها الرجل مثلهن 
تتراوح اعمارهن ما بين الثالثين الى االربعين وهن قادرات على عمل يوم كامل وعادة    geme2و  

 38الى عوائل فقيرة لذلك عليهم ان يعملوا ليوم كامل او جزء منه  geme2ما تنتمي الـ 
في شؤون الحقل فيبدوا من قوائم التموينات انهم كانوا يشاركون زمالئهم   geme2وان دور االناث  

فنجدهم يقومون بحصد الحقول وقطع القصب وترميم جوانب القنوات االروائية وكذلك    في مهامهم
 . 39عاملة يقومون بشد محصول البصل   828طحن الحبوب وفي مشهد نرى 

وقد اشار اوبنهايم   geme2 su – gi4وايضًا يوجد النساء العامالت المسنات التي يطلق عليهن  
الى االعمال التي يؤديها هذا الصنف من العمال التي ارتبطت بالدرجة االساس باألرض والزراعة  
وتربية الحيوانات تبدأ من اعمال الحرث والبذار والحصاد والنذرية ثم نقل المحاصيل الى المخازن  

 .40، واعمال الطحن وقطع القصب وحزمه ولفه وجني المحاصيل ونقلها 
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كان عدد االناث العامالت في الفترات االولى من عدد الذكور نظرًا لفائدة االناث المزدوجة 
 كعامالت وخادمات او كمحضيات او سرايا .

وكان يؤتى من االماكن المجاورة ال سيما الجبلية كما تشير الى ذلك العالمة الصورية المستخدمة   
 . 41الشراء   للداللة على كلمة االمة او خادمة ، عن طريق

وهي   amat nasa  42او  nasuواالكدية  GEME.ILوايضًا وجدت انواع من العامالت وهن 
المرأة الحمالة التي شاركت اخاها في هذه المهنة غير ان اغلب النساء الحماالت التي عملن  

 كحماالت كم من االماء .
وهن    geme2-nu-dibو    geme2 nu – se – baوهناك نوع من االماء التي يطلق عليهن  

 نوع من العامالت التي ال تتسلم اجرًا او جراية .  

   Lu2-hun-ga\Lu2-dib-baرابعًا / العمال االجراء 
ال يرتبط العامل من هذا الصنف بنوع محدد من االعمال وال بفرقة او فئة معينة فقط ان العمال  

سيال من   7-6ي تتراوح من االجراء يعملون تحت اشراف احد المراقبين ويستلمون اجورهم والت
الشعير وتشير دراسات جماعة السوفيت الى وجوب ذكر كمية الشعير المخصصة او المسلمة  
الى العامل االجير ومنهم من ال يستلم االجور وهم العمال الهاربين وان اغلب هؤالء العمال هم  

مل اخر يعامل  من الشباب او عامل كروش عندما يخرج من نطاق عمل فرقته ويكلف بإنجاز ع
 . 43معاملة االجير

 - : aradخامسًا / العمال من صنف 
  aradوهم من العمال من صنف العبيد فقد عرفوا في الوثائق المسمارية وهما من كال الجنسين 

وقد استخدم العبيد من الذكور في انجاز االعمال الزراعية والري وفي القصور الملكية اضافة  44
الناث منهم فقد عرفوا بإعمال نقل المحاصيل الى المخازن واعمال  الى المجال الصناعي اما ا

الطحن وتحميل السفن وتفريغها اضافة الى اعمال الحقول والمزارع وقد حددت جراية العبيد بنسبة 
 .45سيال من الشعير وغالبًا ما يرد ذكر الكمية في النصوص   20
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 الخاصة بالعمال الجرايات او االجور
ذكرت النصوص المسمارية ان الجرايات قسمت الى   GURUSالعمال من نوع  46اما الجرايات 

نوعين منها يومية واخرى شهرية واختلفت جرايات العمال من صنف آلخر من العمال فان عمر  
العامل وجنسه كانا يدخالن في حساب كمية الجراية المخصصة الن ذلك له عالقة بالقوة العضلية  

47 . 
  35-25يتسلم جراية قدرها ) GURUSفي عصر ساللة اور الثالثة كان العامل من صنف 

سيال( من الشعير وتكون هذه النسبة في حالة زيادة او نقصان تبعًا للظروف السياسية في ذلك  
 . 48الوقت  

مقدار االجور التي يتسلمها العامل بحسب جنسه وعمره  Oppenheimقد اورد الباحث اوبنهايم 
 ع العمل كما يأتيونو 

1. GURUS                           سيال من الشعير 60عامل بأجر كامل 
2. GURUS A3  2\3               سيال من الشعير 40عامل بثلثي اجر 
3. GURUS A3  1\2            سيال من الشعير 30عامل بنصف االجر 
4. GURUS A3  1\3              بسيال من الحبو  20عامل بثلث االجر 
 . 49سيال من الشعير  10اما المسنون والصبيان فتكون اجورهم  .5

اعلى نسبة من مجموعة العمال في العراق وقاعدة اساسية في   GURUSيشكل عمال صنف 
اقتصادنا من حيث االيدي العاملة وتنظيم هؤالء في جماعات او فرق تحت اشراف احد المراقبين  

لعامل هذا من فرقته ليكلف بإنجاز عمل اخر بحسب ويرتبطون بالعمل على مدار السنة وسيظل ا
 .50ما تقتضيه ظروف العمل وباالتفاق مع المراقبين او المشرفين على العمل  

يتسلمون اجورًا تختلف عن عمال كوروش ،    erin2وهناك اشارات اخرى اظهرت بان عمال 
ومنهم الذين يؤجرون لفترة محددة ومنهم الذين كانوا ينجزون العمل في اوقات معينة ، واغلب 

 . )كاوقات الحرب او االزمات ( كانوا يجندون للعمل في اوقات معينة   erin2الظن ان عمال 
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الثين يوم وهم الذين اشير اليهم  يعملون لمدة ث  erin2تذكر النصوص المسمارية ان عمال 
 ( ويتسلمون جراية شعير )غالبًا ما ال تذكر نسبتهم ( .erin2 – bal – gub – baبمصطلح )

 (sa – gal erin – bal – gub – ba فيما اذا اجبر عامل من صنف )erin2   على العمل
هذه الحالة اجور    وعندئذ يتسلم في  erin2بعد مدة شهر يصبح في هذه الحالة عامالً  من صنف  

 51حسب عدد االيام . 
 IGl-nu-DU8\ siG7-a \ sig-aالعمال المكفوفين 

لقد عرف نوع من العمال في العراق القديم والذين كانوا يطلق عليهم العمال المكفوفين )العمال 
الذي   sekiru  53وباالكدية    du8-nu-igiاو    a –sig   52العميان( والذي اشير اليهم بمصطلح  

  55او معناه الحرفي )الذي ال يفتح عينه (  54ساد في عصر اور الثالثة بمعنى )ال يرى( 
في المصادر التي تعود الى فترة اور الثالثة ان   Gelbحيث ذكرها  lanatiluان كلمة المكفوفين 

 هذه المهنة كانت تطلق على عمال الحدائق .  
رسو وكانوا  كفي نصوص العصر االكدي من  nu – du8وان هؤالء االشخاص كانوا يدعون بـ 

عمال حدائق والقليل منهم كانوا حرفيين وافترض دايمل ايضًا انهم عمال حدائق ويستطيعون 
ايضًا في االشارة الى العمال  igi-nu-du8ي عمل المياه . وايضًا استخدم مصطلح توظيفهم ف

 من هذا النوع .  
انه ليس من الممكن ان يكون جميع االشخاص الذين    Edzardد  و ايدزار   Deimelويعتقد دايمل  

 قد خضعوا لالصابة بـ )العمى( .   igi-nu-du8يدعون 
بدون ترجمة ولم يشير الى شكوك حول المصطلح   igi-nu-du8فقد ترك المصطلح  selzاما 
56. 

ما يزال مدلوله غامضًا اذ ليس هناك ما يشير الى اعماء   igi-nu-du8وان تغيير مصطلح 
وقد استخدم    .  57اسرى الحرب كما ان تعصيب اعينهم لمنعهم من الهروب هو االخر غير طبيعي  

في النصوص التي تعود الى فترة عصر اور الثالثة وقد استخدم على انه نوع   sig7-aمصطلح 
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نهم عمال حدائق وبالتحديد العامل الذي يدلوا  من العمال وجاء ترجمتهم من خالل النصوص ا
 .  58بالماء )الذين يدلون بالماء من بئر او مجرى مائي( او عمال القنوات 

هذه المهنة كانت معروفة عند السومريين ثم استمرت فيما بعد الى العصر البابلي القديم والعصور  
 .59الالحقة  

للمرأة دور فيها ولم نجد في تلك النصوص ما   ان هذه المهنة اقتصرت على الرجال فقط ولم يكن
 . 60يشير الى االجور او الجرايات التي كانت تدفع لمثل هذه الفئة من العمال  

( كما هو الحال في بقية المهن en( كانوا من قبل السيد )sig7-aان تعيين مثل هؤالء العمال )
61. 

( ونص  sig7-aعمال الحدائق )وقد جاء نص من مدينة كرسو يذكر نفقات الدقيق والخبز ل
Lugal   من كرسو يسجل حصص الشعير من ادراج المياه الذين كانوا ملتحقين في حدائق

عاماًل . في حين ان سقي المياه كانت  48عامل من اصل  47المقاطعة حيث كان عددهم 
 تستخدم في الغالب لسقي الحدائق .

الذي كان يعمل في البئر بئر وسمن احد  ويذكر اوركاجينا في اصالحه نص " الرجل العميان " 
 " ( . Rlme,1.9.9.1 vll 17-21الحقول ) حيث ذكر هذا النص في 

لو من الماء من البئر وسكب الماء في الخندق الذي يسمى الميدان وقد سمح  دكان قد سحب " 
 . 62 " له عمله بالبقاء في مكان واحد وفي نفس المكان وكانت حركاته بسيطة ومكررة

وفي حاالت استثنائية كانوا يعملون في المحراث حيث ذكرت المصادر المسمارية ان عامل من  
 .  63احدث اضرار بالمياه لدى عمله في الحقل    a-sig7صنف 

كان يستلم كمية من الحبوب ال سيما   ذكرت هذا العامل انهالنصوص التي    احد  في    ورد    انه    اال
 .  64الشعير كجراية مقابل عمله 

وكانت اولى دالالت استخدام اسرى الحرب في   65غلب عمال الحدائق كانوا اسرى حرب ان ا 
مجال االرواء والفعاليات الزراعية تأتينا من قوائم خاصة بأرزاق اسرى الحرب من عصر ساللة  

اسرى   igi-nu-duنودو  –لكش االولى تلك القوائم التي اشارت الى استخدام مصطلح االيكي 
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اوو " يعود تاريخها   –وا يعملون تحت اشراف احد البستانيين في مزرعة االله " ما  الحرب الذين كان
الى اورو نمكينا في لكش ، ويبدو ان مهمة هؤالء االسرى كان القيام باألعمال االروائية وسحب 

 .  66الماء من القنوات واالبار 

 .حيث جأوا من مدينة بير عندما دمرها ايا اناتم
( المكفوفين كانوا في الواقع من السجون ال سيما في  sig-7-aوايضًا ان قسم من العمال ) 

نصوص ساللة اور الثالثة . وكانت هناك سجالت تذكر اعداد العمال المكفوفين حيث تذكر ان 
التي تم تدميرها من قبل  harshi( من مدينة 40( من دربهم وايضًا )48( من كيرسو و )4)

 . 67شولكي 
ن اسرى الحرب كانوا يتعرضون الى العمى من اجل  ذكرت معلومات في النصوص المسمارية ا

جعل من الصعب عليهم الهرب وعلى الرغم من ذلك ذكرت بعض النصوص هروب عامل من 
 .a-sig7  68عمال 

 نتائج الدراسة  
لقد اثبتت الدراسات الحديثة ان المجتمع العراقي القديم مجتمع متنوع في فئاته والتي قسمت الى  

 لوك واالمراء والطبقة الوسطى وطبقة العمال ثالثة طبقات طبقة الم
ان العمال في العراق القديم مقسمين الى عدة اقسام اعتمادا الى العمر فالعامل الذي يكون عمره 

وهذا العامل ال يستطيع ان يعمل عمل يوم كامل   dumuاقل من عشر سنوات ويسمى عامل 
كوروش والذي يستطيع  gueuš هو عامل من نوع 50- 30وهناك العامل الذي يكون عمره 

 العمل لمدة يوم كامل .
سيال )اي مايقارب  20اختلفت االجور بالنسبة للعامل حسب العمر فالعامل الصغير يستلم اجر 

  60سيال وهي اقل اجر , وعامل الكوروش يستلم  10لتر (والعامل المسن يستلم اجر 20,84
 سيال من الشعير 

 الفضة والحبوب ومواد اخرى . كانت االجور من عدة مواد هي 
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ان زيادة عدد العمال مرتبطة بالضروف التي تمر بها البالد من حوادث او غزوات او موسم  
 حصاد او زراعة . 
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 استراتيجيات التعلم المستند إلى الدماغ وتناغمها مع الدماغ باعتباره جهاز

 (cain&cain) ، 1994 وكين عند كين حيوي 
 2تلي عبد الرحمان، جامعة البليدة 

 telli.rahim2018@gmail.comالبريد االلكتروني:
 2عبد الالوي سهيلة، جامعة البليدة 

 ab.souhila@yahoo.comالبريد االلكتروني: 
 

تعد نظرية التعلم المستند إلى الدماع من النظريات الحديثة في تفسير عملية تعليم  الملخص: 
وهذا يعود إلى الجهود المضنية التي بذلت في ميدان الدماغ واألعصاب، فقد بات   وتعلم التالميذ

دراجها في   واستراتيجيات هذه النظرية في بناء المناهج التعليميةمن الضروري إدماج تطبيقات  وا 
العملية التعليمية التعلمية، وقد بينت األبحاث الحديثة إلى أن البرامج المبنية على نظرية التعلم  

 المستند إلى الدماغ كانت أفضل من البرامج التقليدية المطبقة في تنمية التحصيل والدافعية.  
د جاء هذا البحث ليسلط الضوء عن ماهية التعلم المستند إلى الدماغ والعوامل  وبناء عليه فق

المؤثرة فيه، كما يكشف عن أهم االستراتيجيات المتناغمة مع الدماغ بالتركيز على أحد المبادئ 
(، يجب على القائمين على  1994من مجموع إحدى عشر مبدءا يعمل بها الدماغ )كين وكين 

لتزموها احتراما للفطرة البشرية التي خلق هللا عليها الدماغ، إذ أن هذه الفطرة الشأن التربوي أن ي
 ثابتة منذ األزل ال تتبدل وال تتغير وال تحابي أحدا مهما كان عرقه أو جنسه. 

والمبدأ الذي سنركز عليه في هذه المداخلة هو أن الدماغ جهاز حيوي وأن الجسم والدماغ وحدة 
 من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية:  دينامية واحدة

 كيف تتم آلية التحصيل في التعلم الدماغي؟ -1
 ماهي العوامل المؤثرة في التعلم الدماغي؟ -2
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 ماهي المبادئ المنظمة للتعليم المستند للدماغ؟-3
 ماهي االستراتيجيات المتناغمة مع الدماغ باعتباره جهازا حيويا؟-4

   بي المنهاج الوصفي التحليليواعتمد في هذا البحث المكت
-ستراتيجيات المتناغمة مع الدماغاال –نظرية التعلم المستند إلى الدماغ  الكلمات المفتاحية:

 العوامل المؤثرة في التعلم المستند إلى الدماغ. -المبادئ المنظمة للتعلم المستند للدماغ
 

 : مقدمة
عادة ما ينتاب تاريخ العلوم فترات سكون بعد حركة، وقد مس علم النفس هذا التغير كباقي العلوم  

أسودا'' ال يأبه لما رغم حداثته وقصر عمره، فقد ظهرت السلوكية التي اعتبرت العقل ''صندوقا 
واطسون رائد هذه  االنسان البيولوجي انسانا آليا وكان وهذا االعتبار جعل من يدور بداخله، 

لتجري فيها التجارب على الحيوانات لتعمم   وازدهرت حركة علم النفس وافتتحت المخابر  1المدرسة 
 التربية والتعليم. يعلى االنسان وخاصة في مجالنتائجها 

وبعد ظهور السلوكية وازدهارها على يد كل من بافلوف )االستجابة الشرطية( وثورندايك )التعلم 
ظهرت بوادر ثورة جديدة أعادت لعلم النفس عقله فكانت الثورة المعرفية نر وغيرهم،  والخطأ( وسكي

 Brunerوتلميذه وصديقه برونر )( Piaget1896-1980فكان من روادها جون بياجيه )
jerowe1995 )  وغيرهم، فأدخلوا العقل كوسيط بين المثير واالستجابة، فكان ميالد نوع جديد

وتخيل من التعلم يدعى بالتعلم المعرفي المستند إلى العمليات المعرفية من انتباه وتفكير وادراك 
كما كان الحال وتصور، ونظرا لصعوبة التطبيق وتأخر النتائج قياسا بالسلوكية فلم تلق الترحيب 

ضم هذا  خر مصرا على السلوكية، وفي خلوكية فاستجاب لها البعض وبقي البعض اآلفي الس 
الذي يرى في الطبيعة االنسانية: الخيرية والحرية  كان االتجاه االنساني  الصراع السلوكي المعرفي،  

سلم الحاجات،  ( والدرفر في أعلى هرم Maslowوتحقيق الذات الذي جعلها كل من ماسلو )
االنسانية، واعتبروه كمتغير وسيط ثان في معادلة  بعد االنفعالي في الشخصية فأضاف هؤالء ال

 
 1  كانت صرخته المشهورة:'' أعطوني عشرة مواليد أصنع منهم ما تشاؤون''. (
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ن الذي نادى به كارل روجرز    المذهب االنساني  تعامل االنسان مع محيطه وبذلك أعلن عن ميالد
(Rogers.وغيره ) 

الجدد  وفي الربع االخير من القرن العشرين ظهرت تجديدات في علم النفس فظهر البياجيون 
فأضيفت الدافعية كمتغير في السلوكية  (,robbic case, robert seigler)والسلوكيون الجدد

( وطورت نماذج كنموذج معالجة    A.bandura et M .wallerوقبول ثنائية االجتماعي ) )هل(  
والتي  النظريات المعرفية  ونماذج الذاكرة  ثم ظهر التعليم والتعلم االستراتيجيين وتعددت    المعلومات

 عن البنائية.تنحدر في مجملها 
أنه ''عقد الدماغ'' والذي يمد بصلة  من القرن العشرين والذي أعلن فيه ر العقد االخيمطلع وفي 

كبيرة إلى علم األعصاب والعلوم الطبية والفيزيولوجية، هذه العلوم قدمت تقنيات مذهلة أنارت '' 
 ,PETقرون، تتمثل هذه التقنيات الحديثة في )العلبة السوداء'' بعد أن سادها الظالم عدة 

FMRI,MEG, MRI,… (  االطالع  فمكنت العلماء المهتمون بالمجاالت الطبية والعصبية من
على ما يحدث في الدماغ ويرونه رأي العين، عند استقبال الدماغ للمنبهات الخارجية عن طريق 

( واألثر الذي يتركه في الدماغ، بعبارة المستقبالت الحسية )السمع، البصر، الشم، الذوق واللمس
في الدماغ صارت رؤيتها ممكنة، وبهذه االنجازات ردمت '' فالعملية المعرفية '' التي تنجز  أخرى  

علماء الطب واالعصاب والفيزيولوجيا والبيولوجيا،   وة التي كانت تفصل علماء النفس عناله
من أمثال   ون ، فباشر علماء النفس التربويوظهرت ثنائية جديدة تمثل االتجاه العصبي المعرفي

 وبات وولف (Sousa)وسوسا  (Jensen)وجنسون  ( Caine and Caine)كين وكين
(Wolfe et pat)  من االستفادة في تجويد عمليتي التعليم والتعلم على أمل أن يصبح المتعلم

 بدايات ميالد نظرية المستند إلى الدماغ،  أقدر على مواجهة متطلبات األلفية الثالثة فكانت 
 
 :االشكالية-1

للباحثين توسعت أبحاث الدماغ خالل السنوات االخيرة الماضية بسبب ظهور تقنيات حديثة أتاحت  
   (MRI)، ومن هذه التقنيات التصوير بواسطة جهاز الرنين المغنطيسي سبر أعماق الدماغ
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الذي يسمح بتصوير مناطق فعالة في الدماغ   (PET)والتصوير الطبقي باالنبعاث البوزيتروني
البشري، مما جعل أبحاث الدماغ تستند إلى الدليل العلمي بدال من التكهنات التي كانت سائدة 

 قبل ذلك. 
لقد ازداد عدد التربويين المهتمين بدراسة أبحاث الدماغ، حيث حاولوا االستفادة من نتائج هذه 
األبحاث في الميدان التربوي، وذلك من خالل فهم آلية عمل دماغ التلميذ أثناء التعلم، لبناء 

ومن هنا فقد نشأت الصفية المناسبة له،  االستراتيجيات المتناغمة مع عمل دماغه، وايجاد البيئة
نظرية التعلم المستند إلى الدماغ بوصفها طريقة في التفكير بشأن التعلم والعمل، وتساهم هذه  

 ( 108، ص 2009النظرية في زيادة قدرة المتعلم على التعلم بطريقة طبيعية وداعمة.)السلطي،  
أن التعلم المستند إلى الدماغ يعمل على التوظيف المتكامل  (Sousa,1998)ويرى سوسا 

للعواطف والتغذية والبيئة )الثرية( والموسيقى والحركة وتكوين المعنى، وغياب التهديد وذلك 
 ( 49، ص2015)أحمد محمد الزعبي،  إليصال المتعلم إلى أقصى حد من المشاركة واالنجاز.

