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 داخؿ مف واالكاديمييف الباحثيف جميع والبحوث لمدراسات التنمية مركز مجمة تدعو
 إلثراء عممية قيمة ذات ببحوث لمكتابة االختصاصات مختمؼ في وخارجو العراؽ
 . الرصينة بالبحوث المجمة
 والدراسات البحوث تستقبؿ محكمة، شيرية مجمة والتدريب لمدراسات التنمية مركز مجمة

 والجغرافيا، والتاريخ، االنكميزية، والمغة وادابيا، العربية المغة) كافة االختصاصات في
 ،والعموـ السياسية والنفسية، التربوية والعموـ والسياحة، واالقتصاد، واالدارة واالجتماع،

 المقدمة البحوث وتخضع. (وسواىا والمغة الكردية،  ،وعموـ القراف ،واالعالـ، والفمسمفة
 في الخبراء االساتذة مف كبير وجمع التحرير ىيأة مف العممي لمتقويـ لممجمة

 .وخارجو العراؽ داخؿ مف كافة العممية االختصاصات
 

 

  او مستاًل او مقتبسًا اف اليكوف البحث منشورًا في مجمة داخؿ العراؽ وخارجو
كة المعمومات الدولية اطروحة او رسالة جامعية او منقوال مف شب مف كتاب او

 ، عمى اف يقدـ الباحث تعيدًا خطيًا بذلؾ يرفؽ مع البحث .)االنترنت(
  عتبارات فنية تتعمؽ بيوية المجمةالبحوث في المجمة اليخضع ترتيب. 
  اقصاىا شير مف تاريخ تسميـ البحثاشعار الباحث بقبوؿ بحثو خالؿ مدة. 
   اليجوز لمباحث اف يطمب عدـ نشر بحثو بعد عرضو عمى ىيأة التحرير اال

 .شرألسباب تقتنع بيا ىيئة التحرير ويتـ ذلؾ قبؿ اشعاره بقبوؿ بحثو لمن
  اليو  ةـ الباحث باجراء تعديالت المحكميف عمى بحثو وفؽ التقارير المرسميمتز

 سة عشر يومًا.م( خ15وموافاة المجمة بنسخة معدلة في مدة التتجاوز )
 . التعاد البحوث الى اصحابيا سواء نشرت اف لـ تنشر 
 . التمتـز المجمة بنشر البحوث التي تخؿ بشرط مف ىذه الشروط 
 مع بحثو نبذة مختصرة عف سيرتو العممية .  عمى الباحث اف يرفؽ 

 

 مالحظات عامة

 

 س ياسة النرش يف اجملةل



 
 

 
 
 
 

 

تنموية بنتاجات السادة الباحثيف مف داخؿ العراؽ وخارجو وتقـو  إشراقاتترحب مجمة 
 : األتيةوفقًا لمقواعد  اإلنسانيةبنشر بحوثيـ في االختصاصات 

 تحتوي الصفحة االولى مف البحث عمى : أف -8
 . واإلنكميزيةعنواف البحث بالمغتيف العربية  - أ

، وشيادتو ،  ، ودرجتو العممية واإلنكميزيةاسـ الباحث بالمغتيف العربية  - ب
 والتخصص الدقيؽ .

 بريد الباحث االلكتروني . - ت
 (.12بحجـ خط ) اإلنكميزيةبالمغة  واألخرممخصيف : احدىما بالمغة العربية  - ث
( بالمغة العربية واالنكميزية ، وتدرج في الصفحة keywordمفاتيح الكممات ) - ج

 مف البحث بعد الخالصتيف.  األولى
( وتزود ىيأة التحرير word 2007بنظاـ )أف يكوف مطبوعا عمى الحاسوب  -6

( CD( مع قرص مدمج )A4بنسخة  مف البحث مطبوعًا عمى نظاـ  ورؽ )
 مف ممؼ عمى القرص(. بأكثريتجزأ البحث  )ال.يتضمف مادة البحث

 ( .A4صفحة  مف الحجـ )  (25)يزيد عدد صفحات البحث عمى  ال أف -3
 ( ثالثيف سطرًا . 30في الصفحة الواحدة عف )  األسطريقؿ عدد  ال أف -4
مع مراعاة الدقة في  واإلمالئيةالمغوية والنحوية  األخطاءيكوف البحث سميمًا مف  أف -5

 بشكؿ صحيح . األسموب
 عمى النحو االتي: وأحجاميايمتـز الباحث بالخطوط  أف -6

 (.14( وحجـ الخط )Simplified Arabicالمغة العربية : نوع الخط ) -أ

كاتبيها وليس  تعرب عن آراء  اجمللت   مجيع اآلراء الىاردة يف

 نظر اجمللت   بالضرورة  أن تعكس وجهت

 ضوابط النرش يف اجملةل 

 



(عناويف البحث بحجـ  Times New Roman: نوع الخط )اإلنكميزيةمغة ال -ب
(16.) 
 (.14بحجـ ) األخرىفقرات البحث  أما( ، 12الممخصات بحجـ ) -ت
 استخداـ معالج النصوص. -ث

يمتـز الباحث بالشروط العممية المتبعة في كتابة البحوث العممية مف حيث الترتيب  -7
التمقائي )تعميقات ختامية( في نياية  وتنظيـ البحث بمصادره وىوامشو بالنظاـ

(، كما يجب مراعاة وضع الخرائط والصور والجداوؿ في مكانيا 12البحث بحجـ )
 وردت في متف البحث. أينما

 
 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ددـلمت العـك
 ىادي كطفاف شوفبقمـ أ.د.     

 رئيس التحرير     
 

المبعوث رحمة لمعالميف، سيدنا الحمد اهلل رب العالميف والصالة والسالـ عمي 
 وبعد... محمد وعمى الو وأصحابو أجمعيف،

اعزائي القراء الكراـ .. بداية اىنئكـ بقدوـ شير رمضاف المبارؾ اعادة اهلل 
عميكـ وعمينا وعمى االمة االسالمية بالخير واليمف والبركات، متمنيف لكـ كؿ الخير 

 صيامة وقيامة وكؿ عاـ وانتـ بخير.بيذا الشير الفضيؿ وتقبؿ اهلل منكـ ومنا 
والحمد اهلل وبتوفيقو نطؿ عميكـ في ىذا الشير الفضيؿ بالعدد الخامس عشر 

 الجيدة العممية بالدراسات زاخرا كالعادة مف مجمتكـ )اشراقات تنموية( التي جاء
 لتممئ أجالء باحثوف تناوليا ودراسات بحوثاً  أعداد ليضيؼ ماسبقو مف ،والمتنوعة

  .المختمفة المعرفة مجاالت في البحثية اءاتالفض
 واىتمامات تخصصات بتنوع متنوعة جاءت العدد ىذا ودراسات فبحوث

سميمة، ونعاىدكـ  عممية ومنيجية ألسس وتطبيقيا العممية، برصانتيا ومتميزة باحثييا،
جديد  باف تستمر مجمتكـ بدورىا الرائد في اثراء المكتبة العراقية والعربية بكؿ ماىو

 ومفيد مف فروع العمـ والمعرفة.
 الزمالء كؿ بيذا الشير المبارؾ ألدعو الفرصة أنتيز أف يفوتني كما ال

 العممية ونتاجاتيـ بحوثيـ لنشر المختمفة االنسانية في الفروع المتخصصيف الباحثيف
 في المجمة وموقعيا المعمنة النشر لقواعد طبقا وذلؾ بمجمتكـ )اشراقات تنموية(،

 نتاج نشر في يرغب مجتيد جاد باحث لكؿ عوناً  نكوف بأف منا وعد عمى إللكتروني،ا
 بمجاالت تتصؿ التي المعرفة عف باحث لكؿ عمـ معيف نكوف وأف جيده، وحصاد فكره
 المجمة. عمؿ



وختامًا ال يسعني في ىذه الكممة اال اف اتقدـ بخالص الشكر والتقدير لكؿ 
الباحثيف الذيف تفاعموا ودعموا المجمة منذ صدور العدد االوؿ وليومنا ىذا، ولكـ قرائنا 
االعزاء .. والشكر الموصوؿ السرة التحرير الذيف عمموا وسيروا واعطوا مف وقتيـ 

 العداد والتجييز لتصبح المجمة بيف ايديكـ.وجيدىـ في كؿ مرحمة مف مراحؿ ا
 لنا ييسر وأف الكريـ لوجيو خالصاً  ىذا عممنا يكوف أف تعالى اهلل ونسأؿ 
 .المعيف وىو الموفؽ فيو ىذا، عممنا في االستمرار
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8.  
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8-87 

6.  
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                                                                                                                      ممكيالعسكرية في العيد ال
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88-58 
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4.  
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 الكريـ
  أ.ـ.د. شيماء ياسيف الرفاعي   
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614-657 

9.  
الحرؼ والميف في الدولة العربية 

 االسالمية
 د. فينوس ميثـ       

 د. زينة عبد االمير
658-691 

81.  
 حقوؽ المرأة القيادية بيف التراث

 والمعاصرة
 أ.ـ.د. رحاب لفتو حمود

 الدىمكي
698-318 

المؤسسات الدينية ودورىا في إثراء   .88
العادات والتقاليد في العراؽ خالؿ 

       أ.ـ.د. وائؿ جبار جودة
        ـ.د. أرشد حمزة حسف

316-338 



 ـ.د.  طالب سمطاف حمزة 8838-8749عيد المماليؾ 

86.  
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84.  
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 في التربية المدرسية                                              
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85.  
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389-486 
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وطرؽ التدريس وفؽ تطوير المناىج 

 معايير متطورة
                                                      المجتمع العراقي انموذجاً  
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Using Handouts For 
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 املستدامة الرتبية بناء يف ودورها احلديثة التكنلوجيا
 عباس حسين م. صدام الشون كطفان أ.د.هادي

 مستخمص البحث
تعد التكنموجيا واحدة من مظاىر الحداثة وىي متنوعة وتتخذ اشكاال متعددة تحاكي االبداع 

 عمى التكنموجيا ملوتسعى لضمان زيادة معرفة االنسان وتحسين ادائو وتعديل سموكو،وبالتالي تع
 النجاح متطمبات وتييئو أفكاره وبناء العممية بالمعرفة وتزويده وتيذيبيا المتعمم شخصية صقل
 كبير عالم التكنولوجيا عالم إن .والعمري العقمي نمو مع تتالءم وىي أعدت دراسية مراحل وفق
 من كثير في لتكنولوجياا دخمت فمقد لو، تروق التي االشياء من الكثير االنسان سيجد دخمو اذا

 من العديد حيث شمل االخيرة اآلونة في الحياة، ويرى الباحثان ان التكموجيا اتسع عمميا مجاالت
 وخاصة مجتمعاتنا فى كبيرة طفرات حدوث القادمة األعوام فى المتوقع ومن الحياة، جوانب

 او توقف دون عمينا تنيال ةالحديث العممية فاالختراعات وتطويرىا، بالعموم تيتم التي المجتمعات
 ليست التكنولوجيا أن نعمم أن البد ىنا شيء. ومن كل في تطرق قد العمم أن ونجد ركود،
 بالتطورات دراية عمى تكون ان عميك كنت مجال أي وفى فأنت معين، مجال عمى محدودة
 يكون وأن ادائم جديدة خبرات تكتسب أن وعميك فيو تعمل الذى المجال في تتعمق التي العممية
 فأنت النجاح، عمى كثيرا سيساعدك فيو الشك مما وىذا مدروس عممي منيج عمى سائرا عممك
 وتاتي اىمية البحث الحالي ليسمط . فعال و كبير دور فمك كنت وأيا االمة ىذه في عضو
 العصر في نعيشيا التي العولمة مفيوم ضوء في الحديثة لمتربية المستدام البناء عمى الضوء

 أحدث إذ واألساسية في المجتمع، الياّمة الجوانب من الّتكنولوجيّ  الجانب راىن، حيث اصبحال
 ال لكّنو واالجتماعية، والسياسية الثقافية األصعدة كافة عمى الُمجتمعات مسيرة في وتحوُّالً  تبدُّالً 
 التقنية اّتساق مانلض والُمجتمعات الّتكنولوجيا بين العالقة طبيعة رسم ضرورة إلى اإلشارة من ُبدّ 

 . بينيما الواعي الّتكيف من حالة إلى والوصول المجتمع، قيم مع والحداثة
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Abstract 

Technology is one of the manifestations of modernity and is diverse and 

takes multiple forms that mimic creativity and seeks to ensure the 

increase of knowledge and improve the performance of human behavior 

and modify, and thus works technology to refine the character of the 

learner and refining it and provide him with scientific knowledge and 

build his ideas and prepare the requirements of success according to the 

stages of study prepared and is compatible with the development of 

mental and age. The world of technology is a great world. If the person 

enters it, he will find many things that appeal to him. Technology has 

entered many fields of life. The researchers see that the methodology has 

expanded scientifically lately. It has covered many aspects of life. Our 

societies and especially the societies that are interested in science and its 

development, modern scientific inventions to us without stagnation or 

stagnation, and we find that science has touched on everything. It is 

important to know that technology is not limited to a particular field. In 

any field, you have to be aware of the scientific developments that are 

deep in the field in which you work, and you should always acquire new 

expertise and work in a well-studied scientific approach. Will help you a 

lot to succeed, you are a member of this nation and you have a large role 

and effective. The importance of the current research to highlight the 

sustainable construction of modern education in the light of the concept 

of globalization, which we live in the current era, where the 

technological aspect of the important and fundamental aspects of society, 

has changed the transformation of the march of societies at all levels of 

cultural, political and social, The need to define the nature of the 

relationship between technology and communities to ensure that 

technology and modernity are consistent with the values of society and 

to achieve a state of conscious adaptation between them. 
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 :  البحث مشكمة
, ىي ان  اغمبيم الباحثين عند الحاحا واكثرىا الحاضر عصرنا في االشكاليات اعقد من ان

 حديثا عالميا مطمبا بوصفيا المستدامة والتربية عموما التربية مفيوم في الخوض و الغوص
 تمكنو صحيحة اسس عمى االنسان ناءلب تيدف التربية ان ذلك,  خاص يتصف بالتجديد بشكل

 انو القول يمكن فانو ىنا من,  االنسانية الحياة في االصعدة مختمف عمى التكامل تحقيق من
 في الحديثة التكنموجيا مامفيوم منيا التساؤالت عمى باالجابة الحالي البحث مشكمة تتمخص
 الذي الدور وما ؟  جتماعاال عمم منظور من الييا تستند التي االسس وما ؟ الحاضر عصرنا
ان نقطة االنطالق االولى لنظرية التنمية البشرية  .؟   المستدامة التربية بناء في تمعبو ان يمكن

والمستدامة ىي نقطة االنطالق من مجرد التركيز عمى النمو االقتصادي كمعيار شبو منفرد 
ية عن طريق بمورة اطار متكامل لمتقدم الى ان يكون ىذا النمو احد ابعاد عممية التنمية البشر 
 ( 01,  6102يشمل الييكل االجتماعي والبشري بجميع جوانبو . )الربيعي : 

.   االجتماعية ومعايره  نظمو و أعرافو عمى تحافظ فيي المجتمع وسائل أىم من تعد فالتربية 
 فيي مجتمعال في سائد ىو ما مع يتناسب كي وتطويره البشري السموك تنمية ىو التربية فدور
عداده واجتماعيا عمميا الفرد شخصية لبناء تسعى  أىداف ضمن المجتمع في بدور فعال لمقيام وا 
فالتكنموجيا واحدة من مظاىر الحداثة وىي متنوعة وتتخذ اشكاال متعددة  ,المعالم  واضحة عامة

 تحاكي االبداع وتسعى لضمان زيادة معرفة االنسان وتحسين ادائو وتعديل سموكو ,
 وبناء العممية بالمعرفة وتزويده وتيذيبيا المتعمم شخصية صقل عمى التكنموجيا وبالتالي تعمل  

 . والعمري العقمي نمو مع تتالءم وىي أعدت دراسية مراحل وفق النجاح متطمبات وتييئو أفكاره
 فمقد ، ول تروق التي االشياء من الكثير االنسان سيجد دخمو اذا كبير عالم التكنولوجيا عالم إن

 التي لمعموم العممي التطبيق تعنى الحياة ، والتكنولوجيا مجاالت من كثير في التكنولوجيا دخمت
 فى دخمت الحديثة التكنولوجيا أن فنجد  ، الحياة في المجاالت جميع في الييا التوصل تم

 .الخ.....  والطب والتجارة والزراعة الصناعة
 المفيوم ولكن الثقيمة وان كانت جزءا من تمظيراتو ,  عداتوالم األجيزة التكنولوجيا تعنى وال

 اعتمد االسموب وىذا ما نبات زراعة فى معيناً  اسموباً  اتبعت اذا انت ،   فمثال اتسعت دائرتو
, وان  التكنولوجيا ضروب من ضربا بتطبيق قمت قد حينيا , فأنت  مدروسة عممية قواعد عمى
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 حياتنا من لك أسوقيا أن يمكن التى األمثمة من وغيرىا ،كانت تخص الزراعة في ىذا المورد 
 . العممية
 فى المتوقع ومن ، الحياة جوانب من العديد شمل عمميا اتساعا االخيرة اآلونة في نرى ونحن
 بالعموم تيتم التي المجتمعات وخاصة مجتمعاتنا فى كبيرة طفرات حدوث القادمة األعوام

 قد العمم أن ونجد ، ركود او توقف دون عمينا تنيال الحديثة ةالعممي فاالختراعات ، وتطويرىا
 ، معين مجال عمى محدودة ليست التكنولوجيا أن نعمم أن البد ىنا شيء . ومن كل في تطرق
 المجال في تتعمق التي العممية بالتطورات دراية عمى تكون ان عميك كنت مجال أي وفى فأنت
 عممي منيج عمى سائرا عممك يكون وأن دائما جديدة خبرات تكتسب أن وعميك فيو تعمل الذى

 كنت وأيا االمة ىذه في عضو فأنت ، النجاح عمى كثيرا سيساعدك فيو الشك مما وىذا مدروس
  . فعال و كبير دور فمك

 وصبر طويل ,   وواسع ، دقيق لتخطيط تحتاج ولكنيا ضحاىا و ليمة بين تقوم ال والنيضة
 يتم أن بأس وال لمرقى الذي يسعى البمد وضع تناسب دروسةم خطة بوضع تكون فالبداية

 ، البالد تمك من بخبراء االستعانة أو االخرى او اصحاب رؤوس االموال  الدول بتجار االستعانة
 ثم تواجينا ان يتوقع التي المشكالت ودراسة الخطط تستغرقو الذى الزمنى التقدير يتم ذلك بعد ثم

وان جزءا من ذلك يتعمق تحقيقو عن طريق  . اهلل بأذن التقدم وسيكون توانى دون بالتنفيذ البدء
 ( 040, 6115تعمم وتطوير ميارات التفكير لدى الجيل الناشيء . )غانم : 

 ال حصر إنجازات فميم الواسع العمم بحر فى كبير دور ليم والمسممين العالم الغربي والعرب إن
ن ، المجاالت جميع فى التاريخ بيا يشيد ليا  عن البعد بسبب الضعف من شيء ينتابيم كان وا 

في بعض االحيان فالسبب يعود لقمة  فقط باالستيالك واكتفاءىم ، - وجل عز - اهلل طريق
 .العمل والتطور في مجاالت الحياة 

ليم الشيء الكبير في مجال التطور االنساني ومنو التكنموجي في  والمسممون العرب والمبدعون
 بطوطة ابن و النفيس وابن واالدريسي سينا ابن:  ية الكبيرة وىم كثر منيمنظرياتيم العمم

 العمميات عمى الخوازميات اسم يطمقون والغرب - والخوارزمي والبيرونى الييثم بن والحسن
 عداد فى كانت الدول من فكثير مستحيمة ليست انيا اال صعوبتيا عمى والميمة المعقدة الحسابية
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 الدول رأس عمى واصبحت الظالم دائرة من الخروج و النيوض استطاعت نياولك الننامية الدول
 وغيرىا . وماليزيا االسيوية النمور دول ، اليند:  أمثال لمتكنولوجيا والمصدرة المصنعة

 
 اىمية البحث وحاجتو : 

 في الحديثة لمتربية المستدام البناء عمى الضوء يسمط فيو كبيرة لو اىمية الحالي ان البحث 
 وواحدا من مظاىر العولمة التكنموجيا ,  , الراىن العصر في نعيشيا التي العولمة مفيوم ضوء

 تحقيقيا عمى نيارا جيارا يعمل التي االنسان مطالب اىم بل االول االنسان مطمب فالتربية
 ورؤية عيش طريقة التربية ان ذلك  ,مبنية عمى الية متدربة مسبقا  عفوية او قصدية بطريقة

 باستمرار االنسان عميو يحصل ونمو زيادة التربية اي وىي,  المعرفة متطمبات ضوء في حياةلم
 كافة تشمل ,  والمعرفة االرتقاء سبيل في الييا يستند لو مالزمة وتنشئة رعاية كذلك وىي

,  الطبيعة عموم مثل , الذاتية بقدرتو الييا الوصول االنسان يستطيع التي والمعارف  المعمومات
 اكتشاف في الحواس دور عمى وىي تؤكد , البدنية , والتربية  والفن والرياضيات ,,  المغةو 

 ومكوناتو ، وىنا الكون في والتفكر والتأمل العقمي النظر كذلك باإلنسان ،  المحيطة المعرفة
 مع - البعض عند ليا قيمة ال التى - االشياء تمك تحولت فقد التكنولوجيا ,  سحر وانجاز يكمن
 ,  فالتكنولوجيا لمعمل مجال منو يخمو ال اختراع الى العاممة وااليدى والتجارب االفكار كثير
 والتوفبق المجال ذلك فى طرحت التى االفكار كل نجمع أن تعنى معين مجال فى تدخل حينما
وان . اجميا من صنعت التى لموظيفة مالئمة بطريقة صنعيا و العاممة لميد إخضاعيا و بينيا
االمر يستند الى استراتيجية الفمسفة البنائية التي تشدد عمى التعمم ذي المعنى القائم عمى  ىذا

 ( . 011,  6115الفيم . ) عطية : 
 من وىناك فييا يطور من وىناك يوردىا و ينتجيا من فيناك السمع من سمعة التكنولوجيا وتعتبر
 الذى ىو المنتج أو . التجارة و اعةالصن الى فالمصنع ليم ، فقط االستخدام عمى دوره يقتصر
 وصناعة ، البشرية بو تنتفع مفيد جياز ويخرج جديد شئ اكتشاف او ابتكار او انشاء فى يساىم

 ، معينة وظروف     خاصة مواصفات الى تحتاج ولكنيا احد عمى حكرا ليست التكنولوجيا
 و ضخم تمويل الى تحتاج كما العممية المعرفة من كبير كم الى تحتاج التكنولوجيا فصناعة
 االىتمام يجب كما ، لمبيع واسواق لمتصنيع اماكن وكذلك الالزمة التجارب الجراء متطورة معامل
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 والمن الراحة من لمعمل المناسب المناخ وتوفير ، الجديدة االفكار ورعاية والمفكرين بالمبدعين
 لمخمق اهلل عمميا التى واالخالق مالقي بحدود محدودة تكون ان يجب فالتكنولوجيا  . واالستقرار

 الطريق ذلك عن التكنولوجيا حادت فمو ، - والسالم الصالة عميو - النبي ىدى وفى القرآن فى
اثراالستخدام السمبي  و المعرفى واالنتشار التكنولوجيا سمبيات نرى ينتشر. فنحن ان لمفساد فالبد
 كانت فمو ، حدين ذو سالح العمم يقال افكم االمم ورثتيا التى والعادات القيم عمى ذلك في

 مجتماعتنا تفسد تكاد التى السمبيات من التخمص الستطعنا واالخالق بالقيم محفوظة التكنولوجيا
 عمى ربو يشكر وان لالنسان  اهلل منحيا التى النعمة تمك استغالل يحسن أن االنسان فعمى ،

 االنسان راحة مصدر ىى التى كنولوجياالت تصبح ال حتى فييا اهلل يعصى وال ، النعمة تمك
شقاؤه في ىذه الحياة .وقد اعتاد الناس ان  مصدر نقمة تصبح و تبعاتو يتحمل ال ثقيال حمال

يسخرون في بعض االحيان ممن ال يتوقع ان يستجيب لذلك الطرح وىذه النظرة . ) ىيرنادي : 
0545  ,023 ) 

لمتنوعة تكاد ثؤثر بشكل كبير في بناء التربية ونحن نعمم جيدا ان التكنموجيا وتمظيراتيا ا 
المتسدامة ذلك انيا تؤسس لمنطق التطور االنساني في مجاالت الحياة وىو ينعكس بشكل 
واضح عمى تنشئة االنسان وطريقة العيش فالتربية المستدامة غيرة النظرة السائدة التقميدية 

 قدرة حدود في المفيوم ىذا عن ةالتربوي األدبيات لالنسان في ضوء الحداثة . و تتحدث
 القدرة أي – ودائمة مستمرة بصورة لمجميع والتدريب التعميم فرص توفير عمى التربوية المنظومة

 لمتنمية والمتغيرة المتعددة واالحتياجات يتالءم بما - الحياة ومدى الحياة أجل من التعمم عمى
 في التغيير سريعة المتطمبات مع والتعامل مالتأقم عمى والقدرة التغيير عن تعبر التي المستدامة

 المنشودة أىدافيا تحقيق من يمكنيا بما والتحول والتغيير لمتجديد وقابمة ومرنة معولمة بيئات
 المحوري الدور أىمية عمى م0556 عام األرض قمة من والثالثون السادس الفصل أكد. المعمنة
 التربية توجيو إعادة وضرورة المستدامة التنمية بية وتحقيق التر  التربية والتكنموجيا في تمعبو الذي
 التنمية تحقيق في األىم المتغير أنو في التعميم حول بينيا فيما تشترك التي التنمية ىذه لخدمة

 لإلنسان األساسية الحقوق من حق باعتباره التعميم ىذا في الجميع إسيام وأىمية المستدامة
 ذلك وكل التعميم، برامج في البيئي البعد إلى بالنظر نوعيتو نوتحسي تجويده أىمية عمى والتأكيد

 المختصون يشير. التنمية ىذه في الفاعمة والعوامل المتغيرات استدامة خالل من إال يتحقق ال
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 تيدف التي المستدامة التربية لتحقيق المتطمبات أىم من والزمان المكان حاجزي كسر أن إلى
 الظروف وتحسين االقتصادية التنمية تحقيق خالل من القادمة األجيال بحياة االرتقاء إلى

 الفاعمة األدوات أقوى من تعد ومستوياتيا أشكاليا بجميع التربية أن اعتبار عمى االجتماعية
المستدامة ,  ان من المسممات االساسية لحياة العصر  التنمية لتحقيق المطموبة التغيرات إلحداث

 أن كما (  4,  6100طور المجتمع بتطور حاجاتو . ) البدري : ىو االرتباطي الصميمي بين ت
 عمى ارتكز المتحدة لألمم م6111/6104 المستدامة التنمية أجل من لمتربية العالمي العقد

عادة نوعيتو وتجويد الحياة مدى لمجميع والتدريب التعميم توفير ضرورة  التربوية البرامج توجيو وا 
 االجتماعي والفيم الوعي بناء عممية في السريعة التغيرات مع ناسبيت والتكنموجيا الحديثة بما

 استمرارية في Sustainable Education المستدامة التربية أىمية تأتي. المستدامة  لمتنمية
 التي المتجددة والخبرات بالكفاءات المنتفعين تزويد عمى وقدرتيا والتعميم التعمم مجال في التجديد
 رؤى وجود يتطمب الذي االجتماعي والحراك التوظيف في يمفرص تحسين في تسيم

 النظامية وغير النظامية التعميمية الخبرات جميع تكامل عمى تؤكد تجديدية تربوية واستراتيجيات
 ونشر التعميمي االستثمار توسيع من يمكن بما العالي والتدريب النوعي التعميم فرص وتوفير
 بالتنمية الوعي مستوى من تزيد مناىج اعتماد بعد مكانية أو مؤسسية قيود دون لمجميع المعرفة

 افترضنا لو مثاال لك واضرب  .والبيئية االقتصادية االجتماعية جوانبيا مختمف في المستدامة
 سنحتاج و السيارة محركات لتصميم الميكانيكا فى خبراء الى نحتاج فإننا سيارة صنع نريد اننا
 خبراء الى وسنحتاج واالضاءة بالبطارية المتعمقة الكيربية دوائرال لتصميم كيرباء ميندسي الى
 لتحقيق طبية دراسات الى ايضا نحتاج سوف و لمركاب االفضل االمان لتحقيق التصادم عمم فى

 فعال دور لو الكمياء وخبير الرؤية ووضع الظير استقامة مثال حيث من لمركاب االفضل الراحة
 عمى الكثير بمجالو يضفى الذى االلكترونى والميندس الطاراتا صناعة و البطارية تطوير فى
 ذلك وغير ، بعد عن التحكم جياز أو(( ABS االنزالق مانع خاصية او الكاسيت مثل األلو تمك
, وتتحقق بو التربية والتنمية   البشرية بو تنتفع مفيداً  مزيجاً  لتكون معا تتكاتف التى العموم من

 الرياضة في مجال أخذنا مثاال اخرا ولو .اء االنسان وبناء خبراتو  المستدامة بما يحقق ارتق
 االنسان جسم دراسة فمن ، لمرياضيين حديثة وقواعد أسسا وضع قد العمم أن نجد كمثال

 أفضل أداء عمى الرياضى تعين التى التمارين لبعض التوصل من العمم تمكن وسموكو وحركاتو
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 من تمكنو التي المشاية مثل متنوعة رياضية أجيزة والحركية الميكانيكة العموم لو قدمت كما ،
 من ىائل لكم نتيجة ذلك ولعل . الثابتة العجمة وكذلك لألمام مسافة اي يتحرك ان دون الجري
 االنسان قام حيث ، الصناعية الثورة بدء منذ الحديث العصر في االنسان الييا توصل المعرفة
 االكتشافات وىذه ، جديد شيء الكتشاف او ما نظرية اتال ثب        التجارب من بالعديد

 حمقة الى توصمت فكمما الطويمة العمم سمسمة فى الصغيرة الحمقات احدى اال ىي ما والتجارب
 االمور زادت بحثت فكمما مفقودة العممية الحمقات من كثير وان مفتوحا زال ما العمم ان لك تبين
, ولقد ادى انفصال   شأنو جل - الخالق قدرة امام االنسان ضعف ذلك من وتبين ، تعقيدا

العموم عن الفمسفة الى بروز ظاىرة العمم بمعناه الحقيقي وتغييرت الية التفكير في اطار ذلك  
 ( 61,  6104ببروز التفكير القائم عمى البحث العممي , .  ) الزغمول : 

 من تجميات التكنموجيا واثرىا في التربية المستدامة :
تجميات التربية والتعميم اعادت النظر لممناىج التربوية  بكل الجوانب عن طريق معرفة  من 

 العمماء ظن الذرة اكتشاف تم ( وعندما 10,   6114االسس النفسية  ,             ) سميم  : 
 جسيمات من تتكون انيا ليم تبين الذرة ىذه في اكثر تعمقوا حينما و المادي المطاف نياية انيا
 الى وما االنسان جسم وفى الخارجي الفضاء اكتشاف في حدث الشيء ونفس فاصغر، صغرا

 . الجديدة االكتشافات االف ويتبعو اال جديد اكتشاف من ما قائال ذلك واختصر ، ذلك
 جميع ان وانوه) البشر عقول فيو ابدعت الذى العجيب الجياز ذلك( الكمبيوتر) مثال الحاسوب
 ميد الذى وىو البشرى العقل ابدع الذى فيو اهلل قدرة دليل اال ىي ما البشرية االختراعات

 من فما}  تعممون ماال ويخمق{  قدرتو عن تعالى يقول المخترعات ىذه كل في التفكير لإلنسان
 عما وتعالى سبحانو - وبعممو بقدرتو يسير اال الكون ىذا في او االرض ىذه عمى شيء

 ============( . - يشركون
 الرياضية والعالقات الفيزيائية النظريات و الكيميائية المواد من مزيج عن عبارة اسوبفالح

 ولكنيا واحد فرد ومن جممة تنشأ لم المكونات وىذه الجياز ذلك ابدع الذى المزيج ذلك ، المعقدة
 التجارب ىذه جمع تم ، كثيرة تجارب وبعد متعاقبة ومراحل متباعدة فترات عمى تمت

 .  المعرفي والتطور التكنولوجي لمعامل واخضاعيا بينيا التوفيق و واالكتشافات
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 الكيرباء اكتشاف لوال انو بذلك وأعنى - الحاسوب قبل اكتشافو تم التي بالكيرباء يعمل فالجياز
 منذ عميو طرأت التي والتغيرات الحاسوب مكونات في تعمقنا ولو - الحاسوب اخترعنا ما

 شكمو في الينا وصل الجياز ذلك ان الميم ولكن ، الحديث بنا ىينتي فمن االن حتى اكتشافو
 يد من اكثر فييا شاركت التي المعقدة والتطورات التغيرات من الكثير عيو طرأت بعدما المعتاد
 الزال والتطور ، االختراع ىذا عمى جديدة فكرة ادخل ميندس وكم عالم فكم عقل من واكثر
 المجال ىذا في االكبر الدور لممسممين يكون ان اتمنى ولكم ، انسان لكل مفتوح والمجال مستمرا

. 
 احدى الى الزمن بالة انتقمنا أننا لو معي تتخيل ان اريدك الحاسوب عن حديثي انيى ان وقبل

 أن اخبرتو ثم ، المبدعين العصر ذلك عمماء احد مع والتقينا كمبيوتر بجياز التميدة العصور
 يستخرج الذى البالستيك ومن لمرمل األساسي المكون ىو الذى كونالسيمي من يتكون الجياز ذلك
 ىي المواد ىذه أن اخبرتو ثم المواد تمك كل لو أحضرت ثم وكذا كذا ومن(  البترول)  الزيت من
 تخيمية عقمية ذو كان لو حتى- ذلك يتخيل ان بعقميتو يستطيع فمن الحاسوب منيا يتكون التي
 . سابقا عنيا تحدثنا التي العممية الحمقات من ثيرالك يفتقد ألنو ذلك - بعيدة

 كمو العالم جعمت والتي الحديثة التكنولوجي احدثتيا التي التغيرات اىم من الالسمكية واالتصاالت
 واالنترنت والتمفاز المحمول الياتف:  تطبيقات الالسمكية أىم ،فمن صغيرة قرية عن عبارة
 . فيو يثالحد يتسع خاص مجال منيم كال ويعتبر
 تسييل عمى فعممت العالم غيرت التي الميكانيكا مجال في ايضا التكنولوجي التطور ذلك ونشاىد

 مخاطر عنو وابعدت المصانع في االنسان يقع كان ثقيل حمل وازالت سرعتيا و المواصالت
 جانتا افران في كما العالية الحرارة درجات في وخاصة الصعبة التصنيع عمميات اثناء كثيرة
 االقمار تحمل التي والصواريخ الطائرات:  الميكانيكية االختراعات اىم من ولعل ، الحديد

 .وغيرىا والجرارات كالرافعات الثقيمة والمعدات السيارات وكذلك الصناعية
 متصمة حمقة العمم فروع فكل تنفصل ال و تتجزأ ال العمم فروع جميع ان اقول ان الميم ومن

 صنع نريد اننا افترضنا لو مثاال لك متخصصون ,  واضرب رجال مجال لكل كان إن و متكاممة
 ميندسي الى سنحتاج و السيارة محركات لتصميم الميكانيكا فى خبراء الى نحتاج فإننا سيارة
 عمم في خبراء الى وسنحتاج واالضاءة بالبطارية المتعمقة الكيربية الدوائر لتصميم كيرباء
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 الراحة لتحقيق طبية دراسات الى ايضا نحتاج سوف و لمركاب الفضلا االمان لتحقيق التصادم
 في فعال دور لو الكيمياء وخبير الرؤية ووضع الظير استقامة مثال حيث من لمركاب االفضل
 تمك عمى الكثير بمجالو يضفى الذى اإللكتروني والميندس االطارات صناعة و البطارية تطوير
 من ذلك وغير ، بعد عن التحكم جياز أو(( ABS االنزالق عمان خاصية او الكاسيت مثل األلة
 . البشرية بو تنتفع مفيداً  مزيجاً  لتكون معا تتكاتف التي العموم

 ذلك في طرحت التي االفكار كل نجمع أن تعنى معين مجال في تدخل حينما فالتكنولوجيا
 صنعت التي لموظيفة ئمةمال بطريقة صنعيا و العاممة لميد إخضاعيا و بينيا و التوفبق المجال

 . اجميا من
 من وىناك فييا يطور من وىناك يوردىا و ينتجيا من فيناك السمع من سمعة التكنولوجيا وتعتبر
 ، فقط االستخدام عمى دوره يقتصر

 بو تنتفع مفيد جياز ويخرج جديد شيء اكتشاف او ابتكار او انشاء في يساىم الذى ىو فالمنتج 
 و خاصة مواصفات الى تحتاج ولكنيا احد عمى حكرا ليست تكنولوجياال وصناعة ، البشرية
 الى تحتاج كما العممية المعرفة من كبير كم الى تحتاج التكنولوجيا فصناعة ، معينة ظروف
 ، لمبيع واسواق لمتصنيع اماكن وكذلك الالزمة التجارب الجراء متطورة معامل و ضخم تمويل
 لمعمل المناسب المناخ وتوفير ، الجديدة االفكار ورعاية مفكرينوال بالمبدعين االىتمام يجب كما
 ( . 10,  6100) عبيد  :  .  واالستقرار والمن الراحة من
 حياتنا من المثمة بعض وذكرت وتطبيقاتيا التكنولوجيا مفيوم حول قميال تجولت المقدمة ىذه فى
 ، يقال كما الحواسيب تكنولوجيا أو الرقمية التكنولوجيا عن بالحديث حديثى سأكمل ،ولكنى لذلك
 من كثير نجد لحظة كل ففى ، تقديرىا يصعب تغيرات يشيد العممى المجال ىذا أن فالحق

 . تقدما تزيده لكى لمعالم تخرج المخترعات
 : التربية المستدامة والتعميم في التكنموجيا اىمية
 ضرورة وأصبحت الحياة، تمجاال جميع في ممحوظ تغيير حدوث إلى التكنولوجي التطور أدى
 وقد المجاالت، من وغيرىا والطب كاليندسة التعميمي، المجال في خاصة ضروراتيا، من ممحة

  فيو، الحديثة والوسائل التكنولوجيا لدخول نتيجة جذري انقالب لحدوث التعميمي المجال تعرض
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 التكنولوجيا لطرائقا جميع توفير أجل من بالتسابق التعميمية المؤسسات قيام إلى ذلك ودفع
 .  وأبسط أسيل بطرائق التعمم عمى الطمبة مساعدة في كبير دور ليا والتي الحديثة،

 مجال في فممتكنولوجيا,   متنوعة واشكاال متعددة صور ليا التعميم في التكنولوجيا أىمية ان
 لممعمم، ساعدالم بدور تقوم أنيا في كبيرة أىمية ليا: يمي فيما وتتمخص كبيرة أىمية التعميم
 لمطمبة وتوصيميا المادة، عرض طريقة في الصحيحة الوجية توجييو خالل من ذلك ويكون
 أبسط بشكل المعمومة استقبال عمى الطمبة قدرة زيادة إلى يؤدي مما وواضحة، سيمة بطريقة
 في مساعدتيم إلى يؤدي مما التعميمي، المجال في المستخدمة التقميدية بالطرائق مقارنة وأسرع،

 عمييا يحصل التي المتعة عن فضال مضى، وقت أي من أعمى عممي تحصيل عمى الحصول
 .ومتطورة حديثة وطرائق بوسائل دراستو عند الطالب
 من اليدف يكون كالكمبيوتر، حديثة تكنولوجيا وسائل الطمبة يستخدم عندما انو القول يمكن وانو

 عمى فيعمل الكتروني، ومعمم كمرشد تعمالواس خالل من وذلك بحتًا، عممياً  ىدفاً  استخدامو
  تؤدي ذلك عن فضال بيا، يقوم التي المختمفة والوظائف المتنوعة البرامج خالل من مساعدتيم

 المختمفة، العممية المواضيع في العقمية القدرات وتقوية وتنمية الجديدة، المواىب اكتساب إلى
 من العديد في المشاركة لمطمبة يتيح والذي اإلنترنت بو يقوم الذي الكبير الدور عن فضالً 

 الوسائل بكافة عنيا والبحث المعمومات تبادل عممية طريق عن وذلك المتنوعة، التعميمة األنشطة
.   
 من كل ليا يحتاج التي الوافرة، المعمومات عمى الحصول في رئيساً  مصدراً  التكنولوجيا تعد و

 عمى الحصول يتم التي المصادر أىم من اإلنترنت، أصبح الحاضر الوقت ففي والطالب، المعمم
 من وغيرىا والخرائط والقواميس الموسوعات عمى كالحصول خاللو، من المتنوعة المعمومات
 عمييا الحصول يمكن ال التطبيقات فيذه المجاالت، مختمف في والضرورية الميمة التطبيقات

 عند والجيد الوقت من الكثير يوفر أنو يف أىميتو وتكمن ، المختمفة التقميدية الطرق خالل من
 .  ليا يحتاج التي المعمومات عن البحث
 وذلك والمعمم، الطالب بين ما التخاطب عممية في ميم مصدر التكنولوجيا تعد ذلك عن فضال
 المخصصة األخرى واألماكن المختمفة االجتماعي التواصل مواقع عبر التواصل خالل من

 الكمبيوتر شاشة أمام بيتو في جالس وىو معممو مع الحديث من الطالب فيتمكن لمحديث،
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 تقوم الحالة ىذه وفي العممية، بالمواضيع يتعمق فيما والنقاش الحوار عمى قدرتيم و بو، الخاصة
 . البعض بعضيم مع المعممين تربط كما بالمعممين، الطالب ربط عمى التكنولوجيا

 تتيح التي التعميمية، األقراص توافر خالل من وذلك الذاتي، التعميم ميزة التكنولوجيا توفر 
 اال ليس ذكر وما.  منزلو في جالس وىو يريدىا التي المادة عمى والحصول الدراسة لمطالب
 . لذلك يتسع ال فالمجال ذلك غمار في الخوض والدارسين ولمباحثين غيض من فيضا

 
 : لمستدامة والتعميمالتربية ا  عمى التكنموجيا االيجابية والسمبية االثار

 بشكل ُتسيطر أصبحت انيا ذلك الّتكنولوجيا، في ثورةً  والعشرون والواحد العشرون القرن َيشيد 
 حتى الِعممّية، أو الَعَممّية الحياة في سواءً  تفاصيميا، كلّ  في وتدخل اليومّية الحياة عمى كبيرٍ 
 أو إلكترونّية بأدواتٍ  عنيا ستعاضةواال التقميدّية األدوات بعض عن االستغناء إلى الحال وصل
 . التكنولوجّيا ثورة نتاج من ِتَقنّية

 جميع الّتكنولوجيا غزو من انطالقاً  والّتكنولوجيا التقنّية عصر لقب الحاضر العصر واستمد
 أحدَ  لُيصبح امتدّ  بل فحسب، الّتواصل عمى يقتصر لم إذ األصعدة؛ كاّفة وعمى الحياة، َمناحي
 كان انتشاره إنّ  إذ الّسابق، في عميو كان مّما بكثير وأكثر والعمل، األساسّية، مالّتعمي وسائل
 ُتعرف. اإلنسانّية الحياة َمناحي جميع َضّمت حتى تّتسع بدأت دائرتو أنّ  إالّ  الّنطاق، َمحدود

 الي يّمت ما وكل والِحرف، والفنون الّصناعات من مجموعة بدراسة ُيعنى عمم بأّنيا الّتكنولوجيا
 techno: قسمين إلى وتُقسم إغريقي أصميا Technology وكممة وموادٍّ، وسائلَ  من ِبِصمةٍ 

 كممة وبذلك الّتعبير، طريقة تعني فيي Logia أّما األشياء، اكتساب وميارة فنّ  ومعناىا
 الّتكنولوجيا تعريف وُيمكن,.   األشياء اكتساب طريقة عن الّتعبير معناىا ُمجتمعةً  تكنولوجيا

 . ُمحّددة قيمٍ  عمى لمحصول والموارد المعمومات لتحويل الّطرق إيجاد بأّنيا يضاً أ
 شيده الذي واإللكترونيّ  التقنيّ  بالتقّدم وثيقاً  ارتباطاً  الّتكنولوجيا َمفيوم يرتبط الحالي العصر في 

 عمى جياالّتكنولو  ُمصطمح عنيا ُيعّبر التي والفنون الّصناعات إنجاز في يعتمد وأصبح العالم،
 العصر في الّتكنولوجيا إيجابّيات من الّتكنولوجيا إيجابّيات. ُمتطّورة إلكترونّية أجيزة وجود

 ما عمى اإلنسان يحصل أن الّسيل من فبات بالحرّية، الّشعور اإلنسان َمنحت: يأتي ما الحديث
 أبواباً  وفتحت ن،اآلخري مع واألفكار اآلراء وتبادل لمّتواصل الفرصة إتاحة. ُيريد وقتما يشاء



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامس.. مجـلة علأشـراقـات تنمــوية .  
 

 

 

13 
 

نتيجة ولقد اظيرت حركة  .المواضيع شّتى في والّتوجيات األطياف مختمف مع والحوار لمّنقاش
التربية القائمة عمى الكفايات كنتيجة طبيعية لمتطورات والتجديدات التي حدث في ضوء 

 ( 23,  6115التكنموجيا الحديثة . )عباس  : 
 عن الُعمالت وتبادل والّشراء البيع عممّيات وتيسير نّية،اإللكترو  الّتجارة مفيوم استحداث ان

 أّدى مّما اإلنتاجّية، تحسين في فساىمت الّتكمفة، حيث من أفضل أّنيا أثبتت. اإلنترنت طريق
 توفير إلى فأّدت  ، بعد عن الحكومّية الخدمات تقديم في وساىمت. العاممين أجور رفع إلى

 وقد.  العممّية البحوث أمام واسعاً  مجاال وفتحت ُبعد، عن عمُّمالت خدمة وأوجدت,   والجيد الوقت
 لتقريب جسراً  بنت و,  والعام اليوم مدار عمى وقت أيّ  في الَميام إنجاز سرعة عمى ساعدة

 مواقع وتطوير برمجة مثل  ، جديدة وظائف واستحداث,  صغيرة قرية العالم وجعل المسافات
 األخبار آخر معرفة طريق عن اإلعالم في الّتكنولوجيا لوسائ واستخدام,  والمعّدات الويب

 ُمتابعة خدمة من اإللكترونّية الّصحافة أوجدتو بما وذلك  ، المسافات تباعدت ميما والتّفاصيل
 , .  بأول أوالً  األحداث
 الّسمبيات ومن,  االستخدام سوء بكممتين تمخص ان يمكن وواضحة  كثيرة الّتكنولوجيا وسمبّيات

 لمحياة وغزوىا الّتكنولوجيا تسّببت إذ الّتكنولوجيا؛ ادمان: يأتي ما الّتكنولوجيا عن تنتج التي
 وبتطّور إّنو حيث الخصوصّية، حواجز إزالة وقد. عنيا لالستغناء القدرة بعدم لألفراد اليومّية

 .تطّوراً  أكثر االختراق عممّيات أصبحت الّتكنولوجيا
 األصدقاء مع الّتواصل وتراجع والعزلة، لالنطوائّية األشخاص ميل الى ادت انو السمبيات ومن

. األطفال عند العصبيّ  الجياز نموّ  في خملٍ  إلى ُيؤّدي لمّتكنولوجيا الُمفِرط واالستخدام. والعائمة
 العادات بعض اكتساب السمبيات ومن. المصنوعات عمى الفنّية والّممسات اليدوّية الحرف وتراجع
 اإللكترونّية الّصحافة وجود ظلّ  في الورقّية الّصحافة واندثار. اإللكترونّية باأللعا من العنيفة
 الَمصادر تعّدد نتيجة واألخبار المعمومات من التحّقق صعوبة و. الخبر نقل بسرعة تتمّيز التي

 متناول في وتوّفرىا الّتكنولوجيا إدمان نتيجة الصحّية االضرار السمبيات ومن.  االنتشار وسرعة
 عمى الّتكنولوجيا طغيان نتيجة الّتعميم في عدالة وجود وعدم. والسُّمنة والكسل. الوقت طوال فردال

 وىيمنة. األجيزة تكمفة تتحّمل ال التي الفقيرة المناطق بعض ظمم إلى أّدى مّما التعميمّية، العممّية
. الّشباب بين ائدةالسّ  ىي األمريكّية الثّقافة باتت حيث األخرى، عمى والّمغات الحضارات بعض
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 أصبح بحيث الّشامل الّدمار اسمحة ومنيا بانواعيا األسمحة تطّور جدا الخطيرة السمبيات ومن
 .ُممكناً  أمراً  العالم تدمير
 لمتطور اعطت فيي,   ومقوماتيا ومكوناتيا التكنموجيا بخصائص يتعمق بمجممو االمر وىذا

 تنماز  فالّتكنولوجيا,   والمكان الزمان محددات ضوء في ذلك لتحقيق واالمكانية السرعة
 بسيطة، عممّيات في الُمعّقدة العممّيات اختصار تم حيث: الّنظام سالسة: اآلتية بالخصائص

 ترتبط: والّتجانس العالمّية خصائصيا ومن. واحدٍ  وقتٍ  في ُمتعّددة َميام إنجاز  عن فضال
 تكون أن بإمكانيا حيث:  واالزدواجية.لجماعاتوا لألفراد والخاّصة العاّمة بالحياة الّتكنولوجيا

 الّتكنولوجيا ومكونات. دقيقة عممّية قواعد وفق تأّسست وقد. الوقت نفس في ومضارٍّ  َمنافعَ  ذات
(. Software) والبرمجّيات(. Hardware) المعّدات: يأتي مّما كلّ  من الّتكنولوجيا تتكّون
(. Procedure) العممّيات( . Networks) وبالحاس وشبكات(. Database) البيانات وقواعد

 أداء من تتمكن حّتى الُمقّومات من بعدد الّتكنولوجيا تمتاز أن يجب فانو  الّتكنولوجيا وُمقّومات
 حول تتمّ  التي العممّيات فمميارات لمبيانات؛ وسريعة دقيقة نقل عممّية,  منيا: يجب كما الَميام
 وصول وسرعة عالية تخزينّية وسعة. والّسرعة لّدقةبا تّتصف أن يجب اليوم خالل العالم

 والُمساعدة. البعض بعضيا الحواسيب وبين والحاسوب، اإلنسان بين الّسريع الّتواصل و.لمبيانات
 من بو تّتصف ما األمم قّوة ِمعيار أصبح وحيث األمم؛ بين تنافسيّ  وسالح. القرار صنع في

 . عالية تقنّيةٍ  مواردَ 
 : والتربية المستدامة المجتمع عمى الحديثة التكنموجيا اثر

 وتطوير ورغباتو اإلنسان حاجات لتحقيق العممّية المعارف توظيفُ  بأّنيا الّتكنولوجيا ُتعّرف
 ُتستخدم التي المختمفة والوسائل األنواع بأّنيا الّتكنولوجيا ُتعّرف: المعرفة استثمار نتاج. المجتمع
 استثمار نتاج استخدام. بقائو وضمان وراحتو اإلنسان حياة لتيسير الضرورية الموازم لتحقيق
 واختراعاتيم اكتشافاتيم في األفراد ُتساعد التي الّطرق جميعُ  بأّنيا الّتكنولوجيا ُتعّرف: المعرفة
 المذان والفكري المادي بشقّييا التكنولوجيا العمماء بعُض  وُيعّرف. ورغباتيم حاجاتيم لتحقيق

 الماديّ  الشقّ  يشملُ  حيثُ  الّتكنولوجيا؛ لمفيوم ُمتكاملٍ  لمعنىً  يؤديان حيثب ويمتزجان يتكامالن
 .  لإلنتاج تقود التي المعرفية واألسس القواعد الفكريّ  الجانب ويشملُ  واآلالت، المعّدات جميعَ 
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 كثيرةٌ  تأثيراتٌ  الّتكنولوجيا استخدام صاَحبَ  المجتمع عمى التكنولوجيا أثر ان القول يمكن وانو
 إيجابيةٍ  تأثيراتٍ  بين ما تنقسمُ  ىذه التّأثيرات أنّ  شكّ  وال وفئاتو، أفراده بكافة المجتمع مىع

 عمى لمتكنولوجيا اإليجابي واألثر. الفرد بيا يستخدميا التي لمكيفية أثرىا يرجعُ  حيثُ  وسمبّية؛
 وقتٍ  في كثيرةٍ  لٍ أعما إنجاز الفردُ  يستطيع إذ وتيسيرىا؛ لألفراد اليومية الحياة تسييل المجتمع
 وتّوجياتيم وتحّركاتيم األفراد أعمال من كثيرٌ  ارتبطت كما كبيرة، وبسرعةٍ  قميمين وجيدٍ 

 من والكثير واألحداث لألخبار ومتابعاتيم وأبحاثيم وتعميميم والحكومية المالية وتعامالتيم
 تكن لم لو ليفعموىا ايكونو  لم بطريقةٍ  بيا القيام عمييم سّيمت التي بالّتكنولوجيا التّفاصيل
 بينيم؛ المسافات واختصار الّشعوب وتقريب.  لدييم موجودةً  الّتكنولوجيا

 لمسّفر الحاجة دون الّناس فيتعارف صغيرة، كقريةٍ  يبدو العالم جعلِ  عمى التكنولوجيا ساعدت إذ 
 داركيم،م وتوسيع األفراد ثقافة تطوير. العالم أنحاء مختمف من وصداقاتٍ  عالقاتٍ  فيكّونون
بقائيم . األخرى المجتمعات وبين بينيم َتُحول أعذارٍ  أيّ  دون جميعيا العالم ألحداث متابعين وا 
. مثالً  الّتصميم برامج وتعّمم المغات، كتعّمم كافة؛ الّتعمم وسائل إتاحة عبر األفراد قدرات وتطوير
 الذي األمر الُمجتمعي؛ لمتواصل الّتكنولوجيا إتاحة  طريق من الّنظر؛ ووجيات اآلراء وتقريب
 والّتعامل تفكيرىم وأسموب اآلخر، الطرف ونظرّيات آراء عمى الّتعرف في كبير بشكلٍ  ساىم
 والطبّ  االقتصاد جوانب وتطوير. المشكالت مع تعاطييم وطريقة وعمميم خبرتيم فتزيد معيم،

 . وبنيتو الُمجتمع عمى إيجاباً  يؤّثر مّما والّتعميم؛
 حّمت حيثُ  األفراد؛ بين الفعمي الّتواصل تقميل المجتمع عمى لمتكنولوجيا يالسمب األثر ومن

 لتغيير أّدى مما قرب، عن الفعمي الّتواصل مكان الّنصية والّرسائل ُبعد عن الياتفية المكالمات
 ألفن الكاتب قال وقد والمساعدة، العون عمى القائم العائمي والّتماسك الّترابط مفيوم في جذري
 نمطاً  الحضارة لنا جمبت لقد: )الثالثة الموجة كتابو في( Alvin Toffler:باإلنجميزية) توفمر
 مشاكل عنو نتج جديد اقتصاد وظير والمعيشة، والحب العمل، طرق وغّيرت جديدًا، عائميا
 والمجالت والصُّحف الُكتب وانتشار(. االنسان وعي تبّدل ذلك كل خمفية وفي جديدة، سياسية
 متطّمبات وزيادة. والكتابة الّتعبير أساليب عمى أّثر مّما التّقميدية؛ الوسائل مكان حّمياو  الّرقمية،
 ىذه لتوفير جديداً  ِحمالً  األفراد ُيكّمف مما واقتنائيا؛ توفيرىا الفرد عمى يجب التي الحياة

 الخاصة جّيةالتكنولو  واألدوات لمتمفاز العائمة اقتناء سابقاً  الّضروري من يكن فمم اإلمكانّيات،
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 عمى الّطمب وزيادة. األجيزة ىذه غياب احتمالَ  عائمةٍ  أليّ  ُيمكن ال أّنو َبيدَ  المنزل، بأعمال
 مّما الكيربائية؛ بالّطاقة إال الّتكنولوجيا أدوات معظم َتعملُ  ال حيثُ  الكيربائية؛ الّطاقة مصادر
 .االستيالك من حديثة أنماط في الُمجتمعات أدخل
 سواء المجتمعات في األفراد بين العنف تعرض موادّ  توفير إلى التكنولوجيا ارانتش أّدى وقد

 بيذه كبيرٍ  بشكلٍ  الّصغار ويتأّثر والّصغار، لمكبار موّجية إلكترونّية ألعاباً  أم ُمسمسالت أكانت
 يؤّثر مما مباشر؛ غير أو مباشر بأسموبٍ  العنف تعرض التي الكرتونية والمسمسالت األلعاب
 اإلدمان. ُمجتمعيم عن العزلة في ُيرّغبيم مما المجتمع؛ عن األفراد وابتعاد.  كياتيمسمو  عمى
 لمرحمة منيم الكثير ويصلُ  يوم، بعد يوماً  اإلنترنت مستخدمي عدد يزدادُ  حيثُ  اإلنترنت؛ عمى

 يسيروت. ,  والُمجتمعية والصحّية األسرية المشاكل من كثيراً  ليم مسّبباً   استخدامو؛ عمى اإلدمان
 الّناس عن تعزليم حيثُ  الُمخّدرات؛ كإدمان الخاطئة السموكيات ممارسة يريد من أمام الطريق
 الفرد حياة يزيد مّما افتراضيًا؛ واقعاً  ليم وتخمقُ  الحقيقي، الواقع من ىروبٍ  حالة في وتجعميم
 عمى اإلنسان اعتماد زاد كمما إذ العقل؛ قدرات وتعطيل. ليا حصر ال مشاكل في ويوقعو تعقيداً 
 لشلّ  سيؤّدي الذي األمر وذاكرتو؛ لعقمو استخدامو بالتالي قلّ  كّمما كالحاسوب، الّتكنولوجيا أدوات
 حيثُ  االّتكال؛ عمى اإلنسان تعويد. ُمتقّدمة مراحل في العقل قدرات وتعطيل التّفكير عمى القدرة

 القدرات حبس إلى أّدى اممّ  ُمختصرة، قميمة بخطوات المعمومات عمى الحصول المرء يستطيع
 مجاالت في الّتكنولوجيا استخدام ازدياد بسبب وذلك البطالة؛ نسب زيادة. منيا والحدّ  اإلبداعية
. المجاالت ىذه تسيير في اإلنسان جيود بعض عن االستغناء إلى أّدى مّما والزراعة، الّصناعة
 العصرَ  ُمجتمعات ووسائمو أشكالو بكافة التكنولوجي الّتطور غزا والمجتمع التكنولوجيّ  التطور
 مختمفِ  في الّتكنولوجيا ُتستخدم صارت حيثُ  فييا؛ الحياة مناحي كاّفة إلى وتسّرب كاّفة الحاليّ 
 من وباتَ  والّصحراء، والمدينة الّريف في الرسمية والمؤسسات والمكاتب كالبيوت األماكن
 العمرّية، فئتيم كانت وميما قّل، أو ريّ الحضا مستواىم عال ميما معيا األفراد تعاملُ  الطبيعيّ 

 في سواءً  لمّشعوب، اليومية الحياة أنماط في ُتغّير أن انتشارىا بفضل الّتكنولوجيا استطاعت ولقد
 ُعرضةً  دائماً  يكونون الذين الّشباب فئة في وخاّصة واالجتماعي، والثّقافي االقتصادي الجانب
 الّتكنولوجيا استخدام بفعلِ  الُمجتمعات من لكثيرٍ  حتيةالتّ  الُبنى وتطّورت وتغّيرت. جديد أليّ 

 الياّمة الجوانب من الّتكنولوجيّ  الجانب وأصبحَ  األخيرة، اآلونة في كبيرٍ  بشكلٍ  الحديثة
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 الثقافية األصعدة كافة عمى الُمجتمعات مسيرة في وتحوُّالً  تبدُّالً  أحدث إذ فييا، واألساسية
 الّتكنولوجيا بين العالقة طبيعة رسم ضرورة إلى اإلشارة من ُبدّ  ال لكّنو واالجتماعية؛ والسياسية

 الّتكيف من حالة إلى والوصول المجتمع، قيم مع والحداثة التقنية اّتساق لضمان والُمجتمعات
 . بينيما الواعي
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 لكيالدور االجتماعي والسياسي للمؤسسة العسكرية يف العهد امل
                                                        

    أ.د. ثناء محمد صالح                                                               
 م.م.حسين ابراهيم عداي                                                                

 كمية اآلداب –جامعة بغداد                                                                 
 

 المستخمص
توزع البحث الحالي في فقرتيف رئيستيف، ونقاط عدة، اذ تناولت الفقرة االولى مقدمة          

، 1291، والبدايات االولى التي تشكمت منيا عاـ تاريخية لجذور المؤسسة العسكرية العراقية
الدور االجتماعي لممؤسسة العسكرية  -وفضال عف كونو ينطوي عمى فقرتيف رئيستيف: االولى

الدور السياسي لممؤسسة العسكرية العراقية، وكمتا الفقرتيف تمتد لتوضح ىذيف  -العراقية، والثانية
 مكي(.)العيد الم 1291 -1291الدوريف مف العاـ 

اف فقرة الدور االجتماعي والتي ىي االولى تضمنت سبع نقاط لتكشؼ فييا عف االليات       
والمعايير التي اتبعتيا المؤسسة العسكرية في المجتمع العراقي، لتمعب اىـ االدوار االجتماعية 

راؽ، في العراؽ الحديث، مع بياف لممشكالت التي تعرضت ليا المؤسسة العسكرية في داخؿ الع
فضال عف المشكالت والتوجيات المتعارضة في الفكر الوطني والقومي عمى مستوى الداخؿ، 
وكذلؾ عمى مستوى الخارج وانعكاساتيا عمى المؤسسة العسكرية، وبالتالي انعكاس دورىا 

 االجتماعي عمى المجتمع.
جميوري، فقد ضمت اما الفقرة الثانية الدور السياسي لممؤسسة العسكرية في العيد ال         

تسع نقاط تـ فييا تفصيؿ الدور السياسي لممؤسسة العسكرية، مع اىـ ما واجيتو مف اشكالية 
سياسية عمى مستوى ثنائية الداخؿ والخارج الدولي واالقميمي، اضافة الى الخروقات التي 

مستقمة  ارتكبتيا داخؿ القوات المسمحة، وااليجابيات التي عممت عمييا لتحقيؽ دولة سيادية
 وخالصة مف قرارات السياسة الدولية )بريطانيا(.

        Abstract 

         The first paragraph deals with the historical roots of the Iraqi 

military establishment and the early beginnings of its establishment in 

1921. In addition, it contains two main paragraphs: First - the social role 

of the Iraqi military establishment, and the second - the political role of 
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the institution Iraqi military, and both paragraphs extend to illustrate 

these roles from 1921 to 1958 (the royal era (.  

      The social role paragraph, which is the first included seven points to 

reveal the mechanisms and standards followed by the military institution 

in Iraqi society, to play the most important social roles in modern Iraq, 

with a statement of the problems faced by the military institution in Iraq, 

as well as problems and trends conflicting in thought National and 

national level at home, as well as at the level of the outside and its 

implications on the military establishment, and thus reflect their social 

role on society. 

         The second paragraph of the political role of the military institution 

in the Republican era, it included nine points were detailed the political 

role of the military, with the most important faced by the political 

problem at the bilateral level at home and abroad and international and 

regional, in addition to violations committed within the armed forces, 

and the pros that worked To achieve a sovereign and independent 

sovereign state of international policy decisions (Britain( 

 

 (1958 -1921سسة العسكرية: العهد الممكي )الدور الجتماعي لممؤ  -أولً 
 جذور وتأسيس المؤسسة العسكرية العراقية -1

الحقبة العثمانية، اذ كاف ىنالؾ جيش عراقي  الىتعود الجذور االولى لممؤسسة العسكرية     
بغداد، في الجيش العثماني الذي يخضع لقيادات حربية في اسطنبوؿ ومقره  ةمر الكف تحت 

، لجأ االنقالبيوف الى تشريد بعض الضباط 1291نقالب العثماني عاـ وعندما حصؿ اال
تحقيؽ طموحاتيـ القومية، فالتحقوا بالشريؼ حسيف في الحجاز لما يتمتع بو مف دوف لمحيمولة 

قائدا عاما لجيش  (جعفر العسكري)مكانة ونفوذ ومعارضة ضد العثمانييف، وعيف الشريؼ 
طويال فقرروا العود الى العراؽ بعدما اخرجت القوات الفرنسية الحجاز، لكف بقاء الضباط لـ يدـ 

والتي سببت خسارة  (جميؿ المدفعي)الممؾ فيصؿ مف سوريا ليشاركوا في ثورة العشريف بقيادة 
تنبغي االشارة  (1)اقتصادية لبريطانيا فاضطرت الى خفض القوات البريطانية الى الثمث بعد ذلؾ.

كانت الشرارة االولى لتشكيؿ حكومة مؤقتة وتأسيس دولة تضـ الى اف الخسارة االقتصادية 
 مؤسسات خاضعة لبريطانيا لتفادي اية خسارة قادمة. 
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في نياية الحرب العالمية االولى، اإلدارة البريطانية محؿ اإلدارة العثمانية في العراؽ حمت      
نواحي، واشرؼ عمى إدارة كؿ ( وحدة إدارية تتبعيا االقضية وال11ـ العراؽ إلى )يقساذ قامت بت

وحدة إدارية حاكـ سياسي يعاونو مساعده في إدارة االقضية الذي حؿ محؿ القائمقاـ، أما 
األلوية  ارفي العيد العثماني، كما أف مق يريفعراقيوف عمى غرار مد يروفالنواحي فقد أدارىا مد

 ا مف الشخصيات البارزةىؤ شكمت فييا مجالس استشارية محمية يرأسيا الضابط السياسي وأعضا
 ضعيفة المجالس ىذه كانت لذلؾ اإلدارة، في لألىالي المحدودة المشاركة عف يكشؼ وىذا

 محسوبة كانت التوليفة اذ اف ىذه بسيطة، محمية بشؤوف القياـ سوى مؤثرة قيمة ذات وليست
 عمى نتيـىيم خالؿ فمف محدودة غير بصالحيات امتازوا ومساعدوىـ السياسيوف فالحكاـ بدقة

 والمالية اإلدارية قوتيـ اختزاؿ مف البريطاني االحتالؿ قوات مكنت اإلدارية الوحدات دوائر
 (2)القبائؿ. عمى والسيطرة المالية الموارد وجمع األمف عمى والمحافظة حاجاتيـ لتأميف واإلدارية،

تشريف االوؿ  92مؤقتة في  حكومةتشكيؿ ب االدارة البريطانيةومف ىذا المنطمؽ جاءت خطة 
شريطة اف يكوف تنظيـ  ،تيدئة البالد ومف ضمنيا وزارة الدفاع تيدؼ الىبوزاراتيا ، 1299عاـ 

 (3)وادارة الوزارات باشراؼ بريطاني.
عرض ل، 1299/تشريف الثاني/نوفمبر عاـ 19الحكومة المؤقتة في  اتجمسثاني عقدت     

دوب السامي عمى مجمس الوزراء تضمنت قضايا ميمة مف قبؿ المستشاريف البريطانييف والمن
 (4)مشروع تأسيس الجيش العراقي.حدى الفقرات تـ التييئة لعرض فقرات اساسية، وفي ا عدة

، 1291بدأت فكرة تأسيس جيش عراقي رسمي في مؤتمر الشرؽ االوسط في القاىرة سنة      
وعند  (حسقيؿاسوف سبرسي كوكس وجعفر العسكري و )الحاكـ العسكري البريطاني الذي حضره 

عودة كوكس الى بغداد اصدر بيانا رسميا يطالب فيو باإلسراع بتشكيؿ جيش محمي مع خطوات 
، يطالب فيو 1291ايار  91 في عممية لتنفيذ القرار، فبعث الى مجمس الوزراء المؤقت بكتاب

ف القرار لـ يكف اإلسراع بتكويف الجيش واذيع بيانا بتشكيؿ وزارة الدفاع، وينبغي االلتفات الى ا
ضباط في مقر خصصو جعفر  ةىو اليوـ الذي تأسس فيو الجيش العراقي، فاجتماع عشر 

كانوف الثاني، ىي محاولة ذكية  1العسكري عمى انو يوـ تأسيس الجيش العراقي بتاريخ 
قبؿ المؤتمر إلعطاء الدور  المتخمص مف كتابة التاريخ الحقيقي لتأسيس الجيش بسحبو اشير 

كما تعد محاولة لجذب كافة الطبقات  (5)النيائي لمعامؿ المحمي المتمثؿ بجعفر العسكري.االوؿ و 
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التي ستعتبرىا مؤسسة مسيسة مف الخارج، لكف في الحقيقة اف تشكيؿ المؤسسة العسكرية 
العراقية جاء بارادة بريطانية الف بريطانيا ىي مف قررت وبدأت باالشراؼ وبشكؿ مباشر عمى 

 تأسيسيا.
 