ذا لم يطور المربون فهما لوظيفة عم ل الدماغ، فإن العملية التعلمية التعليمية ستكون عرضة  وا 
 Wolfe and)مناسبة والبرامج غير الموثوق بها الوالتعميمات غير للبدع العلمية المزيفة 

Brandt, 1998) ، ،( ،  2010وأظهرت العديد من االبحاث والدراسات أمثال )البداوي
(Ozden,2005), (Duma,2010)  ( و2011وصالح )  أولوال(Awolola,2011)   أن التعلم

يشجع التالميذ على المستند إلى الدماغ يعمل على رفع مستوى التحصيل ودافعية االنجاز كما 
(، ولكي تنمى قدرات الدماغ ينبغي 4، ص 2016)محمود محمد عمر عساف،    التفكير االبداعي.

أن ندرس ما يقدم للمتعلم من معلومات ومفاهيم  بحيث يقوم الدماغ بتنظيم تلك المعلومات حتى 
 (. 19-18، ص ص2009تصبح ذات معنى. )عفانة والجيش، 

أصبح من الضروريات في  يتضح مما سبق أن تطبيق استراتيجيات التعلم المستند إلى الدماغ 
العملية التعليمية التعلمية، لما له من تأثيرات إيجابية غلى المظاهر التعلمية الفكرية والنفسية لدى 

 المتعلمين.
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المستند إلى الدماغ والذي ينظر إلى الدماغ على أنه  لذا سنلقى الضوء على أولى مبادئ التعلم 
وأهم االستراتيجيات المرتبطة بهذا  ة دينامية واحدةجهاز حيوي ويعتبر الجسم والدماغ والعقل وحد
 المبدأ، من خالل االجابة على التساؤالت اآلتية:

 كيف تتم آلية التحصيل التعلم الدماغي؟  (1
 ماهي العوامل المؤثرة في التعلم الدماغي؟  (2
 ماذا نعني بالتعلم المستند إلى الدماغ ؟ وماهي مبادئه؟  (3
  ماهي االستراتيجيات المتناغمة مع الدماغ باعتباره جهاز حيوي؟ (4

 الدماغي:  التعلمتحصيل ألية -2
على الفرد البشري لما خصه هللا سبحانه وتعالى بالعقل والذي هو مجموعة  تقتصر عملية التعلم 
ة التي يقوم بها الدماغ ومنها االنتباه واالدراك والتذكر وغياب هذه العمليات يمن العمليات المعرف

 .أصبح غير مؤهل للتعلم كاإلنسان ويصدق في حق االنسان التدريب والترويض   الحيوانعند 
تعمل عملية التعلم على تغيير الناحية الفيزيائية للدماغ، فمع كل جديد من إثارة أو خبرة أو سلوك 

ي فيه، حيث تنشط عملية يستطيع الدماغ أن يعيد تنظيم نفسه وتغيير شبكة التوصيل الكهروكيميائ
( وقد تكون المثيرات داخلية مثل العصف 99، ص2009والخلية )السلطي  الخليةبين  التواصل

ويعالج على عدة مستويات ليتم هني ، أو  خارجية عن طريق الحواس، ومنه يخزن المثير ذال
علومة هنا تكمن أهمية المثير حيث يتم تجنيد الملقدرات الكامنة للذاكرة طويلة المدى، تكوين ا

حسب الحاجة، إذا كانت المعلومة تتعلق بتعلم سابق فيتعزز التعلم بفضل الممرات العصبية التي  
تربط بين الخاليا، والعكس إذا كانت المعلومة جديدة فتحتاج إلى تكوين روابط جديدة كحلقة 

 يب لها من يعرفها أكثر ممن يسمعها ألول مرة.يستج
نما هي نتيجة تفاعل بينهما  إن خرائط المعرفية للفرد ليست بفعل البيئة وحدها او الوراثة وحدها، وا 
هي فكرة نظرية تسمى ''اإللحاحية'' 'ترجمة الفرنسية ' والتي تشير إلى أنه في كل مرحلة من  

ا  بعوامل بيئية معينة، لذا ركزت االبحاث الحديثة على م  مراحل التطور هناك جينات معينة تتأثر
 ( 100، 2009يدعى بنوافذ التعلم والتي تشير إلى فترة من االستعداد القوي للتعلم. )السلطي، 
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إنها طريقة تجمع عدة فروع   إنه التعلم الذي يتوافق مع الطريقة الطبيعية التي يتعلم بها الدماغ،
علمية مبنية على السؤال االساسي التالي:''ما الشيء المناسب للدماغ؟'' تلك الطريقة مستقاة من 

فروع علمية من العلم مثل الكيمياء، علم االعصاب، علم النفس وعلم االجتماع، وعلوم  عدة 
لمعلم وليست فرعا من العلوم  بمثابة رؤية في العلم وعن عمل ا  إنها الجينات وعلم االحياء...

، وباستخدام مستقال بذاته، فهي طريقة تشجع على التفكير في طبيعة الدماغ أثناء اتخاذ القرارات
ما نعرفه عنه فإننا نتخذ قرارات أفضل ونصل إلى أكبر عدد من المتعلمين دون أن نفقد انتباه 

 (. 11،  2008غ البشري)ايريك جينسن،  أحدهم، إنه ببساطة التعلم المبني على الفهم الكامل للدما
 :  لم الدماغيالعوامل المؤثرة في التع-3

مائة بليون خلية عصبية دماغية، ويؤكد هذا االنتاج الغزير  من المعلوم أن الطفل يولد ولديه 
ي مجموعة من الظروف ويبلغ ذروة نشاطه  أن يتكيف أليمكنه للخاليا العصبية على أن الدماغ 

في عمر خمس سنوات، والخاليا التي ال تستخدم تذوي وتضمحل، وكذلك الترابطات )الوصالت(  
يا المعززة بفعل الخبرة التي تغذي الترابطات داخل الدماغ  بين الخاليا العصبية في حين تبقى الخال

وعليه فإن المتعلم الجديد ال يدخل المدرسة وهو فارغ   (101ص ، 2009)السلطي والريماوي، 
الذهن، )صفحة بيضاء( ولكنه يدخل وهو محمل بنك دماغي مصنع ومعدل بشكل كبير بفعل 

بالتأثيرات في بيئة معززة هذه الفترة بين من عاش شتان  ات التي عاشها في سنواته االولى،الخبر 
آمن باألم وتفاعل مع االخوة واالخوات ولعب ورحالت وبين   وليأ  االيجابية بتغذية صحية وتعلق

مان ثقافي وغذائي  من باألم وحر آ أولي في توتر وقلق وفطام عنيف وبعدم تعلقمن عاشها 
فعلى سبيل المثال كدمة على الرأس قد يكون   ،الرأسوالحروب والمجاعة والصدمات المتتالية على  

لها تأثير مدى الحياة على قدرات التعلم، فإذا أصيب الطفل في منطقة حيوية في الدماغ قد يعاني 
الطفل من مشكالت في وظائف االنفعاالت أو االستيعاب او الذاكرة، وعادة ال يتم ربط إصابة  

 ( 102السابق ص  المرجع).الرأس بالصعوبات التي تواجه المتعلم
لفترة طويلة بمثابة عامل آخر يؤثر سلبا على وظائف الدماغ،   ينويعتبر األلم والتوتر المستمر 

إفراز هرمون األدرينالين للهروب فإن الجسم يطلق هرمونات التوتر كرد فعل للخطر، وهذا ما يولد  
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الخطر، وهذا بالطبع رد فعل ايجابي  عن النفس، والذي يدعم النجاة عند مواجهة  أو الدفاع 
هرمونات التوتر باستمرار كرد فعل للتوتر المزمن والقلق،  ولكن عندما يفرز عندما ينقذ حياتنا، 

يتم استخدام االلية التي تعني بإنقاذ حياتنا أكثر من الالزم، وتجعلنا في حالة دائمة من االنتباه 
ما يؤدي إلى تأثير سام على الخاليا العصبية وتسبب عجزا في الذاكرة  التي هي أساس التعلم،  م

في حين أن الخبرات الممتعة تنبه إطالق النواقل العصبية المدعمة تفتح طرق للذاكرة وتدعم  
 ( 102السابق ص المرجع)الخبرة التعليمية .  

                            Brain Based Learning Theory  نظرية التعلم المستند إلى الدماغ:-4
إن له فعليا قدرة على التعلم ال تنفذ، فكل دماغ إن التعلم وظيفة الدماغ الطبيعية وأكثر تدقيقا 

( وعلى الرغم من  1994ن ين وكي، )كبمجموعة من القدرات الكامنة  بشري سليم مزود فطريا
والسبب يعود إلى  في االتجاهات والنظريات المتعلقة بالتعلم،  عددا  تواجد هذه القدرات إال أننا نجد ت

أنه لم يكن مفهوما مدى تعقيد الطريقة التي يتعلم بها الدماغ، خاصة عندما يعمل بشكل مثالي، 
تلك القدرات ومن ثمة يمكن تحقيق  مكانات والعمليات والمعالجات المتوافرةوعندما يتم فهم اإل

البشري، وبمعنى آخر تحسين التعلم، وتعتقد ليزلي هارت ''أنه يمكن أن يكون الكامنة للدماغ 
هناك تعلم متناغم مع الدماغ في مقابل تعلم مضاد لعمل الدماغ'' وفهم الفرق بين المصطلحين  

وعلى الرغم من ارتباط التعلم كله بالدماغ بطريقة ما، فإن التعلم ( 1994ن ين وكيهام جدا )ك
ماغ هو التعلم وفقا للطريقة التي فطر بها الدماغ لكي يتعلم بشكل طبيعي )جنسن  المستند إلى الد

 .ب(  2000وباختصار هو التعلم مع حضور الذهن.)جنسن أ( 2002
لقد حدد كل من كين وكين اثني عشر مبدأ لهذه النظرية، وفيما يلي توضيح للمبادئ كما شرحها 

على  سيتم ذكر هذه المبادئ .يات المالئمة لهولكل مبدأ عدد من االستراتيجمن كين وكين كل 
    واالستراتيجيات المناسبة له. على مبدأ الدماغ  أن يقتصر العمل

 الدماغ جهاز حيوي الجسم والدماغ والعقل وحدة دينامية واحدة -1
 الدماغ/ العقل االجتماعي.  -2
 البحث عن المعنى الفطري  -3
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 البحث عن المعنى من خالل التنميط -4
 االنفعاالت حاسمة للتنميط -5
 يدرك الدماغ / العقل االجزاء والكل بشكل متزامن -6
 يتضمن التعلم كال من االنتباه والمركز واالدراك الفطري  -7
 يتضمن التعلم دائما عمليات واعية وال واعية   -8
طريقتان لتنظيم الذاكرة: نظام الذاكرة المكانية ومجموعة أنظمة التعلم  لدينا على االقل  -9

 الصم. 
 التعلم تطوري  -10
 يدعم التعلم المعقد بالتحدي ويكف بالتهديد -11
   كل دماغ منظم بطريقة فريدة. -12

 الجسم والدماغ والعقل وحدة دينامية واحدة: ،الدماغ جهاز حيوي 1.4
هو نظام يتكون من أجزاء ولكنه يعمل ككل، فعلى الرغم  إن الدماغ كغيره من االنظمة الحيوية 

، ولهذا النظام الحيوي  وظيفتها الخاصة بها مع ذلك فهو يعمل بشكل كليمن أن كل منطقة لها 
حيث يسعى الدماغ  ،خصائص ذات تأثير على كيفية أداء االطفال الرضع واالطفال األكبر سنا

، مثلما يتصرف االطفال الرضع الذين يحتاجون إلى الطعام  إلى المحافظة على البقاء وحماية نفسه
والمأوى والدعم، وينمو هذا النظام ويتكيف مع بيئته، كل ذلك ضمن التقييدات التي والراحة 

 ( 110، ص2009)السلطي والريماوي، تفرضها االماكن التي يتواجدون بها.
كما أنه ينتج عن بعض الحوادث الصغيرة عواقب وخيمة وغير متوقعة، وهذا لما تولد مشاحنة ما  

إن النظام مرن بشكل  نتائج طويلة االمد،  التي يمكن أن تؤدي    سلسلة من االنفعاالت واالستجابات
هائل ويمكن أن يستوعب مدخالت بيئية ضخمة وبدون عواقب قابلة للمالحظة كتلك التي نجدها  

 لدى االطفال الذين ينشؤون في بيئات ذات مشكالت نسبية. 
لبيئة النفسية للتعلم، فهي  عن ا إلى الحديث بالدرجة االولى  يحيلناإن الحديث عن الدماغ الحيوي 

تكمن في نوع العالقة التي تربط المعلم مع المتعلم فلها أهمية قصوى لبيئة التعليم، فإذا لم تتميز 
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تلك العالقة بالثقة واالمان واالحترام المتبادل ستتوقف عملية التعلم، وهذا يعود إلى تأثير المناخ  
لمعلم األولى هي توفير مناخ نفسي وبدني ايجابي االنفعالي والذهني واالجتماعي، فإن مسؤولية ا

 (279، ص2006صالح الدين عرفة محمود، إلدارة عملية التعلم.)
وهناك استراتيجيات تساعد على عمل األنظمة الحيوية والبيئية بصورة جيدة داخل نظام الدماغ 

 شرب الماء  -البشري مثل: 
 التمرينات الرياضية للدماغ.   -
 .البيئة النباتية -
 التغذية الخاصة بالدماغ.-
 المرح.  -

هم االستراتيجيات أل  نتطرق بناء على ما تقدم س  االستراتيجيات المتناغمة مع الدماغ الحيوي:2.4
ألف رسالة بصرية    36، فالعين قادرة على تسجيل المناخ البصري  : نجدالمتناغمة مع هذا المبدأ 

بالمائة من المعلومات التي   90بالمائة إلى  80كل ساعة، أي أن الدماغ له القدرة على تسجيل 
بالمائة من االلياف   40يستوعبها هي معلومات بصرية، في الواقع أن شبكية العين مرتبطة ب

 في الدماغ. البصرية 
من العناصر االساسية التي تمكن العين من تكوين المعنى من مجال الرؤية هي التباين والميل  

يدركها المتعلم بمجرد رؤيتها وقبل أن يفهمها عن وعي، فهي توفر   والمنحنيات واللون تلك العوامل
 إطارا لجذب انتباه المتعلم واالبقاء عليه. 

تؤثر االضاءة بشدة على رؤيتنا وبالتالي تؤثر بشكل مباشر على  الضوء في البيئة الصفية:   -أ
 التعلم،

 ثالي.وكل ما يمكننا القيام به إلراحة العين في الفصل يسهم في التعلم الم
فلقد بينت االبحاث على أن الضوء الصناعي يرفع مستوى هرمون الكورتيزول في الدم مما يعوق 

ألن الضوء الصناعي له خاصية اهتزازية مما يجعل له  الجهاز المناعي وهذا يدل على التوتر.
تأثيرا قويا على الجهاز العصبي المركزي، ورد فعل الدماغ لهذا المثير السمعي البصري يرفع من 
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ن انجازا أكاديميا لمختصون حتى وان لم يظهر المتعلمو مستويات الهرمون الكورتيزول، ويقول ا
قة أن التالميذ يشعرون باالسترخاء والتركيز يمثل سببا متزايدا مرتبطا بالضوء، فإن مجرد حقي
 ( 69، ص2008)اريك جينسن، كافيا لتقليل استخدام االضاءة الصناعية.

المتعلمين يشعرون ( فإن الضوء المبهر يجعل  1985)وزمالؤها  ريتادون  تقول خبيرة اساليب التعلم  
فض له تأثير مريح وهادئ، خاصة  بالتوتر والقلق وعدم الراحة، بينما الضوء ذو مستوى المنخ

 (. 125، ص2007) اريك جينسن،لدى االطفال الصغار.
الكثير من المتعلمين ماذا يعني هذا بالنسبة للمعلمين أو للقائمين على التربية والتعليم؟ قد يؤدي 

الطبيعية أقل من قدراتهم بسبب االضاءة المرهقة للعين أو الجهاز العصبي، فاإلضاءة الهادئة 
هي األفضل للتعلم، لذا ينبغي توفير عدة أنواع مختلفة من اإلضاءة في حجرة الدراسة، تتبعها 

 استشارة التالميذ في اختيار أماكن جلوسهم. 
كما يمكننا تحسين التعلم بتحسين اإلضاءة أثناء شهور الشتاء المظلمة، لذا علينا اكتشاف خيارتنا 

ت انخفاض ضوء الشمس، ومبادرة بسؤال االخرين إذا كانوا الحظوا  لتحسين بيئة التعلم أثناء فترا
  مظاهر أو أعراض االكتئاب الموسمي لدى الطالب والتالميذ أو حتى المعلمين. 