 ممؤسسة العسكريةالدوار الجتماعية ل أول -2
عندما رأت المؤسسة العسكرية اف تكوينيا سيكوف بيذه المجموعات قامت بمعب اوؿ دور      

 اجتماعي ليا مف ثالث جيات:
رفضت المؤسسة العسكرية اف يكوف التشكيؿ مف خالؿ ىذه المجموعات الف  -االولى 

خدموا في الجيش العثماني اضافة الى المجموعة المجموعة االوؿ كانت تضـ ضباطا سنة ممف 
الثالثة والتي يكوف غالبية ضباطيا عمموا في جيش الشريؼ، وىذا يعني اف التمثيؿ لمطوائؼ في 
العراؽ لـ يؾ بالمستوى المطموب، فالشيعة الذيف يعدوف اكثرية في العراؽ كانت نسبة التمثيؿ ليـ 

كمة اجتماعية في القريب العاجؿ وال بد مف احتوائيا كػ)ضباط( ضئيمة جدا، وىذا يعني ظيور مش
ضافة أعداد أخرى لتعالج ذلؾ الخمؿ، فأعمنت بتاريخ منذ البدء. لذا قامت المؤسسة العسكرية با

، عف تسجيؿ أسماء لمف يرغب بالتطوع في المؤسسة العسكرية، وتشكؿ في 1291/حزيراف/ 91
ت مدرسة الضباط ئية، وبعد ثالث سنوات أنشغضوف شير الفوج األوؿ وفتحت المدرسة العسكر 

 (6).وبدأت عممية إيفاد الطمبة الضباط إلى بريطانيا واليند
ضمت المؤسسة العسكرية المجموعة الثانية )قوات مف االثورييف( وىذا يعني  -الجية الثانية 

رية لـ تمثيال جيدا لمكوف اجتماعي في العراؽ، اال اف المشكمة تمثمت في اف المؤسسة العسك
 تستطع ادماجيـ فييا لذا بقيت المؤسسة العسكرية في مواجية معيا.

 1291 عاـ أنشئت عندما البدنية لمرياضة بالغة اىمية العسكرية المؤسسة اعطت -الجية الثالثة
 المصاعب يتحمؿ الجندي تجعؿ ممارستيا اف اذ العسكري، لمتدريب متمما جزءا باعتبارىا
 روح االفراد في تنمي كما والبدنية، العقمية الكفاية وتمنحو القتالية قدرتو مف وتزيد والمشاؽ

 اختالفيا عمى والتشكيالت والمؤسسات الوحدات في رياضية فرقاً  احدثت فقد الجماعات،
 وفريؽ السابع الفوج فريؽ اشيرىا متعددة قدـ فرؽ بتشكيؿ 1291 عاـ وصمت حتى وتطورت
 لمجيش رسميا ادخمتا والصيد( )البولو لعبتي اف كما سمكي،الال وفريؽ الممكية العسكرية المدرسة
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 الدفاع وزارة مف 91/1/1291 في الصادر( 4) العدد الجيش الى بوساطة اصدار اوامر
 بيف المنافسة روح نشرت اذ انتشارىا، في الكبير االثر ليا وكاف عسكرية كتماريف بادخاليما

 لفرؽ قبمو مف يحصؿ التشجيع واصبح عراقيال المجتمع عمى االمر وانعكس الوطنية الفرؽ
 االمر وانعكس االلعاب لمشاىدة االقداـ عمى مشيا مسافات يقطع البعض اصبح حتى مختمفة
 ويقوموف سكناىـ محؿ الى وينقمونيا الجيش وحدات في يعمموف الذيف المدنييف العماؿ ليشمؿ

 )الفرقة يسمى كفريؽ ، تتبارى1221عاـ  العسكرية الرياضية الفرؽ واصبحت الالعبيف، بتدريب
كما يعد العامؿ االخير  (7).الفائز كأسًا ذات قيمة معنوية لمفريؽ وتمنح شعبية فرؽ مع الوطنية(

)الرياضة( مف العوامؿ الرئيسة في نشر التربية العامة في البالد بغرض احتواء اىـ فئة في 
 المجتمع )الشباب(.

ؿ الدور باف تجعؿ مف االنتماء لممؤسسة بصورة عامة ارادت المؤسسة العسكرية اف تستكم    
 (8)ي:قائمة عمى معياريف لتغطية المجتمع بالكامؿ. وىما كاالت

الطائفة: باف يكوف التمثيؿ الىـ واكبر طائفة مغيبة )الشيعة( ومبعدة عف  -المعيار االوؿ
، اال انيا اخفقت المؤسسة العسكرية لغرض التوازف، سواء اكاف عمى مستوى الضباط اـ الجنود

في ذلؾ، الف افراد المكوف الشيعي غالبيتو غير متعمميف وليسوا مؤىميف الف يكونوا ضباطا، 
لذلؾ انحصرت غالبية شريحة الضباط بالطائفة السنية، اما عمى صعيد الجنود فقد نجحت 

ىذا  المؤسسة العسكرية باستيعابيـ وكاف غالبيتيـ مف المحافظات الجنوبية، ومع ذلؾ اسيـ
 الدور بخمؽ مجاؿ حضاري متقدـ.

الى مجندي مدف ومجندي  ت المؤسسة العسكرية المجنديفقسم أثني/مناطقي: -المعيار الثاني
مجندي المدف عرب مدف وكرد مدف، ومجندي العشائر اسفؿ البصرة ودجمة الوسط و عشائر، 

  .كمافوشمر وعشائر كردية شمالية غربية وعشائر كردية جنوبية وسميمانية وتر 
لقد ارتأت النخب العسكرية منذ تأسيس الدولة العراقية باف يكوف الجيش ىو المجاؿ االمثؿ      

لتحقيؽ الفكرة العراقية وتغمبيا عمى االفكار التي كانت سائدة في البالد. وبذا اتفقت الكممة عمى 
لة % مف خزينة الدو 99حاجة العراؽ الى الجيش وخصصت مبالغ ضخمة وصمت الى رصد 

لمجيش سنويا، اال اف النخب العسكرية رأت اف ىذا الصرؼ ىو عبء عمى الدولة اضافة الى 
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عدـ تحقيؽ الوحدة المرجوة مف الجيش، لذا حاولت ادخاؿ قانوف الخدمة االلزامية لتحقيؽ الغرض 
  (9)التي ترنو اليو، فبيذا القانوف تتحقؽ الوحدة الوطنية ويقؿ العبء المادي.

 
 لزاميالتجنيد ال  -3

اعتمدت المؤسسة العسكرية عمى االتفاقية العسكرية المبرمة بيف الحكومة العراقية        
والتي ارادت اف تدخؿ فييا نص لتطوير الجيش العراقي مف خالؿ 1291 -1294والبريطانييف 

التجنيد االجباري، وكاف اليدؼ منو ابعاد المسؤولية المزدوجة في ادارة الجيش، لكف لـ يتـ 
توصؿ الى ايجاد ىذا النص وبقي التجنيد اختياري لمعارضة بريطانية اقرار القانوف او العمؿ ال

بو متذرعة بانو يواجو رفض شعبي كبير ويعود سبب الرفض الشعبي الى رؤساء العشائر الذيف 
اال  (10)يروف اف الدفاع عف الوطف واجب عمى كؿ عراقي لكف شريطة اف يكوف العراؽ مستقؿ.

الرئيس لرفض العشائر لقانوف التجنيد االجباري ىو التقصير غير المتعمد مف  اف السبب
المؤسسة العسكرية او االىماؿ بعدـ توعية وتثقيؼ الناس بيذا القانوف الف المجتمع ارتبط وعيو 
بفكرة التجنيد االجباري التي كانت في العيد العثماني والتي كاف يطمؽ عمييا )سفر بر( اذ ذىب 

اما اليدؼ المضمر مف اقرار قانوف التجنيد االجباري  (11)كثيروف مف غير رجعة. فييا رجاؿ
كاف الجؿ تحقيؽ الوحدة الوطنية. كما يؤدي خطوة ضرورية لتحقيؽ االستقالؿ والخالص مف 
زعزعة الوضع االجتماعي الداخمي لمعراؽ نتيجة االرباكات التي تأتي مف دوؿ الجوار والدوؿ 

 (12)الغربية )بريطانيا(.
اصرت المؤسسة العسكرية بالحاح عمى تطبيؽ القانوف لما لو مف اىمية في الواقع االجتماعي   

 (13)، حاولت العمؿ بقانوف التجنيد االجباري، وكاف اليدؼ منو. كاالتي:1291ففي عاـ 
 العشائر ابناء دمج في فاعمة وسيمة العسكرية المؤسسة اف ىذا القانوف سيجعؿ مف -أ

 لمحياة وضروري مسبؽ شرط وىو العشائر بيف والثابت القاسي خطال ويكسر والمدف
 الوطنية.

 االكراد. وكذلؾ المسؤولية مواقع ارتقاء فرصة ومنحيـ الجديدة الدولة في الشيعة اشراؾ -ب

 يسيـ القانوف بنمو الطبقة الوسطى.  -ت
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 في احتواء وحصر السالح بيد الدولة فالتقارير التي وردت لمممؾ فيصؿ االوؿ، تثبت اف -ث
 فقط. الؼ( 19) سوى تممؾ ال الحكومة كانت بينما بندقية الؼ( 199) مف اكثر البالد

كما يؤدي ادخاؿ قانوف الدفاع الوطني )التجنيد االجباري( في المؤسسة العسكرية االثر      
 (14)البالغ في التربية العامة لممجتمع. ويمكف ايجازه عمى النحو االتي:

 لة دفاع وطنية تستمد قوتيا مف المجتمع.يستيدؼ باف يجعؿ الجيش ا -أ

 يييء جميع االفراد لخدمة الدفاع عف االمة وقت الضرورة. -ب

 يجعؿ الجيش ممثال عف االمة. -ت

يكمؿ الدور الذي يقع عمى التعميـ االلزامي فيو يعمميـ خدمة الدفاع الوطني والتي ىي  -ث
 مسؤولية الجميع.

 تعميـ الفرد عمى تحمؿ الشدائد وتحمؿ المحف. -ج

 يزيد الضبط االجتماعي كما يثبت روح التماسؾ االجتماعي. -ح

 يتعمـ الفرد التضحية وااليثار. -خ

 يعد اىـ وسيمة لنشر التربية وتوحيد اتجاىيا. -د

 التخمص مف الروح الفردانية في المجتمع العراقي لتقوي روح الجماعة. -ر

 

 خطوة بديمة لمتجنيد اللزامي وقمع عسكري -4
طريقا آخرا بعد المواجية القوية بالرفض، اذ قامت بحمحمة كافة  سمكت المؤسسة العسكرية     

القوات المتشكمة عمى اساس طائفي او اثني أومناطقي وسعت الى دمجيا في المؤسسة 
العسكرية، كخطوة بديمة عف التجنيد االلزامي، وتعد ىذه الخطوة مف الخطوات المتطورة لاللتحاؽ 

بامتياز، وكذلؾ جعؿ المؤسسة العسكرية تمثؿ الوطف  بالمؤسسات المينية ولتشكيؿ جيش وطني
ودمجيـ في المؤسسة  االثوري الميفي وليس فئة او طائفة او مكوف، اذ اقدمت عمى حؿ قوات

 تطالب االمـ عصبة الى طمب العسكرية. اال اف تمؾ القوات رفضت االنضماـ وقامت بارساؿ
 اف لكوف توافؽ لـ االمـ عصبة لكف راؽ،الع في ليـ ذاتي حكـ باقامة العراقية الحكومة فيو

 الدولة وحدة عمى سيؤثر ذلؾ الف وثانيا االغمبية، مف اكثر باالقميات تيتـ العراقية الحكومة
 مف المشكالت اثارة الى العراقية والحكومة االمـ عصبة قبؿ مف الرفض ىذا وقد ادى العراقية،
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 لمصداـ وتحاشيا السمطة منيـ تطمبو امر الي االمتثاؿ بعدـ فقاموا الحكومة مع االثورييف قبؿ
 مع بتيريبيـ قاموا واالنكميز الفرنسييف اف اال العراؽ، الحكومة بمغادرة ليـ سمحت معيـ

طريقيـ،  العراقية الحكومة لـ تعترض ذلؾ ومع سوريا، الى الحكومة موافقة دوف مف اسمحتيـ
 سوريا في داخمي ولسبب االقميات حقوؽ عمى بالمحافظة الدولية والمواثيؽ بالعيود ممتزمة النيا
 الحكومة عمـ دوف ومف اسمحتيـ مع العراؽ في الوضع لزعزعة بارجاعيـ قاموا فرنسا ادعت كما

 (15).العراقية
 الوطنية الوحدة تفتييت بغرض باالستقالؿ المطالبة عمى االثورييف الزعماء بريطانيا حرضت     

 شماؿ في باالنفصاؿ فييا يطالبوف 1222 عاـ الدولة ضد دتمر  بحركة الزعماء فقاـ العراقية،
 كبيرة مشكمة اماـ نفسيا الكيالني عالي رشيد حكومة ووجدت ،(دىوؾ زاخو، العمادية،) العراؽ

 المحافظة تريد جية ومف االقميات بحماية وممزمة االمـ عصبة دخمت جية مف فيي وحساسة،
 مشكمة اف فاعتبرت العراقية الحكومة موقؼ مف عضدت االمـ عصبة اف اال العراؽ، وحدة عمى

 انذار بتوجيو فقامت لمواجيتيا الحكومة اماـ الطريؽ ميد االعتبار وىذا داخمية، مشكمة االثورييف
 صدقي( )بكر بقيادة عسكرية حممة ارسمت الحكومة لنداء الحركة تستجب لـ وعندما اسبوع، لمدة
 بالقضاء صدقي بكر فقاـ الدولة، ييدد خطر تمردال ىذا باف العسكرية المؤسسة اعتقاد مع

يعد ىذا التصرؼ مف قبؿ المؤسسة العسكرية  (16).وطنيا بطال منو جعؿ االمر وىذا عمييـ،
تصرفا غير ميني، الف المؤسسة العسكرية تمثؿ المجتمع العاـ وبذات الوقت ىي لـ تمثؿ 

مشكمة مع مكوف مف مكونات السمطة، فالمشكمة التي حدثت بيف االثورييف والحكومة ىي 
المجتمع العراقي الداخمية ومناطة بشكؿ مباشر بالحكومة، كما اف الحكومة كفيمة باف تجد ليا 
حموال دبموماسية، نعـ يمكف اف يقاؿ اف المؤسسة العسكرية ليا حؽ التدخؿ بحفظ النظاـ الداخمي 

الصراع فيذا يعني انيا غير  لممجتمع والسيطرة عمى عدـ انفالت االمف، اال انيا تتدخؿ لحسـ
 حيادية وكشفت بيذا الفعؿ انيا تمثؿ السمطة والزمو انعداـ الثقة بمينيتيا مستقبال.

، وبصرؼ النظر 1229لـ يؾ ىذا القمع ىو االوؿ بؿ سبقو قمع متعدد ليستمر حتى عاـ     
، اال انو 1229عف رفض الجيش باف يقمع تمرد حركة الشيخ عبد الواحد سكر في بداية عاـ 

عاد في ذات العاـ لقمعيا واعتقاؿ مناصرييا واعداـ البعض منيـ، بؿ اعمف عف االحكاـ العرفية 
لكف ينبغي االلتفات الى  (17)في اغمب محافظات العراؽ والتي استخدمت الوؿ مرة في العراؽ.



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

02 
 

حكاـ العرفية انو لـ يؾ اعالف االحكاـ العرفية في العراؽ ىو االوؿ كما ذكر. اذ تـ استخداـ اال
 في زاخو والعمادية. 1294الوؿ مرة في العراؽ عاـ 

      
 عسكرة مجتمعية وانقالب عسكري بقيادة بكر صدقي )التجاه الوطني(  -5

ميد قمع الحركات في العراؽ منذ ثالثينات القرف العشريف الى السيطرة عمى المجتمع       
اذ أسست قوة مف الشباب المدني لتتدرب بوساطة البدء بمشروع عسكرتو )عسكرة المجتمع(، 

عمى حمؿ السالح وتكوف ظييرا لمجيش، لذا انشئت مدرسة لمفتوة بمغ تعدادىا عشرة االؼ فتى 
لتدريبيـ عمى حمؿ السالح والقتاؿ، واخرى لمكشافة برعاية الممؾ غازي وىي نمط مف انماط 

والة لمشباب، والزمت المدارس عسكرة الشباب واسندت بنظامي الفتوة والتدريب العسكري والج
بتمؾ التشكيالت بيف طالبيا. اذ اف انتشار العسكرة في المجتمع يعد مف العوامؿ الرئيسة والتي 
ميدت النقالب بكر صدقي، الف غياب الروح المدنية في المجتمع يعكس قيما شديدة ذات طابع 

يـ اجتماعية كانت تيدؼ عنفي يتمثؿ باستخداـ السالح، ولعؿ انقالب بكر صدقي ىو صدى لق
لذلؾ. فضال عف االنقساـ الداخمي في الجيش والتي اخذت بالتزايد نتيجة استخدامو في قمع 
القبائؿ، فمف جية ساد شعور كبير بيف الضباط والجنود بانيـ مستخدموف ضد ابناء جمدتيـ 

الثقة بالمدنييف ومف جية اخرى شعور اخريف بانيـ القوة الوحيدة واالفضؿ لخدمة الوطف كوف اف 
عممت  (18).1221باتت متزعزعة، لذا باتت ىذه االسباب نتيجة مرجحة لوقوع االنقالب عاـ 

المؤسسة العسكرية عمى اف تكوف العسكرة المجتمعة ذات اتجاه وطني، مما يعني اف االفكار 
التجاه القومية ستقوض ويحجـ دور النخب العسكرية القومية، لذا قامت النخبة العسكرية ذات ا

لنشر االفكار والمبادئ القومية  1229القومي في انشاء نادي المثنى بف حارث الشيباني عاـ 
العربية بيف الشباب ومنعيا مف االنجراؼ مع تمؾ االفكار المناىضة لمقومية العربية في 

 وبذا بذرت البذرات االولى لمصراع داخؿ المؤسسة العسكرية. (19)العراؽ.
 الحياة مجاالت الثينات صراعا بيف النخب العسكرية الوطنية والقومية فيشيدت حقبة الث     

 (20)مطمقا عف امور تخص المجتمع. وىي كاالتي: العسكرية النخب اذ دافعت العامة،
 حريتيا. مف تحد التي القوانيف والغاء الصحافة حرية -أ
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 التفو ؼالصح بتعطيؿ تيدد والتي المطبوعات قانوف مف( 92) المادة بالغاء طالبت -ب
 االسباب.

 الرسوـ مف الطباعة ورؽ واعفاء الصحافة حرية واعطاء المعطمة الصحؼ عف االفراج -ت
 العراؽ. في التاليؼ حركة شجع مما

 بسبب المعتقميف الطمبة سراح واطالؽ التظاىرات باقامة والسماح الراي بحرية طالبوا -ث
 .التظاىرات

 فييا. الحكومي التدخؿ وعدـ االنتخابات حرية -ج

  تقديرىا. حوؿ الثقافة ونشر المراة تحرير الى عتد  -ح
 

 صراع عسكري وتدخل مباشر في شؤون المجتمع. -6

لكف لـ تمض سوى بضعة اشير حتى جاىرت المؤسسة العسكرية االتجاه الوطني )بكر     
 بتصفية خصوميا صدقي( بمعاداة وتوعد القوى الديمقراطية عامة والشيوعية خصوصا. اذ قامت

كما قامت بشف حممة  (21).العراؽ خارج بالرحيؿ اـ بالقتؿ سواء تيديدىـ وساطةب او جسديا
معادية لمشيوعية في الصحافة والمجالس والبرلماف باستخداـ شعار )ليس في العراؽ تربة صالحة 
لمشيوعية( لمحاربتيـ، وحشدت اوسع القوى بما فييـ المحافظيف ضدىـ وتـ اضعافيـ الى حد 

عداـ واعتقاؿ مجموعات كبيرة منيـ، وعمى الرغـ مف وصوؿ حكومة جميؿ ليس بقميؿ، اذ تـ ا
المدفعي النصاؼ الشيوعية اال ف الخط القومي بقي بالضد منيـ، بؿ بقي يشكؿ قوة ضغط تجاه 

 (22)الحكومة لمحد منيـ ومقاومة النزعة الشيوعية.
جتماعي وقع عمى ، طرحت الحكومة الجديدة برنامج ا1221بعد انقالب بكر صدقي عاـ      

عاتؽ المؤسسة العسكرية وارادت العمؿ عميو، اال انو لـ ينفذ بشكؿ كامؿ، لكف ابرز واىـ 
 الدفاع وزير االدوار االجتماعية التي لعبتيا المؤسسة العسكرية في عيد بكر صدقي. عندما وجو

 ،19/11/1221 بتاريخ( 2942) والمرقـ الوزراء رئيس الى كتابا نوري( المطيؼ )عبد الفريؽ
 بحسف الناس يعامموا واف باعماليـ يمتزموا باف الدولة موظفي كافة الى بالغ اصدار فيو يطمب

 العراؽ تاريخ في االوؿ يعد الطمب وىذا يمكف، ما باسرع وينجزونيا الرسمية مراجعاتيـ في
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 عيد في العسكرية اف السمطة عمى مؤشر وىذا الداخمية، بوزارة يتعمؽ الموضوع اف كوف الحديث
 (24)واقدمت عمى االتي: (23).تشاء كما وتسيرىا الدولة شؤوف عمى مييمنة صدقي بكر
 قدمت المساعدات لممنكوبيف مف االحداث. -أ

الغاء بعض فقرات قانوف دعاوى العشائر واصدار مرسوـ اعادة االمواؿ لمعشائر بموجب  -ب
 قرارات المجالس العراقية.

 تخفيض رسوـ الطابو )ضريبة العقار(. -ت

 قؿ العديد مف الحكاـ في بمداة عراقية وفقا لممصمحة العامة.ن -ث

% 19.9استيفاء اجور حؽ الماء واالراضي حوؿ موضوع )الذرعة والتخميف( والبالغة  -ج
% والذي يؤدي الى زيادة 99.9% الى االستيالؾ فيصبح ما يستوفى بنسبة 19ونسبة 

 جيود الفالح.

 حكومة فقط عمى المنتج الصافي.تحقيؽ قانوف االستيالؾ والذي يفرض حصة ال -ح

 
 المؤسسة العسكرية )التجاه القومي( -7

اف افضؿ المجاالت التي قدمت فييا المؤسسة العسكرية خدمة اجتماعية لمبمد في عيد      
االتجاه القومي ىي عممية االنتاج الزراعي، اذ اخذت تضغط باستمرار عمى الحكومة بيذا 

 المعدؿ 1221 لسنة( 92) رقـ االراضي حقوؽ تسوية قانوف الشأف. وبذا استحصمت اصدار
 مصالح لربط المياه مقادير وتقنيف لمشيوخ الزراعية االراضي بمنح1222 لسنة( 94) بالقانوف
 البرلماف الى العشائر شيوخ اسيمت في ادخاؿ كما لمدولة، والئيـ بمقدار االقتصادية الشيوخ
 استمرار وبالتالي لمدولة، والسياسية االدارية طةلمسم التقميدية سمطتيـ الخضاع واعياف كنواب

 الفالحيف عمى المالؾ ىيمنة تبرر وبذا وجو، احسف عمى الزراعي االنتاج البقاء االداري الضبط
اف استمرار الضغط مع مساىمة فاعمة مف قبؿ  الزراعة، وتتدىور المدف نحو ينزحوا لئال

شيد فييا العراؽ تطورا تدريجيا بمجاؿ  المؤسسة العسكرية وخصوصا في حقبة الثالثينيات
 الزراعي، التعميـ مجاؿ في التخصص بوساطة الزراعي التعميـ الزراعة. اذ ارتفع مستوى

 بنيت اذ السدود، وبنيت الزراعية التقنية االرياؼ، وتطورت في الزراعة لتدريس مدارس وافتتحت
والفرات،  ديالى ونير الصغير بالزا نير عمى اخرى مشاريع الى اضافة 1222 عاـ الكوت سدة
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فضال عف فتح باب الكمية العسكرية اماـ الشباب المثقؼ لالنضماـ لمكمية العسكرية برتبة ضابط 
 (25)وفؽ شروط يسيرة فضال عف تسييالت اخرى. وىي كاالتي:

يقبؿ في الكمية العسكرية خريجي الرابع الثانوي او ما يعادلو بدؿ اكماؿ الثانوية  -أ
 .والبكالوريا

 تكوف الدراسة لمدة سنة واحدة بدؿ سنتيف. -ب

 ادماج دورة ضباط االحتياط مع تالمذة الدورة الجديدة لكي يتخرجوا ضباطا حربييف. -ت

الغاء االجازات واالمتحانات الفصمية مع زيادة في ساعات التدريب والمطالعة اماـ  -ث
 التالميذ لتخريج الدورات الحربية باسرع وقت ممكف.

ر ذكره فاف المؤسسة العسكرية بقيت مسيطرة لتمعب ادوارا اجتماعيا اخرى ففي اضافة لما م    
 (26):قامت. باالتي 1241عاـ 
 .االوقاؼ مباني اصالح -أ

 تحقيؽ في مجاالتيا جميع شجعت اذ بيا واالعتناء قطنا المزروعة المساحات زيادة -ب
 .الذاتي االكتفاء

 العاـ منذ توقؼ قد كاف اف بعد ةثاني الطبيعية حالتو الى البتروؿ زيت انتاج اعادة -ت
1222. 

 .المحفوظة الفواكو معمبات النتاج تعاونية جمعيات انشاء -ث
 الخدمات وبيع تقديـ وكذلؾ لممزارعيف القروض بتقديـ الصناعي الزراعي البنؾ شروع -ج

 .االلية الزراعية
 .النباتية الزيوت مشروع في وساعد االسمنت النتاج العراقية الشركة مع المشاركة -ح
 -1249 لمعاـ العسكرية لممؤسسة الحكومة قبؿ مف المخصصة الميزانية مف االستفادة -خ

 .الري مشروعات الستكماؿ 1241
 .لمزارعييـ اكواخ بناء عمى المالؾ واجبار عمالية نقابات انشاء -د

 1كما حازت المؤسسة العسكرية عمى موافقة مجمس الوزراء بعد اف طالبتو باف يجعؿ يوـ    
اطالقة  91اني عطمة رسمية واالحتفاؿ بعيد الجيش الفضي مف كؿ سنة وتطمؽ فيو كانوف الث

 (27)مدفع اعتزازا بيذا اليـو التاريخي وابتياجا بذكراه.
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 انهاء المؤسسة العسكرية من الداخل -1
 1299عاـ  لمسمطة الرجوع مف تمكنت العسكرية المؤسسة ىنا اف لمنظر الممفتة المفارقة     

بيدؼ  وبريطانيا، الوصي وضعيا التي االحتياطات جميع مف الرغـ وعمى يالوص مف وبقرار
 :جيات ثالث مف االجتماعي دورىا انياء

 المؤسسة عمى ويعوؿ العراقي الشارع في موجود الزاؿ والوطني القومي الوعي اف -الجيةاالولى
 عمميا لممجتمع بتوتث لمسمطة تعود اف البد كاف لذا وبريطانيا، النظاـ مف بانقاذىـ العسكرية

 المؤسسة اف المجتمع سيفيـ وبذلؾ المجتمع، ضد تقؼ الوقت وبذات السمطة تولت مؤسسة بانيا
توجييا، أي: عمدوا الى تسقيطيا وزعزعت  كاف ميما شعبية جية لمواالة قابمة غير العسكرية

 ثقة المجتمع بيا.
. اقالتيا لموصي يتسنى مما رعيتياش وتفقد جماىيرىا العسكرية المؤسسة تخسر اف -الثانية الجية
حكومة  ستنتيي وبريطانيا الوصي مف سمفا ليا المرسومة باالفعاؿ تقوـ عندما -الثالثة الجية

 (28)لذا قامت حكومة العسكر باالتي:.الجميع اماـ صورتيا وتتشوه االبد الى العسكر
 .1299قمع التظاىرات الطالبية في بغداد عاـ  -أ

 .انواعيا اختالؼ عمى جمعاتالت مف المتظاىريف منع -ب
 ولواء والنبأ واالمة والقبس واالىمي الدستوري االتحاد) االتية بغداد في الجرائد تعطيؿ -ت

 والحصوف الشعب وصوت والسجؿ اليوـ والعراؽ والجياد الشعبية والجبية االستقالؿ
 )صوت ئدجرا فعطمت بغدا خارج اما ،(واليقظة العربي والعالـ واالداء والوادي واالفكار

 االديب وكذلؾ الموصؿ في والمواء والمثاؿ البصرة في والخبر والبريد الحمة في الفرات
 .الحؽ( ونصير العرب وفتى

 .النشر قبؿ لمفحص واخضاعيا بالتعطيؿ المشمولة غير الجرائد عمى رقابة فرض -ث
 وتكوف مصدرىا الى ارجاعيا يعاد ضبطيا وعند العراؽ خارج مف الصادرة الكتب منع -ج

 .المستورد نفقة عمى
 .منعيا يتقرر التي والمجالت الصحؼ حرؽ -ح
 .التالفيا العامة الدعاية مديرية الى الى ترسؿ ممنوعة صحيفة اي ضبط عند -خ
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 بالسجف يحكـ والمخالؼ صباحا السادسة وحتى مساء السادسة الساعة مف التجواؿ منع -د
 .دينار 199 عمى تزيد ال وغرامة سنوات 2 عمى تزيد لمدة ال

 الطبقات كافة شممت واسعة اعتقاؿ بحمالت العرفية االحكاـ اعالف بعد الحكومة دأتب -ر
وانصار حركات  ومثقفيف احزاب وقادة وصحفييف ونواب سابقيف االجتماعية، ووزراء

 الجواىري. ميدي محمد ومنيـ
لقد غاب دور المؤسسة العسكرية االجتماعي منذ سقوطيا في ثورة مايس، ولـ تجد       

تيا المناسبة لمعب دور اجتماعي ايجابي كما متوقع منيا، اذ اف النظاـ الممكي والصراعات فرص
 (29):االتي و االرادات الداخمية والخارجية عطمت الكثير. ويمكف ايجازىا عمى النحو

 االراضي عمى االستحواذ الحكومة وسعت اذ ،1241-1229 بيف االقطاع تطور -أ
 وبيذا الحاكمة الطبقة ورجاؿ العشائر رؤساء لصالح قوانيف تشريع خالؿ مف الزراعية
 .واقتصاديا قانونيا لممالكيف تابعيف واصبحوا الفالحيف قوة اضعفت

 االنكميز عمييا ويسيطر كبيرة مؤسسات في ثالث اال العراؽ في تقـ لـ التي الصناعة -ب
 .(العراؽ نفط وشركة الحديد، وسكؾ البصرة، ميناء) وىي

 عامي بيف ما العراؽ استالؼ بسبب االقتصاد حركة مع تتفاعؿ لـ التي النفط صناعة -ت
 الشركة مجابية عمى قادر غير جعمتو مما النفط واردات مف حصصو ،1221 -1292

 .المستخرج النفط وقيمة تتناسب معقولة اسعار عمى لمحصوؿ
 كانت المصارؼ فاغمب كذلؾ االمواؿ رؤوس وجميع بريطانيا تديرىا كانت التي التجارة -ث

( 19) عضوا( 99) كاف بغداد تجارة غرفة اعضاء فمجموع بريطانييف قبؿ مف تدار
 االجنبية الشركات عدد اما واحدا، وعراقيا ييود سبعة و اوربياف( 9) و بريطانيوف منيـ
 .السوؽ حركة عمى تييمف شركة( 999) مف كانت اكثر ،1291 عاـ حتى

 
 ج )الوطني /القميمي والدولي(الدور السياسي: ثنائية الداخل /الخار  -ثانياً 

اتسـ المجتمع العراقي في عقد العشرينيات مف القرف الماضي بقوى شعبية متعددة، كانت      
ابرزىا القوى الوطنية لتمييا القوى القومية والقوى االسالمية اضافة الى القوى واالرادات الدولية، 

ثينيات، اال اف القوى الوطنية والقومية ىذا قبؿ اف تتبمور وتتحوؿ الى اتجاىات في عقد الثال
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كانت تطفو الى سطح المجتمع مف دوف غيرىا، كما اف القوى الوطنية كانت تنظر الى المؤسسة 
العسكرية عمى نحو التشكيؾ والريبة منيا، ومرجع تمؾ الريبة الى اعتقاد القوى الوطنية باف 

ليس مف قبؿ الدولة العراقية وىذا المؤسسة العسكرية مؤسسة مف قبؿ االحتالؿ البريطاني و 
بطبيعتو يعزز مف االعتقاد بعدـ وطنيتيا، وبذات الوقت ىو مبرر باف تقؼ ضدىا وتصفيا بانيا 
مؤسسة تخدـ االحتالؿ وال تخدـ المجتمع العراقي، اال اف المؤسسة العسكرية العراقية ومف خالؿ 

شؾ والريبة تجاىيا الى اطمئناف استطاعت اف تكسر ذلؾ الحاجز وتحوؿ ال جممة مف االسباب
 (30)وثقة وتجسير عالقة ايجابية بينيا وبيف القوى الوطنية. ومف تمؾ االسباب ىي:

 ضـ العديد مف الضباط الذيف يحمموف مبادئ وطنية. -1

 معاداة بريطانيا لمكثير مف الضباط ومعاقبتيـ بقطع رواتبيـ. -2

 عسكرية.التنصؿ مف الوعود التي تقطعيا بريطانيا لممؤسسة ال -3

 والتي تطالب سرية لجمعيات المنتميف الضباط عدـ محاسبة المؤسسة العسكرية لمعظـ -4
 واالستقالؿ. بالتحرير

 الحركة مع لتقؼ كربالء ذىبت الى عندما عالقتيا صدؽ عف العسكرية المؤسسة برىنت -5
 البريطانية. السيطرة بوجو الوطنية

 
 الكتل السياسية في الجيش )الكتمة القومية( -1

اال اف تمؾ االسباب لـ تصمد طويال، اذ اف اوؿ الخروقات التي ارتكبتيا المؤسسة      
العسكرية العراقية عمى مستوى السياسة حدثت عندما شكمت كتمة سياسية مف قبؿ ضباط 
عسكرييف مف داخؿ المؤسسة العسكرية، في الوقت الذي كاف يحظر مزاولة اي نشاط سياسي 

وابرز قادتيا  1291عرفت باسـ )كتمة الضباط القومييف( عاـ داخؿ المؤسسة العسكرية، و 
)صالح الديف الصباغ وفيمي سعيد(، اذ اف تشكيؿ كتمة سياسية داخؿ مؤسسة رسمية ممتزمة 

لمكتمة  بالحياد ىو مؤشر واضح عمى خروجيا عف حياديتيا المينية. اذ اف ابرز ضابطيف
 بالضباط االتصاؿ استطاعا موقعيما خالؿ ومف االركاف، مدرسة في معمميف القومية اصبحا

 ليتداولوا النواب بعض يقيميا التي االجتماعات يحضروف اخذوا الضباط بعض اف حتى وكسبيـ
 الذيف الضباط ضد الدفاع وزير اصدرىا التي العقوبات مف الرغـ وعمى السياسية، االمور فييا
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 عمميـ واصبح السياسية، االمور في االستمرار مف يمنعيـ لـ ذلؾ اف اال السياسة في يتدخموف
 بعد النيابي المجمس ودخوؿ النيابية االنتخابات في المشاركة خالؿ مف رسمي عمني بشكؿ اما

وذلؾ الخرؽ  الجيش، ترؾ دوف مف االحزاب عضوية في المشاركة او الجيش مف االستقالة
 عمى ساعد االمر وىذا ة،العسكري المؤسسة في السياسية العمني ادى الى زيادة عدد التنظيمات

 نشاط بؿ ازداد القومييف، الضباط لكتمة االقوى التنظيـ اف اال الدولة شؤوف في الجيش تدخؿ
وبما  (31).متعددة اجتماعية مؤسسات لتؤسس المجتمع في مدني بتنظيـ سياسية كتمة لتنشأ الكتمة

ة القومية، فيعني اف االتجاه اف ىذه الكتمة السياسية بتنظيـ مدني تاخذ توجيياتيا مف قبؿ الكتم
القومية ذا الفكر العسكري اخذ بالنزوؿ الى الشارع، وىي بداية او خطوة نحو تعسكر المجتمع 
بطريقة سياسية وبمباس مدني وبقي يخفت ويظير بصور متعددة وتسميات وتشكيالت مسمحة 

 .9992حتى عاـ 
 (32(نت عمى النحو التي:ومن السباب التي ادت الى ظهور الكتمة القومية. كا    
 .بريطانيا بتنفيذ وعودىا بتقوية الجيش العراقي وتسميحوعدـ التزاـ  -أ

المتاتية مف داخؿ  بوجو السياسات البريطانية التي تحاوؿ اعاقة تطور الجيش الوقوؼ  -ب
 القوات المسمحة.

، وىذا يعد ثبوت صحة التوقعات حوؿ مستقبؿ العراؽ االقتصادي اثر بروز النفط فيو -ت
 عامال يدعـ قوتيـ العسكرية في المجاؿ السياسي لقيادة البالد.

 .لدخوؿ عصبة االمـمف قبؿ بريطانيا عدـ ترشيح العراؽ  -ث

 .زيادة البعثات العسكرية البريطانية، مع مزيد مف الصالحيات لممفتش العاـ البريطاني -ج

 .مقبائؿ بالوقوؼ بالضد مف قانوف التجنيد االجباريبريطانيا ل مساندة -ح

 ة.بقوة جوية وفوجيف مف قوات الميفي االشوري بريطانيا حتفاظا -خ
اف ابرز االدوار السياسية التي لعبتيا المؤسسة العسكرية العراقية في نياية العشرينيات      

وبداية الثالثينيات ىو السعي الدؤوب نحو تأىيؿ العراؽ لمدخوؿ الى عصبة االمـ، اذ حاولت اف 
ؽ غايتيا، ولـ يؾ اماـ المؤسسة العسكرية اال التقدـ نحو اقرار تشؽ طريقا خاصا بيا لتحقي

، ليكوف ىو المنفذ 1292قانوف التجنيد االجباري مف قبؿ البرلماف والذي بقي معطال منذ عاـ 
الرئيس لتحقيؽ االستقالؿ لمدولة العراقية. اال اف بريطانيا رفضت ذلؾ القانوف واقترحت استبدالو 
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عمى اساس التطوع ويحقؽ نفس االىداؼ المتوخاة مف التجنيد االجباري، بمشروع لمتجنيد قائـ 
وبالمقابؿ تقدـ بريطانيا مساعدات لتمؾ القوات شريطة اف يتبعوا مشورتيـ، كما يتـ تقديـ 
مساعدات لمحكومة ودعميا، فضال عف مساعدات تخص الجيش العراقي مف تشكيؿ وتدريب 

المقترحة لـ توافؽ المؤسسة العسكرية عمى استبداؿ وتسميح، وعمى الرغـ مف تمؾ المغريات 
ناطت أبريطانيا لعقد اتفاقية ترسـ مف خالليا دور الجيش ف تدفعلذا ان (33)القانوف باخر.

مسؤولية الدفاع الخارجي بيا والحماية الداخمية مرتبطة بالجيش العراقي مبررة ذلؾ اف الجيش 
ي وعززت ذلؾ بالعامؿ االقتصادي اذ العراقي غير قادر عمى مجابية اي عدواف خارج

اال اف التوسعة لمجيش كراتب شيري يصؿ الى )لؾ ربية( لمسيطرة عميو، ا بسيط اخصصت مبمغ
في المستمرة لمجيش والمطالبات المتزايدة بتحمؿ المؤسسة العسكرية مسؤليتيا اضطرت بريطانيا 

ال بفارؽ واحد وىو تحمؿ العراؽ عقد معاىدة ثانية لتمغي االولى ولـ تختمؼ عنيا ا ،1229عاـ 
مسؤولية الدفاع الخارجي وحفظ االمف الداخمي مع بقاء االحتفاظ بمصالح بريطانيا في العراؽ 
ومع كؿ ذلؾ لـ تساند او تساعد بريطانيا الجيش العراقي وابقتو ضعيفا تحت امرتيا ومشورتيا 

 يش العراقي قوية وىي قادرة عمى، باف التركيبة العسكرية لمج1229اال اف الدراسات كشفت عاـ 
 تحمؿ مسؤوليتيا بالدفاع عف العراؽ وىذا االمر فتح الطريؽ اماـ العراؽ لدخوؿ عصبة االمـ

والزمو اف اصبح  (34).، وليسجؿ بذلؾ بانو اوؿ دولة عربية دخمت عصبة االمـ1229عاـ 
 العراؽ مف اوائؿ الدوؿ العربية التي تخمصت مف االحتالؿ االجنبي.

كما اف دخوؿ العراؽ الى عصبة االمـ يعني انو ناؿ االعتراؼ بو كدولة مستقمة تقـو      
بمياميا وتعالج شؤونيا الدخمية والخارجية، مما يعني انكفاء االدارة البريطانية وتقيقر قرارىا في 

تو حتى نياي الثالثينيات بداية عقد الشأف العراقي الى حد كبير، لذا افضى ذلؾ االستقالؿ منذ
 الى تطورات عمى مستوييف وىما:

 تطور الجيش العراقي ونمو دوره -المستوى الول
 عسػكرية بمناورات 1229المؤسسة العسكرية العراقية والوؿ مرة في تاريخيا في عاـ  قامت      

ودخولػػػو فػػػي مخاضػػػات  الجػػػيش معنويػػػات لرفػػػع المنػػػاورات وىػػػذه الجػػػيش، اركػػػاف رئػػػيس بإشػػػراؼ
 اذ شػكمت الػدفاع، وزارة مخصصػات لمحماية، كمػا زدادت وحدات مجرد مف عسكرية متقدمة اكثر

 الػى وقسػـ جديػدة عسػكرية ورتبػا وتشػكيالت عنوانػات واخػذ فػرؽ اربػع الجػيش واصبح الجوية القوة
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 آمػػػر -والثػػػاني بغػػػداد، ومقرىػػػا االولػػػى الفرقػػػة يقػػػود الجنوبيػػػة لممنطقػػػة آمػػػر -االوؿ: امػػػاكف اربعػػػة
 ومقرىػػػػا الشػػػػمالية لممنطقػػػػة آمػػػػر -والثالػػػػث كركػػػػوؾ ومقرىػػػػا الثانيػػػػة لفرقػػػػةا يقػػػػود الشػػػػرقية لممنطقػػػػة

 بالفرقػػػة وتػػػرتبط الديوانيػػػة ومقرىػػػا الفػػػرات منطقػػػة آمػػػر -والرابػػػع الثانيػػػة بالفرقػػػة وتػػػرتبط الموصػػػؿ
 ،1224 لسػنة( 2) رقػـ الػوطني الػدفاع قػانوف اردفتيػا بتنفيػذ ،1229/ حزيػراف/ 19 وفػي االولى،

 واجػػو القػػانوف وعمػػى الػػرغـ مػػف اف ىػػذا االجباريػػة، بالخدمػػة لمجميػػع لػػزاـاال بوجػػوب يقضػػي والػػذي
 المعارضػة تمػؾ لكػف العػراؽ، فػي واالقميػات النجػؼ عممػاء ومف القبائؿ مف وشديدة كبيرة معارضة

 عػدد اذ وصػؿ (35).العراقي المجتمع ابناء مف الكثير واستقطب مفعولو سرى فالقانوف نفعا تجد   لـ
 وجنػػػػػػدي، صػػػػػػؼ ضػػػػػػابط( 490999) و ضػػػػػػابط( 1199) الػػػػػػى عراقػػػػػػيال الجػػػػػػيش فػػػػػػي الضػػػػػػباط

 ومجمػوع مدفعيػة بطرية( 91)و مشاة فوج( 49) مف تتألؼ المحاربة وقواتو حيواف،( 120999)و
 (36)اخػػرى. واداريػػة فنيػػة وصػػنوؼ نيريػػة، بػػواخر واربػػع جويػػة، اسػػراب وعػػدة خيالػػة، كتائػػب اربػػع

 (37):االتي مف تتالؼ تشكيالتو وكانت
 .ومخابراتيما وىندستيما بمدفعيتيما كاممتاف وفرقتاف شاةم فرؽ اربع -أ

 .ومدفعية ومدرعات ودبابات سيارات آلية قوات -ب
 ثالث خيالة وسرايا الممكي الحرس وخيالة كتائب ثالث يحتوي لواء مف وتتالؼ الخيالة -ت

 .فرؽ
 .الحراسة وفوج الممكي الحرس -ث
 .االغراض مختمفة اسراب اربع مف وتتالؼ الجوية القوة -ج
 .مدفعية بطريات وثالث مشاة افواج ثالث مف المتالفة الحدود قوة -ح
 .مراكب اربعة وتتالؼ مف النيرية القوة -خ
 .طائرات مقاومة بطرية -د
 (.1999) الواحد لمعاـ االحتياط وبموغ جندي( 190999) واحد لعاـ التجنيد استمرار -ر
 لصنع ثانيالمختمفة، و  االسمحة لصنع معمؿ مع الصنوؼ لجميع االحتياطي العتاد -ر

 .وااللية الفنية الصنوؼ لمختمؼ كاممة وورش المدفعية القنابؿ

 البالد في الديمقراطية والحركة التحرر مفردات مع العسكرية النخبة بذات الوقت تعاممت     
 الحياة مياديف مف وميداف الديمقراطية الحياة مظاىر مف مظير باعتبارىا ايجابي بشكؿ
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 السياسية االحزاب معظـ وتأسيس بتأليؼ العسكرية النخبة اسيمت ذا والسياسية، االجتماعية
 او عضو في حقبة الثالثينيات مف وخاصة حزب الي تاسيسية ىيئة اي تخمو تكاد فال العراقية

 جمع في االحزاب اىمية عمى العسكرية النخب العراقية، كما اكدت العسكرية النخبة مف اكثر
 دمج الى العسكرية النخب دعت بؿ ديمقراطية، اسس عمى ـقائ الدستور الف وبمورتيا االمة

 بالمطالبة سباقة العسكرية النخبة كانت وبذا لمتناحر الحزبي، تفاديا واحدة ىيئة في االحزاب
  (38)العراقي. المجتمع صفوؼ بيف ايجابية فاعمية ذات تكوف العراؽ في سياسية احزاب بتاسيس

اتجاهات رئيسة، وتتمثل  السياسية في ثالثة القوى وتبمور تحديد -المستوى الثاني
 (39):بالتي
 العربية االمة مف جزءا العراؽ يعد اذ العروبي، المشروع عمى يؤكد الذي: القومي االتجاه -االوؿ

 االربعة االحرار الضباط وحركة المثنى بنادي االتجاه ىذا تمثؿ الشاممة، اذ الوحدة الى ويدعو
 .يالياشم ياسيف في اخيرا وتوج

 الديمقراطييف ويضـ لمعراقييف العراؽ يكوف اف وجوب عمى يؤكد الذي: الوطني االتجاه -الثاني
 مف النيضة وحزب التمف ابو جعفر جماعة مف الوطني الحزب حوؿ التفوا والذيف والمستقميف

 بكر بانقالب اخيرا وتوج ،1229 عاـ االىالي جماعة الى تطور والذي الجرجفجي اميف جماعة
 .صدقي
 ارىاصات ثورة مف لحقو ما بسبب جدا ضعيفا دوره بقي الذي: االسالمي االتجاه -الثالث

 .العشريف
 

 صراع الكتل السياسية العسكرية -2
برز االتجاه الوطني كند لالتجاه القومي لما يحممو مف فكر واىداؼ يرنو الى تحقيقيا، اذ    

ظيور لو كاف متمثال بالقضاء عمى  كاف بطبيعتو يتعارض مع الفكر واالىداؼ القومية، واوؿ
سياسية في الجيش  كتمة ظيور الى االنتصار ذلؾ . وقد ادىحركة النساطرة عمى يد بكر صدقي

 تاريخ في االىـ يعد الحدث وىذا الكثير، حوليا ليمتؼ السياسية صدقي بكر عرفت بكتمة
 العراقية العسكرية لمؤسسةا شأف مف رفع ألنو التاريخ، ذلؾ حتى والدتيا منذ العسكرية المؤسسة

 بقصؼ العسكرية المؤسسة بادرت العاـ وبذات الميفي، قوات بعد ثانوية قوة بريطانيا تعتبرىا التي
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 السياسي المناخ واصبح والمدفعية بالقذائؼ الموصؿ في البريطانية لمممكية الجوية القوة معسكر
 السياسية االوضاع في بؿ ب،فحس العسكري الجيد في حاسمة كقوة الجيش لقبوؿ مييأً  ليس

 المجاؿ في يعمؿ مف الستقطاب قوة مركز الجيش مف جعمت االنتصارات وىذه وتطوراتيا،
 القوى ىذه الف االوضاع، بيذه الجيش في السياسية القوى تتأثر اف مف البد وكاف السياسي،

 التي الدولة مركز بانيا العسكرية المؤسسة لتبرز النساطرة عمى القضاء في ذلؾ قبؿ اخفقت
 النظاـ يصاغ اف ذلؾ عمى وترتب لحظة، اية في الحرج وضعيا لحسـ السياسية المعبة تمارس

 القرار بصنع العسكرية )االتجاه الوطني( المؤسسة تدخؿ اىميا جديدة بصياغة السياسي
 ( 40).العراؽ في السياسي

اف تضع موانع ضد مف والجؿ اف تثبت المؤسسة العسكرية مف موقعيا كاف لزاما عمييا     
يحاوؿ زلزلتيا، ولعؿ المؤسسة العسكرية كانت عمى عمـ اف عدوىا االوؿ اصبح داخميا )االتجاه 
القومي(، والبد اف تعد العدة لمواجيتو، لذا اتجيت الى مد جسور ليا مع اطراؼ اخرى وصمت 

ع وتحكـ قبضتيا، الى رئيس الدولة مف جية، والى المجتمع العاـ مف جية اخرى، لتعسكر الجمي
واوؿ مف قصدتو ىو الممؾ غازي والذي يتمتع بحس وطني الى حد اقرب منو الى الروح 
القومية، كما اف لديو نشاطات عسكرية نتيجة نشأتو العسكرية. لذا ارتبطت المؤسسة العسكرية 

مؾ ال بالممؾ غازي واصبحت ليا صمة مباشرة بو، كما اسندتو بجميع تحركاتو النيا تعمـ اف الم
 (41)يرفض ليا طمبا.

اتجيت المؤسسة العسكرية الى الشؽ الثاني )المجتمع( ووضعت خارطة طريؽ لعسكرتو      
مف دوف اثارت مشكالت ضدىـ، او ربما تعيؽ تحركيـ مف قبؿ االتجاه القومي فاوعزت الى 

، 1229سنة ( ل99قاـ الممؾ بتشريع نظاـ الفتوة رقـ )الممؾ باف يتخذ خطوة اولى نحو ذلؾ. ف
لتدريب الشباب عمى حمؿ السالح الجؿ تحقيؽ الوحدة العربية فيما بعد، وىذا الفعؿ اربؾ 
بريطانيا فتحركت لمحد مف تصرفات المؤسسة العسكرية والممؾ عف طريؽ ياسيف الياشمي الذي 
شكمت حكومتو معادلة جديدة في الدولة لمحد مف تدخؿ المؤسسة العسكرية في صنع القرار 

  (42)اسي.السي
وبطبيعة الحاؿ فاف انعداـ الثقة بمجموعة كبيرة تمثؿ المؤسسة العسكرية، فضال عف اىـ      

عنصر في الدولة وىو الممؾ، وما ترنو اليو يفضي الى ردة فعؿ مساوية ليا في القوة او اكثر 
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وحازمة منيا ومعاكسة ليا في االتجاه، فاالجراءات التي يجب اف تتخذ ينبغي اف تكوف مؤمنة 
وغير قابمة لمتشكيؾ، واليدؼ منو ارجاع المؤسسة العسكرية الى وضعيا الطبيعي الذي وجدت 
مف اجمو، وىذا ما فعمتو حكومة ياسيف الياشمي والتي تمثؿ الخط القومي مف خالؿ سعييا الى 

 عودة المؤسسة العسكرية الى وضعيا الدستوري، واف ال تتعدى دورىا باقصاء اي طرؼ. 
 
 

 بكر صدقي العسكرية )التجاه الوطني( كتمة -3
اف اسقاط الحكومة بيذه الطريقة ىو مؤشر واضح عمى اف السمطة انتقمت مف المدنية الى     

السمطة العسكرية، والزمو تمكف المؤسسة العسكرية مف صناعة القرار السياسي بشكؿ مباشر مف 
اع بيد بكر صدقي وال يحؽ الحد خالليا فقط، وما يؤيد ىذا المؤشر ىو حصر منصب وزير الدف

التدخؿ فيو، وباتت الدولة بيد المؤسسة العسكرية، كما اف ىذا االنقالب بدؿ اف ينمييا ويطورىا 
اودى بيا، الف الطريؽ الذي سمكتو لـ يؾ طريقا دستوريا، لذا اصبحت في وضع حرج فيي غير 

ستنقمب ضدىا بيوـ ما، وكما قادرة عمى ادارة السمطة اال عف طريؽ القوة العسكرية والتي 
 ستكشؼ االحداث الحقًا.

ير امور يتساصبحت المؤسسة العسكرية بقيادة ) بكر صدقي( فيما بعد المسؤولة عف       
الدولة وتفرض رأييا عمى المسؤوليف وتصدر االوامر مف دوف الرجوع الى مجمس الوزراء او 

مؿ السياسي ومارست عممية االغتياؿ تدخمت في االنتخابات وحدت مف العو  ،الوزير المختص
عممت عمى ابعاد العناصر القومية والوطنية مف الجيش كما  ،السياسي لمعديد مف مناوؤييا

( سعد آباد بيف العراؽ وايراف وتركيا)واضعفت دوره في الساحة القومية مف خالؿ عقد ميثاؽ 
عف ، والتي تنازؿ العراؽ بموجبيا 1221تموز  4في  (العراؽ وايراف)ومعاىدة رسـ الحدود بيف 

جزء مف شط العرب لقاء اعتراؼ ايراف بالحدود بيف البمديف في حيف اف القانوف االساس لمدولة 
فضال عف مالحقة  (43)العراقية ال يجيز التنازؿ عف اي شبر مف ارض العراؽ الي سبب كاف.

 عسكرية لجنة مع تشكيؿ ،1229 منذ عاـ العسكرية المؤسسة شيوعي وجد داخؿ عسكري تنظيـ
( ضابط صؼ وجنديا منيـ 19التنظيـ، اذ تـ اعتقاؿ ) خاليا عمى لالشراؼ ،1221 لو عاـ
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واعداـ اخريف، كما حكمت عمى )زكي خيري( وزمالئو مف مسؤولي التنظيـ العسكري المدنييف 
 (44)بالحبس سنتيف وسنتيف مراقبة.

السياسي المنفرد لممؤسسة العسكرية والتي افضت الى نظاـ  تمؾ المؤشرات تكشؼ عف الدور    
دكتاتوري تقوده، واف كاف شكؿ النظاـ العاـ ديمقراطي تقميدي يتضمف مجمس امة ومجمس 
اعياف، اال اف الدور الذي لعبتو المؤسسة التي يقودىا بكر صدقي تكشؼ مف خالؿ خطواتيا 

جر العراؽ نحو عالقات ليست ليا صمة ال بالدوؿ انيا متسمطة عمى الدولة وقرارتيا السياسية وت
العربية وال ببريطانيا وحمفائيا، فضال عف ممارسات شخصية عادت سمبا عمى المؤسسة 
العسكرية كقيامو بقتؿ جعفر العسكري وتشريد الكبار والرموز التي تمثؿ العائمة المالكة، وبيذه 

فية التي يتـ بيا قتؿ بكر صدقي ووضع االسباب وبمجمميا خطط ضباط مف الجيش العراقي الكي
حد لممؤسسة العسكرية ولعؿ وراء ذلؾ المخطط بريطانيا وليس االتجاه لقومي النيـ كانوا بوضع 
ضعيؼ جدا بسبب ما تمقوه مف بكر صدقي، اذ اقدمت مجموعة مف الضباط بتكميؼ عسكرييف 

 (45).19/1/1221بقتمو وتمت تصفيتو في القاعدة الجوية في الموصؿ بتاريخ 
 

 انحسار دور المؤسسة العسكرية بالشأن السياسي -4
لـ يحاوؿ بكر صدقي اف يقضي عمى الدولة والمؤسسة العسكرية فقط، بؿ انيى ثقة       

االتجاىات االخرى والتيارات المجتمعية باالتجاه الوطني، فضال عف انعداـ الثقة باالتجاه 
تمثؿ سياسة الوسط لتنيي الصراع العسكري في  القومي. لذا جاءت حكومة جميؿ المدفعي والتي

عاتقو التزاـ سياسة عمى  اخذالعراؽ مف جية، وتحافظ عمى كياف الدولة مف جية اخرى، اذ 
اخذ تعيد مف قادة الجيش ورجاؿ السياسة بعدـ زج الجيش في ب ، وقاـالوسط )السياسة الوطنية(

لذلؾ لـ يقتص مف جماعة  ،حقاد الماضيالحياة العامة وفي المقابؿ سيقوـ بدوره في نسياف ا
لذلؾ سعى الى حصر اعماؿ الجيش العراقي  بكر صدقي وقاـ بتشجيع االتجاه الالقومي.

بالواجبات الوطنية الممقاة عمى عاتقو مع اتخاذ التدابير الفعالة لتقوية روح الجندية وفؽ ىذا 
كانت تيدؼ لموقوؼ بوجو  الوسطية( وىذا يؤشر عمى اف الحكومة بػ)سياستيا( 46)االساس.

الخروقات التي تقوـ بيا المؤسسة العسكرية والتي تتداخؿ مع مواقؼ رجاالت السياسة في 
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العراؽ، ولكي تحقؽ الحكومة سياستيا اعتمدت االجراءات المذكورة انفا، اال اف االجراءات كانت 
 تحمؿ اخطاًء عديدة، تتمثؿ في طياتيا باالتي:

ادة الجيش والسياسة بعدـ التدخؿ بعمؿ المؤسسة العسكرية اخذت الحكومة تعيدا مف ق -أ
 لكف مف دوف ضماف لمعودة.

اف عدـ االقتصاص مف جماعة بكر صدقي سيؤلب االعداء ضد الحكومة عموما  -ب
والمؤسسة العسكرية خصوصا، وبيذا ستقوـ المؤسسة العسكرية )االتجاه القومي( بتصفية 

 ة اخرى.مناوئييا وتقع المؤسسة العسكرية بمشكم

شجعت الحكومة االتجاه الالقومي وال تقصد بو االتجاه الوطني بؿ االتجاه المعتدؿ  -ت
والمخمص مف الوطنييف الذي انخدعوا بقيادة بكر صدقي، وىذا االمر بطبيعتو سيظير 
لممؤسسة العسكرية ثالثة اعداء: )االتجاه القومي، االتجاه الوطني المناصر لبكر صدقي، 

 ية(.االرادة البريطان

التقت مصالح االعداء معًا، مما رجح عودة المؤسسة العسكرية بكافة توجياتو الى التدخؿ  -ث
 بالشأف السياسي مرة اخرى.

بدؿ اف يتـ تطيير الجيش مف الداخؿ لممحافظة عميو سعت الحكومة الى تطييره مف  -ج
 الخارج والزمو اف الصراع بات مؤجال.

ة بغرض السيطرة عمييا مما تسبب في اقدمت الحكومة عمى شؽ المؤسسة العسكري  -ح
 تعميؽ اليوة العسكرية وتعاظـ دورىا السياسي.

الى شؽ الجيش  (صبيح نجيب)وزير الدفاع مف جانب اخر وفي ذات السياؽ، سعى      
: معسكر يمثؿ االتجاه الوطني، العراقي الى معسكريف إلقامة توازف يمكنو مف السيطرة عميو

عادت لذا تطورت اوضاع الجيش السياسية الى حد كبير حتى  ومي.واالخر يمثؿ االتجاه الق
، اعمنت 1222/ 2/ 9تاريخ ، ففي الى االغتياؿ الشخصي تصمو استخداماتو ألغراض ثانوية 

بسبب اكتشاؼ مؤامرة تستيدؼ قمب نظاـ الحكـ والمجيء بعبد االلو  ،الحكومة االحكاـ العرفية
يعد تكرار اعالف  (47)اف ومجموعة كبيرة مف الضباط.وتـ اعتقاؿ حكمت سميم ،ممكا بدؿ غازي

االحكاـ العرفية مف قبؿ الحكومات العراقية في حقبة الممؾ غازي لمرات عديدة وقياسا بمثيالتيا 
، مؤشرًا عمى اف المؤسسة العسكرية كانت باوج 1291منذ تاسيس الدولة العراقية حتى عاـ 
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بصنع قرار سياسي مباشر منيا، اـ تقؼ معرقمة قواىا مف حيث تدخميا السياسي، سواء اكاف 
 اماـ عمؿ الحكومة اـ اقالتيا في كثير مف االحياف.  

وبدؿ اف يكوف تقسيـ المؤسسة العسكرية الى شقيف حال لمحد مف تصرفاتيا، فتح الباب      
بوجو الحكومة ومواجيتيا بشكؿ صمب، اذ اف تمحور جية في شؽ مف الشقيف يعني انيا 

قواىا واصبحت تمثؿ قوى ضاغطة عمى الحكومة، واوؿ امر اتجيت لو ىو المطالبة  استجمعت
باقالة حكومة )جميؿ المدفعي( الف حكومتو تمثؿ الحامية النصار بكر صدقي، فضال عف 

قرر رئيس اركاف الجيش صالح الديف لذا  السياسات المتبعة بعدـ تشجيع االتجاه القومي.
ر القوة االلية مع ضباط الكتمة القومية وضع الجيش تحت اىبة مآالصباغ والعقيد فيمي سعيد 

وتـ ذلؾ بارساؿ طمب  ،االستعداد لمتحرؾ نحو دخوؿ بغداد في حاؿ لـ تستقؿ حكومة المدفعي
، وفعال وافؽ الممؾ عف المنصب واستبدالو بشخص اخر الياشمي بتنحي الى الممؾ غازي

 (48)مدستور ولكننا نرجو اف تكوف االخيرة(.واضاؼ قائال لمجيش )اف حركتكـ طعنة نجالء ل
خطاب الممؾ يؤشر الى ضعؼ الدولة والحكومة اماـ الجيش، اذ يتضح اف القرار بيد المؤسسة 

 العسكرية )االتجاه القومي(.
 كتمة القوميين العسكرية )التجاه القومي( -5

في العممية السياسية  لقد لعبت المؤسسة العسكرية )االتجاه القومي( دورا ثانيا، اذ تدخمت    
اال اف  ،1221/ 99/19بنوري سعيد بتاريخ عمى االستقالة واستبدالو  بارغاـ جميؿ المدفعي

ذات طابع دولي، اذ قاـ بقطع عالقات العراؽ الدبموماسية مع المانيا نوري سعيد مارس سياسة 
، وتـ تكميؼ ةستقالاال يجبره عمىاف مما دعا باالتجاه القومي العسكري  (49)لمناصرة بريطانيا.

ف سيطرتيـ عمى السمطة قاموا بتشكيؿ الحركة و رشيد عالي الكيالني بالوزارة، ولكي يحكـ القومي
العربية السرية وضمت فييا العسكرييف والمدنييف القومييف ومنيـ الحاج اميف الحسيني مفتي 

ي الحركة ىو واىـ ما قرر ف ،القدس ورشيد عالي الكيالني وصالح الديف الصباغ وغيرىـ
، يظير مف تمؾ االستقاالت اف االتجاه القومي يريد تنفيذ منياجو القومي/ مواجية بريطانيا

 الدولة. -العسكري ال منياج الحكومة
اف ىذا التطور كاف سببو اف المؤسسة العسكرية بخطيا القومي لـ توافؽ عمى سياسة نوري     

 كما قاـ بتقديـ فرقتيف ،داية الحرب العالمية الثانيةسعيد الذي قاـ بقطع عالقاتو مع المانيا في ب
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عسكريتيف لممشاركة في الحرب مع الحمفاء لذلؾ انقسمت المؤسسة العسكرية الى معسكريف 
اذ  ،يضـ الوطنييف والقومييف المناوئيف لبريطانيا -يضـ المواليف لبريطانيا، والثاني -االوؿ

النيا ارادت الحصوؿ عمى مكاسب  ،ف الحربطالبت ىذه المجموعة بالوقوؼ عمى الحياد م
نجح المعسكر الثاني باقالة وبذا  ،اجتماعية واقتصادية وعسكرية لتطوير االوضاع في العراؽ

 (50)نوري سعيد وتنصيب رشيد عالي الكيالني بدال عنو.
قدمت طمب الى الحكومة العراقية بقطع  ، اذحكومة الكيالني القالةبريطانيا ميدت       

اماـ الطريؽ  فتحوىذا الموقؼ السمبي  ،اتيا مع ايطاليا اال اف االتجاه القومي رفض ذلؾعالق
بطمب مف  (طو الياشمي)وشكميا بدال عنو  (51).لممؾ لمضغط عمى حكومة الكيالني باالستقالةا

نقؿ العقيد كامؿ  :، اذ قاـ بتفتييت وحدة العناصر القومية منيا21/1/1249الوصي بتاريخ 
في  ينيوفوس وفمستيدف ـباني ىـشعر مما ا وغيره مف الضباط القومييف، الديوانيةشبيب الى 

 العقداء) قوات العسكرية القوات سارت ، اذلذا اعمنت المؤسسة العسكرية التمرد (52)خير.اال
لكف  ،ىرب الوصي مف بغداد، السقاط الحكومة وعمى اثرىا 1241 بغداد عاـ الى( االربعة

 (53).وب الوصي يعني غياب السمطة الدستورية العمياالمشكمة االخرى اف ىر 
( لتمشية امور البالد وقرر لوطنيالدفاع ا لذا قاـ قادة الجيش والسياسة بتشكيؿ )مجمس     

)حكومة الدفاع الوطني( وخمع الوصي  بػ اةمالوزارة المس المجمس تكميؼ الكيالني بتاليؼ
 يكشؼ غضوف اشير في ثالث حكومات استبداؿ اف (54)بدال عنو.( الشريؼ شرؼ)وتنصيب 

ليس فقط في ىذه المدة بؿ المدة  -العراقية  الدولة في العسكرية لممؤسسة السياسي الدور قوة عف
 اف الى يؤشر انو كما -( حكومة19الممتدة في عقد الثالثينيات والتي اسقط العسكر فييا )

امرىا باقالة حكومة واستبداليا مف خالؿ رضوخ الممؾ الو  مستفحمة مازالت العسكرية المؤسسة
باخرى، كما اف اتياف المؤسسة العسكرية برشيد عالي الكيالني الشخص المتناغـ فكريا مع 

 السمطة عمى االتجاه القومي يعد البوابة التي مف خالليا ستعود المؤسسة العسكرية لالنقضاض
 اذ فتحت الباب لتدخؿ اخرى، لكف ىذه المرة ستدفع المؤسسة العسكرية الثمف الباىظ، مرة

 بغداد. واحتالؿ مايس حركة السقاط بريطاني عسكري
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اف وصوؿ االتجاه القومي بيذه الطريقة الى السمطة، بؿ الى قيادة الدولة العراقية، مف دوف     
اف يواجو اية معارضة مف داخؿ العراؽ، يعني انيا اصبحت تمثؿ دولة عراقية مستقمة ومختمفة 

 طانيا(، وذلؾ االستقالؿ يحمؿ ثالث رسائؿ لبريطانيا:عما انشأتيا )بري
 خسراف بريطانيا الىـ دولة تمثؿ مصالحيا االقتصادية. -االولى 
سينضـ العراؽ الى حمؼ دوؿ المحور بحسب المعطى االوؿ لسياسة حكومة رشيد  -الثانية 

اف تواجو بريطانيا  عالي الكيالني بانشاء عالقة ايجابية مع ايطاليا، وىذا بطبيعتو سيؤدي الى
 عدوا جديدا.

خمع الوصي بيذه الطريقة )االكراه العسكري( يعني اف المؤسسة العسكرية مستعدة  -الثالثة 
 لمواجية بريطانيا عسكريا.

 
 السباب الرئيسة لتدخل المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي -6

ي الشأف السياسي العراقي ما مف العوامؿ الرئيسة التي ادت الى تدخؿ المؤسسة العسكرية ف     
 (55). تكمف باالتي:1241 -1229بيف عامي 

شكؿ الحكـ ديمقراطيا في الظاىر فقط، اذ كانت السمطة التشريعية خاضعة لمسمطة  -أ
 التنفيذية.

 المناصب الوزارية اغمبيا اصبحت بيد مف يرتبط مصيرىـ باالدارة البريطانية. -ب

ف مطالب القوى الوطنية الشعبية، فقد لدى ضباط الجيش مطالب خاصة تمثؿ جزءا م -ت
كاف محروما مف حؽ االنتخاب، فضال عف ادارة الجيش التي كانت تقع بيد مف يقؼ 

 حائال مف دوف تطويره.

 اضطراب الحياة السياسية، اذ كانت تسقط بمعدؿ يزيد عف خمس وزارات في السنة. -ث

 ركة الوطنية.افتقار الحياة السياسية لحزب جماىيري شعبي يتولى قيادة الح -ج

 شعور ضباط الجيش باف السياسييف يتامروف عمييـ لكي يقوموا بقمع الثورات. -ح

ازدياد قوة ضباط الجيش بعد القضاء عمى حركات التمر في العراؽ، اذ اصبح المجتمع  -خ
 ينظر الييـ بتقدير شديد.
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تمادي وزارة ياسيف الياشمي في كبت الحريات ومصادرة الصحافة واضطياد خصوميا  -د
 سياسييف.ال

مقارنة الحالة السياسية السيئة في العراؽ ومقارنتيا بجيرانيا )ايراف وتركيا( التي حكميا  -ر
 العسكر وقاـ باصالحات ايجابية.

فضال عف اف الحكومة بشكؿ عاـ والنخب المالكة بشكؿ خاص اصبحت مدينة لمجيش         
قة خاصة فقد تبمورت لديو حقيقة في بقائيا، وبما اف الجيش ىو نتاج الشعب والطبقات المسحو 

اف النخب غير مؤىمة الدارة اية حكومة وانيا مجرد سارقة لحؽ الشعب، لذا وجد نفسو في 
 الصدارة وتقع عميو ميمة ابعاد ىذه الطغمة عف مسرح السمطة.