 (Brain Gym)تمرينات رياضة الدماغ:   -ب
أن للحركات أثر  (Brain Gym)( حول تقنية1960بينت االبحاث التي قام بها بول دينيسون )

وأول هذه  ، ووقت االستجابةاالنتباه ، االدراكإيجابي على التوازن ، السمع، القراءة، الذاكرة، 
  ، على توازن لوضعيات الطلبة الذين االبحاث التي نشرت تحت عنوان أثر التربية الحسية والحركية

 Josie M, Sifft et Don)من صعوبات التعلم، على يد جوزيي سيفت ودون موريس  يعانون 
Morris)   تناولت هذه االبحاث إحصائيات دالة حول المتعلمين الذين يجيدون صعوبات وحسنوا

 Brainإمكانياتهم في الوقوف تتوازن على رجل واحد بعد تطبيق بانتظام بعض نشاطات تقنية
Gym  .(Dennison, Dennison, 2010) 

، اللذان يبحثان عن  1970عام  Brain Gymأسس بول دينيسون وزوجته جيل دينيسون تقنية 
سبل وطرق أكثر فعالية االطفال وحتى الراشدين الذين يعانون من صعوبات في التعلم، انطالقا  
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يات إمكانمن االبحاث التي قام بها أخصائيون في النمو الذين حاولوا استعمال الحركة لتحسين 
في الكثير من بلدان العالم وكان ثمار  هذه التقنية التي تطبق اآلن تأسيس التعلم، ولقد نجحا في 

جهدهما في االعمال التي نشرت تحت عنوان'' التربية الحسية الحركية  
 (Hannoford, 1998) (Kinésiologie Pédagogique)البيداغوجية''

تعني الدماغ،   Brainتعني حركات رياضية و  Gymهي كلمة مركبة، فكلمة  Brain Gymإن 
، وتسمى باللغة العربية الرياضة  La gymnastique du cerveauتترجم إلى اللغة الفرنسية 

 باسم الجمباز العقلي. الذهنية كما توجد في مراجع أخرى 
 Education Kinésthésiqueفي إطار التربية الحسية الحركية  Brain Gymتدخل تقنية 

التي تستعمل الحركات والنشاطات الحركية والفنية لتنمية وتطوير طاقاتنا الداخلية، وهذه التقنية  
تطبق على الذين يعانون من صعوبات في التعلم لتحسين حركة سهلة التطبيق، بحيث    26تتضمن  

تطبق أيضا في العمل والمكاتب والبيت، وفي كل أعمال الحياة اليومية عملية التعلم في القسم، كما  
كالقراءة، الكتابة، الحساب، االبداع، التنظيم، التركيز، االنتباه، الذاكرة، اللغات، الموسيقى 

 (Lustro, Mouroux, 2004,14)واالمتحانات... 
ع معلمين مربين أباء موجهة للجمي  Brain Gymان تقنية    Paul Dennisonيقول بول دينسون  

.. الذين يريدون مساعدة االطفال الذين يعانون من االضطرابات السلوكية وصعوبات التعلم، 
على وجود عالقة بين الحركة والوظائف الدماغية والجسم خالل عملية التعلم،  حيث ترتكز هذه 

فصي المخ األيمن بحيث تستعمل بعض الحركات لتطوير مهارات التعلم، فهذه التقنية تعتمد على  
 واأليسر المسؤوالن عن كل االتصاالت الداخلية والخارجية. 

نشاط حركي بعضها تؤدي نفس المهام، ولقد وافق كل من االطباء  26تتكون هذه التقنية من 
 Daniel)  (John Katy 2002)  (Bruce Perry,2008)والمختصين في طب األعصاب مثل

Amen, 2009)  (John Medina, 2008) في أن حركات هذه التقنية تثير النشاطات الذهنية ،
وتساعد في التحكم في االنفعاالت والقلق وتساهم أيضا في تنمية االستعدادات الحسية الحركية،  

(  1960ومهارات التفكير السليم لتسهيل عملية التعلم وجعلها عملية شيقة، ويقول بول دينيسون )
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تذهب إلى أبعد من هذا   Brain Gymتوقظ الدماغ ، فإن حركات أنه إذا كانت التربية البدنية 
العينين لكي ينجح التلميذ  -بين والتأزر والتناسق بين اليدينفهي تقوم باستشارة الخفة، والرؤية بجان

في القسم كما تنمى العمليات العقلية كالتركيز واالنتباه، والتفكير والتذكر واالبداع ....  
(Dennison, Dennison, 2010, 16) 

أن مجتمعنا المعاصر يحتاج إلى وسائل   (Carla Hannaford, 1998)تقول كارال هانافور 
بالنسبة لعملية التعلم التي تتطلب منا بسيطة سهلة وأنيقة للقيام ببعض العمليات، نفس الشيء 

نظام االدراك الحسي االدماج االستيعاب والفعل، فهذه التقنية تسهل هذه المتطلبات بتنشيط ال
وسهلة التطبيق، وهذه الحركات مهمة جدا  النفس فيزيولوجي، وتهيؤه للتعلم بفضل حركات بسيطة  

في عملية التعلم، حيث تقوم بإيقاظ وتنشيط عدد من إمكانياتنا العقلية، الحركة تسمح باكتساب 
   .  (Hannoford, 1998, 131)معلومات وخبرات جديدة لنظامنا النووي. 

وهو مادة مغذية للدماغ تعزز التفكير وتقلل  BDNFوعليه يرى العلماء أن الحركة تطلق عامل 
التوتر، ولذلك ينصح بإجراء تمارين منتظمة على مدى األسبوع، بمعدل ثالث مرات اسبوعيا ولمدة 

   (18، ص2007عشرين دقيقة لكل مرة.)ذوقان عبيدات ، 
االبحاث الحديثة هو أن الجفاف يعوق التعلم، وتؤكد عالمة ما تؤكد عليه  إنشرب الماء:   -ت

( أن الطالب قد يتعرض للجفاف والذي يؤدي بدوره ألداء 1995االعصاب كارال هنافورد )
  .دراسي ضعيف

كوب ماء وفقا لحجم الفرد ومستوى النشاط   15إلى  7كما يوصي متخصصو التعلم بشرب من 
بالماء النقي والتأكد من خلوه من الملوثات، فالماء أفضل أيضا خبراء التغذية  يوصيو والطقس، 

  للجسم من المنبهات والمشروبات والعصائر خاصة االصطناعية، ألنه خال من العناصر السكرية 
التي تعوق ايقاعات الجسم الطبيعية، وقد وجد الكثير من المتعلمين أنه عندما يشجعون التالميذ 

 (  ( 74، ص2008اريك جينسن، سلوكهم وأداؤهم الدراسي.) على الشرب كما يريدون فإنه يتحسن
الطالب الذين يشعرون بالملل أو الضجر أو حتى النعاس وال يتمكنون من التركيز قد يكونون 
يعانون من الجفاف، لذا وجب على المعلم التحدث إلى التالميذ عن الجفاف وقيمة الماء، وأن  
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الماء إلى  حة، كما يسمح لهم بإحضار زجاجات يذكرهم بشرب الماء في فترات الراحة والفس
دقيقة فمن المهم أن تتأكد من   45، كما يجب التنبه إذا كانت الحصص تمتد ألكثر من الفصل

دون  اعطاء الفرصة للتالميذ لشرب الماء بصورة كافية، فإنه يسمح حينها بالذهاب للشرب أحيانا ب
مية الماء مقارنة بالمشروبات األخرى مثل لو يتم شرح لهم أه احداث ضجة أو احراج، والمحبذ 

 الصودا والعصير إذا كان اصطناعيا والقهوة ... ويتم التذكير أن الجسم يحتاج للماء كثيرا.  
قد يتبادر إلى الذهن سؤال ''هل تؤثر النباتات غلى وضع النباتات في الصف لتنقية الجو:  -ج

عملية التعلم؟ لإلجابة عليه نعود إلى ما اكتشفه العلماء في وكالة الفضاء والطيران االمريكية 
( ويقول  1996)ناسا( أن استخدام النباتات يخلق بيئة تعلم وتفكير أفضل لرواد الفضاء. )ولفرتون  

ذلك مشيرا إلى الوضع في منزله،  ة حياة رواد الفضاء، وأكد أن هناك نباتات محددة تحسن نوعي
تنقي الهواء من الملوثات وتزيد من التأبين السلبي في الجو، وتمأل الهواء داخل الحجرة  ألنها 

       ( 75، ص2008اريك جينسن،.)باألكسجين
بالمائة إلى    10يستخدم حوالي  إن النباتات ال تنقي الهواء فقط بل تحسن البيئة الجمالية ومعظمنا  

بالمائة من طاقة الرئة، مع كل نفس يتنفسه، وهذا سيئ ألن الهواء المحبوس داخل الحجرة  15
كما  ،  وجب توفير للطالب هواء نقيا به أكسجين بنسبة عالية  مثالييزعج الدماغ. ومن أجل تعلم ال

خاصة إذا شعر بالتوتر يتم تشجيع الطالب على التنفس بعمق وحتى المعلم مطالب بهذا 
 (. 126، ص2007) اريك جينسن،.والضغط

غالبا ال ندرك تأثير الهواء الذي نتنفسه والملوثات التي تنتشر حولنا، ولكن تلك العوامل مهمة 
نباتات إذا كانت  8إلى   4، لذا يستحسن وضع من  لخلق بيئة مثالية تتماشى مع دماغ المتعلمين

 كانت مساحتها أكبر.مساحة الفصل عادية وأكثر إذا 
 أثر التغذية في التعلم: -د

إن ما تشير إليه االبحاث الحديثة أن التغذية الجيدة تحفز وظائف الخاليا العصبية، وأهم احتياجات 
المخ هي االكسجين والجلوكوز، والطريقة الوحيدة لتوفيره هي استهالك الطعام الغني بالمغذيات 

 الوقود للدماغ.الضرورية ألنه بمثابة 
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والنوربينفرين للناقالت  فعلى سبيل المثال يستخدم الدماغ مادة التيروسين لصنع مادتي الدوبامين
العصبية، وهاتان المادتان الكيميائيتان محملتان بالكهرباء ومهمتان جدا للتيقظ ، التفكير ، رد 

نتباه وزيادة الوعي، وتوجد  الفعل السريع، المساعدة على أداء الحاجات، والمحافظة على مدى اال
ية بالبروتين مثل منتجات األلبان، اللحوم واالسماك مادة ''التيروسين'' في أنواع الطعام الغن

. يقول الباحثون أن ما تناوله تأثير كبير على التفكير:'' الفتامينات والمغذيات األخرى والبيض..
عملية التمثيل الغذائي للمخ'' على سبيل ضرورية جدا لنمو المخ والحفاظ على الخاليا العصبية و 

هو المصدر الوحيد لطاقة خاليا المخ، ولكن العديد من المتعلمين المثال فإن سكر الدم )الجلوكوز(  
ال يتناولون وجبة االفطار، واالفطار هو الفرصة االولى لتعويض استهالك الجلوكوز بعد نوم 

 ( 86، ص2008) اريك جينسن،الليل.
والتخطيط والمهارات التنظيمية تيقظ والذاكرة والقدرات البصرية المكانية واالنتباه كما نجد أن ال

( وفيتامينات E-( )هC-( )جA-تتأثر تأثيرا مباشرا بالفيتامينات المهمة مثل فيتامينات )أ
(، عالوة على حمض الفوليك واللثين والماغنسيوم والصديوم والبوتاسوم والزنك  Bالمجموعة )ب

 والحديد والبورون والسيلينيوم، إال أن الكثير من الطالب يعاني من نقص في تلك المغذيات.
يمثل نقص الفيتامينات عائقا للتعلم، وهو مشكلة كبيرة وخطيرة للمعلمين، وخاصة مع من يعملون 

التغذية حيث يذكر جيه الذين أكثر تعرضا لنقص  هو  مع أطفال المدارس ذوي الدخل المنخفض،  
سعر حراري ال يحتوي على الكم الكافي من   2100أن أي نظام غذائي أقل من   1984يجر مين

إال إذا حدد الطبيب ألي شخص مريض غير ذلك، وبعد الفيتامينات والمعادن والعناصر االساسية  
ثالثة أشهر من النظام الغذائي القليل السعيرات الحرارية تضعف الذاكرة لدى الطالب، وتزيد 

والتوتر والروح العدائية، وبالتالي النقص الطفيف في الفيتامينات طأ والبطئ والفزع معدالت الخ
 (. 88)المرجع السابق، صيؤثر على أداء التعلم.

نظرا ألهمية التغذية وعالقتها بالتعلم لذا وجب على المعلم ان يناقش مع متعلميه العالقة بين  
طعام طازج غير مطهي من فاكهة وخضروات    التغذية الجيدة وقوة الدماغ، كما يشجع على تناول

 وجبات منتظمة تشمل البروتين واأللياف.  يتناولواطازجة وأن 
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إن التغذية ال تخص المتعلم فقط فكذلك المعلم مطالب بهذا لنفسه، ألنه قد ينخفض أداء المعلم  
ة مكمالت إضافوالمتعلم نتيجة نقص التغذية التي تحفز االنتباه واالداء الذهني، كما يمكن 

البيض،  الفيتامينات إلى الطعام، وأفضل أنواع الطعام الذي يحتوي على البروتين الذي نجده في:  
السمك، الديك الرومي والدجاج والزبادي... كما يمكن االقالل من الدهون المشبعة ويعمل كذلك  

ن االوقات الطويلة  تناول على فترات متقاربة ألل  مستويات الحديد عادية، وينصح  على الحفاظ على
بين الوجبات تسبب انعدام التركيز واالنتباه، كما يسمح للتالميذ والطالب احضار الطعام المناسب 

مغذية طوال اليوم،  لديهم عدة فرص لتناول وجبات خفيفة    المتعلمينفي الفصل، ويجب التأكد بأن  
به التغذية في االداء الدراسي  كما يمكن زرع التوعية والتحدث معهم عن الدور االيجابي الذي تلع

وفي التفكير واالختبارات ألنه غالبا ال يحتوي النظام الغذائي للطالب والمتعلمين على المغذيات 
 المهمة التي يجب أن تتوفر في الغذاء المعتاد.

 الخالصة:
التعلم  بعد التطرق إلى األدبيات التربوية لنظرية التعلم المستند إلى الدماغ، والتي تنص على أن 

يستجيب لخصائص الدماغ، والذي يركز على حضور الذهن مع وجود االستثارة العالية والمتعة  
 وتعدد وتداخل األنظمة في العملية التعليمية التعلمية. والمرح وغياب التهديد، 

لذا فالحديث   يتكون من أجزاء ولكنه يعمل ككل،  الدماغ كغيره من االنظمة الحيوية هو نظام  ويعتبر
عن الدماغ الحيوي يحيلنا بالدرجة االولى إلى الحديث عن البيئة النفسية للتعلم، فهي تكمن في  
نوع العالقة التي تربط المعلم مع المتعلم فلها أهمية قصوى لبيئة التعليم، فإذا لم تتميز تلك العالقة  

، فهذه العالقة تمثل نقطة االرتكاز األولى متبادل ستتوقف عملية التعلمبالثقة واالمان واالحترام ال
المناسبة للتعلم التي تستجيب الصفية لتحقيق تعلم فعال، تليها المرحلة الثانية المتمثلة في البيئة 

 لخصائص الدماغ.
ذا وأهم استراتيجيات التي تتماشى وهذا المبدأ هو شرب الماء ألن الجفاف يعوق التعلم، وك

التمرينات الحركية الدماغية فهي تزيد االنتباه وتعطي الحيوية والنشاط، تليها وجود نباتات في 
الفصل الدراسي ألنها تعمل على تنقية الجو وثبت تأثيرها االيجابي في التعلم، وأيضا البيئة  



تلي عبد الرمحان، عبد الالوي سهيلة     اسرتاتيجيات التعلم املستند اىل الدماغ وتناغمها مع الدماغ عند كني وكني  

 177   2020جانفي ، 3ج   12العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

صحية،  له تأثير مدهش ويدوم طويال، إضافة إلى التغذية ال المضاءة ويا حبذا الضوء الطبيعي
ألنه قد حان الوقت ألخذ تغذية المتعلمين مأخذ الجد، وهي خطوة مهمة في تحسين قائمة الطعام  
المدرسي، وتوفير ماكنات بيع الطعام الصحي، وعلى المعلم واالدارة التعليمية أن تكون على وعي  

 .اليوم والذي يكون مبنيا على طبيعة الدماغ البشري  بما يتطلبه التعليم

    راجع:قائمة الم
(، أثر التعلم المستند إلى الدماغ في تنمية مهارات التفكير 2015أحمد محمد الزغبي )  -

التأملي لدى التالميذ الموهوبين في الصف الثامن، مجلة العلوم التربوية والنفسية، المجلد  
 ، جامعة البلقاء التطبيقية ، عمان.16

،  1العلم الجديد للتعليم والتدريب، )مترجم( ط( التعلم المبني على العقل  2008اريك جينسن ) -
 مكتبة جرير، عمان. 

 ، مكتبة جرير، عمان 3( التدريس الفعال، )مترجم(، ط2007)اريك جينسن  -
( فاعلية برنامج تعلمي تعليمي مبني على التعلم المستند إلى الدماغ 2010تغريد البداوي) -

جستير غير منشورة،  جامعة  في التحصيل ودافعية لدى طلبة الصف الخامس، رسالة ما
 البلقاء التطبيقية ، عمان.

 ، دار الفكر، عمان.  1( الدماغ والتعليم والتفكير، ط2007ذوقان عبيدات )  -
دار الفارق  1( العقل البشري وظاهرة التعلم ، ترجمة خالد العامري، ط2009سوسا .د ) -

 للنشر والتوزيع، مصر. 
حدود رؤى تربوية معاصرة في تعليم التفكير  (، تفكير بال2006صالح الدين عرفة محمود) -

 عالم الكتب، القاهرة.، 1وتعلمه، ط
دار   ،2( التعلم المستند إلى الدماغ، ط2009ناديا سميح السلطي ، محمد عودة الريماوي ) -

 المسيرة ، عمان.
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- Awolola,s (2011) Effect of brain –based learning strategy on students 

achievement in senior secondary school mathematics in Oya state, 

Nigeria, Cypriot Journal of Educational Scienser. 

- Dennison. P §Dennison, G, (2010) Brain gym teachr’s Edition (revised 

edition) ventura CA : Edu Kinesthetics, Inc. 

- Dennison. P §Dennison, G, (1992) le movement de l’apprentisage 

brain gym, édition le souffle d’or,  

- Dennison. P §Dennison, G, (1996) brain gym apprendre a bouger 

bouger pour appendre, ed originale américaine. 