 
 سياسة بريطانيا تجاه المؤسسة العسكرية -7

مخالفة لكؿ السياسات يا سياسة ، اتبعت بريطان1241حركة مايس عاـ القضاء عمى بعد      
و اضعافالقديمة التي اتبعت لتحديد دور الجيش ومنعو مف التدخؿ في الشاف السياسي، اذ قامت ب
 مف خالؿ اتباع اليات محددة لمسيطرة عميو لالبد ومف دوف رجعو. وااللية كانت كاالتي:

 .ف ضابطا مف كبار القادةياعتقاؿ عشر  -أ

 .لواء الى كادر اداريتحويؿ الفوج الثالث مف كؿ   -ب

 .الغاء التجنيد االداري في بعض المناطؽ  -ت

وضع خطة لتقميص كياف الجيش الفعمي وذلؾ مف خالؿ اعادة الضباط المستشاريف   -ث
وبما اف الغاء  ،سيطروا عمى الجيشليوىؤالء قد اشتيروا بنزعتيـ االستعمارية  ،البريطانييف

 .دات الكفؤة وابقوا عمى ىيكمو فقطالجيش ميمة متعذرة قاموا باخالءه مف القيا

اغمبيـ مف الضباط والقادة الذيف يألفوف العمود الفقري  ا( عسكري9112تـ اخراج )  -ج
 .لمجيش

 .غض النظر عف المتخمفيف وفسح المجاؿ لممتطوعيف بترؾ الخدمة في الجيش  -ح

 .الغيت فرقة كاممة -خ

 .اغراؽ معسكر الرشيد  -د

 .تطبيؽ سياسة سالح بال عتاد -ر
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 از حربي تنقصو االدامة مف خالؿ زيادة االحتياط.جيوجود  -ر
 سياستو فكانت الممكي النظاـ يمثؿ والذي بريطاني بأمر رجع الذي الوصي جانب مف اما     
( 294) ،1249-1241 عامي مابيف احاؿ اذ. االخرى ىي قاسية العسكرية المؤسسة تجاه

 التقاعد، سف بموغيـ قبؿ دمةالخ مف ضابطا( 1929) اخرج 1241 وفي التقاعد، عمى ضابطا
 الخدمة مف الفاريف مالحقة في المساعدة مف الشرطة ومنعت ليا، يرثى حالة في الجيش واصبح

 (56).والقيادة الخبرة في نقص ليا سبب مما وغيره الموجستي الدعـ الى وافتقارىا العسكرية،
دور الجيش مف دوف لو اقتصرت بريطانيا عمى جميع االليات المتبعة لتحديد واضعاؼ     

االلية الرابعة لتمكنت مف السيطرة عميو واضعافو الى حد كبير، اال اف النقطة الرابعة مثمت 
تحديا قوميا ووطنيا، اذ اف تغييب قيادات الفكر القومي ال يعني بالضرورة تغييب الفكر ذاتو، لذا 

كوف اف  كبيرة مشكالتفتواجد المستشاريف البريطانييف في الجيش سينتج صداما ويميد لخمؽ 
 العراقي والجندي الضابط يتحسسو الذي الوطني بالشعور عمى اقؿ التقادير يصطدـ وجودىـ

بطريقة اخرى.  عميو القضاء حاولت ولعؿ بريطانيا شعرت بو فيما بعد، لذلؾ مستقؿ واحد، لوطف
 في قواتيا انسحاب بعد فمسطيف في المسمح التدخؿ عمى العربية الدوؿ لذلؾ شجعت بريطانيا

 او العرب الجؿ ال اكثر دوره الحجاـ العراقي الجيش مشاركة بغرض ،1241 عاـ ايار 19
 البعثة رئيس( رنتف) الجنراؿ الميجر رفعو رسمي بياف ففي اخر، المر بؿ انفسيـ العراقييف
 مؤكدا والبريطانية العراقية الحكومتيف الى العراقي الجيش لدى البريطانية االستشارية العسكرية

 العراقية الحكومة ووافقت البعثة عف بغنى الجيش اصبح اذ الكفاءة، العراقي الجيش بموغ فيو
 تريد زج النيا البريطانية الحكومة ووافقت الجيش، عمى البريطاني النفوذ مف الخالص تريد النيا

 يدوـ ودلميي وطف وتحقيؽ عميو لمقضاء الصياينة مع متكافئة غير بحرب الحقا العراقي الجيش
اال اف زج الجيش العراقي بحرب غير متكافئة قدـ فرصة لممعارضة ولمضباط  (57).بعيد امد الى

والتي تبمورت  (58)الوطنييف لمتكتؿ وتشكيؿ خاليا سرية منظمة تيدؼ الى اسقاط النظاـ الممكي.
 فيما بعد باسـ )الضباط االحرار(.

 انقالب المؤسسة العسكرية عمى نفسها -8

السياسات البريطانية وكذلؾ توجيات النظاـ الممكي ساىمت في اضعاؼ الجيش  يبدو اف     
مف خالؿ زجو بحرب فمسطيف وغيرىا غير مجدية في منع الجيش مف التدخؿ في السياسة، 
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بعبارة اخرى اف منع الجيش مف التدخؿ في السياسة عمى مر تاريخو كاف يقوـ بفرض حظر 
س مف الداخؿ، وبما اف تدخمو بالغاء معاىدة برتسموث عميو مف خارج المؤسسة العسكرية ولي

وتنديده بالنظاـ الممكي بعد حرب فمسطيف كاف البد مف ايقافو مف داخؿ المؤسسة العسكرية، 
وىذه السياسة الجديدة ميدت لممؤسسة العسكرية الطريؽ لتعود الى السمطة مرة اخرى والتي 

برئاسة )نور  1299سكرية حكـ البالد عاـ عرفت بػ)انقالب الوصي(. اذ تولت المؤسسة الع
الديف محمود( رئيس اركاف الجيش وقامت بدور سياسي خدـ مصالح النظاـ بوساطة مجموعة 

( 59)مف الضباط المواليف لموصي ولبريطانيا، اذ اقدمت عمى اعالف االحكاـ العرفية في بغداد.

 (60)كما اقدمت عمى االتي:
 وحزب االشتراكي االمة وحزب الدستوري تحاداال حزب) وىي السياسية االحزاب حؿ - أ

 .الديمقراطي( الوطني والحزب االستقالؿ وحزب الشعبية الجبية
 .السجف السياسية االحزاب رؤساء ايداع - ب

 الطريؽ وتمييد المعارضيف تفتيت بغرض العرفية االحكاـ ظؿ في نيابية انتخابات اجراء - ت
 .الوصي يرتأييا لحكومة

، وجعمو قائمفضال عف اجراء ت       عمى اساس  اعديؿ في قانوف االنتخابات بوساطة مرسـو
االنتخاب المباشر، وبذا اتضح انو عسكري في ميداف السياسة، وتعامؿ معو عمى اساس انو 

 (61)ساحة عمميات، وبعد كؿ ذلؾ قدـ استقالتو ودخؿ في مجمس االعياف.

رة السمطة واتبع سياسات بعيدة كؿ اف حادثة انقالب الوصي والتي عاد فييا الجيش الى صدا   
 البعد عف اىداؼ وتطمعات الجماىير تؤشر الى االتي:

 انياء الدور السياسي لممؤسسة العسكرية بالكامؿ. -أ

 ضربيا مف الداخؿ لكي ال تتمكف مف العودة مرة اخرى. -ب

 انياء ثقة االطراؼ السياسية بيا. -ت

اسة بريطانيا والوصي باف تحمؿ رسالة الى جميع االطراؼ السياسية المعارضة لسي -ث
 المؤسسة العسكرية ىي آلة بيد النظاـ.

 تشويو صورة المؤسسة العسكرية محميا. -ج
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تحويؿ الصراع مف المؤسسة العسكرية والسمطة الى المؤسسة العسكرية وشركائيا مف  -ح
 الداخؿ.

 تصفية الخصـو السياسييف لمدولة. -خ

 ة المؤسسة العسكرية.ادخالو في مجمس العياف خوفا مف عودتو لمسمطة بوساط -د

ال يمكف رصد اي مؤشر عمى اف المؤسسة العسكرية عادت الى السمطة مف ذاتيا او انيا     
انحرفت عف اىداؼ الجماىير، الف المؤسسة العسكرية بعد ثورة مايس كانت تقبع تحت سيطرة 

التوجو النظاـ وبريطانيا وال تتمكف مف التحرؾ نحو السيطرة عمى السمطة، وما يعضد ذلؾ 
بطمب رسمي ، اذ تقدـ 1244تصريح وزير الخارجية ارشد العمري في وزارة الباجو جي عاـ 

بإعادة تنظيـ الجيش وتزويده بفرقتيف االولى لمقتاؿ لمواليات المتحدة بغرض المساعدة العسكرية 
فضال عف وحدات تنفذ ميمات خاصة اىميا الحفاظ عمى  ،الصحراوي والثانية لمقتاؿ الجبمي

يؤشر سعي الحكومة لتحديث الجيش العراقي عمى الرغـ مف  (62)لدولة والوالء التاـ لعرش الممؾ.ا
وجود سياسات خارجية الضعافو، الى وجود اتجاه وطني ييدؼ الى المحافظة عمى كياف 
المؤسسة العسكرية مف ىدميا بالكامؿ، كما اف ىذا االتجاه قفز بشكؿ ممحوظ وبرز دوره عاـ 

الحكومة عف االنضماـ الى حمؼ بغداد، ويعود سبب بروزه بشكؿ مفاجئ الف  ، باعالف1299
الحمؼ يمثؿ سياسة غربية خالصة والذي ييدؼ الى الوقوؼ بوجو المد الشيوعي باتجاه الدولة 
العربية ظاىرا، اال انو مستبطف في حقيقتو حماية تامة الستمرار وامتداد السياسات الغربية 

نيا، فضال عف انو الحامي الرسمي السرائيؿ، كما يؤشر الى عدـ غياب وابرزىا امريكا وبريطا
 الحس الوطني بيف صفوؼ الضباط عمى الرغـ مف الويالت واالنتكاسات التي تمقوىا.

 بوادر لعودة المؤسسة العسكرية لمتدخل في الشأن السياسي )الضباط الحرار( -9
متمثال باحتجاجات فقط، لكف ما لبث  يتضح اف الدور السياسي الذي لعبو الجيش كاف        

اف تطور بعد عاـ ليصؿ الى حد اصدار منشورات تتضمف تيديد لمحكومة والتحرؾ عسكريا ضد 
مصالحيا. اذ اصدر التنظيـ منشور ييدد فيو السمطة الحاكمة مف مغبة مناصرة الحمؼ الغربي 

وفة االيدي مموحا في ، او وقوؼ الحكومة مكت1291لضرب مصر خالؿ العدواف الثالثي عاـ 
منشوره بضرب المصالح الغربية وخصوصا البريطانية واالمريكية في العراؽ في حاؿ شف 

.  (63)اليجـو
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لقد بدت جميع االساليب عاجزة اماـ وقؼ تدخؿ الجيش في السياسة، كما بدا لدى       
الف لمعراؽ واالمة المؤسسة العسكرية اف النظاـ لف يتوقؼ عف سياساتو الغربية واستمراره بالخذ

العربية، وبذات الوقت بدا الشعب وقياداتو المدنية اضعؼ مف اي وقت مضى، فسياسات 
اولويات التنظيـ  الوصي ونوري السعيد احكمت قبضتيا عمى شؤوف الدولة السياسية، لذا كاف مف

، الف امر السياسي. اذ يعتبره التنظيـ انو )حركة الضباط االحرار( التحرر  الممكي نظاـال محتـو
 ولف واالقطاعييف، الشيوخ مف كانوا النواب مجمس اعضاء فاغمبية مظيره في اال دستوريا يكف لـ

فقد حفمت سياسات نوري  (64).سعيد نوري او الوصي طريؽ عف اال نائبا عراقي فرد اي يصبح
ة السعيد في حقبة الخمسينيات ونيايتيا بمحاربة االحزاب عالنية والصحافة وعطمت صحيف

الحزب الوطني الديمقراطي اضافة الى تعطيؿ سبع عشرة صحيفة سياسية فضال عف ممارسة 
 (65)سياسة )ضيؽ الخناؽ( عمى معارضيو.

اف ما يمفت في االمر اف المؤسسة العسكرية عادت تشكيؿ نفسيا عمى نفس االسس والفكر      
ني وقومي وغيره، وىذه كما في عيدىا السابؽ، فالتنظيمات العسكرية ائتمفت عمى اساس وط

االسس ستعود بيا الى حيث كانت، وما يؤشر عمى تمؾ العودة ىو االختالؼ عمى اصؿ 
التسمية لػ)حركة الضباط(، فالوطنيوف ارادوا اعطاءىا اسما ذا طابع وطني، اذ اسموىا )تنظيـ 

البالد الضباط الوطنييف( اشارة الى دورىا العراقي الخالص مف دوف اف تمعب اي دور خارج 
سواء اكاف عمى مستوى االقاليـ اـ الدوؿ العالمية، اما الضباط القوميوف ارادوا اعطاءىا دورا 
اقميميا قوميا، لذا حولوا تسميتيا اسوة بحركة )الضباط االحرار( في مصر، كما اف رضوخ وقبوؿ 

ر يكشؼ عف الضباط الوطنييف في الحركة او التنظيـ باستبداؿ اسميا الى حركة الضباط االحرا
قوة ضباط االتجاه القومي داخؿ الحركة فضال عف سيطرتيـ عمييا وعمى المؤسسة العسكرية، 
وكما يبدو فاف االتجاه القومي لـ ينتو  في المؤسسة العسكرية، كما تصورت بريطانيا والنظاـ 

 الممكي.
 الممكية الحقبة في العراقي المجتمع فئات اغمب بيف سائدا بقي الذي القومي االعتقاد يعود     

 والى ووحدتيا العربية البالد باستقالؿ حسيف لمشريؼ بريطانيا قطعتيا التي بالوعود النكوث الى
 شعورا كوف ذلؾ بمفور، فجميع وعد بموجب لمييود وطنا فمسطيف وجعؿ بيكو سايكس معاىدة

 منيا جزء ضابطوال الجندي الف العسكرية المؤسسة عمى انعكس الذي العراقي الفرد لدى قوميا
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 واماني اماؿ قادتيا ويحمؿ قومية وطنية مؤسسة العسكرية المؤسسة تكوف اف الطبيعي فمف
 كتمة وابرز القومي التيار قيادة عاتقيا عمى اخذت اذ العربية، الوحدة تحقيؽ في العراقي الشعب

 تنشط بدات حتى مايس احداث في عمييا القضاء تـ اف القومييف، وما الضباط كتمة كانت فييا
 الضباط) كتمة وىي والسياسية االجتماعية العوامؿ نتيجة جديد واسـ اخرى بصورة وتظير
 حمؼ مف والخالص االقطاع وانياء الممكية) عمى القضاء عاتقيا عمى اخذت والتي( االحرار

وىذا ما  (66)(.فمسطيف وتحرير العربية الوحدة وتحقيؽ وسياسيا اجتماعيا النظاـ واصالح بغداد
يفسر تبوئ النخب العسكرية العراقية لممناصب السياسية واالدارية والسيطرة الكاممة او شبو 
الكاممة عمى الحكـ، الف االتجاه القومي اشبو ببوصمة لتحديد االتجاه العروبي الذي كاف مييمنا 

مف عمى الشارع العراقي، لذا يرى ىذا االتجاه اف اي حكومة تحمؿ خالؼ ما يراه منيجيـ البد 
 االطاحة بيا باي وسيمة كانت، واستمر ىذا الحاؿ لممؤسسة العسكرية الى ما بعد الجميورية.

  
 الخاتمة

خمص البحث الى اف المؤسسة العسكرية العراقية منذ تأسيسيا حتى العاـ          
، اذ كاف مجتمعا زراعيا في الغالب نظامو تمثمت بمرحمة مف الضعؼ في قباؿ المجتمع،1291

عيا عشائريا، تمتمؾ العشائر فيو قطع وافرة مف السالح تفوؽ ما تمتمكو المؤسسة العسكرية، اقطا
لنستنتج مف ذلؾ اختالؿ المعادلة بيف المؤسسة العسكرية والمجتمع، اذ لـ تتمكف مف القياـ 

وحتى االربعينات مف  1291باالدوار والمسؤوليات الموكمة الييا، واستمر ذلؾ االمر ما بيف 
، لكف وعمى الرغـ مف العقبات التي واجيتيا المؤسسة العسكرية العراقية في قباؿ ف العشريفالقر 

المجتمع اال انيا تمكنت في مقامات اخرى الى كسب ود المجتمع الى حد ما، اذ قامت في 
مرحمتيا االولى )العقد االوؿ( بضـ اعداد كبيرة الييا، كما حاولت مرارا وتكرارا التقميؿ مف 

ت التي قد تخمقيا االزمات االجتماعية، فقد شاركت المؤسسة في الكثير مف االعماؿ الفجوا
 االجتماعية لتعكس سموكيا االجتماعي وتقترب مف المجتمع الذي يمثؿ ابناؤه جزء كبير منيا.

اما عمى صعيد عمميا السياسي فقد تـ اختراؽ المؤسسة العسكرية سياسيا قبؿ اف تتحوؿ في 
ى سمطة تحكـ الدولة وتتحكـ بو، اذ تـ انشاء كتؿ سياسية داخؿ المؤسسة العيد الممكي ال

العسكرية ليعكس ىذا االمر تخندقات واتجاىات متعددة تمثمت باالتجاه القومي )الكتمة القومية( 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

22 
 

بقيادة فيمي سعيد، و)الكتمة الوطنية ( بقيادة بكر صدقي ومف وراءه الممؾ غازي و)االتجاه 
( بريطانيا المتمثؿ بنور سعيد، اذ تصادمت تمؾ االتجاىات فيما بينيا لتتجو الدولي او االقميمي

بالمؤسسة العسكرية الستخداميا بطرؽ ليست دستورية، ومنذ ذلؾ الحيف بدأت االنقالبات 
لتسبقو انقالبات غير معمنة الزالت حكومات، ومف ثـ  1221العسكرية بقيادة بكر صدقي عاـ 

الجباره عمى تبديؿ حكومات حتى وصؿ االمر الى سيطرة االتجاه القياـ بالضغط عمى الممؾ 
، 1241القومي بالكامؿ وازاحة كاممة لمممؾ واستبدالو باخر والمواجية المباشرة مع بريطانيا عاـ 

اذ تـ احتالؿ العراؽ مرة اخرى وتفتييت كبير لمجيش العراقي مف خالؿ تسريح مجموعات واعداـ 
د منيـ واستمر الحاؿ حتى القياـ بانيا دوره عندما زج في حرب اخريف، فضال عف سجف العدي

في فمسطيف، ليعقبو انقالب الوصي وانياء اي امؿ لمقوى االجتماعية فيو، وىذا االمر  1241
انعكس مرة اخرى عمى تكويف كتمة سياسية داخؿ الجيش عرفت بػ)كتمة الضباط االحرار( لتقـو 

النظاـ الممكي بالكامؿ واستبدالو بحكـ او نظاـ جميور بدورىا بانقالب عسكرية انيى وجود 
صعدت فيو المؤسسة العسكرية الى قمب السمطة ليصبح القرار السياسي قرارا عسكريا ومف دوف 

 منازع. 
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ت لخي ن ت  ا ينة لخمينشلات 1256د. طاخي ع اص لخاار ت ع ا لخهلحا لخحاز طرز  د را لخهطي  ححنق عنا   -

 . 146 -144ت ص 2014
22
ل ط  سينز حلن  فن  جناريق لخينزلا لخمياطنزت لخحلنةت دلر  -ح، لخميمهرمت لخشيق طلماا لخ نزلكأ.د. يحيق كا -

 .23ت ص 2011لخفزلت خلروافة  لاعي ت 
23
ت ص 1222ت بغنالدت دلر لخشنس ا لخروافينة لخيا نةت 9ت ط4ع ا لخزسلا لخحظي ت جاريق لخهسلرلت لخيزلتيةت ز -

306-309 . 
24
ت بغنالدت دلر لخشنس ا 1259خي ج ز  د را لخظياط  ف  لخيزلا ححق عنا  فاطمة طادا ع اص لخظيامت طا -

 .23 -99ت ص 2002لخروافية لخيا ةت 
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25
ت بغنننالدت  ايزينننة لخمانننابع 4جانننهر لخ نننيع  جيظيمنننهت ز - سلرة لخنننافا ت جننناريق لخونننهلت لخيزلتينننة لخمظنننلحة -

 .54ت ص 1222لخيظرزيةت 
26
درلطة ف  جانهر لخحزكنة لخهطيينة لخيزلتينةت بينز تت دلر  - لطماعيال لحما ياغ ت حزكة رشيا عاخ  لخريي  -

 .51ت ص 1294لخاليية خلا اعة  لخيشزت 
29
 .141ص  لخمظار  فظهت -
22
 -1224حز فهنا لخحاريطينة  اذارهنا لخظنل ية  -ييز  ع ا لخزسلا ع ا لخنارلج ت لاحرنا  لخيزفينة فن  لخينزلا -

 . 124 -122ت ص 2002لية لخحزبيةت جا ية لخوادطيةت ت رطاخة  اجظحيز غيز  يشهرةت تظ، لخحاريقت ك1259
22
لخينزلا فن  لخحناريقت بغنالدت  -د. جهاد طاخي لخيمزت عهنا لاطنحويط لخنهطي  لخشنرل    ل يند.  ظفز ع ا هللا -

 . 912 -905ت ص 1223ة خلا اعةت دلر لخحزي
30
 .141د. رجاء لخطاا ت  ظار طابقت ص  -
31
 .146-145ص  لخمظار  فظهت -
32
 . 53ت ص خمظار  فظهل -
33
د. خافن  جيفننز فنزز ع ننا هللات ع نا لخمحظننن لخظنيا ا  د را فنن  جناريق لخيننزلا لخظياطن  لخمياطننزت بغننالدت  -

  .222اا لخيزبيةت دتت ص ظو رح ة ي
34
للطباعد  دلعربيد دلدذدربغدذدد ت 1ع لخيزلت ت زجاطيض لخ ي - سلرة لخافا ت جاريق لخوهلت لخيزلتية لخمظلحة -

 .126ص   1896
35
 .63-62د. رجاء لخطاا ت  ظار طابقت ص  -
36
ت ص 1222ت بغنالدت دلر لخشنس ا لخروافينة لخيا نةت 9ت ط6ع ا لخزسلا لخحظي ت جاريق لخهسلرلت لخيزلتيةت ز -

123. 
39
 ة  فظها.حفلخمظار  فظهت لخظ -
32
ت خيناات دلر لخحرمنةت 1241 -1202د.حاس    يا لحما لخا رمت لخض اط لخيزلتيها  جيطيض لخا خة لخوه ينة  -

 .229 -226ت ص 2012
32
ودلتىزيد، ودلنشدرللطباعد دلتندىيربيروت  1جدلهىي  عندلبحج-دلعردقي دلشخصي  ، لخحيارمتلبزلهي -

 . 125ص   2113
40
ت لخي نن ت  سطظننة دلر 1252-1221لحننالخ   ننسل زلت  - يننذر جننهلد  ننزسةت لخيهننا لخملرنن  فنن  لخيننزلا -

 .160-152ت ص 2005سيعت لخشهزلء خليشز  لخحه
41
 -1233 د را فنن  طياطننة لخيننزلا فنن  لخم نناخين لخننالخل   لخطننارج   –خافنن  جيفننز فننززت لخملننك غنناسمد.  -

 .92ت 93ت ص 1229ت بغالدت  رح ة لخيوظة لخيزبيةت 1232
42
 .25ص  لخمظار  فظهت -
43
 . 621 -622 ت ص1223ت ت لخيزلا ف  لخحاريقت بغالدت دلر لخحزية خلا اعة  مهعة باحرين -
44
ت 1220-1220لخحزكننات لخماركظننية  -طننيا لخطزطنناات طننفحات  ننن جنناريق لخيننزلا لخظياطنن  لخحننايد -

 .25ت ص 2001بيز تت  سطظة لخميارف خلما هعاتت 
45
 . 206 -201ص  ظار طابقت ا  حمهدم لخظا هكت حظ -
46
زلتية ف  لخيها لخملرن  لخشلرنالت ع ا لخزسلا لخحظي  )جمع  جظيي (ت لاطهط لخزطمية خحاريق لخهسلرلت لخي -

 .133ت ص 2014ت بيز تت دلر لخزلفاين خلا اعة  لخيشز  لخحهسيعت 2ط
49
أ.د. يحيق كاح، لخميمهرمت طه لخهاشم    شاطه لخيظرزم  لخظياط  ف  لخيهاين لخيرما   لخمحيخز  لخملرن   -

 .130 -122 ت ص2014ت لخحلةت دلر لخفزلت خلروافة  لاعي ت 1252لخيزلت  ححق عا  
42
 .36ت ص 1222رجال لخا خة  لا ظاات خياات   زة عظا  لخظييات  -دة. عظمث لخظييات  هرم لخظييا -
42
جناريق طياطن ت جزجمنة  ظنافق  يمناا لحمنات بغنالدت  سطظنة  ظنز  -د. عايا د يشات عزلا لخحو ة لخملرينة -

 . 264ت ص 2012زلت ت  زجضق خلرحا  لخي
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50
دلعربيدد دلددذدربغددذدد ت 3 سلرة لخننافا   لخموننز لخيننا ت ز -هلت لخيزلتيننة لخمظننلحة سلرة لخننافا ت جنناريق لخونن -

 . 119 -116ص ت 1881للطباع  
51
خمحات عن  ضع لخيزلا  يذ جيطنيض  -أ.د.  حما حظين لخشبيام )لعالد  جحويق(ت  ذكزلت رو ف لخ حزل   -

 .290ت ص 2002ة خلارلطات  لخيشزت ت بيز تت لخمسطظة لخيزبي1263 خغاية عا   1220لخحر، لخهطي  عا  
52
ت بغنالدت دلر 1252أ.د. جمية عليهم لخطفاج ت علن  جنهدة لاينهب   د را فن  لخظياطنة لخيزلتينة ححنق عنا   -

 . 161ت ص 2014ا اات   رح ة ع
53
د.  حما حظين لخشبيام )كحابة  جحويق(ت بغنالدت  سطظنة لخمنا    ما حظين لخازيح ت  ذكزلت لخازيح  ح -

 . 149ت 141ت ص 2006    لخروافة  لخفيهاتخيعي
54
درلطننة جاريطيننةت بغننالدت دلر  -1245 -1232أ.د. ع ننا لخشهننزة لخ ننهرل  ت لخحينناة لخ زخما يننة فنن  لخيننزلا  -

 .22ت 20ت ص 2004لخشس ا لخروافية لخيا ةت 
55
 . 21ص  ظار طابقت لطماعيال لحما ياغ ت  -
56
 .42-42ص ظار طابقت لخرا  ت  خرحا ت ل2لخحش  لخشيهع ت ط -حيا بااطهت لخيزلا -
59
ت ص 1222ت بغنالدت دلر لخشنس ا لخروافينة لخيا نةت 9ت ط9ع ا لخزسلا لخحظي ت جاريق لخهسلرلت لخيزلتيةت ز -

224-225. 
52
درلطة جاريطية جحليلية  ذارويةت لخوناهزةت  رح نة  نابهخ ت  - حما حمام لخ يفزمت ل وي  لخهط  ف  لخيزلا -

 .93 -92ت ص 2000
52
- Haddad, George, Revolution and Military Rule – in the middle east: The 

Arab state, Robert speller, USA, 1971, P 75-77. 
60
ت رطناخة  اجظنحيز 1253 -1221طيا هادم ع ادة لخحل ت لاتظاء لخظياط  ف  جناريق لخينزلا لخمياطنز  -

 . 129 -126ت ص 2015ه  لا ظا يةت جا ية بابالت غيز  يشهرةت تظ، لخحاريقت كلية لخحزبية خليل
61
درلطة ف  لج اهات لخحر،ت خياات دلر لخحرمة خلا اعة  لخيشز  -1252 -1220طلي، لخحظي ت روطاء لخيزلا  -

 . 396ت ص 1222 لخحهسيعت 
62
-1232 ينة لطا ة ع ا لخزحمن  يماا لخا رمت لخييتات لخيزلتية لا زيرينة فن  طنيهلت لخحنز  لخياخمينة لخرا -

 .224-221ت ص 2006ت بغالدت  ا ية لخزفاات 1245
63
ت بينز تت 1252 -1242عماد  يمة لخي ادمت رفيث لخحاز طزم   شاطه لخيظنرزم  لخظياطن  فن  لخينزلا  -

 .65ت ص 2002لخالر لخيزبية خلمهطهعاتت 
64
لخنيض لخرا نال  -1252 جمنهس 14لخنذلكزة لخحاريطينة خرنهرة  -خلفينات  ذنارق-خليال لبنزلهي، حظنينت لا حنزلف -

 .195ت ص 1229خهتارع لخيا ة لخح   شزت علق حلوات ف  افاا عزبيةت بغالدت دلر خشس ا لخروافية لخيا ةت 
65
لخيزبينة ححنق  -د. خيلق ياطين حظين لا يزت  هرم طييا  د را ف  حل  بغنالد  لذنزا فن  لخييتنات لخيزلتينة -

 .134 -133ت ص 2002ت بغالدت  رح ة لخيوظة لخيزبيةت 1252عا  
66
لخذلكزة لخحاريطية  -جيظي، لخض اط لاحزلر - ح  لخاين ع ا لخحميات لخطلفية لخظياطية  لخحيظيميةلخيويا لخزكن.  -

لخيض لخرا ال خهتارع لخيا ة لخح   شزت علق حلوات ف  افاا عزبينةت بغنالدت دلر خشنس ا  -1252جمهس  14خرهرة 

 .16 -12ت ص 1229لخروافية لخيا ةت 

 

 

 المصادر والمراجع
 الكتب العربية -أول
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 لمطباعػة التنػوير بيػروت، ،1ج اليويػة، عف البحث -العراقية الشخصية الحيدري، ابراىيـ -1
 .9912 والتوزيع، والنشر

، بيػػروت، دار 9، ج1241 -1291ابػػو خمػػدوف سػػاطع الحصػػري، مػػذكراتي فػػي العػػراؽ  -9
 .1211الطميعة، 

 الحػػػػرب سػػػػنوات فػػػػي االمريكيػػػػة العراقيػػػػة القػػػػاتالع الػػػػدوري، نعمػػػػاف الػػػػرحمف عبػػػػد اسػػػػامة -2
 .9991 الرفاه، مطبعة بغداد، ،1249-1222 الثانية العالمية

 الوطنيػػة الحركػػة تطػػور فػػي دراسػػة -الكيالنػػي عػػالي رشػػيد حركػػة يػػاغي، احمػػد اسػػماعيؿ -4
 .1214 والنشر، لمطباعة الطميعة دار بيروت، العراقية،

، 1291 -1211ي ظػؿ االحػتالؿ البريطػاني أياد طارؽ خضير الدليمي، مدينػة بغػداد فػ -9
 .9912بغداد، ديواف الوقؼ السني، 

 عػػاـ حتػػى العراقيػػة السياسػػة فػػي ودوره االيػػوبي جػػودة عمػػي الخفػػاجي، عميػػوي جمعػػة. د.أ -1
 .9914 عدناف، ومكتبة دار بغداد، ،1291

 -1291 القوميػػػػػة الدولػػػػػة وتأسػػػػػيس العراقيػػػػػوف الضػػػػػباط الػػػػػدوري، احمػػػػػد مجيػػػػػد حػػػػػاـز. د -1
 .9919 الحكمة، دار لندف، ،1241

 وقضػية 1221 عػاـ صدقي بكر انقالب في ودوره غازي الممؾ الساموؾ، حمودي حساـ -1
 االنقػػالب، عمػػى وأثرىػػا يونػاني خػػادـ مػػف وزواجيػا غػػازي الممػػؾ أخػت عػػزة االميػػرة ىػروب

 .9999 لمموسوعات، العربية الدار بيروت،

 الثقافػػػػة دار قػػػػـ، ،1229-1214 العػػػػراؽ فػػػػي القوميػػػػة والدولػػػػة الشػػػػيعة العمػػػػوي، حسػػػػف -2
 .1229 والنشر، لمطباعة

 قصػػػة االنسػػػاف الثػػػائر -1211 -1111 الخػػػواـ الشػػػيخ االعرجػػػي، حسػػػف حمػػػيـ -19
 المحجػػػة دار بيػػػروت، ،9ط والتخمػػػؼ، القيػػػر ظػػػروؼ ظػػػؿ فػػػي والتعسػػػؼ التبعيػػػة تحػػػدي

 .9911 والتوزيع، والنشر لمطباعة البيضاء

 14 لثػػػورة التاريخيػػػة الػػػذاكرة -ائؽوثػػػ خمفيػػػات-االنحػػػراؼ حسػػػيف، ابػػػراىيـ خميػػػؿ -11
 عربيػػة، آفػػاؽ فػػي حمقػػات عمػػى نشػػرت التػػي النػػدوة لوقػػائع الكامػػؿ الػػنص -1291 تمػػوز

 .1211 العامة، الثقافية لشؤوف دار بغداد،
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 العربيػة الػدار بيػروت، الممكػي، العيد مف عراقية شخصيات العمري، اميف خيري -19
 .9991 لمموسوعات،

تأسػيس الجػيش العراقػي وتطػور دوره السياسػػي  د. رجػاء حسػيف حسػني الخطػاب، -12
 .1212، بغداد، دار الحرية، 1241-1291مف 

 عػػػاـ حتػػػى الػػػوطني ودوره سػػػكر الحػػػاج الواحػػػد عبػػػد الطػػػائي، عبػػػاس صػػػالح. د -14
 .9914 الميزاف، مطبعة النجؼ، ،1291

دراسة  -1241 -1299أ.د. فاروؽ صالح العمر، العالقات العراقية البريطانية  -19
 .9914، بيروت، دار ومكتبة البصائر لمطباعة والنشر والتوزيع، 9وتوثيؽ، ط

فاطمة صادؽ عباس السعدي، صالح جبر ودوره السياسي في العػراؽ حتػى عػاـ  -11
 .9991، بغداد، دار الشؤوف الثقافية العامة، 1291

د. قػػيس جػػواد عمػػي الغريػػري، رشػػيد عػػالي الكيالنػػي ودوره فػػي السياسػػة العراقيػػة  -11
 .9991اد، شركة دار الحوراء لمتجارة والطباعة والنشر، ، بغد1219 -1129

دراسػػػة فػػػي اتجاىػػػات الحكػػػـ،  -1291 -1299سػػػميـ الحسػػػني، رؤسػػػاء العػػػراؽ  -11
  .1229لندف، دار الحكمة لمطباعة والنشر والتوزيع، 

عبد الرزاؽ الحسني )جمع وتصنيؼ(، االصوؿ الرسمية لتاريخ الػوزارات العراقيػة  -12
 .9914، بيروت، دار الرافديف لمطباعة والنشر والتوزيع، 9ؿ، طفي العيد الممكي الزائ

، بغػػداد، دار الشػػؤوف الثقافيػػة العامػػة، 1، ط4، تػػاريخ الػػوزارات العراقيػػة، ج=== -99
1211. 

، بغػػداد، دار الشػػؤوف الثقافيػػة العامػػة، 1، ط1، تػػاريخ الػػوزارات العراقيػػة، ج=== -91
1211. 

 العامػػة، الثقافيػػة الشػػؤوف دار داد،بغػػ ،1ط ،1ج العراقيػػة، الػػوزارات تػػاريخ ===، -99
1211. 

دراسػة  -1249 -1222أ.د. عبد الزىرة الجوراني، الحيػاة البرلمانيػة فػي العػراؽ  -92
 .9994تاريخية، بغداد، دار الشؤوف الثقافية العامة، 
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رجػػؿ الدولػػة واالنسػػاف، لنػػدف، مبػػرة عصػػاـ  -دة. عصػػمت السػػعيد، نػػوري السػػعيد -94
 .1229السعيد، 

سوسػػيولوجيا المؤسسػػة  -لدولػػة والمجتمػػع فػػي العػػراؽ المعاصػػرعمػػي وتػػوت، اد.  -99
 . 9991، بيروت، مركز دراسات المشرؽ العربي، 9992-1291السياسية في العراؽ 

 -1214 العػػػػراؽ عشػػػػائر تجػػػػاه البريطانيػػػػة السياسػػػػة اهلل، عبػػػػد يوسػػػػؼ عمػػػار. د -91
 .9912 العربية، الثقافة عاصمة بغداد مشروع اصدارات بغداد، ،1249

ماد عبد السالـ رؤوؼ )اعداد وتعميؽ وتقديـ(، مذكرات عبد المجيػد محمػود د. ع -91
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 .9919ونشر وتوزيع، 
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 تطىر احلرف والصناعات الشعبية وامكانية تسىيقها
 

 تماضر عبد الجبار ابراهيمأ.م.د.                                                    
 بية االساسية/الجامعة المستنصريةكمية التر                                              

 المستخمص:
 بجعبتيا تحمؿ اليدوية بية اىمية كبيرة, اذ اف الحرؼالشع تعد دراسة الحرؼ والصناعات

 اسيؿ فتعد, المحيط البيئة ضمف ومف متوارثة وألنيا شعبيو, ثقافيو ىوية فيي, العطاء مف الكثير
 يقتنييا حيث لمببلد سفيرة ىي وايضا, والفقر البطالة مشاكؿ مف الكثير فتحؿ بيا, لمعامميف وأقرب
 . لمخارج تصديرىا يتـ لسمعو تتحوؿو , العالـ أنحاء إلى السياح

الحرؼ التقميدية منظومة عممية وثقافية, انيا طرائؽ وفنوف لصناعات مختمفة, تنشأ عادة 
عف مثاؿ القديـ, ويحور فييا الحرفيوف حينا بعد حيف, وقد تنوعت اساليب االداء عبر العصور 

 التغير والتحوؿ.   تبعا لما يطرأ عمى المجتمع بعاداتو وتقاليده واحتياجاتو مف 
اف دراسة الحرؼ مف وجية نظر انتروبولوجية مع االطبللة التاريخية عمى بنية ىذه 

 الحرؼ تسيـ في فيـ طبيعة الحياة في مجتمعاتنا.
Abstract 

The study of folk crafts and industries of great importance, as the 
crafts carry Bdjaptha a lot of tender, it is a cultural identity of the 
popular, and it is inherited and from within the ocean environment, Vtad 
easier and closer to their employees, will be resolved a lot of 
unemployment and poverty problems, and also is the ambassador of 
the country where he acquired tourists Around the world, and become a 
commodity exported abroad. 

Traditional crafts process and cultural system, it's methods and 
arts for various industries, usually arise from the old example, and 
distorts the craftsmen at times after a while, varied methods of 
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performance through the ages, depending on what occurs to society 
Avadath, traditions and needs of change and transformation. 

Studying the character from an anthropological point of view with 
a historical look at the structure of the letter contributes to an 
understanding of the nature of life in our societies. 

 
 الفصل االول: مفهوم الحرف والصناعات الشعبية:

الحرؼ اليدوية أو الصناعات التقميدية ىي الصناعات المعتمدة عمى اليد أو باستخداـ 
 اذ أنياينطبؽ المصطمح عمى الوسائؿ التقميدية لصناعة السمع،  كذلؾو  ,األدوات البسيطة فقط

 والجميمة, المفيدة األشياء صنع اي يدويًا، ءاألشيا صنع في التفنف عمى القدرة أو الخاصة الميارة
يميز مصطمح الحرفية  , والذيأىمية ثقافية ودينية اكوف لي ,مف أىـ معايير الحرؼ ىي الفرديةو 

السمع اليدوية عموما العمؿ األكثر تقميدية،  دتعو  .' اليدوية' مف الفئة المستخدمة بشكؿ متكرر
 اآلالت الصناعية. التي تستخدـ الصناعة التقميديةب مقارنة

اف تحوؿ اشكاؿ المادة االولية الى سمع لبلستخداـ المنزلي جاء في سياؽ االقتصاد 
القائـ عمى االكتفاء الذاتي, ثـ تحوؿ مع الزمف الى سمعة لمتبادؿ في مجاؿ السوؽ, وبرز الحرفي 
المتخصص, أي حرفي القرية الذي يعمؿ في مشغؿ خاص وبأدوات عمؿ بسيطة لكي يمبي 
حاجات المجموعة التي ينتمي الييا. وتبل ذلؾ الحرفي المصنع الذي بدا باستخداـ ادوات  اكثر 
تعقيدا او مكننة باالعتماد الى حد بعيد عمى الطاقة المتوفرة. وتبل ذلؾ العامؿ المتخصص الذي 
يعمؿ باستخداـ وتسيير الة في منشآت صناعية, ىنا العامؿ ماجور يعمؿ داخؿ مؤسسة حيث 

ئؿ االفعاؿ منفصمة عف الفاعميف, يدير الة فقط اذ يقوـ بعمؿ جزئي او كمي خارج نطاؽ وسا
 .(1)االبداع الشخصي

 التي واألعماؿ الميف أىـ مف واحدة والشعبية اليدوية التقميدية الحرفية الصناعات تعد
 اليوية فم جزء أنيا كما لممجتمعات، االجتماعي والنسيج التكويف مف وجزء األجياؿ, تتوارثيا
 مف الحاضر بروح يربطيا وما القديـ( )التاريخ الماضي أصالة تعكس التي الثقافية الوطنية
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 المنتجة لمدولة الوطنية اليوية جوانب عمى داللة ذات الحرفية المنتجات بعض عبلقة, اذ أف
 اليدوية. والصناعات لمحرؼ

 معنويا، او ماديا فكا سواء البشري العقؿ مصدره انتاج كؿ ىي اليدوية الصناعات
 الحرؼ في ما لعمؿ تقيد معينة موارد ذات طبيعية بيئة مع خاصة جماعة تفاعؿ اخر وبتعبير

 جغرافية بيئة عف حرفيا في تختمؼ خاصة جغرافية منطقة في الناس مف نفر يزواليا التي
 .(2)اخرى

, ياتالموبيم صناعة, العظاـ نحت, الخرز أشغاؿ: يمي ما اليدوية الحرف تتضمن 
 وأي الفوتوغرافية والصور والورؽ والقماش البذور استخداـ تتضمف وقد)  كوالج, السفف صناعة

, الحياكة, البستنة, المنسوجات(, واأللومنيوـ الفضة) المعادف عمى النقش, الكروشيو(, أخرى مواد
 فف ,والخزؼ الفخار صناعة, التطريز, الفسيفساء, المعدنية األدوات صنع, المطعـ الخشب
, الدمى صناعة(, حقيقية زىور وبتبلت أوراؽ باستخداـ)  المجففة الزىور لوحات صناعة
 الزجاج, الغزؿ, األحذية صناعة, الخياطة, مصغر نموذج, سرج(, نوـ لحاؼ) المحؼ تضريب
 . خشبية مشغوالت, الخشب حفر فف, بيوغراؼ, المموف

 وقيماً  ثميناً  ثقافياً  ورصيداً  متميزة مةعبل تمثؿ األجياؿ عبر المتوارثة التقميدية الحرؼ أف
 بطبيعة كثيراً  تأثرت اليدوية الحرؼ منتجات مف عدداً  أف خاصة المجتمع وحضارة أصالة يعكس
 العراق في فمثلا . الفرد احتياجات مع لتتناسب المنتجات سخرت التي اليومية والمعيشة المكاف
 مكاف مف وتختمؼ والجنوب الوسط اىؿ رؼح عف تختمؼ الشمالية المنطقة في الشائعة الحرؼ

 والصياغة والنجارة الحدادة مثبل ىي والصناعات. احداثيا وتبايف البيئة باختبلؼ اخر الى
 الصناعة وادوات باالت وممارستو تعاطيو عمى يستعاف ما وىي الشعبية، الصناعات مف وغيرىا

 العراؽ في الصناعات دراسة تتبعي مف الف العممية، الدراسة طريؽ عف تعممو ويكوف الشعبية،
 الجغرافية القطر طبيعة اختبلؼ الى ذلؾ ومرد التنوع، كثيرة كونيا مف نابع وذلؾ اىميتيا يدرؾ

 في الموجودة فالصناعات اخرى, ما دوف منطقة في سكانو وكثافة االولية ومواده والمناخية
 نشاىد قد بؿ ال مالية،الش المنطقة في عميو ىي عما تختمؼ العراؽ وجنوب وسط منطقتي
 .  الشمالية المنطقة في كما واحدة جغرافية بيئة في واخرى صناعة بيف واضحا اختبلفا
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 مناطؽ)  والقصب البردي ومادة النخيؿ اشجار حيث الجنوب من العراق منطقة ففي
 عف فضبل ، المائية الزوارؽ ، االطباؽ ، الحصراف ، السبلؿ لصناعة تستعمؿ وىي(  االىوار

 والسجاد، كالبسط الصوفية صناعاتيا اىـ فاف الوسطى المنطقة في اما. الصوفية الصناعات
 مقالع حيث الشمالية المنطقة وفي. والفخاريات والنحاسيات التزجيج بصناعة اشتيرت فأنيا

 صناعاتيا جانب الى الخشب، عمى والحفر النحت في اشتيرت فقد والغابات والجباؿ االحجار
 والبسط كالسجاد الصوفية والصناعة شكميا في والجيدة بعطائيا الغزيرة الفخار ةكصناع االخرى

 . (3)(الجبف)ب محميا المعروؼ المباد) المضغوط الصوؼ فصناعة تكف لـ واف منسوجة كانت اف
 المطعمة الفضة صناعة ىي تمؾ شعبية، وصناعة يدوية بحرفة العراؽ ينفرد يكاد كما

 كؿ وانتاجيا النيضة عصر في الحديثة اآلالت دخوؿ الصابئة, اال اف ةطائف تؤدييا التي بالمينا
 فشيئا, شيئا واالندثار واالنكماش االنحسار الى التقميدية الصناعات بتمؾ ادت وجديد جيد ىو ما
 ضمير عف البعد كؿ بعيد جديد اسموب في سائدة كانت التي واالوزاف المقاييس كؿ ابدلت اذ

 فتوقؼ السابقة, اجيالو وروح روحو عمؽ مف النابعة الصناعات بتمؾ المتمثؿ الشعب واحساس
 ىذه مف نطمبو والذي عسيرة, بصورة بإنتاجيا تسير االخرى وبقيت االنتاج عف بعضيا

 .ذاتيا االمة تراث عمى الحفاظ بالتالي ىو والسمات االصالة تمؾ عمى تحافظ باف الصناعات
 الصناعات ىذه وتراجع الحاؿ واقع عف ديةالتقمي الصناعات وأصحاب الحرفيوف يعبر

 وأحياناً  فردية بمحاوالت واألصالة التراث حماية تحاوؿ بسيطة فئة عمى مقتصرة أصبحت التي
 . (4)جماعية

 مف يميزه ما بمد ولكؿ والمتعددة، والمتنوعة الحرفية بصناعاتيا غنية العربية اف الدوؿ
 عف الشباب البتعاد نتيجة مجيوالً  مصيراً  لتقميديةا اليدوية الحرؼ تواجو ولكف, الصناعات تمؾ

 غياب ظؿ في والسيما لبلنقراض عرضة يجعميا ما, ليا داعمة جيات وجود وعدـ ممارستيا
 الحديثة والمعدات التقنية ظؿ في األدوات ونوع العمؿ تغير أف كما. الجيدة السوؽ أو التسويؽ
 التفكير أصبح حيث الفت، بشكؿ تراجعيا أو التقميدية الصناعات بعض اختفاء في مؤثر عامؿ
 بيا تشتغؿ جديدة أجياؿ توافر عدـ عنو نتج ما, ربحاً  أكثر أعماؿ عف البحث في ينصب
 باعتبارىا والتقميدية الحرفية الصناعات حماية أىمية تأتي ىنا الضروري مف لذلؾ, وتتعمميا
 .عميو المحافظة يجب العصور عبر وحضاري ثقافي موروث
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 ة الحرفة الشعبية من االفضل االنطلق من اعتبارات عدة منها:لدراس
تتميز الحرفة بانتشارىا في المكاف الجغرافي بحيث نجد تحوال مف حرفي القرية الى االنتشار: 

القرية الحرفية. فأي اثر تركة ىذا االنتشار في مستوى البناء االجتماعي؟ حيث ينتمي معظـ 
يتساوى الجميع, وتخؼ حدة الصراعات المحمية وابرزىا الصراع  االفراد الى حرفة واحدة, وىنا

بيف العائبلت, فالعبلقات تأخذ طابع االنتماء الى الحرفة الواحدة وتنشأ عبلقات اجتماعية اساسيا 
اقتصادي وىدفيا التعاوف والمصالح المشتركة, ويدخؿ كذلؾ اثر البيئة الجغرافية مف خبلؿ وجود 

تربة او حيواف, كذلؾ الوسط االقتصادي اثر, فاإلنتاج  الحرفي يتمـ  مواد اولية مف نبات او
ويدعـ قطاعا انتاجيا اخر, فالحرفة تتمـ العمؿ الزراعي او تنتج حرفا ثانية, كؿ ذلؾ في سياؽ 

 .(5)تجاري واندماج تكاممي في بناء اقتصادي واجتماعي
شئيا, وقد تميزت الى جانب القدـ تتميز الحرفة بالقدـ واحيانا لـ تتمكف مف معرفة منالقدم: 

 بازدىارىا في مجاؿ جغرافي واسع طاؿ المناطؽ المجاورة .
نجد حرابا وتغييرا وربما ضمورا كميا لمحرؼ, وىذا يندرج في اليدؼ االساسي في  التغيير:

 تسميط الضوء لمعرفة واقع الحرؼ التقميدية باندثارىا او انحدارىا وضمورىا او تطورىا وازدىارىا,
واية عوامؿ اثرت في ذلؾ؟ فيؿ مف اثر لغياب مؤسسات الدولة التي ينبغي اف ترعي ىذه 
الحرؼ بالدعـ والمساعدة واالعداد واالنتاج والتوجيو؟ بحيث اننا ألنجد مديرية عامة لمشؤوف 
الحرفية كما في معظـ الدوؿ, او تدعـ االستيراد وتخفيض الضرائب, او عدـ السماح بتصدير 

ة يمكف تصنيعيا, ثـ عدـ انشاء تعاونيات حرفية وعدـ ادخاؿ اصحابيا في الضماف مواد اولي
 االجتماعي او الصحي. 

لمسوؽ اىمية في تواجد الحرؼ ونموىا, فالعبلقة بيف السوؽ والحرفة ميمة, فالحرفي  التسويق:
ىكذا بدا بدا بإنتاج فردي ليفي بحاجاتو الخاصة, يصبح حرفي القرية, وبعدىا حرفي المنطقة, و 

االتساع مف الخاص الى العاـ, واالرجح لكؿ مجموعة سكانية حرفيييا, ثـ الحقا بدا االختصاص 
في بعض القرى, مع وجود السوؽ اتسعت دائرة االستيبلؾ ودائرة التبادؿ فزاد االنتاج ثـ الخروج 

لسمعة الى مبدا عف الدائرة االولية في االنتاج بما يعرؼ)بالتوصيات( أي الطمب المسبؽ إلنتاج ا
 . (6)التراكـ بدوف طمب مسبؽ
 مزايا الصناعات الشعبية:
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 مفيد, بشيء الفراغ بمميء واألطفاؿ السيدات عمى وخاصة اجتماعية إيجابيات ليا أف
 بالفراغ والماؿ الصحة وتضييع والكافيات المقاىي عمى الجموس بدؿ والمراىقيف لمرجاؿ وايضا

 . السيئة والعادات
 في اإلنساني واإلبداع الفردية لمميارات مبيرا انموذجا اليدوية والحرؼ اتالصناع تمثؿ
 ىذه في والبديع وابتكار, فني وخياؿ واتقاف ودقة شديدة ميارات تحتاج التي المشغوالت
 اآلالت تدخؿ دوف يدويا لنيايتو بدايتو مف مصنوعا واحدا منتجا تقدـ انيا الحرفية الصناعات
 معطياتيا لتعبر عف الطبيعية البيئة في المتوفرة األولية الخامات تخدـتس انيا كما الحديثة،
 .وثقافتيا

 لمدولة واالبداعية الثقافية اليوية تعكس مرآة تعد اليدوية والصناعات الحرؼ فاف لذا، 
 شعوبيا وأصالة ىويتيا مف كجزء الدوؿ معظـ عميو تحافظ وطنياً  تراثاً  وتعتبر تنتجيا، التي
 الفضة واشغاؿ والتطريز اليدوي والكميـ السجاد صناعة  مثؿ وحضارتيا، تيالعراق ورمزاً 

 .والنحاس
 العاممة االيدي مف الكثير تستخدـ قد ألنيا البطالة محاربة في اليدوية الصناعات تسيـ

 لكبار الفرصة تتيح انيا وكذلؾ بيوتيف، داخؿ فيو العامبلت النساء تستوعب كما تعمما، االقؿ
 ليـ يوفر بما اليدوية بالصناعات لمعمؿ إقامتيـ، مكاف ترؾ يستطيعوف ال ممف ىـغير  أو السف

 .الكريـ لمدخؿ مصدراً 
 وذلؾ النامية الدوؿ مف عدد في األجنبية لمعمبلت جيدا مصدرا اليدوية الصناعات تعد

 السياحة، تنشيط في الفعاؿ دورىا بجانب لمخارج، المصنعة اليدوية المنتجات تصدير خبلؿ مف
 كيدايا، توزيعيا أو كتذكار بيا واالحتفاظ التقميدية المنتجات لشراء والسياح الزوار حيث يقتنييا

 .تراثية فنية قيمة باعتبارىا
 اف غير خصوصياتيا، تقضي اف وكادت الشعوب حياة في مؤثرا دورا العولمة لعبت

 والحضارية الثقافية ابيويتي االحتفاظ في الشعوب صمود في البطولة دور لعبت اليدوية الحرؼ
 .(7)العولمة ىذه فمؾ في الذوباف مف

 :الحرفية الصناعات تواجهها التي العقبات
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 عف انصرفت قد الحديثة االجياؿ فاف الصناعات، عمى الحديثة اآلالت سيطرت أف بعد
 الحرفييف أرباب ىجرىا كما المادية، عوائدىا تدني ظؿ في خاصة اليدوية الحرؼ تعمـ

 .اكبر أرباحا عمييـ تدر اخرى أعماؿ إلى المتمرسيف
 ابتكار دوف واألشكاؿ التصاميـ تكرار  في يتمثؿ أخر تحديا اليدوية الصناعات تواجو

 غياب مشكبلت استمرار مع أصالتو، عمى الحفاظ مع القديـ بتحديث يقوـ جديدة تصاميـ
 .(8)الميمة التراثية الصناعات ىذه انقراض بإمكانية ينذر مما لمنتجاتيا، الجيد التسويؽ

 الفصل الثاني: اهمية الحرف والصناعات الشعبية :
 لئلنسػػػاف، الحية التقاليد عف حقيقياً  تعبيراً  تمػػػثؿ بأنيا اليدوية والصناعات الحرؼ تتمػػػيز

 الحرفييف أف إال واإلبداع, والتجديد التكييؼ المستديمة، لمتنمية الثبلثة األسػػػس عمى تعتمد فيي
 .وترويجيا إنتػػػاجيـ أساليب تطػػػػوير مف تمكنػػيـ التي اإلمػػػكانات دوفيفتق

 شتى في التقميدية والحرؼ الفنوف مف حضارياً  تراثاً  بانو يضـ اإلسبلمي يميز العالـ
 الرغـ عمى بو، التعريؼ مف حقو اآلف حتى يأخذ لـ الغني التراث ىذا ولكف الحياتية، المياديف

قامة القديمة والتصاميـ األنماط اءإحي محاوالت بعض مف  تظير ولذا المتخصصة، المعارض وا 
 .التراث مف النوعي الكـ ليذا الراقي المستوى مع يتناسب عالمي نشاط لتنظيـ اآلف ممحة الحاجة

 داللة ذات الحرفية المنتجات بعض أف في اليدوية والصناعات الحرؼ أىمية تنعكس
 ألىمية عرض يمي وفيما اليدوية، والصناعات لمحرؼ المنتجة لمدولة الوطنية اليوية جوانب عمى

  اليدوية والصناعات الحرؼ
 : والثقافية التاريخية األهمية-1

 يوجد كاف وسمـ( عميو واؿ اهلل الرسوؿ محمد)صمى عيد في أنو إلى التاريخ كتب تشير
 وفضبًل، وعمبلً  عمماً  االدني سادة ىـ والتابعيف والصحابة حرفية، أعماالً  يزاولوف عظماء صحابة
 عند شأنيـ مف ذلؾ يقمؿ ولـ والجزارة والخياطة والحدادة النجارة في وحرفيـ صناعاتيـ وكانت

 مرآة أنيا عمى اليدوية الحرفية الصناعات إلى ينظر عامة الناس, وبصفة عقبلء وال عند اهلل
 كجزء الدوؿ معظـ عميو تحافظ وطنياً  تراثاً  وتعتبر لمبمد، الوطنية اليوية جوانب مف جانباً  تعكس

 0(9)وتطورىا وحضارتيا لعراقتيا ورمزاً  شعوبيا وأصالة ىويتيا مف
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 المستيمؾ، ومستمزمات متطمبات بكؿ تفي قريب ماضي حتى اليدوية الصناعات كانت
 حاجات بتوفير تساىـ واألرياؼ, المدف في السائدة المعيشية األنماط مع متوافقة منتجاتيا وكانت
 جميع في اليومية الحياة مستمزمات وغيرىا مف ومسكف وأثاث ممبس مف المختمفة، افاإلنس

 عميقة تغيرات إلى وأدت العالـ، اجتاحت التي واالجتماعية االقتصادية لمتغيرات وتبعاً  المياديف،
 الصناعات قطاع في العمؿ أنحسر فقد االستيبلؾ, وأنماط األفراد وحاجيات سموكيات في

 مرحمة مف واالنتقاؿ اإلنسانية، المجتمعات بمغتو الذي االقتصادي والنمو التقدـ ضؿوبف اليدوية,
 العالـ في اليدوية الصناعات منتجات تشيد حيث اآللي، التصنيع مرحمة إلى اليدوي اإلنتاج
 منيا أسباب إلى ذلؾ ويعزى اآلالت، باستخداـ المصنعة السمع جانب مف شديداً  تنافساً  اليوـ

 جديدة خاـ مواد اكتشاؼ إلى أضافة الحديثة التقنيات أو إدخاؿ لآلالت العالية نتاجيةاإل القدرات
 أو لمسمع المستيمكيف بعض تفضيؿ زيادة عف فضبلً  المحمية، لمخامات كبديؿ واستخداميا بديمة

 حاجياتو لخدمة ومبلءمتيا سعرىا في انخفاض ذلؾ صاحب إذا السيما آليًا، المصنعة المنتجات
 اليدوية، الصناعات مع التعامؿ لمسألة مختمفة اتجاىات برزت ذلؾ لكؿ ونتيجة أفضؿ. بصورة
 فئة وىناؾ تعديؿ, أو تجديد دوف عميو اإلبقاء وضرورة التراث منظور مف إلييا تنظر فئة فيناؾ
ىماؿ الحديثة الصناعة عجمة في الحرؼ ىذه إدماج ىو صواباً  األكثر أف ترى ثانية  ال ما وا 
 التعامؿ يجب اليدوية الصناعات أف فترى الثالثة الفئة أما تمقائيًا، يندثر أف إلى ماجاإلد يقبؿ
أو  اإلنتاج في سواء لمعمؿ فرصاً  توفر وكصناعة عميو، المحافظة يمـز وطني كتراث معيا

 الفئات بعض رغبات ومع عامة، بصفة المستيمكيف رغبات مع يتبلءـ أف يجب الذي التسويؽ
 مثبًل. كالسواح خاصة بصفة اليدوية المنتجات باقتناء تماـاالى ذات األخرى

 :االجتماعية األهمية-2
 مف الكثير عمييا وتترتب لمطاقة ىدراً  تمثؿ فيي خطيرة, اجتماعية مشكمة البطالة تعتبر

 األمف انفراط إلى وتؤدي الجريمة إلى تقود فالبطالة والمجتمع, الفرد عمى المدمرة اآلثار
لى جتماعي,اال واالستقرار  واالقتصادي االجتماعي النسيج تيدد التي األخرى العوامؿ مف كثير وا 
 عمييا والقضاء الظاىرة ىذه مع التعامؿ فإف بالبطالة، المرتبطة اآلثار ليذه ونظراً  لممجتمع,
 .(10)سواء حد عمى والمتقدمة النامية لمدوؿ والخطط السياسات أولويات مف أصبح
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 العاممة القوى وتعبئة حشد في تساىـ التي المجاالت إحدى اليدوية الصناعات تعد
 االقتصاد عجمة دفع أجؿ مف وذلؾ االقتصادي, النشاط في المشاركة مدى وتحسيف الوطنية,
 الوسائؿ أحد العامبلت النساء الستيعاب الفرصة إتاحة تعتبر السياؽ ىذا وفي التنمية, وتحقيؽ
 اليدؼ. ذلؾ لبموغ اليامة

يجاد العمؿ فرص لزيادة وضعيا يتـ لتيا الخطط تركز ف جديدة، وظائؼ وا   يتـ ما وا 
 الصناعات أف خاصة والنساء، الرجاؿ مف المجتمع لفئات متاحاً  سيكوف وظائؼ مف استحداثو
 في العمؿ معظـ أف السيما فييا، العمؿ عف المرأة تتردد ال التي القطاعات أحد ىي اليدوية
 إمكانية عمى يشتمؿ القطاع ىذا أف يعني مما العمؿ أماكف إلى ؿاالنتقا إلى الحاجة دوف المنزؿ
 المقنعة. البطالة ضمف تعتبر فإنيا تعمؿ لـ إذا والتي المستغمة غير البشرية الموارد كافة تعبئة

 : االقتصادية األهمية-3
 بيف النسبة فإف وغالباً  األفراد، عمى رئيسي بشكؿ اليدوية الصناعات في اإلنتاج يعتمد

 رأس بيف النسبة لتدني ونظرا اليدوية، غير الصناعات مع مقارنة منخفضة والعمالة الماؿ سرأ
 برىنت كما العمؿ, فرص توفير مصادر مف قويا مصدرا القطاع ىذا فأف والعمالة الماؿ

 حيث النامية, الدوؿ مف عدد في األجنبية لمعمبلت جيد مصدر أنيا عمى اليدوية الصناعات
 مف الدوؿ بعض عمييا تحصؿ التي العمبلت إجمالي في كبيرة مساىمة عالقطا ىذا يساىـ
 . يمكف(11)لمدولة السياحة عائدات ضمف ذلؾ ويحتسب الدولة, في المصنعة المنتجات تصدير
 التالي: في اليدوية لمصناعات االقتصادية األىمية تمخيص

 مقارنة أقؿ موارد تخصيص طريؽ عف أكبر عمؿ فرص إيجاد إمكانية .1
 مف كبيرة أعداد وتشغيؿ الستيعاب وقابميتيا األخرى, الصناعات تطمباتبم

 منخفضة. تعميمية بمؤىبلت العاممة القوى
 تستطيع الريفية المناطؽ في المتوفرة وخاصة المحمية الخامات مف االستفادة .2

 األماكف وفي تناسبيا، التي األوقات في الحرفة ممارسة مف بيت وربة كأـ المرأة
 منزؿ . في حتى أو رىاتختا التي

 أثناء التدريب أسموب عمى أساساً  العتمادىا لمتدريب، البلزمة التكاليؼ انخفاض .3
 المعقدة . غير البسيطة لمتقنيات الغالب في استخداميا عف فضبلً  العمؿ
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 أولية, خدمات بيا يتوفر التي وخاصة المناطؽ مختمؼ في االنتشار في المرونة .4
 مف الحد إلى ويؤدي والحضر, الريؼ بيف المتوازنة يةالتنم تحقيؽ إلى يؤدي بما

 . النائية المناطؽ في جديدة إنتاجية مجتمعات ونمو الداخمية, اليجرة ظاىرة
 المستيمؾ وطمب احتياجات وفؽ منتجات تقديـ عمى والقدرة اإلنتاج في المرونة .5

 . (12)السائح أو

 : السياحية األهمية-4
 اليدوية والصناعات الحرؼ قطاع أف الدوؿ بعض في ةالمنشور  الدراسات بعض مف تبيف

 والسياح الزوار تشجيع أسباب إلى ذلؾ ويعزى السياحية, التنمية في وفعاؿ إيجابي بدور يساىـ
 لمحرؼ التراثية القيمة أف كيدايا، توزيعيا أو كتذكار بيا واالحتفاظ التقميدية, المنتجات شراء عمى
 األكثر العامؿ ىو المادي والعائد العالـ، دوؿ كافة في حيةالسيا المناطؽ في بو معترؼ أمر

 ضمف أو بمفردة) سائح أي أف عامة بصورة يبلحظ حيث الحرؼ ىذه بقاء في أىمية
 وتتطمب الدولة. تمؾ مف الحرفية المنتجات اقتناء في رغباتو تكمف دولة ألي زيارتو عند(مجموعة
 ذات حرفية منتجات توفير يمكف حتى اليدوية تالصناعا ودعـ تشجيع عممية السياحية األىمية
 مضاعفة مف البد لذلؾ الشكؿ, أو بالحجـ يتعمؽ فيما سواء مبلئمة وبمواصفات جيدة نوعيات
 والتنسيؽ الجيد يتطمب األجراء وىذا الحرفي, تواجو التي والعقبات لممصاعب والتصدي الجيد
 المجتمع لدى الوعي مستوى تنميو أىمية ذلؾ ومف بالحرؼ، االىتماـ ذات الجيات مف كثير بيف

يجاد الحرؼ, بأىمية  وطريقة والتقديـ العرض أساليب تحسيف مع جديدة، ومنتجات أسواؽ وا 
 لممنتجات والنوعية الجودة في تميز ذلؾ يصاحب أف عمى الحرفية، المنتجات لبعض التغميؼ
 الوسائؿ كافة دعـ مف البد ؾلذل الحرؼ, مجاؿ في العامميف لتدريب فرص توفير ويمـز الحرفية,
 قطاع في النسائية المساىمة ودعـ تشجيع إلى إضافة اليدوية، والصناعات بالحرؼ المتعمقة
 واألسواؽ الورش تطوير عمى أيضاً  والعمؿ والبائعيف, المنتجيف أعداد وزيادة اليدوية, الحرؼ
 النيوض في جيد بشكؿ تسيـ ومتطورة جيده وصناعات حرؼ إلى النياية في لموصوؿ الحرفية,

 . (13)المناطؽ جميع في سياحياً  منيا واالستفادة اليدوية, بالصناعات
 تحققو اف ينتظر وما الصناعة تطور عمى المنعكس التقميدية بالحرؼ الدولة اىتماـ اف

 عمى واضحة داللة يدؿ الدوؿ, تشيدىا التي السياحية الميرجانات عبر الحرؼ ىذه صناعة
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 الى يصؿ اف يمكنو الذي الماضي في تراثنا مف يتجزأ ال جزء انيا كما قميدية,الت الحرؼ اىمية
 سياحيا حرفيـ واستثمار الحرفييف مف المتبقية القميمة القمة حماية يمكف فكيؼ العالمية. درجة

 والؽ الماضي جماؿ بيف يجمع ومضموف معنى ذات حديثة كصناعة واستغبلليا وتطويرىا
 يمتينيا معظميـ يزاؿ ال والذيف اليدوية بالصناعات قديما الصناع اغمب اشتير لقد الحاضر؟

 البيئة عمييا ترتكز كانت التي االساسية الدعائـ احدى التقميدية فالصناعة لو, رزؽ كمورد
 الراىف، الوقت في وتناقصيـ الحرفييف معظـ انحسار رغـ الواحة في االسر ألالؼ االقتصادية

 صناعة مع والفضيات والمجوىرات والمصوغات الذىبية مصنوعاتال فييا الحرؼ ابرز ومف
 والنوافذ االبواب كصناعة والنجاروف الندافوف والقطاطنة والخرازة والدباغة والسيوؼ الخناجر
 الخشبية الصناديؽ وصناعة الجميمة والنقوش والزخارؼ والنخؿ االثؿ اشجار مف الخشبية
 والتنور واالكواب الغرشة والصمحي المصخنو والحب الزير ؿلعم والفخار والكور والشداد واالزياء
 والخوصيات والحصر كالقفاصة السعفية والصناعات وخبانتيا والعباءة المشالح وصناعة
 الصناعات في تبدع اف استطاعت المرأة اف ايضا معروؼ ىو وكما المختمفة, وأشكاليا بانواعيا
 السـ االقط بيدييا تصنع الغنـ راعية البدوية فمثبل اومنزلي وابناءىا اسرتيا ترعى كما اليدوية,
 انتجف والمدن الريف نساء بينما البسط, وتنسج الصوؼ وتغزؿ والقرب والسمف والجبف

 والسفر والمعاطؼ والسبلؿ( السعؼ) الخوصيات صنعت حيث اليومية حياتيف تخدـ صناعات
 كتطريز والحياكة والنجارة الفخارو  والقفاصة بالخيط وليؼ المراد وكذلؾ والمناسؼ والمياؼ
 وتصنيع الحبوب وطحف والعجافة والحناية الربياف وتجفيؼ والفرش والمساند والثياب المبلبس
 تطورت الحرؼ ىذه وكؿ الرقاؽ, كخبز الخبز ومسح المجفؼ والتمر والسموؽ االلباف منتوجات
 في الحرؼ ليذه الناس وحب اقباؿ رغـ يتبلشى بدأ واغمبيا الحديث, العصر متطمبات لتواكب
 .(14)الماضي اصالة معاني تحمؿ ألنو والميرجانات, المواسـ

 الحجرية العصور منذ اإلنساف استخدميا التي اليدوية الحرؼ أىـ مف الفخار فف يعتبر
 في اليدوية والصناعات الحرؼ اشير مف الفخار يعتبر كما والعممية، المنزلية حياتو في

 وقد النيؿ, ووادي الرافديف حضارة عند تاريخ والخزؼ ولمفخار والتقميدية, البدائية المجتمعات
 المخضر والفيروزي واألخضر الميموني واألصفر واألحمر واألصفر األبيض مثؿ ألوانو تميزت
 االستعماؿ سواء األغراض لشتى الخزؼ استعمموا وكذلؾ األحمر, إلى المائؿ البنفسجي وكذلؾ
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 الداخؿ مف العمائر لكسوة والببلط الخزفية الفسيفساء وصنعوا لمزينة, ؼكتح أـ كاألواني اليومي
 الخزفية القطع مف الكثير ووجدت الخزؼ, بفف والمغرب وسوريا ومصر العراؽ واشتير. والخارج
 . العالمية المتاحؼ في العربية