- Hannaford,JC, (1998) la gymnastique des neurones le cerveau et 

l’apprentissage, ed ifka. 
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ميدانية في تقييم كفاءة خدمات التعليم االبتدائي ودوره في التنمية الريفية في   

 arc map GISناحية اليوسفية وفق نظام  
 دائرة التعليم الديني والدراسات االسالمية ، غولي م د. وليد محمود صالح القرة

 
يحتل اقليم اليوسفية الثانوي موقعا متميزا في الجزء الجنوبي الغربي لمحافظة بغداد   :المستخلص

والذي يحتوي على امكانيات طبيعية وبشرية تتجسد بنهر الفرات ووفرة االراضي الصالحة للزراعة  
رات والمواد االولية الالزمة للصناعات الغذائية فضال عن االمكانات المتمثلة باأليدي العاملة والخب

. وتعد الحركة الفاعلة من هذه النشاطات لتواجد المستقرات البشرية بجانبها وتعتبر العالقات 
المكانية والوظيفية للتعليم االبتدائي في تحليل كفاءة التوزيع المكاني المدارس االبتدائية لكون  

اف العالقات  أعتمادها على االمكانيات البشرية لغرض الوصول الى استنتاجات تطبيقية في اكتش
بين المستقرات واالقليم من حيث وظائفها ومواقعها وتباعدها وحجومها وتوزيعها حسب االمكانيات 
البشرية . البد من اعطاء رؤية لتحديد حجم السكان من خالل االسقاطات السكانية وتفعيل النظرية 

لتي تعتمد عليها التواجد  الوظيفية للتعليم االبتدائي من خالل تحديد أساليب المعوقات والقدرات ا
السكاني في منطقة الدراسة وكذلك حساب التنمية البشرية المستقبلية من خالل العالقات المتبادلة  
ألقليم اليوسفية الثانوي في تحديد معايير التعليم االبتدائي المحلية العراقية في المناطق الريفية  

ستنتاجات والتوصيات التي جاءت منسجمة وبذلك يكون في انتهاء البحث الى صياغة جملة من اال
 مع اهداف البحث .  
االمكانات الطبيعية والبشرية ,التوزيع المكاني ,االستنتاجات التطبيقية ,تحليل الكلمات المفتاحية :

 Arc Mapكفاءة ,
 

يعد التعليم الخطوة األولى واألساسية بأتجاه تطوير الموارد البشرية في اي اقليم او  المقدمة : 
مكان وهو الخطوة الرئيسية باالتجاه الصحيح والتخلص من مظاهر التخلف االجتماعي التي تقف 
حائاًل أمام تطبيق العمليات التنموية في المناطق الريفية بشكل عام فعندما تكون هناك خدمات 
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ية وفي مختلف المراحل قبل االبتدائية واالبتدائية والثانوية وضمن المعايير التعليمية المتبعة تعليم
وبكفاءة عالية سوف تكون النتائج جيدة ومشجعة في القضاء على مختلف مظاهر التخلف ومن  
 ثم يصبح من السهولة القيام بأدخال برامج تنموية في مثل هذه المناطق وتحقيق نسبة نجاح جيدة

 ( 1) .  وبكفاءة عالية

                                                                                                                                                    
 مشكلة البحث تكون في اتجاهين :

 االتجاه االول :
بتدائية على نسب حجوم االسقاطات التوزيع المكاني الغير متجانس للمدارس اال -1

 السكانية.
 االتجاه الثاني :

 استيعابية اعداد المدارس الموجودة في منطقة الدراسة للحجوم العمرية للتعليم االبتدائي. -2
 اهدف البحث :  

 يتمحور هذا البحث في عدة اهداف 
 بيان التوزيع المكاني للمدارس االبتدائية. -1
 Arcاستخدام الجار االقرب واالنحراف المعياري وكذلك  تحليل كفاءة التوزيع من خالل   -2

Map gis. 
استخدام االستنتاجات التطبيقية للعالقات الوظيفية بين نسب السكان واعداد المدارس   -3

 للتعليم االبتدائي.
 بيان الكفاءة المستقبلية للتعليم االبتدائي حسب اسقاطات السكانية المستقبلية. -4

 
 الحدود المكانية والزمانية للبحث :  

 الحدود المكانية :  -أ
 تتمثل الحدود المكانية للبحث بما يأتي : 

 
  204م , ص 2019عة االنبار , وليد محمود صالح عبد , التنمية الريفية في ناحية اليوسفية , اطروحة دكتوراه ) غير منشورة ( , كلية التربية للعلوم االنسانية , جام –(  (1

. 
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 الحدود الفلكية: -1
( شمااًل وخطي  33 14 00 -33 01 00تقع منطقة الدراسة بين دائرتي عرض ) 

 . (1)  ( شرقاً 00  01 44 - 00 18 44(طول 

 الحدود اإلدارية :  -2
تعد منطقة الدراسة )ناحية اليوسفية( إحدى نواحي قضاء المحمودية التابعة اداريًا إلى محافظة  

(، يحدها من الشرق كل من ناحية الرشيد وقضاء الكرخ، ومن 1بغداد، ينظر الخريطة )
الشمال كل من قضاء الكرخ وقضاء ابي غريب، ومن الشمال الغربي كل من قضاء ابي  
غريب وحدود محافظة األنبار ويفصل بينهما مجرى نهر الفرات ومن الجنوب كل من مركز  
قضاء المحمودية وناحية اللطيفية، ومن الجنوب الغربي ناحية جرف الصخر التابعة لمحافظة  

 ( .2بابل، وأيضًا يفصل بينهما مجرى نهر الفرات، ينظر الخريطة )
 الحدود الطبيعية :  -3

ضمن منطقة السهل الرسوبي العراقي ، الواقعة على الجانب االيسر من   تقع منطقة الدراسة 
( مقاطعة، بلغت المساحة 15مجرى نهر الفرات ، إذ بلغت عدد مقاطعات منطقة الدراسة )

( دونم . وبلغت نسبة مساحة منطقة الدراسة إلى قضاء  164071الكلية لمنطقة الدراسة )
(.  %9الدراسة إلى محافظة بغداد بلغت ما نسبته )( أما نسبة منطقة %30.6المحمودية هو ) 

 . (2)  (%0.09أما نسبة منطقة الدراسة إلى عموم مساحة العراق بلغت ما نسبته)
  

 الحدود الزمانية :  -ب
م، كواقع حال يمكن أن تنطلق منه  2018 –م 2017تتمثل الحدود الزمانية للدراسة بعامي 

 الدراسة . 

 
 م .  2014وزارة الصناعة والمعادن الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين , بيانات غير منشورة ,  –( (1

 . 3( _  وليد محمود صالح عبد , التنمية الريفية في ناحية اليوسفية , اطروحة دكتوراه , مصدر سابق , ص (2
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 الدراسة من العراق ومحافظة بغداد( موقع منطقة  1خريطة )
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. وزارة الموارد المائية في الهيئة العامة للمساحة، خريطة العراق اإلدارية  1المصدر: 
 .2010لسنة  1 : 000 1000مقياس،

 250. منطقة زراعة ناحية اليوسفية، خريطة مقاطعات ناحية اليوسفية مقياس2
 م. 2010لسنة  1 : 000

 

 مقاطعات منطقة الدراسة  (2خريطة )

لسنة   1 : 000 250المصدر : شعبة زراعة اليوسفية خريطة مقاطعات ناحية اليوسفية، مقياس
 م. 2010

 

 اواًل : واقع التعليم االبتدائي في ناحية اليوسفية 
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 م.2018المدارس االبتدائية في مقاطعات منطقة الدراسة لسنة  (1جدول )

 اسم المقاطعة ت
عدد 

 المدارس

 عدد التالميذ
 المجموع

 عدد المعلمين
 المجموع

عدد 
 اناث ذكور اناث ذكور القاعات

 - 6 2 4 - - - 1 الرشدية 1
 16 36 15 21 622 265 357 2 البو مفرج 2
 73 68 37 67 1648 1169 1408 6 دحيلة 3
 8 23 7 16 200 89 111 2 4\حركاوي شمالي 4
 29 44 26 18 999 466 533 3 بئر الحمام 5
 10 14 7 7 401 185 216 1 ديرية ومحار 6
الجمبالطية  7

 الشمالية
2 431 355 786 19 17 36 21 

الجمبالطية  8
 الجنوبية

2 523 417 940 30 10 40 27 

 41 73 34 39 1212 558 654 4 مكيطيمة 9
 12 21 10 11 514 244 270 1 ابو حصوة 10
 277 485 246 239 9331 3796 5535 29 الشرقيةالرضوانية   11
 25 32 13 19 800 387 413 3 امام حمزة 12
الحركاوي  13

 الجنوبي
2 734 640 1374 19 15 34 30 

الحركاوي الشمالي  14
\18 

- - - - - - - - 

 20 47 13 34 744 320 424 3 الجاون الجنوبي 15
 605 995 452 543 20500 8891 11609 61 المجموع

المصدر: من عمل الباحث، باالعتماد على وزاره التربيه، تربيه الكرخ الثانيه، قسم االحصاء 
 م. 2018التربوي، بيانات غير منشوره، 
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 2018التوزيع الجعرافي للمدارس االبتدائية في منطقة الدراسة لسنة  (3خريطة )
 (. 1المصدر: الجدول )

توزيع المدارس على مقاطعات منطقة الدراسة يتماشى مع نمط توزيع ومن هذا يتضح ان معدل 
(  61السكان وهذا يعد مؤشر جيد على كفاءة توزيع المدارس االبتدائية إذ بلغت مجموع المدارس )

( تلميذ وتلميذة وكان عدد المعلمين  20500م هو )2018مدرسة ابتدائية وكان عدد تالميذها لعام  
 ( معلم ومعلمة.995)

( تلميذ وتلميذة وهي تعد ضمن حدود  336معدل ما يصيب المدرسة الوأحدة من التالميذ هو )ان  
( تلميذ/ معلم وهو أعلى من المعيار بتلميذ 21المعيار التربوي، وان معدل تلميذ / المعلم هو )

( تلميذ / شعبة وهو أعلى المعيار بأربع تالميذ 34وأحد، في حين كان معدل تلميذ / شعبة هو )
لشعبة الوأحد، اال ان هذه المعدالت تتباين من مقاطعة الى آخرى ضمن حدود  منطقة الدراسة  ل

حدة من التالميذ في منطقة الدراسة  ا(  يتبين ان معدل حصة المدرسة الو 2فمن خالل الجدول ) 
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( تلميذ / مدرسة وهي ضمن المعيار  336م بلغت ) 2019 – 2018وذلك للعام الدراسي 
التخطيطي المحلي لوزارة التربية العراقية، حيث نجد أعلى المؤشرات هو في مقاطعة الحركاوي 

حدة وهو أعلى بكثير من المعيار التربوي ثم تليها وا( تلميذ للمدرسة ال687( وهو )17الجنوبي )
ليها ( تلميذ وهو ايضًا أكثر بكثير من المعيار التربوي ثم ت514( بمعدل )14مقاطعة ابو حصوة ) 

( تلميذ في المدرسة الوأحدة  470( إذ بلغت )11في المرتبة الثالثة مقاطعة الجمبالطية الجنوبية )
 .وهو ايضًا أعلى من المعيار التربوي 

 (2جدول )
 م2018-2017المؤشرات التربوية للمرحلة االبتدائية في مقاطعات منطقة الدراسة للعام  

عدد  المدارس اسم المقاطعة ت
 التالميذ

عدد 
 المعلمين

عدد 
 الشعب

 \تلميذ
 مدرسة

 \تلميذ
 معلم

 \تلميذ
 شعبة

 - - - - 6 - 1 الرشدية 1
 39 17 311 16 36 622 2 البو مفرج 2
 23 24 275 73 68 1648 6 دحيلة 3
 25 9 100 8 23 200 2 4\حركاوي شمالي 4
 34 23 333 29 44 999 3 بئر الحمام 5
 40 29 401 10 14 401 1 ديرية ومحار 6
 38 22 393 21 36 786 2 الجمبالطية الشمالية 7
 35 24 470 27 40 940 2 الجمبالطية الجنوبية 8
 30 16 303 41 73 1212 4 مكيطيمة 9

 43 25 514 12 21 514 1 ابو حصوة 10
 34 19 321 277 485 9331 29 الرضوانية الشرقية 11
 32 25 266 25 32 800 3 امام حمزة 12
 46 40 687 30 34 1374 2 الحركاوي الجنوبي 13
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الحركاوي  14
 18الشمالي/ 

- - - - - - - 

 37 16 248 20 47 744 3 الجاون الجنوبي 15
2050 61 المجموع

0 
995 605 336 21 34 

المصدر/ من عمل الباحث باالعتماد على وزاره التربيه، بغداد، تربيه الكرخ الثانيه، قسم 
 م. 2018االحصاء التربوي، بيانات غير منشوره، 

( تلميذ للمدرسة  100( وعدد الطلبة هو )4اما أقل مؤشر فنجده في مقاطعة الحركاوي الشمالي )
 من المعيار التربوي بكثير.حدة وهو أقل االو 
( إذ بلغ  17اما مؤشر )تلميذ / معلم( فكان أعلى المعدالت هو في مقاطعة الحركاوي الجنوبي ) 
(  29( وهو )6( تلميذ / معلم وهو أكبر من المعيار التربوي ثم تليها مقاطعة ديرية ومحار )40)

المرتبة الثالثة كل من مقاطعتي ابو تلميذ / معلم وهو أعلى من المعيار التربوي ثم تليها في 
( تلميذ / معلم وهي أعلى من المعيار 25( بمعدل )16( وكذلك مقاطعة االمام حمزة )14حصوة )
 التربوي.

( تلميذ / معلم 9( حيث كانت )4اما أقل معدل تلميذ / معلم فهو في مقاطعة الحركاوي الشمالي )
ة الخدمات التعليمية في بعض المقاطعات وعدم  وهو أقل من المعيار التربوي. وهذا يعني كفاء

 كفاءته في مفاطعات آخرى. 
( وهو  17اما مؤشر ) تلميذ / شعبة ( إذ بلغت أعلى المؤشرات في مقاطعة الحركاوي الجنوبي )

( تلميذ / شعبة وهو أعلى بكثير من المعيار التربوي، اما المرتبة الثانية فهي مقاطعة ابو  46)
( تلميذ / شعبة وهو ايضًا أعلى بكثير من المعيار التربوي وفي المرتبة  43( وهو )14حصوة ) 

( تلميذ / شعبة وهو ايضًا أعلى بكثير من المعيار التربوي،  40( وهو ) 6الثالثة ديرية ومحار )
( تلميذ / شعبة وهو أقل بقليل 25( وهو )4اما أقل معدل فهو في مقاطعة الحركاوي الشمالي )

وهذا دليل على عدم كفاءة الخدمات التعليمية في قسم من هذه المقاطعات،  من المعيار التربوي 



وليد حممود م.د.       GISدراسة ميدانية يف تقييم كفاءة خدمات التعليم االبتدائي ودوره يف التنمية الريفية يف انحية اليوسفية وفق نظام 
 صاحل القرة غويل

 188   2020جانفي ، 3ج   12العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

( تلميذ / شعبة هو أعلى من المعيار التربوي، ويعود السبب في  34وقد بلغ المعدل العام هو )
ارتفاع عدد التالميذ الى قلة المدارس االبتدائية في قسم من هذه المقاطعات فضاًل عن ذلك زيادة 

خرى، إذ يقطع التالميذ مسافات احدة عن األخرى بين قرية و اذلك تباعد المدارس الو عدد السكان وك
بعيدة للوصول الى اقرب مدارس ابتدائية في المقاطعات المجاورة وتصل هذه المسافات الى عدة  
كيلومترات وهذا أحد األسباب الي تؤدي عزوف الكثير من العوائل الى ارسال ابنائها الى المدارس  

 يعمل في المزرعة دون ارساله الى المدرسة. ويبقى 
 

 ( يوضح3جدول )
 المعايير التعليمية المحلية العراقية

المرحلة 
 الدراسية

طالب / 
 مدرسة

طالب / 
 معلم

طالب / 
 شعبة

 المسافة / م
من البيت الى 

 المدرسة

 الوقت )دق(
من البيت الى 

 المدرسة

نسمة / 
 مدرسة

 2500 10-5 800-400 30 20 360 االبتدائية

 5000 20-10 1600-800 30 20-18 550 الثانوية

المصدر: جمهورية العراق، وزارة التربية، المديرية العامة للتخطيط التربوي، تقرير خطة 
 605-82، ص 2005 – 1994التنمية التربوية لألعوام 

 
تعتمد النظرية على الطرق الرياضية  : Nearest neighbor theoryنظرية المجاور األقرب

)الكمية( ويجب إن تقاس بدقة وحذر وكذلك تعتمد تحليل النتائج على قدرة ومهارة الباحث في 
الكشف عن أنماط التوزيع المكاني. وتعتمد النظرية في أسلوب التحليل على قياس المسافة  

قياس المسافات بين جميع المدن    المستقيمة التي تفصل بين المستقرات والمدن المجاورة، حتى يتم
التي تشكل بها منطقة)اإلقليم( الدراسة على شكل مجاميع التي ترتبط بها المدن، وذلك باالعتماد  
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على خريطة ذات مقياس موحد لكل من المسافة والمساحة لغرض استخراج معدل المسافة الحقيقية 
األقرب في كثير من البحوث والدراسات   ، وعلية تم استخدام طريقة المجاور1التي تفصل بين المدن 

كما استخدمت أيضا في الدراسات العالمية والعربية فضاًل عن إن استخدام هذا األسلوب في تحليل  
نمط التوزيع المكاني للمستقرات أو المدن ال يأخذ بنظر االعتبار الحجم السكاني للمدن. وفي عام  

 Kingمن قبل الباحث الجغرافي ليسلي كنك  تم استخدام طريقة تحليل المجاور األقرب 1962
Leslie  في تحليل نمط التوزيع لعدد من المدن في الواليات المتحدة األمريكية وكان نمط التوزيع

 .2لهذه المدن هو النمط غير منتظم وذو توزيع عشوائي 
الرياضية  أن نظرية المجاور األقرب قد تظهر في عدد من الصيغ الرياضية، ولكن أكثر الصيغة     

 :3المعتمدة والتي ستعتمد في هذا البحث في تحليل نمط التوزيع المكاني للمستقرات أو المدن
 ( Two- Dimensionsأن هذه الصيغة الرياضية تتالءم مع تحليل نمط التوزيع ذو البعدين)

 L= 2 D√𝑁
𝐴

  

 = المجاور األقرب Lحيث: 
D        المستقيمة( الفاصلة بين المستقرات أو المدن = معدل المسافة الحقيقية( 
N       عدد المستقرات أو المدن = 
A       )مساحة منطقة البحث)االقليم = 

(  Lإن المعيار الكمي لنمط التوزيع المكاني ألسلوب تحليل المجاور األقرب يعتمد على مقياس قيمة)
للتوزيع  ثالث أنماط رئيسةد ( من خالل هذه القيم تتحد2.149 -0التي تنحصر قيمته بين)

 المكاني للمدن)وتضم بداخلها أنماطًا ثانوية( هي:

 
 .914، ص1980 ،16 صالح حميد ، جغرافية الحضر، مجلة الجمعية الجغرافية، المجلد .الجنابي, د -1

2-Peter Haggett , Locational analysis in human geography, London, 1968, p91. 

 .320، ص1989مضر خليل العمري، كتاب اإلحصاء الجغرافي، مطبعة جامعة البصرة، -3
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( مميزات 1 -0( بين)Lتكون قيمة) :Clustered Patternالنمط المتقارب)المتجمع( - 1-
هذا النمط يكون توزيع النقاط متقاربًا وذو مسافات قصيرة ويأخذ هذا النمط صورة التوزيع  

وقد يترك مسافات خالية من السكان ويضم في داخلة ثالثة أنماط  المنتظم أو غير المنتظم
 ( 1: أنظر الشكل) 1ثانوية

( تساوي صفر يكون توزيع النقاط بعضها فوق بعض وذات مسافة  Lنمط متجمع تكون قيمة) .1
 صغيرة يأخذ صفة)التراكيب(.

 (. 0.50 -0( بين)Lنمط انتقال تكون قيمة) .2
( لذلك تنفرج المسافة بين نقاط التوزيع 1( إلى أقل من)0.50من)  ( تقترب  Lنمط متقاربًا قيمة)  .3

 ويبتعد عن التكتل. 
  

 ( نموذج افتراضي للتوزيع السكاني حسب تقييم مقياس المجاور األقرب للنمط المتقارب1الشكل)

 

 
 .492صالح حميد ، جغرافية الحضر، مصدر سابق، ص .الجنابي, د -1
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هو المعيار المقارن بين التوزيعات األخرى إليجاد   :Random Patternالنمط العشوائي     -  2

( ويضم أنماطًا ذات توزيع منتظم وغير منتظم L=1مدى التقارب واالبتعاد بين النقاط وان قيمة)
 . 1( 2ويحمل صفة التجمع مع عدم انتظام المسافات بين النقاط كما موضح بالشكل)

 
 تقييم مقياس المجاور األقرب للنمط العشوائي(نموذج افتراضي للتوزيع السكاني حسب 2الشكل) 

 
 
 

  – 1(في هذا النمط بين)أكثر من Lتنحصر قيمة) :Uniform Patternالنمط المتباعد   - 3
( .  L( ونقاط هذا النمط تكون متناثرة أو مبعثرة ويضم بداخله أنماط ثانوية حسب قيمة)2.149

( يكون النمط غير منتظم والمسافات متباعدة وغير  2من واقل    -1إذا كانت قيمته ما بين)أكثر من
( يكون نمط التوزيع يأخذ صورة الشكل  2.149إلى  2( من) Lمنتظمة ،أما أذا كانت قيمة )

السداسي الذي اقترحه كريستالر)لتراتب مراكز المستقرات وتوزيعها المكاني في نظرية األماكن 
النمط يكون التباعد في أعلى حالة والمسافة   (. وضمن هذا Central places theoryالمركزية 

منتظمة األبعاد)هذا النمط يستخدم ألغراض الموازنة ال يوجد على سطح األرض(الحظ  
 .2( 3الشكل)

 

 
 .60، ص1990داب، جامعة بغداد، محمد شرتوح الرحبى، كفاءة التوزيع المكاني لمراكز االستيطان في محافظة نينوى، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية اآل -1

 .150، ص1998ر، صالح عبدهللا غنيمات، التوزيع المكاني للمراكز السكانية في محافظة البلقاء، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة األنبا -2
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 (نموذج افتراضي للتوزيع السكاني حسب تقييم مقياس المجاور األقرب للنمط3الشكل)
 المتباعد 

\ 
 

 تحليل كفاءة التوزيع المكاني المدارس االبتدائية    -7-5-
في عملية التحليل    Arc Map 10واستخدام برنامج مسافة المعيارية لمن خالل تحليل نتائج ل

(  62.1( اي ما نسبته )4( مدرسة ابتدائية تقع داخل الدائرة وكما في الخريطة ) 41يظهر ان )
( % وهذا مؤشر  37.8خارج الدائرة المركزية اي ما نسبته )( مدرسة ابتدائية تقع 25% وان )

 على ان المدارس االبتدائية في منطقة الدراسة تميل الى التشتت اي انها تأخذ النمط المبعثر.
( اي انها اخذت النمط 1.34( قيمتها هي )4أما بالنسبة الى قرينة الجار فيتبين من الشكل )

 )المشتت( المبعثر.
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 تمثل االنحراف المعياري لمدارس التعليم االبتدائي في منطقة الدراسة ( 4خريطة )

 
 Arc Map 10،3المصدر :  باستعمال برنامج 

 
 يوضح درجة الجار االقرب لواقع مدارس التعليم االبتدائي في منطقة الدراسة ( 4) شكل

 Arc Map 10،3المصدر: من عمل الباحث باستعمال برنامج 
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 ( نطاق الخدمة للمدارس االبتدائية في منطقة الدراسة 5خريطة )

 
 ، Arc Map 10المصدر : من عمل الباحث باستعمال برنامج 

 
في عملية تحليل نطاق الخدمة للمدارس االبتدائية  Arc Map 10ومن خالل استخدام برنامج  

في اقليم اليوسفية الثانوي تبين ان هناك مساحات واسعة من هذا االقليم هي خارج نطاق الخدمة  
التربوية وهي غير مخدومة وهذا يعد خلل تخطيطي تربوي واضح بان هناك حجوم سكانية كبيرة 

بوية وهذا ينعكس سلبا على المستوى العلمي في هذا  ال يستهان بها غير مخدومة من الناحية التر 
وهي تقع عمليات تحقيق التنمية الريفية في هذا االقليم الثانوي االقليم وبالتالي ينعكس سلبا على 

(  وهذا يعد معوق ومشكلة حقيقية 5خارج نطاق الخدمة للمدرسة وكما هو موضح في خريطة )
الى ذلك الحوادث المرورية للتالميذ اثناء المسير او العبور أمام تقديم الخدمات التعليمية يضاف 

للشارع، ومن المدارس التي تقع ضمن هذا المعيار هي التضامن، البشير، الهالل، السالم أما بقية  
 المدارس فهي اكبر من المعيار التربوي بكثير.
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 ملخص تحليل كفاءة التوزيع
االبتدائية تنتشر في معظم مقاطعات منطقة قد تبين من خالل الدراسة ان المدارس  -1

 ( مدرسة . 61الدراسة ويتباين هذا العدد من مقاطعة الى اخرى وكان العدد الكلي )
(  29وهو ) بتدائية تتركز في مقاطعة الرضوانية الشرقية اكبر عدد لوجود المدارس اال -2

 مدرسة ابتدائية . 
 الرشدية وهي غير مفعلة . وجود مدرسة ابتدائية واحدة في مقاطعة  -3
عدم وجود اي مدرسة ابتدائية في مقاطعة الحركاوي الشمالي مما ادى الى ضعف   -4

 التعليم فيها وزيادة االمية وبالتالي انتقال الطلبة الى مدارس المقاطعات االخرى .
قد تبين من الدراسة ان هناك عدد من المدارس االبتدائية في منطقة الدراسة تعاني من  -5

مطابقة هذه المدارس للمعايير التربوية العراقية من حيث نوعية االبنية وكذلك بعد عدم 
مسافة الوصول وكذلك عدد الطلبة في المدرسة الواحدة او الصف الواحد وكذلك معيار 

 طالب / معلم وهذا يشكل خلل واضح في العملية التعليمية .
ة تبين انها تميل الى التشتت اي من خالل تحليل المسافة المعيارية للمدارس االبتدائي -6

 انها تأخذ النمط المبعثر .
أما فيما يخص نطاق الخدمة هناك مساحات كبيرة تقع خارج نطاق الخدمة لهذه   -7

 المدارس. 

  التوصيات :
االهتمام بمراحل التعليم كافة وايالء مرحلة التعليم االبتدائي وما قبلها ) تمهيدي ورياض  -1

 ا اساس بناء الطالب المتميز . اطفال ( اهمية كبيرة ألنه
تعد عملية التعليم حجر الزاوية االساس للقضاء على مختلف مظاهر التخلف في   -2

المجتمعات كافة وكذلك للقيام بالعمليات التنموية البشرية والطبيعية في هذه المجتمعات 
. 
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الدراسة , اذ يجب  هناك نقص وخلل واضح في الخدمات التعليمية االبتدائية في منطقة   -3
 معالجة هذا النقص والخلل . 

 تطبيق المعايير التعليمية والتربوية على جميع المدارس االبتدائية في منطقة الدراسة .  -4

 المصادر:

وليد محمود صالح عبد , التنمية الريفية في ناحية اليوسفية , اطروحة دكتوراه ) غير  -1
 .   204م , ص  2019جامعة االنبار , منشورة ( , كلية التربية للعلوم االنسانية , 

وزارة الصناعة والمعادن الشركة العامة للمسح الجيولوجي والتعدين , بيانات غير منشورة  -2
 م .   2014, 

رسالة  صالح عبدهللا غنيمات، التوزيع المكاني للمراكز السكانية في محافظة البلقاء،  -3
 . 150، ص9981، كلية التربية، جامعة األنبار، ماجستير غير منشورة

محمد شرتوح الرحبى، كفاءة التوزيع المكاني لمراكز االستيطان في محافظة نينوى،   -4
 . 60، ص1990، كلية اآلداب، جامعة بغداد، أطروحة دكتوراه غير منشورة

،  16، المجلد مجلة الجمعية الجغرافيةالجنابي, د. صالح حميد ، جغرافية الحضر،  -5
 . 419، ص 1980

6- Peter Haggett , Locational analysis in human geography, London, 
1968, p91. 

،  1989، مطبعة جامعة البصرة، كتاب اإلحصاء الجغرافيمضر خليل العمري،  -7
 . 320ص



حسن عدانن عاشور، أ.م.د. زايد       األساسية بكرة القدم للطالبات أثر اسرتاتيجية املتشاهبات يف تطوير فن األداء املهاري لبعض املهار 
 سامل عبد

 197    2020جانفي ، 3ج   12العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 
لبعض المهارات  ن األداء المهاري ثر استراتيجية المتشابهات في تطوير فأ  

 بكرة القدم للطالب ساسيةاأل
The effect of similar strategy in developing the art of performing 

skill for some basic skills of football students 

 حسن عدنان عاشور   
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 :الملخص
 يهدف البحث الى التعرف على: 

رات االساسية بكــرة اــلبعض المه ات في تطوير فن االداء المهاري ــتراتيجية المتشابهــاسثـــر أ  -
  للطـــالب.القدم 

كافئتين ة البحث وبتصميم المجموعتين المتالمنهج التجريبي لمالءمته وطبيع الباحثاناستخدم 
التجريبية والضابطة ذات المالحظة القبلية والبعدية  واشتمل مجتمع البحث على طالب الصف  

كانت مكونة الثاني متوسط في متوسطة ابناء العراق الواحد / محافظة كركوك ، اما عينة البحث ف
د اجراء التجانس والتكافؤ لمجموعتي  ( طالب لكل مجموعة وبع20( طالبًا ، بواقع )40من )

( وحدة تعليمية من منهج 12الى استثمار استراتيجية المتشابهات في بناء ) الباحثان البحث عمد 
رات القبلية والبعدية االختبا  الباحثانوزارة التربية لدرس التربية الرياضية  للمرحلة المتوسطة ، اجرى  

 ( .  spssصائي )البيانات تم االستعانة بالبرنامج االح وبينهما تجربة البحث الرئيسة، ولمعالجة
 ما يلي:  الباحثانوبعد تحليل النتائج ومناقشتها استنتج      
لبعض المهارات  لكبير في تطوير فن األداء المهاري ان استراتيجية المتشابهات لها األثر ا -
 ساسية بكرة القدم للطالب .اال
 بلية في اختبار فن االداء المهاري ات البعدية مقارنة بالقتفوق مجموعتي البحث في االختبار  -

 لبعض المهارات االساسية )الدحرجة ، المناولة ، االخماد( بكرة القدم . 

mailto:ziyadsport@tu.edu.iq
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لبعض   مهاري ختبار البعدي لفن األداء التفوق المجموعة التجريبية على الضابطة في نتائج اال  -
 ( بكرة القدم للطالب .المهارات االساسية )الدحرجة ، المناولة ، االخماد

 بما يلي :   الباحثانواوصى  
   
ابهات في تدريس َحثُّ مدرسي المدارس المتوسطة على استخدام استراتيجية المتش  -1

 .مهارات كرة القدم
 إجراء دراسات مشابهة على العاب رياضية أخرى مشابهة .  -2

 

Abstract: The researching aims to know: 

The strategy effect of similarities in evolving of skill performance art for 

some basic's skills of football ، the researchers used the test curriculum 

because its suitable with the subject of research and designed equaled two 

groups which have precedent equaled and dependent notes . 

    The research community consists second secondary students in  ( Abnaa 

Al-Iraq Alwahed )school / Kirkuk governorate ، The  research consists 

from (40) students, (20) students of each group ، After testing of harmony 

and equaling for groups of two researches discipline and testing ، The 

researcher premeditated to invest similarities strategy for build (12) 

education units from education ministry curriculum for sport lecture for 

secondary stage,  the researcher has tested precedent and dependent 

testing with basics researching test, and for data processing it's used 

counting program (SPSS) . 

 

After analyzing and discussing the results found out : 

- Similarities strategy has big effect in evolve skill perform art  for 

some basics football skills. 

- research groups exceed in dependents testing compared with 

precedent in skill perform art for some basics skills (rolling, pass, taking 

down) in football. 

- testing group exceed to discipline in dependent testing results for 

skill perform . 

The researchers recommend : 



حسن عدانن عاشور، أ.م.د. زايد       األساسية بكرة القدم للطالبات أثر اسرتاتيجية املتشاهبات يف تطوير فن األداء املهاري لبعض املهار 
 سامل عبد

 199    2020جانفي ، 3ج   12العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

❖ motivate the teachers of secondary schools to use Similarities 

strategy in teaching football skills. 

❖ Trying similar studies on other similar game sports. 

 التعريف بالبحث -1
 المقدمة وأهمية البحث :1-1
ــهدت تطورا وتقدما كبيرا في مجا         ــنوات أألخيرة شـــ ــبحت ألعملية  الســـ التربية والتعليم ، وأصـــ

المـدرس ، ألطـالـب ، المـادة واألســــــــــــــلوب ألـذي ينفـذ بـه(  ي من  مجمـل مكونـاتهـا )التعليميـة في 
ين والمهتمين بالعملية ألتعليمية بشـــــــــكل عام وبطرائ  التدريس بشـــــــــكل الباحثانشـــــــــ ل ألكثير من 

ى تطوير نظمها التعليمية بما يتف   خاص حيث ســعت دائما الجهات ألمعنية بالتربية في العالم ال
وبما إن مدرس التربية الرياضــــــــــــية .  ته واإلمكانات ألمتوفرة لديهمع طبيعة ألمتعلم وميوله واتجا ا

 و المحور في ألعملية ألتعليمية وله دور فاعل وكبير في إيصــــــــــــــا  المعلومات الى ألطالب من 
اتيجيات  والتقنيات ألحديثة في خال  اطالعه ألمســـــــــــتمر على ألمعلومات والمصـــــــــــادر واالســـــــــــتر 

ــا مته ألفعالة في ــتخدام أســــاليب   التدريس لمســ ــتويات الجيدة وذلك باســ ــو  ألطالب إلى ألمســ وصــ
 التدريس ألحديثة التي تستخدم وسائل تعليمية إليصا  المعلومات بأقل وقت وأقل جهد. 

ول رض معالجة    التدريس  ر المهمة إلحداث  ذه الفاعلية فياساليب التدريس من العناص  تنوعويعد  
تدريس  استراتيجياتأثناء درس التربية الرياضية ُوجدت  مواقفهااختالف المواقف التعليمية على 

البنائية ومن أ م االستراتيجيات المنبثقة عن النظرية  ،    وتطويرياجديدة  تفّعل دور المتعلم تعليميًا 
معلومات غير المألوفة لدى الطلبة ،   ي استراتيجية ) المتشابهات ( التي تساعد على جعل ال

من خال  تفكير الطلبة بأشياء من بيئتهم ومن خبراتهم السابقة ،   مألوفة وذات معنى ويتم  ذا
لمعاصرة التي تعطي ا االستراتيجياتعد من ت. وبين المعلومات الجديدة وعمل المقارنات بينهما

" أن    إذملية التدريس ،  المشاركة الفاعلة في ع  اثناء التدريس من خال   للتفاعلالمتعلم دورًا كبيرًا  
التدريس الفعا   و الذي يجعل المتعلم باحثًا عن المعلومة بشتى الوسائل الممكنة وبكلمات أكثر 

ة االيجابية للمتعلم ، والتي من  دقة  و نمط من التدريس يعتمد على النشاط الذاتي والمشارك
من االنشطة والعمليات العلمية كالمالحظة ووضع   خاللها قد يقوم بالبحث مستخدمًا مجموعة 

واالستنتاج ، والتي تساعده في التوصل الى المعلومة بنفسه ، وتحت الفروض وقراءة البيانات 
 . (2008،55)السليتي،اشراف المدرس وتوجيهه وتقويمه" 
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ي بنفسه ن استعما  استراتيجيات قائمة على افكار النظرية البنائية التي ترى ان الفرد يبنا
  البيئة التي يعيش فيها المعلومات والمعرفة العلمية التي يكتسبها والخبرات التي يمر بها من خال

ثلي التي تحدث ويتفاعل معها في بناء المعرفة الجديدة ، و ذا ما تدعو اليه استراتيجية التعلم التما
اليها من خال  عمليات التمييز تصور عقلي يعطي رمزًا او لفظًا او اسمًا لفكرة معينة يتم التوصل  

ت ، ولكي يتحق  التدرج المنطقي للتعلم  والتصنيف للصفات المشتركة وغير المشتركة للمجموعا
عرفية للمتعلم ، كأساس ومدخل المعرفة المنظمة ازداد اال تمام بالمفا يم الموجودة بالبنية الم

ولعبة كرة القدم تعد من  . ( 3ص م ، 2007وكمحور تبنى عليه المفا يم الجديدة . ) األغا ، 
االلعاب الجماعية والمشوقة واالكثر جما يرية من بين االلعاب االخرى لذلك يتطلب تطوير 

الستراتيجية ا  ذه  الباحثانلذا استخدم  ، الفني االداء لتحقي  مستوى عاٍ  في مهاراتها المتعددة
كرة القدم والتعرف على مدى فاعلية  ب  االساسية  مهاراتلآماًل بإحداث التطور في بعض ا  ةالتدريسي

 أ مية البحث . تأتي نا من لديهم و المهارى  فن االداء تطويرفي  االستراتيجية ذه 
 مشكلة البحث :  1-2

لطالب    س التربية الرياضيةاساليب التدريس في در االستراتيجيات والطرق و لقد تعدد استخدام        
ين بتطبيقها على عينات مختلفة وبمهارات الباحثانمن من خال  قيام الكثير  المتوسطة المراحل

وفقًا  التقليدي من فعاليات مختلفة كذلك ، اال ان العديد من مدرسي المادة مازا  يمارس التدريس
نية في مجا  تخصصه والتي ُت ّيب دور المتعلم عن المشاركة الفاعلة في العملية  لخبرته الميدا

بأنه من   اوجدالتربية الرياضية مجا  ن مهنة التدريس في نايمته الباحثانولكون  .التعليمية
الضروري ان يتم التركيز على استخدام استراتيجيات جديدة في مجا  كرة القدم تعمل على تطوير 

 الباحثان ع الحالي  لمستويات الطالب والفئات العمرية في  ذه اللعبة ، ومن خال  اطالع الواق
مازا  يهمل دور  أن أغلبهم اثناء تنفيذ الدرس ، وجدلرياضية أعلى اداء بعض مدرسي التربية ا

له في العم شابهات في استراتيجية المت  الى استخدام  الباحثانلية التعليمية ، لذا عمد  المتعلم وال ُيفعّ 
 تطوير فن االداء المهارى لبعض المهارات االساسية بكرة القدم للطالب .

 جابة عن التساؤ  االتي : ولهذا تحددت مشكلة البحث باإل     
 المهارات االساسية في تطوير فن االداء المهارى لبعض فاعل  دور ستراتيجية المتشابهاتال ل 

 ؟ للطالب بكرة القدم



حسن عدانن عاشور، أ.م.د. زايد       األساسية بكرة القدم للطالبات أثر اسرتاتيجية املتشاهبات يف تطوير فن األداء املهاري لبعض املهار 
 سامل عبد

 201    2020جانفي ، 3ج   12العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 هدف البحث : 1-3
 يهدف البحث الى الكشف عن فاعلية : 

 . قدم للطالباستراتيجية المتشابهات في تطوير فن االداء المهارى لبعض المهارات االساسية بكرة ال

 فرضا البحث : 1-4
ــدي لمجموعتي البحـــث   - ــارين القبلي والبعـ ــائج االختبـ ــة بين نتـ ــة معنويـ ــد فروق ذات داللـ توجـ

لبعض المهارات االســـــــــــاســـــــــــية )الدحرجة ،  المهارى األداء فن  اختبار جريبية في  الضـــــــــــابطة والت
 .للطالب  بكرة القدم المناولة ، االخماد(

البعـديين لمجموعتي البحـث الضــــــــــــــابطـة ين نـتائج االختـبارين نوـية بـلة معتوجـد فروق ذات دال  -
المناولة ،  لبعض المهارات االســـــــــــاســـــــــــية )الدحرجة ، المهارى األداء    فن اختبار  والتجريبية في  

 .للطالب  بكرة القدم االخماد(

 مجاالت البحث:  1-5
  اق الواحد العر  ابناء ةمتوسطالصف الثاني متوسط/طالب عينة من : المجال البشري  1-5-1

 في محافظة كركوك.
 .ابناء العراق الواحد  : ساحات متوسطة المجال المكاني 1-5-2 
 (. 29/4/9201ول اية  3/9201/ 3للفترة من ): المجال الزماني  1-5-3

 استراتيجية المتشابهات :مفهوم -2
راق ... وتنتمي  ذه تعتبر استراتيجية المتشابهات من االستراتيجيات الحديثة التطبي  في الع     

ى االثارة العشوائية وتوليد االفكار الجديدة ، فهي االستراتيجية الى النظرية البنائية ، و ي تستند ال
استراتيجيات التفكير الناقد واالبتكاري ايضا ، وتقوم على اساس استثمار المعلومات القديمة من 

خال  اكتشاف عالقات بين المعرفة السابقة    في البنى المعرفية لدى المتعلمين في التعلم الجديد من 
 .  ( 211،2009)عطية ، والخبرة الجديدة

 : متشابهاتستراتيجية الا 2-2
 ي طريقة تقوم على اساس مقارنة ومشابهة المفا يم المراد تعلمها للطالب بتلك المألوفة      
 .  (93،2011علي ،)  )تاحة في بنيتهم المعرفية السابقةوالم
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بانها احدى االستراتيجيات الحديثة لتدريس العلوم وتقوم على تسهيل  (2010طراوي وعرفها )الق
الشائعة او غير المألوفة من خال  التركيز على التشبيه مع العالم  فهم المفا يم المجردة غير

الواقعي بمفا يم شائعة او مألوفة )المشبه( الذي يعيشه الفرد ، اي السمات المشتركة )اوجه  
 . ( 2010،9عبد الو اب ،) والسمات خارج الموضوع )اوجه االختالف(التشابه( 