 لزخرفةا في ودقتيا ونقاوتيا ورقتيا لونيا بجماؿ تمتاز والتي الزجاجية التحؼ نرى كذلؾ
 العطور لحفظ الصغيرة القوارير وكذلؾ اليومي لبلستعماؿ والمزىريات واألكواب األواني وتشمؿ
 .(15)واألدوية

 اليدوية: الحرف أهمية-5
 العالـ، دوؿ معظـ في واسع باىتماـ اليدوية والصناعات الشعبية الحرؼ قطاع يحظى

 االجتماعية األىمية لتأكيد والدولية ميميةواإلق الوطنية المستويات عمى المبذولة الجيود وتتزايد
 الجوانب عمى االىتماـ ينحصر وال الدوؿ، غالبية في الوطني التراث مف كجزء لمحرؼ والثقافية
 اإلمكانيات مف االستفادة ألىمية وذلؾ االقتصادية, الجوانب كذلؾ يشمؿ بؿ واالجتماعية الثقافية
 في متميزة ميارات لدييا التي البشرية بالموارد تتعمؽ اإلمكانيات تمؾ كانت سواء المتاحة,
 أو المحمية، البيئة في المتوفرة األولية الخامات مف االستفادة بزيادة تتعمؽ أو الحرفية, األنشطة

 في منيا االستفادة يمكف والتي العبلقة ذات الجيات بعض لدى المتاحة اإلمكانات مف ذلؾ غير
 التقميدية، الصناعات قطاع في الحجـ متوسطة أو صغيرة مشاريع في االستثمار وتفعيؿ تنمية
 في منتجاتيا ألىمية وذلؾ اليدوية، والصناعات الحرؼ قطاع تنمية عمى الدوؿ بعض تركز كما

 .(15)أعدادىـ وزيادة السياح جذب
 

 الفصل الثالث: انواع الصناعات الشعبية في العراق
 :  يمي ما الى العراق في الشعبية صناعتنا تنقسم

 :( والفضة الذهب)  الصياغة  - 1  
 بف خالد الكيمياوي اسـ ورد حيث الكيمياء، عمـ اكتشؼ مف اوؿ ىـ العرب اف المعروؼ

 الكيمياوية التماريف بأجراء قاـ مف اوؿ كاف انو قيؿ والذي(  ىػ 85 عاـ المتوفى) معاوية بف زيد
 ىذه غدت حتى عمييا منيـ الكثير  وقد درج اجدادنا مارسيا التي الحرؼ اقدـ مف اذف فيي ،

 العراؽ زاروا الذيف الرحالة مف الكثير وذكرىا ببلدنا، في المتميزة الشعبية حرفنا احدى الحرفة
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 صناعا بغداد في ىناؾ اف:  قاؿ(  ـ 1604)  عاـ في(  تكسيرا) البرتغالي منيـ بالذكر ونخص
 ليـ وكاف الصابئة مف كبير قسـ جانب الى المسمميف مف الصناعة ىذه امر في اختصوا ميرة
 خضعت وقد االىمية، مف جانب عمى كانت المينة ىذه فأمر اذف بيـ، خاص كبيرة سوؽ
 ىذا انعكس وقد الطويؿ, عمرىا لتاريخ نتيجة التطور عامؿ الى كغيرىا المينة ىذه اصوؿ
 عاممي لنا يعكس مما وىذا العراقية, المدف مختمؼ في وانتشارىا صياغتيا اسموب في التطور
 الف فييا, الصاغة وجود مف خالية عراقية مدينة ترى اف العسير مف لذلؾ والتخصص التنافس
 والفضية, الذىبية المصوغات عمى الطمب الزدياد نظرا باإلنتاج مستمرة  بصورة يقوـ الصائغ
 السياح اؾاحتك نتيجة انو القوؿ يمكف كما والموصؿ, والعمارة والكاظمية بغداد مناطقيا اىـ ومف

 كتجسيـ موضوعاتيا في الزخرفية االشكاؿ ذات الصياغة اساليب اتبعوا فقد بالصاغة االجانب
 اتباع عف فضبل ، سامراء ومموية ، بابؿ اسد ، النخمة مثؿ اثارية مواقع او نباتات او حيوانات
 واعماؿ ءوالسودا الزرقاء المينا استعماؿ الى االشارة يمكف كما ، المخرمة الصياغة اسموب
 دبابيس ، االساور ، الخواتـ ، االقراط المصوغات جممة ومف والذىب, الفضة بقطع التطعيـ
 مثؿ الريفي االسموب وسطيا في فيشاع الجنوبية المناطؽ في اما. الشوكات ، السكاكيف ، الشعر

 تخصصال حيث مف الشمالية المنطقة حمي في ذلؾ وقؿ ، الخزاـ ، االساور ، القبلئد ، الحجوؿ
 . (16)بينيما البسيط التشابو بعض ظير واف والزخرفة النقش اسموب في
 

 :  والحياكة النسيج صناعة - 2
 في عريقة لكنيا كانت الصناعة ىذه نشوء تاريخ نعرؼ اف التحديد وجو عمى نستطيع ال

 قعيامو  حوؿ العمماء مف الكثير اختمؼ كما. تأكيد بكؿ الميبلد قبؿ معروفة كانت فقد قدميا,
 وكذلؾ عرفيا, مف اوؿ ىـ والصينييف الصغرى اسيا سكاف اف مف قائؿ رأي فيناؾ االوؿ,
 نستطيع لكننا استعمموىا، قد كانوا الفراعنة مف مموكيـ اف فيقولوف القدماء المصرييف الى بالنسبة
 خمفاتالم بعض عمى العثور نتيجة الصناعة ىذه عرفوا قد كانوا والبابمييف السومرييف اف القوؿ
 اف ذكر فقد الحفريات، اثناء المكتشفة الكتابية النصوص وبعض رسوميـ خمدتيا التي المادية
 مقبرة في عثر كما القيصر، قابمت عندما بابمي صنع مف بسجادة جسميا تمؼ كانت كميوباترا

 اف لنا يتضح القرائف ىذه فمف بابمي، صنع مف سجادة عمى الفارسية المممكة مؤسس الى تعود
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 ىذه بمثؿ متخصصة مجموعة لدييا كانت انيا مف البد شيء كؿ في الخصبة العراؽ رضا
 جاء وقد المفروشات, بيذه عامة والدنيوية خاصة الدينية مؤسساتيا تجييز اجؿ مف الصناعة,

 اف وشاءوا ارضيا اقداميـ وطأة التي االجانب الرحالة مف الكثير لساف عمى بغداد مدينة اسـ
 . وىناؾ ىنا موزعة اليدوية( الجومة) الحياكة آالت مف الكثير ليروا تياازق في يتجولوا

 ايضا الثياب تنتج فيي واالغطية والسجاد البسط انتاج عمى الصناعة ىذه تقتصر ال
 وقد كغطاء، يستعمؿ وما ويمبس يفرش ما كؿ تنتج فيي عميو واسمائيا، اشكاليا بمختمؼ
 السماوة مدينة فتاتي العمؿ، في واالتقاف الجودة مميعا نتيجة سواىا مف اكثر اماكف اشتيرت

 األرز بإنتاج انفردت لكنيا النسيجية المستمزمات مف الكثير تنتج اذ االماكف ىذه قمة عمى
 اصوؿ ووفؽ والبنفسجي االحمر الموف مثؿ الداكنة باأللواف المطرزة االشكاؿ ذات الصوفية
 بيف تجمع التي الجميمة بأشكاليا واسط محافظة يف( الحي)  مدينة اشتيرت كما رائعة, ىندسية
 في ىذا بابؿ محافظة في(  المدحتية)  ومدينة اليندسية, والنقوش والزخارؼ الحيوانات اشكاؿ
 في(  زاخو)  مدينة اشتيرت فقد الشمالية المنطقة في اما الببلد, مف والجنوبية الوسطى مناطقنا
 وخاصة لؤللبسة صناعتيا جانب الى كأغطية يستعمؿ حيث المرعز بصناعة دىوؾ محافظة
 الفرش مف معيف نوع بصناعة نينوى محافظة في الحمدانية منطقة اشتيرت كما الكردية، االزياء
 . (17)المنسوج غير الصوؼ وىو(  الجبف)  ب يعرؼ ما وىو
 
 : النباتية المنسوجات صناعة - 3

 وجدت فقد الفخارية, االواني لصناعة معرفتو قبؿ العراقي قبؿ مف الصناعة ىذه عرفت
 السبلؿ اثار الميبلد قبؿ سنة االؼ ثبلثة حوالي الى تاريخيا يعود والتي الجنوبية اور مدينة في

 كتب الذي ىيرودتس امثاؿ القدامى المؤرخوف ذكره عما ناىيؾ فخارية، اواف عمى مطبوعة
 في مستعمبل كاف دائري صغير قارب وجود الى الواضحة واشارتو العراؽ، احواؿ عف الكثير
 .  القديـ العراؽ انير

 تزود)  انيا سترابو المؤرخ عنيا قاؿ حيث الصناعة ليذه الرئيسي المصدر النخمة تعتبر
 الصناعة ىذه العالـ شعوب مف الكثير مارس وقد( الحبوب ماعدا احتياجاتيـ بجميع البابمييف
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 وليذه فييا النخيؿ اعداد لكثرة نظرا دناببل في االولى المكانة تحتؿ وانيا واليوناف كالروماف
 :  لمعمؿ اساليب اربعة الصناعة

 النباتات. بعض سيقاف او الطرية االشجار واغصاف الحمفاء ومواده:  المؼ -1
 .  النخيؿ وخوص والقصب والخيرزاف الصفصاؼ اشجار اغصاف ومواده:  الضفر -2

 .  والحمفاء البردي سيقاف ومواده:  والتداخؿ المظـ -3
 .  النخيؿ جريد ومواده:  والتداخؿ التشابؾ -4

 جمع) البوراي السبلسؿ، الزنابيؿ، اليدوية، المراوح القمؿ، اغطية تصنع المواد ىذ جميع ومف
وغيرىا,  الكراسي ، االسرة ، المشاحيؼ مثؿ المائية النقؿ وسائط الحبوب، خزف بيوت ،( بارية
 االولية المواد ىذه مثؿ وجود فبلنعداـ الشمالية ؽالمناط اما الجنوبية. العراؽ مناطؽ في ىذا

 السبلؿ، لصناعة والشعير الحنطة سيقاف عمى اعتمد فقد والمناخية الجغرافية الطبيعة بسبب
 ، ىيت في االوؿ النوع انتاج ومناطؽ الصنع, دقيقة وىي التزييف ادوات ، االسفاط ، الحقائب
 . (18)نينوى محافظة ، العميؿ وحماـ ، التأميـ محافظة ، والقرنة االنبار محافظة

 : الفخارية الصناعات - 4
 قبؿ السنيف االؼ الى تمتد فيي الحديثة الحجرية العصور الى الفخار صناعة فترة تعود

 مف التفاتة اوؿ ظيرت وقد. العراقي المتحؼ خزانات في نماذجيا اولى مشاىدة ويمكف الميبلد
 والتجواؿ, التنقؿ حالة بعد االستقرار حياة الى دفعتو التي عةالزرا عرؼ عندما الييا االنساف قبؿ
 ىذه تتحسف بدأت الزمف وبمرور الموتى, ودفف الحبوب خزف في االمر بادئ استعمميا وقد

 المسحة عمييا دخمت اف بعد عدة اشكاؿ عمى فصارت جديدا طريقا اخذت اف بعد الصناعة
 االواني، االباريؽ، القمؿ، اىميا ومف االشكاؿ ختمؼم المزخرفة واشكاليا بألوانيا فاضحت الفنية

 خرماتو طوز منطقة وتتمتع. الببلد مناطؽ في واسعا مكانا تحتؿ وىي والمزىريات الحباب,
 تستعمؿ انيا رغـ الفني الوسط في عالية ومكانة بسمة( وكركوؾ بغداد بيف الطريؽ منتصؼ)

 فيي االمر اوؿ وجودىا حاؿ كاف كما مياليو  لبلستخداـ وليس الزينة ألغراض تنتجو ما كؿ
 ذات بانيا المنطقة ىذه قمؿ وتتميز الحياة, واقع عف غريبة اشكاؿ وذات متنوعة نماذج تنتج

 او مألوفة لحيوانات اشكاؿ وذات مخرمة ومزخرفة، وىي ثبلثة او الواحدة لمقمة( جداريف) طابقيف
 والطيور( االشوري الثور مف مقتبس عمول) المجنحة والثيراف واالسود الفيمة كأشكاؿ منقرضة
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وال  انساف رأس رأسو او لطائر وجناحاىا لحيواف جسمو يكوف كأف مركبة وبأجساـ واالسماؾ
 اشتيرت كما بالذات، صناعيا حتى ال يعرفو والذي الغريب التركيب ىذا لماذا بالضبط نعرؼ
 جدا، رقيقة جدراف ذات القمؿ مف نوع بإنتاج( دىوؾ محافظة)  العمادية منطقة ذلؾ جانب الى

 في بالسماجة فخارىا يمتاز اخرى مناطؽ ىناؾ اف كما( اربيؿ محافظة)  ديانا منطقة وكذلؾ
 . (19)وىيت وبغداد الحمة مدف مثؿ الشكؿ في والبساطة الصنع

 :  الخشبية الصناعات - 5
 فتطمبت رهالستقرا ممحة ضرورة االنساف وجد عندما الييا الحاجة ظيرت قديمة حرفة  

 وجد عندما الييا وما واالبواب, السقوؼ عمؿ في الخشب فدخؿ البيوت يبني اف الجديدة حياتو
 عمؿ في الخشب فدخؿ البيوت, يبني اف الجديدة حياتو فتطمبت الستقراره ممحة ضرورة االنساف
 لعمميا والتدريب التمريف طريؽ عف الحرفة ىذه االنساف يتعمـ الييا، وما واالبواب السقوؼ
 او اساتذة يد عمى االىمية النجارة معامؿ في الطفولة منذ لتعمميا يخضع يزاؿ ال وكاف عمييا,
 بو زودتنا ما احسف ومف الميارة, مرحمة يبمغ اف الى ذلؾ بعد ويقمده االمر أوؿ فيحاكيو ابيو

 باألحجار طعـالم الخشبي السرير القديـ النجار وقابمية ميارة عمى تدؿ والتي االثرية التقنيات
 نصر جمدة عصر الى تاريخيو يعود والذي العراؽ جنوب الواقعة الوركاء مدينة مف الثمينة
  2490 – 2520)  حوالي اورناشو الممؾ عربة الى العائدة والعجمة(  ـ.  ؽ 2500) حوالي

 .  المضمار ىذا في اجدادنا تفنف عمى دليؿ خير فيي بالمسامير والمثبتة المصنوعة(  ـ.ؽ
 المدينة، او القرية في عمؿ ادوات الى اشكاليا حيث مف الخشبية الصناعات تنقسـ

 ،(  المذارة)  المراوح ،(  الحرث آلة)  ، الفداف ، النير العمؿ ادوات ومف البيت وموجودات
 .  وغيرىا المنخؿ ،(  البيدر لدراسة)  الجرجر

 عف الحبوب لفرز تستعمؿ)  والميجنة الجاوف ، الميد فتشمؿ البيت موجودات اما  
 الخشبي المشط مثؿ الزينة وادوات ، المبلعؽ ، الكراسي ، االسرة ، الخشبي الياوف ،(  الشوائب

 ، الناي الموسيقية االدوات ومف ,(  لوازميا و المراة اثاث لحفظ يستعمؿ)  المحمؿ ، الغبلييف ،
 . (20)الدؼ ، الطبمة
 :  الحديدية الصناعات - 6  
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 ، المناجؿ ، المساحي وتشمؿ االرياؼ ومناطؽ القرى بعض في توجد ئيةبدا صناعة
 لمصيد يستعمؿ وما الخيؿ, ركوب ومستمزمات والسيوؼ, كالسكاكيف, القاطعة واآلالت ، الفؤوس

 محافظة) الخصيب وابو النجؼ ومدينة( قار ذي محافظة) الشيوخ سوؽ كالفالة, وتشتير
 .  تالصناعا بيذه بغداد ومدينة( البصرة

 :  الجمدية الصناعات - 7   
 مدينة زار الذي(  نيجيولت)  اليولندي الرحالة لساف عمى الصناعة ىذه ذكر جاء لقد

 واالحزمة االحذية صناعة اصحابيا يمارس محاؿ فييا اف قاؿ حيث قرف مف اكثر قبؿ بغداد
 مف االنواع ذهى تقمصت فقد االف اما ذلؾ، وغير الخيوؿ ومعدات والخناجر السيوؼ واغماد

 . الحديثة االلة ظيور بسبب الصناعة
 :  النحاسية الصناعات - 8 

 والمواد ، البراص مادة عمى(  البرنج) و النحاس معدات عمى عاميا(  الصفر)  اسـ يطمؽ
 االصفر, الموف الى البراص مف والمصنوعة االحمر الموف الى تميؿ النحاس مف المصنوعة
 ىذه اف الى االثرية التقنيات وتشير. والخارصيف النحاس مف ممزوجة سبيكة ىو واالخير
 كما نحاسية  اواف عمى عثر حيث واالشورية البابمية العصور منذ موجودة كانت الصناعة
 الخامات وجود بسبب الموصؿ مدينة في الميبلدي عشر الثالث القرف في الصناعة ىذه ازدىرت

 بغداد اسواؽ في يتجوؿ ومف ليا, الموصؿ حكمت التي زنكي اسرة وتشجيع الخابور منطقة في
 فف انتشر كما ، والبرونزية النحاسية االواني عمى واضحة بصورة الصناعة ىذه فف يرى وكرببلء
 .  القيوة ودالؿ والمزىريات االواني في كما معا كمييما او الفضة او بالنحاس التخريـ

 (: الكاشي)  القرميد صناعة - 9  
 مناطؽ الى وانتشرت العباسية, الفترة في ازدىرت القديمة العراقية اتالصناع تعتبر مف

 كرببلء مدينتي مف كؿ في وقواعدىا اسسيا عمى محافظة وظمت افريقيا, شماؿ وبمداف ايراف
 عدة وتغسؿ تنقى( المزروعة غير)البكر التربة عمى الصناعة ىذه تعتمد االف, حتى والكاظمية

 ذلؾ التربة، بعد لتقوية والحصى الزجاج ومسحوؽ الرمؿ معيا مطويخ عجينة الى تحوؿ ثـ مرات
 الى القوالب بواسطة تقطع ذلؾ بعد التربة، لتقوية والحصى الزجاج ومسحوؽ الرمؿ معيا تقطع
 بطبقة تطمى ثـ ساعة( 12)  لمدة عالية حرارية بدرجة تفخر ثـ الطمب، حسب مختمفة اشكاؿ
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 ويعاد عمييا الزخارؼ ترسـ وبعدىا ساعات(  10)  لفترة الطبلء جفاؼ بعد فخرىا ويعاد لونية
 ذات االندلسية فيي المعروفة النقشات اما. النيائي الشكؿ ليكتسب ساعات( 4) لمدة فخرىا
 زخرفية وحدات مف وتتكوف التركية النقشة وىناؾ الحركة، قوسية واغصاف واوراؽ عوالؽ اشكاؿ
 . بعضيا مع ترتبط وعقد اقواس ؿشك عمى وتكوف اليندية والنقشة ، متناظرة

 قضاء مف العميا سكينيا قرية في الحجريات صناعة مثؿ صغيرة اخرى صناعات توجد
 البصرة مدينة تنفرد كما. وممحقاتيا والشاي القيوة دالؿ اشكاؿ فتنتج لمزينة تستخدـ وىي سنجار
 كالمشحوؼ العديدة ءاالسما ذات االىوار مناطؽ في تستخدـ التي الزوارؽ مف خاص نوع بانتاج
 عممية في واستعماليا( طبعات) الخشب عمى بالنقش كرببلء مدينة اشتيرت كما. وغيرىا والطراد
 .(21) وغيرىا االقمشة طبع

 
 التوصيات : 

 تضع الباحثة التوصيات االتية:
 تتمثؿ شعارات مجرد وليس تُفعؿ أف يجب ميمة خطوة الحرفية الصناعات دعـ أف-1
 التقميدية لممنتجات والترويج والتسويؽ واإلعبلف الدعاية تتضمف استراتيجية خطةب الدعـ خطوات
 المنتديات إلى باإلضافة المختمفة, اإلعبلـ وسائؿ خبلؿ مف والخارجية الداخمية باألسواؽ
 .  وحاضرنا ماضينا مف جزء وأنيا الصناعات ىذه بأىمية تعرؼ التي والمعارض والممتقيات
 بعض الشابة األجياؿ لتعميـ متخصصة وورش برامج تنظيـ إف اخر جانبو مف-2

 األجنبية لمدوؿ بالنسبة الحاؿ ىو كما ودائـ مستمر بشكؿ التقميدية والصناعات اليدوية الحرؼ
 يزيد مما العصر تطوير ليواكب الحرفي المنتج وتطوير توجيو مف أيضاً  بد وال الشباب، يجذب
قباؿ انتشاره مف  . إنتاجو في لمعمؿ الشباب وا 

 أو دراسية شيادات عمى االعتماد دوف يعمموف الحرفيوف أو الصناعة أرباب كاف لقد-3
 تخصيص يمكف التطور ظؿ في واليوـ جد، عف أباً  تتوارث بالخبرة كانت بؿ صناعية، معاىد
 .الحرؼ ىذه لتعمـ المعاىد في دراسية شعب أو تعميـ مراكز

 االندثار مف وحضارتو الوطف اصالة عمى فظتحا حضارية قيمة اليدوية الحرؼ تبقي-4
 أجؿ مف معا والمسؤوليف المتخصصيف جيود لتضافر تحتاج ولكنيا العولمة، معطيات بفعؿ
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 عمييا، التدريب مراكز انشاء بتشجيع المجتمع في االقتصادية في لمكانتيا استعادتيا عمى العمؿ
 الشكؿ عمى تحديث او ابتكار دونما طويمة لسنوات ظمت وأنيا خاصة لتطويرىا خطط ووضع
 .أىميتيا مف قمؿ مما األجياؿ، توارثتو الذي

 دعـ في باإلسراع مطالبة المدني  المجتمع ومؤسسات العربية الدوؿ اف تقديري وفي-5
 المصمميف شباب خبرات مف واالستفادة والكفاءات الميارات وتنمية الخبرات لصقؿ المبادرات
 .ليدويةا الصناعات لتطوير والحرفييف
  بتقديـ الصناعات ىذه تفعيؿ في بدور كبير تسيـ اف يمكنيا الوطنية البنوؾ اف-6

 الحديثة التسويقية بالدراسات وتدعيميا الحرفية المشروعات تدعـ التي التمويمية لمقروض برامج
 الصناعات ىذه اماـ األسواؽ فتح ضرورة مع تسويؽ منتجاتيـ وبيعيا، مف قدر ألكبر يكفؿ بما
 .العالـ عبر منتجاتيا تسويؽ في الصيف تجارب مف االستفادة برع
 

 :الهوامش
(السعد, عبد الجميؿ, الحرؼ والصناعات الشعبية بيف االمس واليوـ والغد, االمارات العربية 1)

 .4,ص2010المتحدة, 
, 2014الكويت,  االندثار, مف ليا منقذ مف ىؿ: التقميدية والصناعات الحرؼ حسيف, جناف, (2)

 .2ص
 .1,ص1981(العابديف, عمي زيف, فف صناعة الحمي الشعبية, القاىرة, 3)
 .2( المصدر نفسو, ص4)
, السنة الثامنة, 12زيف, وظائؼ الحمي الشعبية, مجمة التراث الشعبي, العدد عمي, العابديف (5)

 .12, ص 1977بغداد,
 .4ص, نفسو المصدر (6)
 . 2, ص2016  لمتطوير, االمارات, تحتاج ثقافية صناعات اليدوية السييؿ, سارة, الحرؼ (7)
 .3ص, نفسو المصدر (8)
 .3,ص2015( الرميحي, راشد, االزياء الشعبية في دوؿ مجمس التعاوف الخميجي, االمارات , 9)
 .4ص, نفسو المصدر (10)
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 .5, ص2015(الميماف, محمد ابراىيـ, الحرؼ الشعبية بالمممكة العربية السعودية, الرياض, 11)
 .4ص, نفسو المصدر (12)
 .4ص, نفسو المصدر (13)
(سرحاف , نمر, منيج البحث لدراسة الحرؼ والصناعات الشعبية البدوية, مجمة الثقافة 14)

 . 5, ص2011, البحريف, 4الشعبية, السنة الرابعة, العدد 
 .6ص, نفسو المصدر (15)
 .7ص, نفسو المصدر (16)
, 4الشعبي, السنة التراث مجمة ىمية ومنيج دراستيا,(بزي, عمي, الحرؼ التقميدية: ا17)

 . 6, ص2011, البحريف,12العدد
 .7ص, نفسو المصدر (18)
 . 3-1, س2010(حسف, ىادي منعـ, الصناعات الشعبية في العراؽ, العراؽ, 19)
 .7-4ص, نفسو المصدر (20)
 .10-8ص, نفسو المصدر (21)
 

 المصادر
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ضرورة ملحت لبناء  تعليم ثقافت التسامح
 مستقبل واعد

 

  أ.ـ.د. قتيبة عباس حمد  أ.ـ.د.سرى طو ياسيف
 كمية التربية لمبنات  /الجامعة العراقية

  المستخلص

ىناؾ الكثير مف األمـ عمى سطح الكرة االرضية ، وىذه األمـ تتنوع ثقافاتيا وعاداتيا 
مى اإلنساف فقط ، بؿ تتسـ بو كؿ المخموقات الحية وغير وتقاليدىا ، وىذا التنوع ال يقتصر ع

 الحية .
ومف غير المعقوؿ المطالبة باف يكوف الناس متشابييف متطابقيف ، وليذا السبب يجب 

دراؾ وجود االختالؼ ، وىذه الثقافة ىي ثقافة التسامح .  تعمـ ثقافة قبوؿ اآلخر وا 
Abstract 

There are many nations on the surface of the earth, they challenge 

their culture, customs and traditions, and this diversity is not limited to 

humans only, but all living and non-living creatures. 
It is unreasonable to demand that people be alike and have 

identical diseases 

 

 لغة واصطالحاً  أواًل: التسامح
، وَسَمَح َسمحًا وسماحًا  (1)أجمعت معاجـ المغة العربية عمى اف "التسامح" ىو المساىمة

 (2)؛ ألف وَسُيؿ .
 [.  85] سورة الحجر ،اآلية ((ڭ  ڭ  ڭ ))يقوؿ القرآف الكريـ : 

فما معنى الصفح وما عالقتو بالتسامح ، معنى الصفح :ترؾ المؤاخذة بالذنب ، ومعنى 
 (3) فح ترؾ أثره مف النفس ، وكونو لـ يبؽ أثره في النفس قمة في التسامح .الص
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ىو : التأكيد عمى أىمية احتراـ اآلخريف ، وحقيـ في اعتماد ما والتسامح إصطالحًا 

يشاؤوف ، وعدـ النظر إلييـ بانتقاص ؛ ألنيـ مختمفوف في لغاتيـ ، أو ألوانيـ ، أو دياناتيـ، أو 
، ويقصد أيضًا تسامح الشخص  (4)ر الذي يضمف لمجميع الحؽ في الحياة الكريمة آرائيـ ، األم

  (5) (في األمر ، أي تساىؿ فيو ، ومنو : )ال تتسامح الدولة مع الخونة ، والمتأمريف
 

  (6)" رجؿ سمح ورجاؿ ُسمحاُء " .  قال الفراء   :
 تعػالى : اسػػمحوا لعبػدي ك سػػماحو ومنػو قولػو ) صػػمى اي عميػو وسػػمـ ( جػاء فيػو )) فيقػػوؿ اي   

 .  (7)الى عبادي (( 
ومنو ايضًا . تسامح القوـ تسامحًا ومسامحة ، اي تساىموا في األمر ، إذا تنازلوا بػال مشػاحنة    

 .  (8)أو مضاجرة 
 . (9)قاؿ رسوؿ اي ) صمى اي عميو وسمـ ( : )) السماح رباح والعسر شؤـٌ ((    
 

ما السماحة :  ي ترؾ المضاجرة ونحوىا ،    وحدد الفقياء التسامح بنوعيف : في وا 
  : قاؿ الجرجاني في ذلؾ التسامح في المفظ : – 1

ىو أال يعمـ الغػرض مػف الكػالـ ويحتػاج فػي فيمػو الػى تقػدير لفػظ اخػرى، واسػتعماؿ  –" التسامح 
ـ فوجود العالمة بمعنى المفظ في غير الحقيقة بال قصد عالمة معنوية ، اعتمادًا المعنى في المقا

 .  (10)التسامح " 
يقصػد بػػو العفػػو عنػد المقػػدرة وكظػػـ الغػيض ، والتسػػاىؿ فػػي  التسااامح فااي طرالااة الت  ااار : – 2

 العالقات اإلنسانية واتباع الميونة دوف القسوة مف حكـ التسامح في اإلسالـ .
  (11) قاؿ العمماء : ) المسامحة مندوب إلييا(
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 تسامح ثاناًا: أهماة ال
تقر الديانات السماوية والشرائع االرضية باختالؼ األمـ والشعب وتنوعيا، ومنيا الديف 

   چچ  چ    ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  ڄچ اإلسالمي ، حيث قاؿ القرآف الكريـ : 
]  چ  ژچ    ڈ   ڈ  ڎ  ڎڌ  ڌ  ڍ  ڍ    ڇ  ڇڇ  ڇچ  

 [ 13الحجرات:
ؽ التي تمثمت في التعارؼ ، وىذا يضع لقد حدد القرآف الكريـ الغاية مف إنشاء الخم

الناس عمى قدـ المساواة ، وبالتالي فاف االحتراـ الكامؿ لكؿ الناس ميما تعددت ألوانيـ وعقائدىـ 
وثقافاتيـ ىو تعبير عف المساواة، وىو ما سيقود الى التعاوف ، والتشارؾ في عيش الحياة عمى 

ات بيف األمـ قد تكوف عمى صعيد الشكؿ ىذا الكوكب ، ومف نافمة القوؿ اف ىناؾ اختالف
الخارجي ، أو عمى صعيد الجوىر، وكؿ ذلؾ ليس مدعاة لمتنافر والتقاتؿ والحرب ، لكف ىناؾ 

وجد ضالتو في التعصب والتحزب عمى وفؽ مبررات عرقية أو دينية  مف يسعى لمخراب ، لذلؾ
الواحد ، حيث تـ تقسيـ الديف الى ،أو لونية وسياسية وربما حتى داخؿ العرؽ الواحد ، أو الديف 

 فرؽ وطوائؼ ومذاىب.
وقد شيدت أوربا حاجة ماسة لمتسامح في القرنيف السادس عشر والسابع عشر عمى أثر 
ما شيدتو أوربا مف اشتداد موجة التعصب الديني العدواني وما رافقو مف حروب دينية بيف 

 (12) الطوائؼ المسيحية .
العالـ اإلسالمي حيث شيدنا اندالع وصعود حركات التطرؼ وىذا انتقؿ اآلف الى بمداف 

والتكفير التي احرقت االخضر واليابس ، ودمرت المؤسسات العممية ، والمنشآت الصناعية ، 
 والمراكز البحثية ، والحقوؿ ، وقبؿ كؿ ذلؾ اإلنساف .

في الواقع  وليذا السبب تتجمى ثقافة التسامح كاحدى أىـ الضرورات االنسانية واالخالقية
المعاصر بعد اف انتشرت ظاىرة العنؼ ، وظاىرة تيدـ العالقات االجتماعية عمى كافة االصعدة 

.(13) 
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 ثالثًا: نشر ثلافة التسامح
االسرة ودورىا : لؤلسرة دوـ ميـ في نشر ثقافة التسامح ، وذلؾ عبر تربية ابنائيا  .1

عند حدوث نزاع أو منذ الصغر عمى التسامح في االقواؿ واالفعاؿ وخصوصًا 
شجار بيف الوالديف ، وعندما يتربى األوالد في جو خاٍؿ مف التسمط والتشبث بالرأي 
وتسوده ثقافة منفتحة ، فاف ذلؾ يقوي روح التفيـ لآلراء وبالتالي االبتعاد عف 
التعصب الذي ىو نقيض التسامح ، ومف الميـ اف يعرؼ االبناء اف التسامح ليس 

 (14) ؼ ، وليس ضعفًا بؿ قوة .االنسحاب مف الموق

االبتعاد عف الطائفية : يزخر القرآف الكريـ بآيات كثيرة تحث عمى عدـ الفرقة ،   .2
  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦچ  واألمر بالوحدة ، ومف تمؾ اآليات :

  ٺ  ٺ   ٺ  ڀچ  [ وقولو تعالى :103]آؿ عمراف:  چ   ڃڃ
[ ، اف غمب روح 92] االنبياء :  چ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ

لتعصب ناتج مف التنازع المذىبي والطائفي ، ويمكف تربية المجتمع تربية صحيحة ا
 بعيدة عف كؿ تعصب .

احتراـ االدياف األخرى: مف المؤسؼ أف نرى الكثير مف الناس يدعوف الى   .3
الديمقراطية والعممانية ، لكنيـ في جوىرىـ متعصبوف حتى النخاع ، ومف الميـ 

ريـ يقوؿ اف اي سبحانو ىو مف سيحكـ بيف الناس في االشارة الى إف القرآف الك
     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀچ  اآلخرة لقولو :
  ڦڤ    ڤ  ڤڤ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ
 [ .17] الحج: چ  ڄ  ڦ    ڦ            ڦ

عدـ فرض عقائد معينة : تدعو الدوؿ التي نسمييا ديمقراطية إلى احتراـ العقائد بما  .4
قائد الدينية ، وكذلؾ يدعو القرآف الكريـ إلى عدـ فرض اإليماف ، وذلؾ في ذلؾ الع

 [ .256] البقرة :  چ  ىئمئ  حئ    جئ  یچ  ما يقولو الكتاب الحكيـ :
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التسامح وتبادؿ الرأي : اف تبادؿ الرأي ، وقبوؿ الرأي اآلخر مبدأ يجب ترسيخو  .5
في ىذا المبدأ لوجدناه في  خصوصًا واف الثقافة الدينية تدعو إلى الشورى ، والمتأمؿ

اإلسالـ يؤدي إلى إبراز طبيعة التسامح في شخصية اإلنساف المسمـ، فالشورى 
تقتضي وجود آراء متعددة متفاضمة ال تجد حميا إال في التسامح الذي يذيب عوامؿ 

 (15)التصمب في الرأي والتعصب في المواقؼ.

 رابعًا : التسامح االيجابي
امح بكؿ دفة وعدـ خمطو مع مفاىيـ أخرى يعدىا البعض مف ينبغي تحديد معنى التس

التسامح ، أو محاولة جعؿ التسامح أنواع وأنماط ، وقد يكوف التسامح درجات ومراتب ، لكنو 
 يظؿ ضمف حدود معينة .