( بأنها اداة فعالة في تسهيل عملية بناء المعرفة التي يقوم بها الفرد على    2000وعرفها ) زيتون  
 .  (329،2000زيتون،) )قاعدة من المفا يم التي يعلمها والمتاحة ببنيته المعرفية السابقة

  لمتشابهات :خطوات استراتيجية ا 2-3
ين وحسب  الباحثاناختلفت خطوات التدريس بالمتشابهات باختالف اراء العديد من العلماء و       

( و) عطية ،   2007مع رأي كل من ) عبيدات وابو السميد ،  الباحثانمجاالتهم ولكن يتف  
و ي   الخطوات التي تبنو ابعض  الباحثان( في اكثر الخطوات المذكورة ، لذلك ذكر  2009
 النحو اآلتي :على 

 ( :  2007أوال : الخطوات التي حددها ) عبيدات وابو السميد ، 
طوة  ــ يقدم المدرس عرضا بسيطا يوضح فيه موضوع الدرس والفكرة األساسية فيه ، و ذه خ1

 يمتلك الطلبة معلومات عنه . مهمة ألن الموضوع جديد ، ال
 او شيء يعرفه الطلبة من قبل .   اخر وضوعــ يقوم المدرس بتشبيه الموضوع الجديد بم2
 ــ يطلب المدرس من الطالب ايجاد اوجه الشبه واالختالف بين المشبه والمشبه به . 3
والموضوع الساب  والربط   ديطلب المدرس من الطالب تكوين عالقات بين الموضوع الجديــ 4

 .  (2007،152)عبيدات،فيما بينهما 

 ( :  2009عطية ،  ثانيا : الخطوات التي حددها )
 التهيئة النفسية للطالب واثارة حماسهم ودافعيتهم للخوض في الموضوع الجديد . ــ 1
تقديم فكرة بسيطة عن الموضوع الجديد تتضمن بيان االفكار االساسية فيه لكي يعرف الطلبة  ــ 2

 موضوع الدرس وعناصره .
 ء وموضوع الدرس . مقارنة ومشابهة عدد من المفا يم او الصور او االشيا ــ3
 يسأ  المدرس طلبته عن افضل مشابهة بين التشبيهات التي طرحها . ــ4
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 هم فرصة للتفكيريسأ  الطالب عن العالقة بين المشبه والمشبه به ويعطي ــ5

 ( 2009،213)عطية،
( فقد   2009) عطية ، ( و 2007ت وابو السميد ، ) عبيدامع أراء  الباحثان ولقد تواف  رأي 

على اختيار اكثر الخطوات مالئمة لطالب  الباحثانمد ن الخطوات التي عرضو ا ، وعجمع بي
المجموعة التجريبية ، وعمل على ترتيب خطوات التدريس باستراتيجية المتشابهات التي درس بها 

 اآلتي :طالب المجموعة التجريبية وكان مستخلص الخطوات ك
 (.لفكرة االساسية فيه ) استراتيجية المتشابهاتــ تقديم عرض مبسط يوضح فيه موضوع الدرس وا1
ب للتعرف على  ــ تحديد خلفية الطالب عن بعض المهارات من خال  استثارة المدرس للطال2

 خلفيتهم المعرفية.
خال  عرض صور  ــ تقديم بعض المهارات بشكل مفصل وذلك من خال  طرح اسئلة او من 3

 معينة .
 ة مع الخبرات الجديدة . الطالب من جراء الخبرات السابق ــ ربط المفهوم الموجود في ذ ن 4
 ــ يطلب المدرس من الطلبة ايجاد اوجه التشابه واالختالف بين المشبه والمشبه به . 5
 .ــ يطب  الطالب المهارة باالعتماد على ما موجود في ذاكرتهم من خبرات سابقة 6
 المتشابهات .ستراتيجية ئية ( عن اــ يقوم المدرس بتقديم خالصة ) فكرة نها7
 . ( 2010) ألقطراوي ، دراسة  2-2-1
 عنوان الدراسة :  ❖

) أثر استخدام استراتيجية المتشابهات في تنمية عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي في 
 العلوم لدى طالب الصف الثامن األساسي ( . 

ات في تنمية عمليات العلم ومهارات  دفت  ذه الدراسة الى معرفة اثر استخدام استراتيجية المتشابه
لدى طالب الصف الثامن االساسي ، ولتحقي   دف الدراسة استخدم   التفكير التأملي في العلوم

ة (  المنهج التجريبي ، واختيرت عينة الدراسة بطريقة قصدية من مدرسة ) عين الحلو  الباحثان
ين من طالب الصف الثامن االساسي  الثانوية للبنين في فلسطين ، وقد تكونت من شعبتين دراسيت

( طالبا ،  32إحدا ما تجريبية واالخرى ضابطة عدد كل منهما )، وتم تقسيمهم الى مجموعتين 
واظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات طالب المجموعتين 



حسن عدانن عاشور، أ.م.د. زايد       األساسية بكرة القدم للطالبات أثر اسرتاتيجية املتشاهبات يف تطوير فن األداء املهاري لبعض املهار 
 سامل عبد

 204    2020جانفي ، 3ج   12العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

المجموعة التجريبية ، ووجود   تجريبية والضابطة وفي كل مهارة من مهارات عمليات العلم لصالحال
سطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة وفي كل مهارة فروق ذات داللة احصائية بين متو 

 . من مهارات التفكير التأملي لصالح المجموعة التجريبية تعزى ألستخدام استراتيجية المتشابهات 
 . ( 2014) ألعضيلة ، دراسة  2-2-4
 عنوان الدراسة :   ❖

م استراتيجية المتشابهات في تدريس العلوم لتنمية التحصيل واالتجاه نحو المادة استخدا) اثر 
 لدى طالب الصف االول المتوسط بمحافظة المهد التعليمية ( .

تشابهات في تدريس العلوم   دفت  ذه الدراسة الى الكشف عن اثر استخدام استراتيجية الم     
لدى طالب الصف االو  المتوسط بمحافظة المهد التعليمية   لتنمية التحصيل واالتجاه نحو المادة

(  80المنهج التجريبي ، وقسمت العينة المكونة من ) الباحثانحقي   دف الدراسة استخدم ، ولت
طالب من طالب الصف االو  المتوسط بمدرسة حكومية في محافظة المهد التعليمية في السعودية  

م استراتيجية المتشابهات والثانية ضابطة درست بالطريقة الى مجموعتين ، األولى درست بإستخدا
اسة من اختبار التحصيل المعرفي بمستوياته الثالثة ) التذكر  التقليدية المتبعة ، وتكونت اداتا الدر 

، الفهم ، التطبي  ( ومقياس االتجاه نحو العلوم ، وتوصلت الدراسة الى تفوق المجموعة التجريبية  
جية المتشابهات ( على المجموعة الضابطة ) التقليدية ( في كل من االختبار ) بإستخدام استراتي

 و العلوم .التحصيلي واالتجاه نح
جراءاته الميدانية :  -3  منهج البحث وا 
 منهج البحث :3-1
 المنهج التجريبي لمالءمته لطبيعة البحث ومشكلته . الباحثاناستخدم        
 مجتمع البحث وعينته :3-2

ابناء  متوســطة دية من طالب الصــف الثاني المتوســط في بحث بالطريقة العممجتمع ال تم اختيار
( 90والبالغ عدد م )،   (  2019  –  2018في محافظة كركوك للعام الدراســـــــــــي ) العراق الواحد  
ايضـا   العشـوائيةأما عينة البحث فقد اختيرت بالطريقة ،   )ا ، ب ، ج( ( شـعب3طالب، وبواقع )

( طـالبـًا مـنهم 40( طـالب ، وتـم اخـتيار )65البـالغ عدد م ) ) أ ، ب (  شعبتينوالتي تـمثلت ب ،
( طـــــــــالب لكل مجموعة ، المجموعة التجريبـــــــــيـــــــــة مثلتهـــــــــا شعبة )أ( إذ ستطب   ذه 20وبواقع )



حسن عدانن عاشور، أ.م.د. زايد       األساسية بكرة القدم للطالبات أثر اسرتاتيجية املتشاهبات يف تطوير فن األداء املهاري لبعض املهار 
 سامل عبد

 205    2020جانفي ، 3ج   12العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

األسلوب المجموعة استراتيجيـة المـتـشابهـات ، والمجموعة الضابطة مثلتهـا شعبة )ب( إذ ستطب  
( طالب ) الطالب 11من المجموعة التجريبية )  الباحثانالمادة . واستبعد  مـن قبل مـدرس   المـتبع

ــابطة ) ــتبعد من المجموعة الضــــ ــين ، المعاقين ، والمت يبين ( كما واســــ ( طالب 14غير الممارســــ
 ( يبـين ذلك .1)الطالب غير الممارسين ، المعاقين ، والمت يبين ( ، والجـدو  )

 
 البحث وحجم العينة واألسلوب المستخدم في التدريس  يتمجموعيوضح ( 1الجدول )

المجموع الشعبة
 ة

 األسلوب المستخدم

العد
د 
الكل
 ي

المستبعدو
 ن

عينة 
 البحث

استراتيجية  التجريبية أ
 20 11 31   المتشابهات

الضابط ب
 ة

 التقليدي )سلوب األ
) 34 14 20 

  المجموع
65 25 40 

 
 التصميم التجريبـي : 3-3
ـــا ي وـ ـــــ  ـــ ــاناإلجــــــراءات التــــــي يستخدمـه ـــا  الباحثــــ ـــ ـــروضه التــــــي وضعـه ـــ ـــن صــــــحة ـف ـــ ــ  ـم للتحقــــ

ــــــــار صــــــــحة  الباحثــــــــانولــــــــذلك " يجــــــــب علــــــــى  ــــــــناسب الخـتـب ــــــــي الـم ــــــــتيار التصــــــــميم التجريـب اـخ
ــــــــيعة الدراســــــــة  ــــــــتيار التصــــــــميم علــــــــى طـب ــــــــتوقف اـخ ــــــــروض ، وـي ــــــــن الـف ــــــــنبطة ـم النتــــــــائج المسـت

ـــــــــا )والشـــــــــروط أو الـظــــــــ  ـــم ( ،2002،119عبـــــــــد الحفـــــــــي ،روف التـــــــــي تجـــــــــري فـيـه ــــــ  وعليـــــــــه ـت
ـــــتيار  ـــــة االـخ ـــــي الـــــذي يطلـــــ  عليـــــه " تصـــــميم المجموعـــــات العشوائـي ـــــعما  التصـــــميم التجريـب اسـت

 ( يوضح ذلك :1القبليـة والبعديـة محكمة الضبط والشكل )ذات االخـتبـارات 



حسن عدانن عاشور، أ.م.د. زايد       األساسية بكرة القدم للطالبات أثر اسرتاتيجية املتشاهبات يف تطوير فن األداء املهاري لبعض املهار 
 سامل عبد

 206    2020جانفي ، 3ج   12العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

 يوضح التصميم التجريبـي للبحـث (1الشكل )
 

 
 حث :تجانس وتكافؤ مجموعتي الب  3-4
 تكافؤ مجموعتي البحث 3-4-1

        
(  ، االخماد، المناولة  )الدحرجةبعض المهارات االساسية  تم إجراء التكافؤ بين مجموعتي البحث في  

/   24ريخ ) بتأفي محافظة كركوك  بناء العراق الواحد، في ساحة المدرسة بمتوسطة ا بكرة القدم
 ( يبين ذلك .  3، والجدو  )  ( ، و بمساعدة فري  العمل المساعد 9201/  2

 
 : فريق العمل المساعد 

 الخالق احمد ، تدريسي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة /جامعة تكريت .م . د . عاطف عبد  (1)

 تربية رياضية . م . محمد صبري محمد ، مدرس (2)

 م . هشام عطا عبد الحسين . تدريسي في كلية التربية الرياضية/جامعة كركوك (3)

 مقارنة

المجموعة 

 التجريبـيـة 

المـتغير 

 المستـقل

بـاستراتيجيـة 

 المـتـشابهـات

 

 اخـتبـار قبلي

 لألداء

اري المهـ 

 للمهـارات 

 

 

 
 

 تكافؤ

 

 

 

 

 
اخـتبـار 

بعدي   

لألداء 

 يالمهـار

 للمهـارات 

المجموعة 

 الضابطة

 

اخـتبـار قبلي 

 لألداء

المهـاري  

 للمهـارات 

 
 

 

 

المـتغير 

االعتيادي 

)األسلوب 

 (متبعال

اخـتبـار بعدي 

 لألداء

هـاري الم 

 للمهـارات 
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يبين تكافؤ المجموعتين في العمر ، الطول ، الكتلة وبعض المهارات األساسية   (3الجدول )
 قيد البحث

 المعالجات        
 

 المتغيرات

 المجموعة الضابطة
 

 tقيمة  المجموعة التجريبية
 المحسوبة

 مستوى 
 *الداللة
sig 

 الداللة 
 اإلحصائية

 ( ع )  )َس( )ع( )َس(

 غير معنوي  0.446 0.770 5.187 165.350 3.739 164.250 شهر العمر

 غير معنوي  0.512 0.663 5.339 157.250 6.091 156.050 سم الطو 
 غير معنوي  0.544 0.612 3.235 47.550 3.963 46.850 ك م الكتلة

 
 الدحرجة

فن 
 األداء 
 درجة

42.465 3.512 44.735 3.819 1.956 
0.06 

 ي معنو غير 

 االنجاز
 ثانية 

13.635 0.267 13.295 0.703 1.503 
0.141 

 غير معنوي 
 

 
 المناولة

فن 
 األداء 
 درجة

41.475 4.766 42.990 3.150 1.186 
0.243 

 غير معنوي 

 االنجاز 
 عدد

5.60 
 

0.680 6.00 0.648 1.902 
0.065 

 غير معنوي 

 
 اإلخماد

فن 
 األداء 
 درجة

37.435 6.549 40.480 3.391 1.846 
0.073 

 غير معنوي 

 االنجاز
 درجة 

5.00 0.458 5.200 0.523 1.285 
0.206 

 غير معنوي 

 (38( وأمام درجة حرية ) 0.05) <معنوي عند مستوى داللة غير  •
( و  ذا يد  على عدم  0,05( أكبر من قيمة)sig( ان قيم مستويات الداللة )3يتبين من الجدو  ) 
 ذا يد  على تكافؤ ما لبحث التجريبية والضابطة و بين مجموعتي اداللة معنوية  وجود فروق ذات  

 . اعاله  اتفي المهار 
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 :بكرة القدم االساسية تحديد بعض المهارات 3-5
ي المنهج الدراسي المقرر  الموجودة ف  المفرداتوف     الباحثانمن قبل    اتمهار البعض  تم تحديد      

،  ات  ي )الدحرجة ، المناولة، والمهار   (م  2019- 2018)  لعام الدراسيوالتعليم لالتربية    من وزارة
 . االخماد (

 تحديد االختبار االنسب لتقويم فن االداء المهارى بكرة القدم : 3-6
بعدما تم تحديد بعض المهارات االساسية بكرة القدم )الدحرجة ، المناولة ، االخماد ( ، يلزم تحديد  

على بعض الرسائل واالطروحات   الباحثان  اطالع ، ومن خالاالختبار الخاص بكل مهارة 
   ومن خال السابقة المتعلقة بمهارات كرة القدم والمتضمنة لمجموعة من االختبارات المقننة ، 

ة بكرة القدم وذلك لمالئمتها الخاصبالدراسات السابقة    الباحثاناستعان    تحليل محتوى المصادر فقد
كانت في البيئة العراقية   البيئة حيث جميع الرسائل للبحث من حيث اعمار الطالب ، ومن حيث

 . ( 2015( ، ودراسة ) قادر   2009) العوادي ( ، ودراسة   2009، كما في دراسة )  ليل  

 األجهزة واألدوات ووسائل جمع المعلومات :  3-7 

 األجهزة:3-7-1
شريط كاسيت ،    (  1حامل كاميرا ثالثي عدد )    ،  (  1( يابانية الصنع عدد )  Sonyكاميرا نوع )

جهاز    ، (1( عدد )Dellالبتوب نوع ) ، (6( عدد )   DVDاقراص ) ، (2ملم( عدد ) 4حجم )
 .  ( 2ساعة توقيت الكترونية عدد )  ،  (1الطو  عدد ) ( وشريط لقياس 1عدد ) لقياس الوزن 

 : األدوات 3-7-2 
ط قياس عدد  ريش  ،  (3كيس عدد )  بورك ، (  12شواخص عدد )  ، ( 10كرات قدم  عدد ) 

 .  (3صافرة عدد ) ،  ( 1، صبغ د ني علبة عدد) (1)

 وسائل جمع المعلومات : 3 -3-7  
ويتم ذلك من خال  البحث واالستعانة بالمصادر العربية واالجنبية واستمارة التسجيل        
 .  وشبكة المعلومات الدولية )االنترنت (، واالستبانات والمقابالت الشخصيةوالتفريغ 

 المقابالت الشخصية :  3-7-3-1
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في مجا  التربية الرياضية    ت الشخصية مع عدد من المختصين  بإجراء المقابال  الباحثانقام        
من آرائهم فيما يخص المعلومات المتعلقة  لالستفادةباختصاص كرة القدم وطرائ  التدريس ، 

 بموضوع الدراسة . 
 
 استمارات االستبيان : 3-7-3-2
ارة استبيان اراء الخبراء والمختصين حول تقسيم الدرجة على اقسام تماس 3-7-3-2-1

 المهارات  
اقسام المهارات قيد البحث تم اعداد استمارة استبيان حو  تقسيم الدرجة على كل قسم من       

الدرجة لكل  ، وتم توزيعها على السادة الخبراء والمختصين في كرة القدم وتم من خاللهم تحديد 
والشكل الظا ري الذي يتضمن )القسم التحضيري ، القسم الرئيسي قسام البناء الحركي قسم من ا

 .  (100لية من )وقد حددت الدرجة الك ، والقسم الختامي( لكل مهارة من المهارات
استمارة تقييم فن االداء المهارى لبعض المهارات االساسية ) الدحرجة ،   3-7-3-2-2

 المناولة واالخماد (
بتصميم استمارات لتقييم الشكل الظا ري وفن االداء المهارى  للمهارات قيد  الباحثانم قا      

التصوير الفيديوي في االختبارين القبلي والبعدي ، ثم تم تحويل   الباحثانالدراسة ، واستعمل 
( وتم توزيعها مع استمارات التقييم المعدة لهذا ال رض على ثالثة  DVDالتصوير إلى أقراص )

ات القبلية  للمواقف التعليمية في االختبار تدريسيين اختصاص في كرة القدم ,  ين، من قبل مقوم
إذ يعطي كل مقوم  مكان االختبارين القبلي والبعدي ،  ، لتعذر حضور م إلى    والبعدية لعينة البحث

ل  ك لويتم استخراج الوسط الحسابي بين درجات المقومين الثالثة    ( لألقسام الثالثة100درجة من ) 
 كل مهارة إلظهار درجة تقييم المهارة النهائية . طالب عن

 االستراتيجية المستخدمة : استمارة استبيان حول تحديد صالحية  3-7-3-2-3
  بإعداد استمارة استبيان وتم عرضها على السادة الخبراء والمختصين حو  صالحية  الباحثانقام 

ض المهارات االساسية بكرة داء المهارى لبعفي تطوير فن اال استخدام استراتيجية المتشابهات
بعدما تم االطالع على المصادر العلمية والدراسات السابقة المتعلقة بالبحث ،  القدم للطالب 
الوحدات التعليمية وتم توزيعها على السادة  و   خطة الدرس  براء التأكد من صالحيةوطلب من الخ
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بصورتها د آراء الخبراء ووضع الوحدات التعليمية  المختصين وبعد استعادة االستبيان منهم تم توحي
 . النهائية

 تحـديد وضبط مـتغيرات البحـث : 3-8
 وفـيما يأتي عرض أل م المـت يرات التي تهدد السالمة الداخـليـة والخارجيـة :      
 يـتضمـن البحـث الحالي المـت يرات اآلتيـة :   
و و المـت ير الذي يؤثر على المـت ير التابع وال يـتأثر "    المـتغير المستـقل )التجريبـي( :  3-8-1

 ي البحـث الحالي بما يأتي : به "  ، ويـتـمثل المـت ير المستـقل فـ
 استراتيجيـة المـتـشابهـات .  ❖
" و و المـت ير الذي يـت ير نتيجة تأثير المـت ير المستـقل " ، و يـتـمثل   المـتغير التابع :  3-8-2 

 ابع فـي البحـث الحالي بما يأتي : المـت ير الت
 األداء المهـاري  . ❖
إن كل تجربة مـعرضة إلى مـت يرات خارجيـة المـتغيرات غير التجريبـيـة ) الدخيلة (:  3-8-3

هـا حتى نتـمكن مـن إرجاع الت يير الحاصل فـي المـت ير التابع )دخيلة( البد مـن العمل على تالفـي
( إلى أن المـت ير الدخيل  و   2007كشرود ، المستـقل( ، و يشير ) إلى المـت ير التجريبـي )

عبـارة عن أي ظرف أو مـت ير ال يعد جزءًا مـن الدراسة ولكن قـد يكون له تأثير على المـت ير 
ومـن المؤكد بـأن سالمة التصميم التجريبـي لهـا جانبـان ، أحـد ما داخـلي  التابع فـي الدراسة. 
 واآلخر خارجي . 

 : أ م المـت يرات التي تؤثر على المـت ير التابع  ي :  السالمة الداخـليـة للتصميم  أواًل :

ة مـن تأريخ  ظروف التجربة والعوامل المصاحبة لهـا : لم يـتـعرض البحـث طو  مـدة التجرب -1
 ( ألي حادث يؤثر سلبـيًا على التجربة .  4/2019/ 29( إلى ) 2019/ 3/3)

أن المجموعتين التجريبـيـة والضابطة مـتجانستان فـي العمر  علقة بـالنضج : بماالعمليات المـتـ  -2
لدخيل ، أي إنهم يـتـعرضون لعمليات النمو نفسهـا و  ذا بدوره يقلل مـن تأثير المـت ير االزمـنـي

 على المـت ير التابع . 

واألدوات نفسهـا لكلتا  أدوات القياس :  ذا العامل تـمـت السيطرة عليه بـاستـعما  األجهزة -3
 خـتبـار نفسهـا . المجموعتين التجريبـيـتين وبشروط القياس واال
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طريقة االخـتيار العمـدي  الباحثانالفـروق فـي اخـتيار أالفـراد : لتالفـي  ذا المـت ير استخدم  - 4
 الضابطة والتجريبـيـة ) الالعبـين الممارسين ( .  للمجموعتين 

ثر الناتج عن انقطـاع أو ترك قسم مـن أفـراد عينة مجموعتي  ربة : ويقصد به األالتاركون  للتج  -5 
البحـث التجريبـيـة والضابطة للتجربة ، مما يؤثر فـي مستوى مهـاراتهم وتـعلمهم ، و ذا لم يحـدث  

 لقبليـة والبعديـة فـي فترة التجربة وفي فترة تطبي  المنهاج .أبدًا فـي االخـتبـارات ا

: للتأكد مـن الصدق الخارجي للتجربة ينب ي أن تكون  المة الخارجيـة للتصميم: السثانـياً 
 التجربة خاليـة مـن  األخطـاء ، كما فـي النقاط اآلتيـة :

ات االخـتبـار : أن  ذا العامل لم يكن تفـاعل تأثير المـت ير المستـقل ) التجريبـي ( مـع تحيز  -1
ـن ر العينة بـالطريقة العمـديـة ) الطالب الممارسين لكـرة القـدم (، ومله تأثير وذلك ألنه تـم اخـتيا

 .  ثم تـم التحق  من التجانس والتكافؤ بـين المجموعتين التجريبـيـة والضابطة
ر أفـراد عينة المجموعتين بـأ داف البحـث ، إذ تـم تأثير اإلجراءات التجريبـيـة : لم يـتـم إخبـا -2

  الباحثان شراف ات القبليـة وتطبـي  الوحـدات التـعليميـة واالخـتبـارات البعديـة بـإتـنفـيذ االخـتبـار 
 وبمساعدة فـري  العمل المساعد ، و بذلك زا  تأثير  ذا المـت ير . 

المادة التـعليميـة : تضمـنت المادة التـعليميـة مهـارات )الدحرجة ، المـناولة ، واإلخماد( بكـرة  -3
بـاستـعما  استراتيجيـة المـتـشابهـات وتـم عرضهـا على عدد مـن المخـتصين   الباحثانقـدم ، إذ قام 

يب الرياضي ( مـن أجل دعم  فـي مجا  كـرة القـدم    ) التعلم الحركي ، طرائ  التـدريس ، والتدر 
بداء المالحظات العلميـة القيمة حوله .    األسلوب العلمي الصحيح فـي  ذا المـنهـاج التـعليمي وا 

بتطبـي  الوحدات التـعليمية ، بعد أن تـم االتفـاق مـع إدارة  *()المـدرس : لقـد قام مـدرس المادة -4
 ( / محافظة كـركوك . د المـدرسة     ) مـتوسطة ابناء العراق الواحـ

(  29/4/2019( وانتهت بتأريخ )2019/ 3/3المـدة الزمـنـيـة للتجربة : بدأت التجربة بتأريخ )  -5
( وحـدة تـعليميـة لكل مجموعة وكان  12، وبواقع وحـدتين تـعليميـتين فـي األسبوع الواحـد وبمـعد  )

 ( دقيقة .  40زمـن الوحـدة التـعليميـة الواحـدة )

 
 حاصل على شهـادة البكالوريوس فـي التربـيـة الرياضيـة .  ف مردان /و)*( مـدرس المادة  : سعد رؤ
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ان تطبـي  الوحدات التـعليميـة : تـم تطبـي  الوحدات التـعليميـة لكلتا المجموعتين بمكان كم -6
واحـد ،  و ساحات مـدرسة مـتوسطة أبناء العراق الواحـد للبنـين / محافظة كـركوك ، و كل 

 مجموعة حسب الوقت المحـدد لهـا.

للطالب فـي االخـتبـارات القبليـة     المحكمون :  م مـن قاموا بعمليـة تـقييم األداء المهـاري  -1
 ، و م نفس المحكمين الذين قاموا بعمليـة تـقييم األداء المهـاري للطالب فـي االخـتبـارات البعديـة .  

  إعداد المـنهـاج التـعليمي : 3-9

،  فـي مجا  طرائ  التـدريس والتـعلم الحركي والتـدريب الرياضي بعد أخذ آراء الخبراء والمخـتصين 
 حو  إعداد خطة الدرس التـعليميـة لكل الباحثانومـن خـال  المقابالت الشخصيـة التي أجرا ـا 

 .مهـارة مـن المهـارات بـاستخدام استراتيجيـة المـتـشابهـات وتطبـيقهـا على المجموعة التجريبـيـة
 وكانت مجموعتا البحـث كاآلتي : 

فـي الجزء اإلعدادي والجزء الخـتامي ومخـتلفتان فـي   المجموعتان التجريبـيـة والضابطة مـتـشابهتان
الجزء الرئيسي ، إذ تـم إدخا  استراتيجيـة المـتـشابهـات على المجموعة التجريبـيـة لتحسين األداء  

( وحدة  12ساسيـة المراد تـعلمهـا فـي الوحدات التـعليميـة وبواقع )المهـاري  لعدد مـن المهـارات األ
( دقيقة قام بتـدريسهـا مـدرس المادة ، واستخدم مـدرس المادة 480ن كلي بلغ )تـعليميـة وبزمـ

على ضوء المهـارات  استراتيجيـة المـتـشابهـات على المجموعة التجريبـيـة لتحسين األداء المهـاري 
فـي البحـث ، أما المجموعة الضابطة فتتـعلم األداء المهـاري لعدد مـن المهـارات  المستـعملة

( وحدة تـعليميـة 12ساسيـة بكـرة القـدم وبـاألسلوب المتبع ) أسلوب مـدرس المادة ( وبواقع ) األ
ريفـيـة بمحاضرة تـع  الباحثانوقـد قام      ( دقيقة قام بتـدريسهـا المـدرس نفسه .480وبزمـن كلي بلغ )

وكيفـيـة العمل بهـا   وتوضيحيـة لمـدرس المادة والتي تضمـنت شرح مفهوم استراتيجيـة المـتـشابهـات
 المجموعة التجريبـيـة .  مـع
 

 (3جدو  ) الخطط التـعليميـة كما مبين في
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 ( يبين اقسام الخطط التعليمية وزمنها3جدول رقم )

 
 التجارب االستطالعية : 3-10
 التجربة االستطالعية األولى لألداء المهارى ) المواقف التعليمية ( :  3-10-1

المواقف التعليمية ببمساعدة فري  العمل المساعد تجربة استطالعية خاصة    الباحثانأجرى        
بعاد م عن تجربة البحث ( طالب من الذين تم است10على عينة من الطالب والبالغ عدد م )

 . 2019/ 2/ 24الرئيسة ، وتمت التجربة االستطالعية يوم االحد المواف   
 حول تطبيق استراتيجية المتشابهات في الدرس : التجربة االستطالعية الثانية 3-10-2
ــاعدة مدرس المادة و  الباحثانقام        لتطبي  وحدة  تعليمية اســــــــــــتطالعية  بإجراء تجربة بمســــــــــ

على عينة من الطالب (  26/2/2019المواف ) ثالثاءالفي يوم استراتيجية المتشابهات  باستخدام
 . من مجتمع البحث  ( طالب10والبالغ عدد م )

 االختبارات القبلية : 3-10
ــابطة  تم إجراء االختبارات القبلية لمجموعتي البحث التجريبية       ــويروالضـــــــــــ  عن طري  تصـــــــــــ
في  وذلكقيد الدراســـــة ،ات الظا ري للمهار الشـــــكل ا لتقييم أداء  التي تم وضـــــعه ةقف التعليمياالمو 
  االحد واالثنين الموافقين ييوم
 ( الساعة التاسعة صباحًا.2019/  3 / 3-4)

الزمـن خـال   أقسام الخطة التـعليميـة
 الخطة الواحـدة

 الزمن خال 
( وحدة 12) 

 تعليمية

النسبة   
 المئويـة

القسم    
 اإلعدادي

المقـدمة+ اإلحماء +                
 التـمارين البدنـيـة

 % 25 دقيقة120  دقيقة 10

القسم    
 الرئيسي

 %  25 دقيقة120 دقيقة 10 النشاط التـعليمي

 %37.5 دقيقة180 دقيقة 15 النشاط التطبـيقي

 %12.5 دقيقة 60 دقائق   5 القسم الخـتامي
 % 100 دقيقة 480 دقيقة 40 المجموع الكلي
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 التجربة الرئيسة : 3-11
( بحسب 6/3/2019المواف  )  االربعاءيوم  ةالتعليمي الوحداتبالبدء في تنفيذ  الباحثانقام       

   ( . 4/2018/ 24المواف  ) الربعاءوعي ول اية يوم اجدو  الدروس االسب
 االختبارات البعدية : 3-12

تم إجراء االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة بعد اإلنتهاء من تنفيذ        
، إذ تم تصوير أداء الطالب للمهارات قيد الدراسة من خال  أدائهم للمواقف   ةالتعليمي الوحدات
ة ، وبالظروف نفسها التي تم فيها اجراء االختبارات القبلية من حيث المكان واألجهزة التعليمي

(   2019/ 29/4-28)  يناالثنين الموافقاالحد و  يوذلك في يوم ، واألدوات وأسلوب التنفيذ
 الساعة التاسعة صباحًا . 

 الوسائل االحصائية : 13 -3
) الحقيبة االحصائية للعلوم االجتماعية  (Spssالحزمة االحصائية ا  ) الباحثاناستخدم       

االنحراف  ، الوسط الحسابي البحث والتي تضمنت : )البيانات الخاصة ب  ( وذلك لمعالجة 
(  tاختبار)، معامل االرتباط البسيط )بيرسون( ، النسبة المئوية ، معامل االختالف ، المعياري 

 . المستقلة( للعينات tاختبار)و ، للعينات المترابطة 
 :ومناقشتهاعرض النتائج  -4
نـتائج الفرو  )ت( بين االختـبار القبلي والبعـدي لمجموعتي البحـث  عرض ومـناقشــــــــــة  4-1

 : ) فن األداء المهاري ( للمهارات االساسيةالضابطة والتجريبية 

األساسية  يبين معنوية الفرو  بين القياس القبلي والبعدي في بعض المهارات  (4الجدول)
 ( المهاري  مجموعة الضابطة )فن األداءبكرة القدم لل

               
 المعالجات         
               

 اإلحصائية
   المت يرات

 وحدة 
 

 القياس 
 

 (tقيمة) االختبارات البعدية االختبارات القبلية 
 المحسوبة

 مستوى 
 *الداللة 

 

 نوع 
 )ع( َس  )ع( َس  الداللة 

 الدحرجة
 

 معنوي  0.000 24.075 3.504 63.055 3.512 42.465 درجة

 معنوي  0.000 20.809 3.505 62.770 4.766 41.475 درجة المناولة  
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 اإلخماد 
 

 معنوي  0.000 18.180 3.510 62.750 6.549 37.435 درجة

 ( 19( وأمام درجة حرية )0.05) >معنوي عند مستوى داللة   )*(

(  42.465فـي االخـتبـار القبلي قـد بلغ ) الدحرجة( أن الوسط الحسابـي لمهـارة 4يبـين جـدو  )
( فـي حين أن الوسط الحسابـي للمهـارة نفسهـا فـي االخـتبـار 3.512وبـانحراف مـعياري قيمـته )

( المحسوبة  tقيمة )( علمًا أن 3.504)( بـانحراف مـعياري قيمـته 63.055البعدي قـد بلغ )
ما يد  على أن  ناك فـروقًا مـعنويـة بـين ( مsig() 0,000( وقيمة مستوى الداللة )24.075)

   . نتائج االخـتبـارين القبلي والبعدي ولصالح االخـتبـار البعدي للمجموعة الضابطة 
(  41.475ـي االخـتبـار القبلي قـد بلغ )ف  المـناولة  ( أن الوسط الحسابـي لمهـارة4كما يبـين جـدو  )

أن الوسط الحسابـي للمهـارة نفسهـا فـي االخـتبـار ( فـي حين 4.766وبـانحراف مـعياري قيمـته )
( المحسوبة  tقيمة )( علمًا أن 3.505(  بـانحراف مـعياري قيمـته )62.770البعدي قـد بلغ )

 ناك فـروقًا مـعنويـة بـين نتائج االخـتبـارين   مما يد  على أن   (0,000)   (sig)وقيمة  (  20.809)
 . البعدي للمجموعة الضابطة القبلي والبعدي لصالح االخـتبـار 

فـي االخـتبـار القبلي قـد بلغ  اإلخماد  ( أيضًا بـأن الوسط الحسابـي لمهـارة4كما يبـين جـدو  )     
( فـي حين أن الوسط الحسابـي للمهـارة نفسهـا فـي 6.549( وبـانحراف مـعياري قيمـته )37.435)

(  tقيمة )( علمًا أن 3.510ـعياري قيمـته )( بـانحراف م62.750االخـتبـار البعدي قـد بلغ )
ما يد  على أن  ناك فـروقًا  ( مsig( )0,000مستوى الداللة )وقيمة ( 18.180المحسوبة )

 .    مـعنويـة بـين نتائج االخـتبـارين القبلي والبعدي ولصالح االخـتبـار البعدي للمجموعة الضابطة 

س القبلي والبعدي في بعض المهارات األساسية  يبين معنوية الفرو  بين القيا (5جدول )ال
 ( باستخدام استراتيجية المتشابهاتالمهاري  فن األداء بكرة القدم للمجموعة التجريبية )

          المعالجات            
 اإلحصائية
           
 المتغيرات

 وحدة  
 القياس

 

 (tقيمة) االختبارات البعدية االختبارات القبلية
 المحسوبة

 وى مست
 

 الداللة*
 

 نوع 
 )ع(  َس  )ع(  َس  الداللة 

 معنوي  0.000 20.309 4.964 69.960 3.819 44.735 درجة الدحرجة 
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 المناولة  

 
 معنوي  0.000 25.890 3.707 67.890 3.150 42.990 درجة

 اإلخماد  
 

 معنوي  0.000 21.548 5.830 66.480 3.391 40.480 درجة

 (19( وأمام درجة حرية )0.05) >ة معنوي عند مستوى دالل)*(  

،  (44.735د بلغ )فـي االخـتبـار القبلي قـ الدحرجة( أن الوسط الحسابـي لمهـارة 5يبـين جـدو  )
( ، فـي حين أن الوسط الحسابـي للمهـارة نفسهـا فـي االخـتبـار 3.819ري قيمـته )وبـانحراف مـعي
( المحسوبة  tقيمة )( ، علمًا أن 4.964عياري مقـداره )( ، بـانحراف مـ69.960البعدي قـد بلغ )

مما يد  على أن  ناك فـروقًا مـعنويـة بـين  (0,000) ( sigمستوى الداللة )قيمة ( و 20.309)
االخـتبـارين القبلي والبعدي ولصالح االخـتبـار البعدي للمجموعة التجريبـيـة بـاستخدام نتائج 

 استراتيجيـة المـتـشابهـات .

(  42.990فـي االخـتبـار القبلي قـد بلغ )  المـناولة( أن الوسط الحسابـي لمهـارة  5كما يبـين جـدو  )
( ، فـي حين أن الوسط الحسابـي للمهـارة نفسهـا فـي االخـتبـار 3.150، وبـانحراف مـعياري قيمـته )

( المحسوبة  tقيمة )ًا أن ( ، علم3.707( ، وبـانحراف مـعياري قيمـته )67.890البعدي قـد بلغ )
( ، مما يد  على أن  ناك فـروقا مـعنويـة بـين 0,000) (sigمستوى الداللة )وقيمة ( 25.890)

نتائج االخـتبـارين القبلي والبعدي ولصالح االخـتبـار البعدي للمجموعة التجريبـيـة بـاستخدام 
 استراتيجيـة المـتـشابهـات .

قـد بلغ  فـي االخـتبـار القبلي اإلخمادًا أن الوسط الحسابـي لمهـارة ( أيض5كما يبـين جـدو  )     
( ، فـي حين أن الوسط الحسابـي للمهـارة نفسهـا 3.391( ، وبـانحراف مـعياري قيمـته )40.480)

(  tقيمة )( ، علمًا أن 5.830( ، وبـانحراف مـعياري قيمـته )66.480لالخـتبـار البعدي قـد بلغ )
 ناك فـروقًا ( ، مما يد  على أن sig ( )0,000مستوى الداللة ) وقيمة( 21.548المحسوبة )

مـعنويـة بـين نتائج االخـتبـارين القبلي والبعدي ولصالح االخـتبـار البعدي للمجموعة التجريبـيـة 
 .  بـاستخدام استراتيجيـة المـتـشابهـات 
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بـــــــــار البعدي لمجموعتي البحث الضابطة عرض ومناقشة نتــــــائج الفرو  )ت( بين االخت  4-2
 . األساسية  اتهار ملبعض ال المهاري  داءاألفن قييم والتجريبية في ت

يبين داللة الفرو  بين االختبارات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريبية في  (6الجدول )
 ( المهاري  فن األداء بعض المهارات األساسية بكرة القدم )

 معالجات ال        
 االحصائية       

 
 المتغيرات    

 الضابطةالمجموعة 
 

 (tقيمة ) المجموعة التجريبية
 المحسوبة

 

 مستوى 
 الداللة*

 

 الداللة 
 اإلحصائية 

 )ع(  ()َس  )ع(  ()َس 

 الدحرجة 
 

 معنوي  0.000 5.081 4.964 69.960 3.504 63.055 درجة

 المناولة  
 

 معنوي  0.000 4.488 3.707 67.890 3.505 62.770 درجة

 اإلخماد  
 

 2.451 5.830 66.480 3.510 62.750 درجة
0.019 

 معنوي 

 (38( وأمام درجة حرية )0.05) >* معنوي عند مستوى داللة 

  فـي االخـتبـار البعدي للمجموعة الضابطة  الدحرجة( أن الوسط الحسابـي لمهـارة 6يبـين جـدو  )
الحسابـي للمهـارة ( ، فـي حين أن الوسط  3.504اف مـعياري قيمـته )( ، و بـانحر 63.055قـد بلغ ) 

نفسهـا فـي االخـتبـار البعدي للمجموعة التجريبـيـة بـاستخدام استراتيجيـة المـتـشابهـات قـد بلغ  
(  5.081( المحسوبة قـد بل ت )t( علما أن قيمة )4.964( ، وبـانحراف مـعياري قيمـته )69.960)

ـروقًا مـعنويـة بـين نتائج االخـتبـار ( ، مما يد  على أن  ناك فsig ( )0,000الداللة )وقيمة مستوى  
البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبـيـة لصالح االخـتبـار البعدي للمجموعة التجريبـيـة بـاستخدام 

 استراتيجيـة المـتـشابهـات فـي تطوير فن األداء المهـاري .
الخـتبـار البعدي للمجموعة  فـي ا المـناولة( أن الوسط الحسابـي لمهـارة 6) كما يبـين جـدو        

( ، فـي حين أن الوسط الحسابـي  3.505( ، وبـانحراف مـعياري قيمـته )62.770قـد بلغ )  الضابطة
د بلغ للمهـارة نفسهـا فـي االخـتبـار البعدي للمجموعة التجريبـيـة بـاستخدام استراتيجيـة المـتـشابهـات قـ

( المحسوبة قـد بل ت t( ، علمًا أن قيمة )3.707( ، وبـانحراف مـعياري قيمـته )67.890)
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( ، مما يد  على أن  ناك فـروقًا مـعنويـة بـين sig( )0,000وقيمة مستوى الداللة ) ( 4.488)
لمجموعة  نتائج االخـتبـار البعدي للمجموعتين التجريبـيـة والضابطة ولصالح االخـتبـار البعدي ل

 ـتـشابهـات فـي تطوير فن األداء المهـاري .التجريبـيـة بـاستخدام استراتيجيـة الم
فـي االخـتبـار البعدي  اإلخماد( أيضا أن الوسط الحسابـي لمهـارة 6كما يبـين جـدو  )       

( فـي حين أن  3.510( ، وبـانحراف مـعياري قيمـته  )62.750للمجموعة الضابطة قـد بلغ )
البعدي للمجموعة التجريبـيـة بـاستخدام استراتيجيـة لوسط الحسابـي للمهـارة نفسهـا فـي االخـتبـار ا

( المحسوبة t( علمًا أن قيمة )5.830( وبـانحراف مـعياري قيمـته )66.480المـتـشابهـات قـد بلغ )
ك فـروقًا مـعنويـة  ( مما يد  على أن  ناsig ( )0,019مستوى الداللة )(  وقيمة  2.451قـد بل ت )

بـين نتائج االخـتبـار البعدي للمجموعتين التجريبـيـة والضابطة ولصالح االخـتبـار البعدي للمجموعة  
 .التجريبـيـة بـاستخدام استراتيجيـة المـتـشابهـات فـي تطوير فن األداء المهـاري 

 مـناقشة النتائج : 4-3
لبعدي لمجموعتي البحـث الضابطة والتجريبـيـة فـي االخـتبـار القبلي وامـناقشة نتائج  4-3-1

 .تـقييم األداء المهـاري لبعض المهـارات األساسيـة ) الدحرجة ، المـناولة ، اإلخماد ( بكـرة القـدم
( السابقة ، أن حجم تأثير خطة الدرس والوحـدات التـعليميـة ، بدا  6،  5يـتضح مـن الجـداو  )

لمجموعتين الضابطة والتجريبـيـة فـي االخـتبـارات القبليـة والبعديـة ولصالح  ًا مـن خـال  نتائج اواضح
االخـتبـار البعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة ، ويعزو الباحثان سبب ذلك إلى فـاعليـة المـنهـاج 

ة ن قبل مـدرس التربـيـالتـعليمي المستخدم الذي طب  على المجموعتين التجريبـيـة والضابطة مـ
الرياضيـة ، وبـأسلوب تطبـي  يخـتلف بـالنسبة للمجموعة التجريبـيـة بـاستخدام ) استراتيجيـة 
المـتـشابهـات ( عنه فـي المجموعة الضابطة )األسلوب المتبع(  ، والتي أدت إلى تحقي  نتائج 

 مهـاري .فـي تحسين األداء ال أفضل فـي االخـتبـار البعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبـيـة
إن المجموعة التجريبـيـة التي استخدمـت استراتيجيـة المـتـشابهـات وما احتوته الخطط التـعليميـة مـن 
تـمارين رياضيـة والتـدرج فـيهـا وكذلك ما طرح مـن مـعلومات مـعرفـيـة وما عرض مـن صور  

سى الباحثان الدور الذي  ـاري للحركة ، وال ينتوضيحيـة أدت بـالتالي إلى وصف دقي  لألداء المه
يش له المـدرس مـن خـال  القيام بـأداء المهـارات والتـمارين ، وا عطـاء المالحظات والتوجيهـات 
والثناء على الطالب أثناء أداء التـمارين المهـاريـة وكذلك الت ذيـة الراجعة عند أداء المهـارات 



حسن عدانن عاشور، أ.م.د. زايد       األساسية بكرة القدم للطالبات أثر اسرتاتيجية املتشاهبات يف تطوير فن األداء املهاري لبعض املهار 
 سامل عبد

 219    2020جانفي ، 3ج   12العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم االجتماعية 

بداء المالحظات ، كل  ذا  يلعبه المـدرس فـي الالحركيـة والدور الفـعا  الذي  مـشاركة بـاألداء وا 
أدى إلى تحسين األداء المهاري للطالب وانعكس ذلك على طالب المجموعتين التجريبية 
والضابطة فـي االخـتبـار البعدي ، إذ إنه كلما كان أدائهم جيدًا كلما كانت النتائج أفضل و ذا  

م األداء المهـاري للمهـارات األساسيـة      ) الجهد الخاص الذي يخدبدوره أدى إلى التركيز على  
الدحرجة ، المـناولة ، اإلخماد ( ، إذ إنَّ الشرح والعرض التوضيحي للصور ، والتـمرين على أداء  
المهـارات ، وتصحيح االخطـاء ، والمـدة الزمـنـيـة المحـددة للوحـدات التـعليميـة يساعد على الوصو   

عا  مما أدى إلى تحسين األداء المهـاري للمهـارات األساسيـة ) الدحرجة ، التـعلم المؤثر والفـإلى 
 المـناولة ، اإلخماد ( بكـرة القـدم لكلتا المجموعتين .

(  بـأنه "عند تـنفـيذ المـنهـاج بشكل فـعا  فـإن األداء العام  1999و ذا ما أكده )الحيلة ،       
ب أن يكتسبوا فـائدة إضافـيـة و ي تطوير تـعلم جـديد ًا ومـن ثم يمكن للطالللطـالب يـتحسن كثير 

 . (1999،64)الحيلة ،عن كيفـيـة تـعلم المهـارات " 
وتـعد لعبة كـرة القـدم مـن األلعاب الرياضيـة التي يقترن نـجاح األداء فـيهـا بـالبناء النظري والعلمي 

يعمل على دمجهـا مـع ما تـعلمه سابقًا    لومات والمـعارف التيللطالب ، إذ إن تزويد الطـالب بـالمـع
، وما يملكه مـن خبرة سابقة لتحقي  الوصو  إلى التفكير الذي ينعكس أثناء األداء السيما وأن 

  ( 226،2000)الخولي ،  إيقاع اللعب يـت ير ، وذلك يتطلب تواف  العمل العقلي مع العمل الحركي
 فة . استجابات حركية صحيحة للمواقف المختل، لتكوين 

ن إعطـاء التوجيهـات للطالب أثناء أداء التـمارين المهـاريـة ، كان له دور كبـير فـي تحسن كما أ
االداء المهـاري للطالب الذين حصلوا عليه فـي االخـتبـار البعدي إذ إنه كلما اقترب األداء مـن  

جهد المبذو  والتركيز اليـة بفضل الحصو  على االقتصاد بـالالصورة المثلى كلما كانت النتائج ع
على الجهد الخاص الذي يخدم األداء المهـاري للمهـارات األساسيـة الثالث ، والذي بدوره يعمل 
على تحقي  انسجام بـين الطـالب والمهـارة المطلوبة ، إذ إنَّ أداء المهـارة بـانتظام يساعد على  

 . ( 64،1999) الحيلة،                          تـعلمهـا وتثبـيـتهـا
 
مـناقشة نتائج االخـتبـار البعدي لمجموعتي البحـث الضابطة والتجريبـيـة فـي تـقييم  4-3-2

 األداء المهـاري لبعض المهـارات األساسيـة ) الدحرجة ، المـناولة ، اإلخماد ( بكـرة القـدم .
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ـيـة وفقا الستراتيجيـة ( أن النتائج أشارت الى تفوق المجموعة التجريب7يـتضح مـن الجـدو  )      
المـتـشابهـات على المجموعة الضابطة التي استخدمـت االسلوب المتبع ، فـيـتبـين أن  ناك فـروقًا  

ضابطة فـي تحسين األداء  ذات داللة مـعنويـة بـين االخـتبـارين البعديين للمجموعتين التجريبـيـة وال
ولة ، اإلخماد ( بكـرة القـدم ولصالح المجموعة  المهـاري للمهـارات األساسيـة )الدحرجة ، المـنا

 التجريبـيـة وفقًا الستراتيجيـة المـتـشابهـات .
ويعزو الباحثان سبب ذلك إلى فـاعليـة المـنهـاج التـعليمي الذي طب  على المجموعة التجريبـيـة  

لذي طب  على المجموعة  تخدام استراتيجيـة المـتـشابهـات ، إذا ما قورن بـالمـنهـاج التـعليمي ابـاس
الضابطة بـاستخدام األسلوب المتبع ، وذلك ألن استراتيجيـة المـتـشابهـات  ي عبـارة عن أداة فـعالة  

المـتاحة فـي بنـيـته المـعرفـيـة تسهل عمليـة بناء المـعرفة للفـرد على قاعدة مـن المفـا يم التي يعلمهـا و 
 . ( 255،2000)زيتزن، السابقة
ستراتيجية المتشابهات تجعل المـتـعلم يبذ  قصارى جهده فـي األنشطة الرياضيـة  بداًل  ان ا      

مـن أن يكون سلبـيًا ، و ذه االستراتيجيـة تـشجع الطـالب على التفـاعل والمـشاركة فـي العمليـة  
ـشجعه على  فضاًل عن أن  ذه االستراتيجيـة تـنمي أفكار الطـالب وتكسبه المهـارات وتالتـعليميـة ، 

 حل المـشاكل التي تـعوقه .  
ويمكن ارجاع تلك الفـروق إلى أن التـعلم فـي ضوء استراتيجيـة المـتـشابهـات ساعد الطالب       

سابقة للمهـارة المطلوبة ، فلم    على التفكير والتصور واسترجاع ما مخزون فـي ذاكـرتهم مـن خبرات
ي انبثقت عنهـا استراتيجيـة المـتـشابهـات ذلك الطـالب المـتلقي  يعد الطـالب وف  النظريـة البنائيـة الت

للمـعلومات كما  ي ، بل أصبح يستخدم عقله فـي كل ما يعرض عليه مـن مـعلومات ويربطهـا 
ن  بما لديه مـن مـعلومات وخبرات سابقة فتحق  لد ى الطالب عامل المثابرة والتـشوي  واإلثارة ، وا 

هـات المستخدمة تكون بسيطة وغير مـعقـدة وقريبة مـن بـيئة الطـالب والتي يـتـم  استراتيجيـة المـتـشاب
مـن خـاللهـا شرح المهـارة مـن خـال  األنموذج أو عرض صور الالعبـين ومـعرفة المهـارات 

م تصحيح األخطـاء التي تحـدث ،  ذا بـاإلضافة إلى أن تحسن المهـارات األساسيـة وتطبـيقهـا ومـن ث
ا الستراتيجيـة المـتـشابهـات ساعد على جذب انتبـاه الطالب وزيادة دافـعيـتهم مما ساعد على  وفق

ومما سب  يـتضح أن استراتيجيـة المـتـشابهـات تؤثر تأثيرًا إيجابـيًا فـي مراحل تـعلم   تحسين أدائهم .
ص ، و ذا يـتف  مـع ما لمهـارات الرياضيـة بشكل عام والمهـارات األساسيـة بكـرة القـدم بشكل خاا
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  2007، و) األغا ،  ( 2000كل مـن ) عبد المعطي ، إليه نتائج الدراسات المشابهة ل توصلت
    ( 2014( ، و)العضيلة ،  2010، و) القطراوي ،   (

ادائهم المهاري حسب االسلوب المتبع ، وذلك من خال   كذلك فأن المجموعة الضابطة تحسن 
، فال ننسى الدور الذي قام به مدرس المادة من شرح للمهارات  خطة درس التربية الرياضية

 وتطبيقها والقيام بتصحيح االخطاء .

 االستـنتاجات : 5-1
مـناسبة وعرض  فـي ضوء ما تـقـدم مـن إجراءات البحـث واستخدام الوسائل اإلحصائيـة ال     

 اآلتي :البـاحـثان استـنتج  فقدوتحليل ومـناقشة النتائج 
تراتيجيـة المـتـشابهـات لهـا األثر الكبـير فـي تحسين األداء المهـاري لبعض المهـارات إن اس -1

 األساسيـة بكـرة القـدم  . 
ـار األداء تفوق مجموعتي البحـث فـي االخـتبـارات البعديـة مقارنة بـالقبليـة فـي اخـتب -2

 اد( بكـرة القـدم .المهـاري لبعض المهـارات األساسيـة )الدحرجة ، المـناولة ، اإلخم
تفوق المجموعة التجريبـيـة على المجموعة الضابطة فـي نتائج االخـتبـار البعدي بالنسبة  -3

 قـدم  .لألداء المهـاري لبعض المهـارات األساسيـة )الدحرجة ، المـناولة ، اإلخماد( بكـرة ال
 التوصيات : 5-2
ة المـتـشابهـات فـي تـدريس مهـارات حـث مـدرسي التربية الرياضية على استخدام استراتيجيـ -1

 كـرة القدم .
 إجراء دراسات وبحوث مـشابهة على العاب رياضيـة أخرى مشابهة . -2
 الحث على استخدام استراتيجية المتشابهات في األندية الرياضية . -3
توظيف استراتيجية المتشابهات في جميع المراحل الدراسية مما يزيد من فاعلية التعلم   -4
. 
  لمصادر العربية واالجنبيةا
أثر استخدام استراتيجية المتشابهات في اكتساب (: 2007االغا ، ايمان اسحاق )  •

اجستير )  ، رسالة م المفاهيم العلمية واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف التاسع االساسي بغزة
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غزة ،   –ة غير منشورة ( ، قسم المنا ج وطرق التدريس ، كلية التربية ، الجامعة االسالمي
 .فلسطين

التطبيقات اإلحصائية (: 1999التكريتي، وديع ياسين و العبيدي ،حسن محمد ) •
 ، الموصل جامعة الموصل .  واستخدامات الحاسوب في بحوث التربية الرياضية

: بناء حقيبة اختبارات الختبار العبي (2007م أحمد جاسم )الجنابي، عبدالمنع •
غير  ،  أطروحة دكتوراه ، ( سنة في مدينة تكريت12 – 11المدارس بكرة القدم ألعمار )

 كلية التربية الرياضية .   - ، جامعة الموصل  منشورة
، مركز اسس التدريب المهاري لالعبي كرة القدم (:  2008)حسن ، اشم ياسر  •

 الكتاب للنشر ، عمان، االردن .  
،االردن ،  1ط ، منظومة التعليم واساليب التدريس(: 2009حمادات، محمد حسن ) •

 دار الحامد للنشر والتوزيع .  
كرة القدم لطالب ( ؛ 1999الخشاب ، ز ير قاسم و الحياني، محمد خضر اسمر)  •

 ، الموصل ، دار الكتب للطباعة والنشر .   2، ط كليات واقسام التربية الرياضية
ماذج الموسوعة الشاملة ـــ استراتيجيات وطرائق ون(:  2013زاير، سعد علي واخرون )  •

 ،  ب داد ، دار المرتضى   للطبع والنشر والتوزيع . 1، ط واساليب وبرامج
خرون)الزبيدي، عبد الرزاق كاظم  • : ب داد 1، ط مناهج البحث في التربية ( :1012وا 

 ، مطبعة التعليم العالي. 
،  االسكندرية ، المكتب   تدريس العلوم من منظور البنائية(:  2000زيتون، كما  عبدالحميد) •

 العلمي للنشر والتوزيع .  
،عمان ، جدار    استراتيجيات التعلم والتعليم النظرية والتطبيق(:  2008السليتي، فراس ) •

 للكتاب العالمي. 
طر  البحـث العلمي   (:2002عبد الحفـي ، إخـالص محمـد و بـا ي، مصطفى حسين ) •

، القا رة ، مركز الكتاب  2ط ،ـة والنفسيـة والرياضيـةوالتحليل االحصائي فـي المجاالت التربوي
 للنشر.
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استراتيجيات التدريس في القرن (: 2007عبيدات، ذوقان وابو السميد ،سهيلة )  •
 ، عمان ، دار الفكر .  1، ط دليل المعلم والمشرف التربوي  –الحادي والعشرين 

شابهات في تدريس اثر استخدام استراتيجية المت ( :2014العضيلة، سعود رشدان)  •
تنمية التحصيل واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصف االول المتوسط بمحافظة المهد  العلوم ل

 ، رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة ام القرى ، كلية التربية .التعليمية 
، عمان ،  1، ط الجودة الشاملة والجديد في التدريس(: 2009عطية ، محسن علي )  •

 دار صفاء للنشر والتوزيع .

، األردن ، دار   1، ط موسوعة المصطلحات التربوية (: 2011سيد ) علي ،محمد ال •
 المسيرة . 

أثر التدريس بأنموذج المتشابهات في تنمية  ( : 2011العوادي ، محمد  اشم محمد) •
، رسالة ماجستير   المتوسط  ادراك العالقات المفاهيمية في مادة التاريخ لدى طالب الصف الثاني

 ة وعلم النفس ، كلية التربية ، جامعة القادسية ، العراق  .) غير منشورة ( ، قسم التربي
أثر استخدام استراتيجية  ( : 2010القطراوي ، عبد العزيز جميل عبد الو اب) •

صف المتشابهات في تنمية عمليات العلم ومهارات التفكير التأملي في العلوم لدى طالب ال
سم المنا ج وطرق التدريس ، كلية التربية  ، رسالة ماجستير ) غير منشورة ( ، ق  الثامن االساسي

 غزة ، فلسطين . –، الجامعة االسالمية 
 .  1987، ب داد ، مطبعة التعليم العالي ،  التحليل الحركي(: 1987محجوب، وجيه ) •
، االردن ، مكتبة 1،ط  ب(كرة القدم )المفاهيم ، التدري(:  2011محمود، غازي صالح ) •

 المجتمع العربي. 
   ،  القا رة ، دار الفكر العربي.كرة القدم للناشئين(:  1997محمود )مختار، حنفي  •

• Orhan Gençer ؛ Antrenörün EL Kitabi(2008) : ( Istanbul ، Bahar 

Mataba ltd.şti  

عمان ، دار المسيرة 1، ط  وممارسة التصميم التـعليمي نظريـة  (:  1999محمـد محمود الحيلة) •
 64للنشر والتوزيع ،( ص

 1، ط  مناهج التدريب البدنية المعاصرة(؛  2000مين انور والشافعي جما  الدين ) الخولي، ا •
 القا رة ، دار الفكر العربي للطباعة والنشر . 
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