وقد توصمت دوؿ العالـ مجتمعة الى الوصوؿ الى معنى التسامح وتعريفو حيف تـ 
دتو منظمة اليونسكو ، وىي منظمة تابعة لؤلمـ المتحدة ُتعنى االتفاؽ عمى إعالف مبادئ اعتم

/تشريف األوؿ/اكتوبر 25بشؤوف التربية والعموـ والثقافة ، وذلؾ في دورتيا الثامنة والعشريف مف 
 (16)، وكاف تعريؼ التسامح ىو: 1995تشريف الثاني /نوفمبر عاـ 16إلى 

قؼ ايجابي يعترؼ بحؽ اآلخريف في التسامح ال يعني التنازؿ أو التساىؿ ، بؿ ىو مو 
 التمتع بحقوؽ اإلنساف وحرياتو ، والتسامح ال يعني قبوؿ المساس بيذه القيـ .

التسامح يقوـ عمى قبوؿ واحتراـ تنوع وثراء ثقافات العالـ ، وىو ما يستوجب االنفتاح 
 روب .واالتصاؿ مع حرية الفكر والمعتقد ، وكؿ ذلؾ يكوف مدخؿ البعاد النزاعات والح

 إف التسامح ىو قاعدة حقوؽ االنساف والتعددية وبالتالي الديمقراطية وسيادة القانوف .
التسامح ال يعني القبوؿ بانتياؾ حقوؽ االنساف ، وبيذا فيو يعارض الظمـ االجتماعي 

 أو اجبار الناس عمى التخمي عف مستحقاتيـ.

 خامسًا : التنشئة االجتماعاة
ؽ قيـ وثقافة التسامح ىو جزء مف التنشئة االجتماعية ، إف تنشئة األطفاؿ عمى وف

والتنشئة االجتماعية ليست مصطمحًا سيؿ التعريؼ ، أو إف لو تعريفًا محددًا بسبب اختالؼ 
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وتبايف النظريات التي تتناوؿ ىذا الميداف ، لكف ىناؾ ما ىو مشترؾ بيف التعريفات ، يتمثؿ في 
 (17) ع ودمج األفراد في ثقافة المجتمع .عممية دمج ثقافة االفراد في المجتم

ويحاوؿ كؿ ذي اختصاص اف يعطي تعريفًا لمتنشئة االجتماعية حسب منظوره ، 
فالفالسفة يروف انيا عممية تحويؿ االنساف بخصائصو الفردية الى كائف اجتماعي ، في حيف 

ما عمماء النفس فأنيـ يراىا عمماء االجتماع عممية يتحقؽ فييا التواصؿ االجتماعي والثقافي ، أ
 يركزوف عمى قابميات الطفؿ االساسية في التعمـ.

وىناؾ مف يمزج بيف مفيوـ التنشئة االجتماعية ومفيوـ التنشئة الثقافية ، حيث ينشأ 
الفرد داخؿ إطار الثقافة ويغرس القيـ الثقافية لممحيط الذي ينتمي إليو ، فتنتقؿ إليو الخبرات مف 

 (18)األبناء . جيؿ اآلباء إلى جيؿ 
وعمى ىذا فاف التنشئة ىي تدريس وتدريب وصقؿ ذلؾ إنيا تعمـ مف الطفؿ وتعميـ تربية 
مف المربي ، وتستمر عممية التنشئة طواؿ عمر االنساف ؛ ألنو يظؿ يتعمـ مف مجتمعو عبر 

منذ التفاعؿ االجتماعي الذي لف يتوقؼ الى نياية العمر ، لكف ىذه التنشئة تبدأ بكؿ االحواؿ 
 الصغر حيث بداية تشكؿ شخصية االنساف في االسرة وبداية التفاعؿ مع المجتمع.

 
 سادسًا: بدايات ثقافة التسامح 

إف غرس ثقافة التسامح يبدأ في عمر مبكر عند اإلنساف ، وفي مرحمة الصغر ، وىذا 
الدائمة ،  الغرس سينمو ويكبر عند الفرد ليتحوؿ الى سموؾ وجزء مف سمات الشخصية االنسانية

 وىذا سينعكس عمى الفرد ليكوف شخصية متفيمة ايجابية متفائمة .
ومف الطبيعي اف يكوف لؤلسرة دور ميـ ، وكذلؾ لآلخروف ولممدرسة فيـ اكثر البيئات 

 تأثيرًا في سموؾ الطفؿ الالحؽ .
عاد عف ودور األسرة يتجمى في اعتماد الوالديف ثقافة الحوار والتفاىـ أماـ االبناء واالبت

التشنج والتعصب ومحاولة فرض الرأي عمى الطرؼ الثاني باية صورة مف الصور ، وكؿ ذلؾ 
سينعكس عمى الطفؿ داخؿ األسرة ، الذي سيعتمد ىذا االسموب ليكوف الطريقة التي ينظر بيا 
لمعالـ الحقًا ، وتكوف منيجو عند مواجيتو آراء معاكسو لرأيو وعبر ذلؾ يتفيـ االختالؼ مع 

 خر .اآل
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وىذا يستمـز اف يكوف االبواف مف االشخاص المنفتحيف ويؤمناف بالتسامح ، فمف غير 
 المعقوؿ اف ابويف يؤمناف بالتعصب يقوماف بتربية أطفاليما عمى التسامح.

إف عممية التربية بثقافة التسامح عممية مركبة تكوف مبنية عمى أسس سميمة وتتحقؽ 
 بالتدريج وليس بصورة فجائية . 

ويبدأ تعميـ التسامح لؤلطفاؿ في سف صغيرة وأساس ىذا أننا جميعًا نخطأ ، فالبد أف 
؛ ألننا سوؼ نجد مف يسامحنا إذا سامحنا غيرنا ، والبيئة االولى بالطبع ىي  (19)نسامح غيرنا

 األسرة ، ويمكف لؤلسرة اف تقـو بما يأتي فيما يخص التحمي بثقافة التسامح .
  ميـ  الطفؿ أىمية تقبؿ اآلخر ؛ وذلؾ ألف كؿ شخص يتميز عف اآلخريف وأنو يتصرؼ تع

 بطريقة مختمفة ، وليذا يجب تفيـ ىذه الحقيقة والتعامؿ معو عمى ىذا األساس .

  اعتماد تربية خاصة تقوـ عمى ترسيخ مبادئ الوسطية واالعتداؿ في معتقداتيـ وأفعاليـ
 (20)المواطنو . واقواليـ وتنمية روح االنتماء و 

  يكوف اآلباء قدوة البناء ، إذ مف غير الممكف اف تطالب األـ مثاًل مف أحد ابنائيا اف ينفذ
توصياتيا في حيف أنيا ال تعمؿ بتمؾ التوصيات ، وال تتوقعي لطفمؾ أف يطبؽ تعاليمؾ 

 (21)مالـ يراؾ تطبيقنيا بنفسؾ وتعتمدينيا نيجًا في حياتؾ.

 عيا لغرس ثقافة التسامح ، وأوؿ ىذه الخطوات يبدأ بغرس إف ىناؾ خطوات يجب اتبا
 .(22)اآليات الكريمة التي تحض عمى العفو والتسامح ثـ تطبيقيا 

  ، تعميـ الطفؿ اف ال يحصر تفكيره باالنتقاـ والقصاص في مشاجراتو  وعراكو مع اقرانو
 فيناؾ الكثير مف الخالفات يمكف حميا بالتفاىـ والعفو والتسامح .

 ية تعميـ اف يكوف اجتماعيًا يختمط باآلخريف ، فذلؾ يتيح لو اف يتعرؼ عمى التنوع أىم
 واالختالؼ .

  مف معارفو وخبراتو ومياراتو في 33مف الميـ اف تعرؼ العائالت أف الطفؿ يكتسب %
% مف خبراتو في الثالثة عشرة مف عمره ، ويصؿ ىذا 75السادسة مف عمره ، ويحقؽ 

 (23)ي الثامنة عشرة مف العمر. االكتساب الى أتمو ف
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  مف وزنو عندما يكوف 90يشير عمماء البيولوجيا الى اف دماغ الطفؿ يصؿ الى نحو %
 الطفؿ في الخامسة عشرة مف عمره . 

  مف الميـ االشارة الى إف الحياة االجتماعية العربية مبنية في إطار سمسمة مترابطة مف
ء واألخوة واألخوات ، الكبير ، والصغير ، عالقات التسمط والرضوخ بيف األب واالبنا

 (24)الرئيس والمرؤوس ، وىكذا إلى أف تصؿ العالقة بيف الحاكـ والمحكـو . 

 
 سابعًا: دور المدرسة في نشر ثقافة التسامح بيف االطفاؿ 

إف واحدة مف المشكالت التي تواجو نشر ثقافة التسامح ىو وجود مجتمعات احادية الثقافة ، ذلؾ 
تسامح ُيعدُّ قيمة ليا أىميتيا في المجتمعات ذات الثقافات المتعددة ، وليذا السبب فقد ال أف ال

 يوافؽ األىؿ عمى اندماج أطفاليـ في وسط ثقافي متنوع.
 ويمكف االشارة الى ما يمكف لممدرس القياـ بو في نشر ثقافة التسامح :

معظـ بمداف العالـ متنوعة تقوـ المدارس بمراعاة وتعميـ قيـ التسامح ، خصوصًا واف  .1
الثقافات واالعراؽ والمغات بما في ذلؾ العراؽ المتنوع عمى الصعيد العرقي االثني ، 

 والمغوي ، والديني، والثقافي .

في فقرتيا االولى مف االتفاقية الدولية لحقوؽ الطفؿ عمى : )يكوف  13نصت المادة  .2
ية طمب جميع أنواع المعمومات لمطفؿ الحؽ في حرية التعبير ، ويشمؿ ىذا الحؽ حر 

، وبالطبع استثنت المادة ما يخص  (25)واالفكار وتمقييا واذاعتيا دوف اعتبار لمحدود( 
المواد التي تمحؽ الضرر بالغير أو باالمف الوطني ، وبالطبع ف ف مثؿ ىذا الحؽ لف 

يجب يتمكف الطفؿ مف ممارستو في مجتمع ال يؤمف بالتسامح رغـ اف ىذه الفقرة كاف 
اف تشير الى عمر معيف والى تنوع ثقافات المجتمعات ، وبالتالي وجود حد أدنى مقبوؿ 

. 
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مف الضروري معرفة اف المدارس ليس ىدفيا تعميـ جميع النظريات واالفكار لؤلطفاؿ ،  .3
فذلؾ في الحقيقة ال يحدث في اعرؽ المجتمعات الديمقراطية ، ومف الخطأ تصديؽ 

الفكار يتـ احتراميا ، فيناؾ ممارسات نقدية لقبوؿ أو معارضة القوؿ الذي يقوؿ اف كؿ ا
 اآلراء واألفكار ومف ثـ التصويت ليا أو ضدىا.

يمكف لممدارس تنظيـ جوالت وسفرات مدرسية الى مناطؽ االقميات أو مف ىـ مف  .4
جماعات وأدياف أو قوميات أخرى مف أجؿ تمتيف النسيج االجتماعي والتعرؼ عمى 

 اآلخر عف كثب.

إف المناىج الدراسية ىي الوعاء الذي يحمؿ المعمومة وينقميا لمطالب الذي ىو في  .5
الحقيقة قد ال يعرؼ الكثير مف المعمومات ، وبالتالي فاف مف الميـ اف تكوف المناىج 
الدراسية مصاغة بشكؿ يساعد الطالب عمى الحوار والمناقشة وتحفزه عمى ايجاد بيئة 

 (26)ى ثقافة الحوار وقبوؿ اآلخر. تساعد عمى الحوار وتشجع عم

االستفادة مف المطبوعات والوسائؿ البصرية التي تنشر مواد عف التسامح لتوزيعيا عمى  .6
الطالب أو القياـ بعرض اشرطة عف قصص قصيرة في قاعات الدروس ، خصوصًا 
واف ذلؾ سيكسر روتيف الدراسة ورىبتيا ويوفر فرصة سيتقبميا الطالب ؛ ألنيا ستوفر 

 فائدة والمتعة .ال

 الخاتمة 
إف التسامح ضرورة حياتية ميمة لكي تتقدـ المجتمعات وتتطور في كؿ المياديف ؛ ألف 

 التسامح يوفر األمف وىو عنصر ضروري ال يحدث تقدـ مف دونو.
وتسعى قوة خارجية وداخمية الى بث روح التعصب وعدـ التسامح الغراض منيا خمؽ 

موصوؿ الى السمطة وتدمير النسيج االجتماعي كي يسيؿ اختراؽ جماعات تابعة ليا في مسعى ل
 المجتمعات مف الخارج.
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إف بث روح التسامح يبدأ مف األسرة ومف المناىج االجتماعية صعودًا الى دوائر صنع 
 القرار. 

فتطرؽ ىذا البحث الى مفيوـ التسامح وتعريفو بمعناه االشمؿ وارجعو الى اصمو المغوي 
ني العفو والصفح ، وبالمقابؿ فاف التسامح ال يعني باي حاؿ مف األحواؿ العربي الذي يع

 التياوف أو المساس بحقوؽ اآلخريف ، والتعدي عمييا .
والتسامح ىو غاية صعبة المناؿ ليس مف السيولة تحقيقيا ذلؾ أف العديد مف الناس 

يكوف كؿ ذلؾ الوقود يعيشوف عمى نشر العداوات والفتف والتعصب وبث روح الكراىية والحقد ل
الذي يشعؿ النزاعات والحروب التي تمكنيـ مف العيش عمييا ، وليس ادؿ عمى ذلؾ مف 
شركات السالح التي تمد المتطرفيف والمتعصبيف بالعدة واالمواؿ لتأجيج التطرؼ وعدـ 

 التسامح.
والتسامح أساس لبناء مجتمع آمف يعيش في ىناء وراحة باؿ وينصرؼ الى االعماؿ 

مثمرة واساس كؿ ذلؾ يبدأ مف السرة التي تمثؿ أصغر وحدة اجتماعية ، ويستمر في المدرسة ال
 ومناىجيا وما توفره مف سبؿ ومناىج لمتعميـ.

وبالطبع اف لالعالـ ووسائمو دور في نشر ثقافة التسامح ، لكف تأثيرىا سيزيد عمى 
 متابعييا وينحسر أو ال يكاد يبيف عمى مف ال يتابعيا .

 الميـ تعميؽ الثقافة الدينية التي تدعو لمتسامح وذلؾ ىو جوىر االدياف.ومف 
ويكفي القوؿ اف القرآف الكريـ خاطب الرسوؿ مشيدًا بخمقو ) ولو كنت فظًا غميظ القمب 

 . ألنفضوا مف حولؾ( ، أنيا روح التسامح التي تجعؿ الناس يتحمقوف حوؿ الرسوؿ 
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ت 
ّ
بل معاجلتهاقراءة نقدي

ُ
ت اللغت ، وس

ّ
 يف تدهىر عاملي

 عّمار الزويني الحسينيد.                                                           
 / قسم المغة العربّيةجامعة طهران/ كمّية اإللهّيات                                                          

                                                                Ammaralzwainy7@gmail.comEmail:  
 الممخص:

ة المغة العربيٌ  فربما أصابة ، الصراعات الثقافيٌ  عصرفي  عربٌيةال ةالمغ ثٌمة إشكاؿ في تدىكر   
مف خبلؿ االبتعاد عنيا، كالكلكج بقٌكة في المغة  افي كالفكرمضعؼ ينعكس عمى الكاقع الثق

كىك ما  ،نظاـ القطب الكاحد، ككنيا ىكٌيتنا، ك ةة المغة العربيٌ الحفاظ عمى ىكيٌ  األخرل، فبلبٌد مف
يجعؿ المغة  ةة المعرفة المغكيٌ ة قكٌ ى بنظريٌ يسمٌ  ـماأك  ،قافة الكاحدةيعني نظاـ المغة الكاحدة كالثٌ 

 في بكتقة مغمقة، عمى الرغـ مف عالمٌيتيا.العربٌية 
بحثنا إشكالٌية انخػػػفاض مػػػػستكل المغػػػػة الػػػػعربٌية في أركقة الجامعات كالمدارس  تضٌمف       

مسترسمة بألفاظ جميمة مفعمة  ةلٌينأبعاد عالمٌية المغة كأثرىا، ككنيا لغة  ، ككذلؾ تضٌمنت العربٌية
.مستميمةن صياغة ألفاظيا مف ببلغة القرآف الكريـ بالمعاني كتراكيب فصيحة،  

المغة العػػػػربٌية في المػػػناىج دكر ػػػػػتماـ بػػػػػػاؿ ىي: االىػػػػػا المقػػػؿ إلييػػػػتائج التي تكصٌ ػػػػكمف الن   
 الدراسٌية كالتركيز عمييا، ككنيا المغة األـ، مع االىتماـ ببقٌية المغات، ككنيا لغات ثانكٌية. 

Summary: 

    There is a problem in the deterioration of the Arabic language in the 

era of cultural conflicts. Perhaps the Arabic language has a weakness 

reflected in the cultural and intellectual reality by moving away from it 

and penetrating strongly in the other language. The identity of the Arabic 

language, our identity and the one-pole system, The one-language system 

and one culture, called the theory of the power of linguistic knowledge, 

makes the Arabic language in a closed crucible, despite its universality. 

Our research included the problem of the low level of Arabic language in 

the corridors of Arab universities and schools, and also included the 

dimensions of the world language and its impact, being a soft language, 

translated in beautiful words full of meanings and compositions, inspired 

by the wording of the words of the rhetoric of the Koran. 

mailto:Ammaralzwainy7@gmail.com
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   One of the findings of the article is: attention to the role of Arabic in 

the curriculum and focus on it, being the mother tongue, with attention to 

the rest of the languages, being secondary languages. 

Key words: deterioration, Arabic language, the power of knowledge, 

methods of treatment, intellectual diversity. 

 
 مة:مقدّ ال

رات طكٌ ة كسياؽ التفي عصرنا اليكـ ىك حديث عف اليكيٌ  يعتبر الحديث عف الٌمغةالشٌؾ أٌف      
مات الحفاظ عمى الكياف كالكجكد كسط ىذا العبث الككني ما تعنيو مف مقكٌ  ة بكؿ  الحضاريٌ 

، فقد باتت دكؿالمتزايد حدٌ  ة منذ كخاصٌ  االستدمار، كليست دكؿ االستعمار تو يكما بعد يـك
سقكط جدار برليف كتحكؿ العالـ إلى سياسة القطب الكاحد تسعى جاىدة إلى المحافظة عمى 

يتيا في ٌظؿ السعي الحثيث إلى نشر ثقافتيا مف خبلؿ النسيج الثٌقافي الذم تحممو المغة ىكٌ 
 اإلنجميزية.

كلكٌف الحقيقة غير ذلؾ، ة نتكاصؿ بيا، د كممات كتراكيب نحكيٌ المغة مجرٌ  يعتقد أفٌ  أغمبنا     
، كما زاد مف ة عف غيرىا مف األمـز تمؾ األمٌ ميٌ ي حضارمٌ  يي إلى جانب ذلؾ محمكؿ ثقافيٌ ف

ة أكثر الميمٌ  تسٌيم، فقد ة عكامؿ كثيرة منيا تفشي ظاىرة العكلمةة انتشار المغة االنجميزيٌ حدٌ 
 .ةقافات عف طريؽ المغة االنجميزيٌ ة لعبكر مختمؼ الثٌ عمى الثٌقافة الغربيٌ 

قصاء المغة العربيٌ ك تيميش  إٌف محاكلة       لمغة العربٌيةفا، أمره مقصكده قد دٌبر بميؿو كما يقاؿ ةا 
أصبحت في حالة مف االنفراط الكبير كنتيجة حتمية لتغمغؿ العكلمة االمبريالية فييا بسمكميا 

مـك ة، كنافثة لتمؾ السٌ ة عامٌ ة كالحضارة اإلسبلميٌ ة اإلسبلميٌ ة العربيٌ مات اليكيٌ ة عابثة بمقكٌ الفكريٌ 
 .حكار الحضاراتالقاتمة في نسيج فكرنا العربي االسبلمي تحت غطاء التٌثاقؼ ك 

لمييمنة عمى المغة العربٌية، ككذلؾ سيبؿ معالجة لذا نحاكؿ إظيار بعض المفاىيـ كاألفكار ا
كمف الضركرم بياف ذلؾ لمعالـ كي ينظر إلى عيف الحقيقة، كقد بذلنا  ،تدىكرىا إف صٌح التعبير

كل المطمكب ليككف جيدنا في إظيار الحقيقة ، كأعممنا فكرنا لنضع ىذا البحث المتكاضع بالمست
ليو أنيب﴾) ىكد/  (.ٖٖلنا زادان في أكالنا كأخرانا ﴿كما تكفيقي إاٌل با عميو تكٌكمت كا 

     
 المدخل:
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 األٌمة تىجر فقد ، دمار العالمياالستمف المأساة التي تعيشيا ثقافة المغة بسبب  ىناؾ لكفه     
كىذا األمر يذكرنا بتميت بيا األٌمة العربٌية، المغة العربٌية، فضعؼ المغة العربٌية كارثة أي  العربٌية

عف المغة  مدافعان  تدىكرصبلح ىذا الإل انبرل  حينما مصطفى جماؿ الديف بالشاعر الكبير
مة الدكتكر كمفاىيميا األساسٌية ، كبالذات في قصيدة )حارس المغة( التي ألقاىا في أربعيف العبلٌ 

:باالغتراب لدل الجيؿ العربي حكؿ مفاىيـ المغة قائبلنٌدد  قدمصطفى جكاد المغكٌم المعركؼ ، ك    
دأ المييى أف ال يرٌف ليا صدل   ارس المغة التي كادت عمى      يا ح         صى

  بعاصؼ حقدىا مػتأٌكدا صنان غػ  دع      ػمـ تػيا الحادثات فىٌبت عمي      
  ريع االنكدافي حيف تطعميا الض  ا      ػكتناىبت غرثى المغات طعامي      

 ِادأف )تعجـ( الكمـ الفصيح كتيػن     غ مػٌرهي  حتى لكادت ، كىي تمض      
اعر جماؿ الديف األستاذ مصطفى جكاد بعد أف كصفو بحارس المغة ينا يخاطب الشٌ ف    

العربٌية؛ ألٌنو دافع عف سبلمة المغة دفاعان مريرا، كقاـ بتأليؼ كتابو الشيير)قؿ كالتقؿ(، كيخبره 
بحاؿ األٌمة العربٌية التي ىجرت المغة العربٌية، كذىبت إلى المغات الجائعة التي أكمت طعاـ المغة 
العربٌية، كأطعمت أصحاب الممغة العربٌية الضريع، كىنا تناص قرآني، فالضريع ىك نبات العكسج 

ف الكريـ بقكلو: ﴿ الشائؾ كريو الرائحة الترعاه داٌبة لخبثو، كىك طعاـ أىؿ النار، كقد ذكرىا القرآ
  ( .ٔليس ليـ طعاـه إاٌل مف ضريع ﴾)الغاشية/

كاألنكى مف ذلؾ الطمبة الذيف يدرسكف المغة العربٌية، فيـ اليعرفكف أصكليا كقكاعدىا، بؿ        
أٌنيـ غادركا المغة العربٌية، كاىتٌمكا بمغات آخر، فقد ضاعت المغة العربٌية الفصيحة بيف استعماؿ 

:إلى أف يقكؿ ٌية، كدخكؿ المغات األجنبٌيةالمغة العام  
 دليو سكاد أٌننا     في الركب جيؿ ضاع ماضأشكك إليؾ أبا ج

  :كيشكك إليو بالتحديد طبٌلب كمٌية اآلداب قائبلن 
 و أكثرنا صدلرل    كراد نبعؾ فيكيمٌر في فمي الشكاكل أف أ

 ّممردارحا مف الفكر الكضاح جيؿه بىنيتى عقكلو فجمكتيا    ص
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فالداىية العظمى حينما تجد طمبة المغة العربٌية في قسـ المغة العربٌية اليجيدكف مبادئ المغة     
العربٌية، فييخبر الشاعر أبا جكاد، كىي كنية الدكتكر مصطفى جكاد بضياع تعبو في تعميـ الطمبة 

.مبادئ المغة العربٌيةالذيف تتممذكا عمى يديو، كدرسكا العربٌية، كقد أتعب نفسو جاىدان في ترسيخ   
كالمشكمة في ىذا الجيؿ العربي أٌنو فٌضؿ المغات األخرل عمى لغتو  العربٌية األصيمة، كىي لغة 

:القرآف الكريـ، حيث يقكؿ الشاعر جماؿ الديف  
          ر مكرداما اعتاد غير شذل المعاص   ترؼ   غٌصت بيا ليكات جيؿ م             
  دداػفي الشكط يجيؿ نفسو      كيظؿ يجيؿ ما أضاع كبػػػتمٌزؽ م             

كىنا يصؼ الشاعر ىذا الجيؿ الذم لـ يمتـز بيكٌية لغتو بالجيؿ الممٌزؽ ، فمشكمة الجيؿ       
العربي ضياع اليكٌية كالمغة، فالشاعر  جماؿ الديف يطالب أاٌل تككف تمؾ المغات محتٌمة لٌمغة 

:عٌمميا ، كلكف ليس عمى حساب ىكٌيتؾالعربٌية ، نعـ ال مانع مف ت   
 ف مػدلكيداؾ مف شمع كريشؾ م      نى مػػيبل فمست ببالغ قمػػػـ المػ
 يؾ رخكا أك تقػػػػػيمؾ مقعػػػػداتن          كرة       جٌدد إذا اسطعت الجديد بف

 ْاج قكمؾ تمقيـ لؾ سٌجدمف نس          تب جديدؾ في قشيب ناعـ       كاك
ينٌبو الشاعر طمبة المغات األجنبٌية بأٌف ىذه المغات التي تعٌممكىا التجعميـ يرتقكف إلى  ىنا     

القمـ، ككذلؾ يطمب الشاعر مف الطمبة أف يبنكا أفكاران جديدة نافعة تحيا بيا المغة العربٌية، 
كيحٌثيـ عمى كتابة الجديد في قشيب ناعـ، أم في ثكب نظيؼ مصدره مف قكمؾ الذيف تنتمي 

لييـ، كبذلؾ سيرفعكؾ إلى القمـ، كقد استخدـ الشاعر التناص بقسميو)المفظي كالمعنكم(، فيك إ
 (.َٕييشير في تناصو إلى اآلية الكريمة: ﴿ فألقي السحرة سٌجدان ﴾) )طو/

 إشكالّية التدهور:
حدل إحديث عف  ذك شجكف، فيك ة في عصرنا اليكـعف المغة العربيٌ إٌف إشكالٌية التدىكر     

خطابات قكة  ة خاٌصة كأفٌ ات العكيصة التي تمقي بظبلليا عمى جامعاتنا العربيٌ برز االشكاليٌ أ
العرفة المرتبطة اليكـ بشكؿ كبير بالحضارة الغربية كالمركزية التي تميزىا مف خبلؿ االنتشار 

عربية ـ عمى طبلبنا في الجامعات الة، كىك ما يحتٌ الرىيب لممعرفة المرتبطة بالمغة االنجميزيٌ 
ة أكال حتى يمج عالـ المعرفة كالبحث العممي كىك ما يجعمنا العككؼ عمى تعمـ المغة االنجميزيٌ 

ة كمغة عادة المغة العربيٌ إات في ىذا المضمار فكيؼ السبيؿ إلى نطرح العديد مف االشكاليٌ 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

55 
 

ة فعالياتيا كسط باعيا إلعادبؿ الكفيمة التي يمكف لنا اتٌ ة المعرفة؟ كما األدكات كالسي لخطابات قكٌ 
يجاد نكع مف التكاصؿ إتيا يكما بعد يكـ؟ فضبل عف ىؿ يمكف ة الغربية التي تزداد قكٌ المركزيٌ 

، كالذم يجمع جميع المغات عمى الحضارم المغكم العالمي الذم يجمع العقؿ العربي كالغربي معان 
 يديكلكجي مغرض؟آاختبلفيا دكف أم تكجو 

 إشكالّية الهوّية:
بمراحؿ  ، بؿ ىك قطب رحاىاةاالسبلميٌ  الدكؿ أبرز أحد باعتباره كطف العربيال مرٌ  لقد    

بريطاني كالفرنسي كاإليطالي، كمف قبمو ال المستدمر طرؼ مف لبلحتبلؿبيا  ضتعرٌ عصيبة 
ة ة خاصٌ المُّغكيٌ  يتوىكٌ  معالـ ىتشكٌ  ةاستدماريٌ  بفترة الغاشـالمستدمر العثماني، ككذلؾ األمريكي 

عربٌية، فاغمب ال اليكية معالـ عمى بظبلليا تمقي اآلف لحد مازالت كالتي الجامعيفي الحـر 
 عفالمتتبٌ  ،الشعكب العربٌية ىي شعكب حضارٌية ثقافٌية طمكحة لمحصكؿ عمى إنجاح الفكر الكٌقاد

 ذلؾ عمى يقؼ ر عف طبقة النخبةنمكذج مصغٌ أباعتباره  عربٌيةداخؿ الجامعات ال قافيالثٌ  لمجك
ة، فقد ابتعدت المغة العربٌية اليكي لتمؾ مفتقدنا أصبح الذم عربيال لممجتمع اتياليكيٌ  ـالتشرذ

الفصيحة عف أركقة الجامعات، ربما نجد القميؿ مٌمف يتحٌدث الفصحى، كالغريب إذا تحٌدث 
 أحدىـ بالفصحى قالكا عنو: )مجنكف، متفييؽ، معٌقد(.

 سكاء النكسات تتابع عف ة فضبلن عامٌ  معاتاألحداث بالجا كتطكر األزماف تكالي كمع     
 أك غيرىا كىك ما زاد مف تراجع قكة المعرفة أكثر بالجامعات ، كصمت ةالسياسيٌ  أك االقتصادية
 بالحديث التباىي إلىعربي ال كصؿ الطالب حتىة في الجامعات ة كاألكاديميٌ التربكيٌ  المنظكمة

 جعؿ ما كىك ،ان تامٌ  اتقانان  غربٌيةح بككنو يتقف المغة الكالتبجٌ  كاأللمانٌية، ةالفرنسيٌ ك  اإلنجميزٌية، بالمغة
 نراه ما حاؿ كىكالعربي،   مجتمعلم قافيةالثٌ  المنظكمة دكاليب عمى سيطرتيا تحكـغربٌية ال الثٌقافة
األديب  يقكؿ الشأف ىذا كفي ،غربيال الحضارم النسؽ لذلؾ كخضكع ذؿ مف المجتمع بيذا

، إال شعب لغة ذلَّت ما »: فعيالرا صادؽ المصرم مصطفى  في أمره كاف إال تانحطٌ  كال ذىؿَّ
دبار، ذىىاب ا لغتو المستعًمر األجنبي يفرض ىذا كمف كا   كيركبيـ المستعمىرة، ةاألمٌ  عمى فرضن
ا عمييـ فيحكـ ناحيتيا، مف كيستمحقيـ فييا، عظمتو كيشعرىـ بيا،  كاحد؛ عمؿ في ثبلثةن  أحكامن
 محكنا بالقتؿ ماضييـ عمى فالحكـ : الثاني اكأمٌ  مؤبدنا، سجننا لغتو في غتيـل فحبس  :ؿاألكٌ  اأمٌ 

 .ٓ«تىبىع ألمره بعدىا مف فأمرىـ يصنعيا، التي األغبلؿ في مستقبميـ فتقييد  :الثالثٌ  اكأمٌ  كنسياننا،
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 كمدل مجتمعات العربٌية كجامعاتيابال ةالعربيٌ  لمُّغة تدىكرالم الكضعالرافعي   لنا أكجز لقد    
التي تعتبر الممثمة   خاٌصة ةالثٌقافيٌ  النخب كسط في تغمغميا عف فضبلن  أثرىا عمى عقؿ الطالب

ة أكثر فضبل عف بركز إلى تغمغؿ المركزية الغربيٌ  أدل ما ىذا كلعؿ ،عربٌيةاألكلى لمدكؿ ال
 بيف كالحكار الصراع ةاشكاليٌ  كبركز ،ةت كبرل يعاني منيا المجتمع العربي عامٌ اشكالياٌ 

 ظاـالنٌ : منيا المفاىيـ مف العديد اتياطيٌ  في تحمؿ ةضديٌ  ثنائية كىي كالثٌقافات، الحضارات
 ىذه جميع الخ،...األيديكلكجيات كصراع اليكية، ةكاشكاليٌ  التاريخ، كنػػياية الجديد، الدكلي

 القرف في سكاءال حد عمى ةكالغربيٌ  ةالشرقيٌ  المجتمعات ةانسانيٌ  تنخر  كالزالت كانت اإلشكاليات
ة كالعشريف ىذا القرف الذم يعد أحد اكبر القركف التي كصؿ فييا الصراعات الثقافيٌ  الكاحد

التجانس،  تأبى التي األيديكلكجيات كبؤرة مركز كىك ما يجعمنا نطمؽ عميو ،ة أكجياكالحضاريٌ 
تيا كنشر قكٌ ة ة الغربيٌ ة المعرفة في اطار استعبلء الحضاريٌ ثرىا خطابات قكٌ إلتزداد عمى 

 .يتيا تجاه باقي الحضاراتكمركزٌ 
 آيدلوجّية الثّقافة الغربّية:

مصطمح التيني في األصؿ يعني عمـ األفكار، كىك عمـه يدرس مدل صٌحة أك اآليدلكجٌية    
ات، التي تتبلءـ ات كالفرضيٌ ظريٌ اس. ىذه األفكار التي تيبنى منيا النٌ خطأ األفكار التي يحمميا النٌ 

ٌيات العقمٌية ألعضاء المجتمع. كقد انتشر استعماؿ ىذا االصطبلح بحيث أصبح ال مع العمم
امؿ الذم ييعٌبر عف مكاقؼ األفراد مف يعني عمـ األفكار فحسب، بؿ النظاـ الفكرم كالعاطفي الشٌ 

 فكرة يتقٌيد بيا المفكركف إلى درجة كبيرة، بحيث تؤٌثر عمىفيي  ،العالـ كالمجتمع كاإلنساف
، كتحٌدد إطار عبلقاتيـ بالفئات االجتماعية سمككيـ   

لقد أصبحت األيديكلكجية عبارة عف نظاـ األفكار المتداخمة كالمعتقدات التي يؤمف بيا      
جماعة معٌينة أك مجتمع ما كتعكس مصالحيا كاىتماماتيا االجتماعية ك األخبلقية ك الدينٌية ك 

كقت، كىي عقيدة شاممة كالمظٌمة األخبلقٌية كالعقائدٌية السياسٌية ك االقتصادٌية كتبررىا في نفس ال
فكران بعيدان عف  الكجدناى ثقافة الغربٌيةالكيبرل لتنظيـ الميجتمع ، كلك تأٌممنا ممٌيان في آيدلكجٌية ال

 يقكؿ ، فيي ثقافة تركـ الييمنة عمى الفكر، كقتؿ ركح اليكٌية، لذلؾالحقيقة قد أصابو اإلعتكار
 ضياتعكٌ  أف كعمييا ،ةاستعماريٌ  ةامبراطكريٌ  فرنسا خسرت لقد »بينكت:  ابؽالسٌ  الفرنسي كزيرال

 ةالمغكيٌ  الييمنة ىك الجديد لبلستعمار الحقيقي المدخؿ أف يعني كىذا ة،ثقافيٌ  ةبإمبراطكريٌ 
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 عمؿية ة الغربيٌ مثؿ المركزيٌ الذم ي مارمٌ دستالا االحتبلؿ بأف نقكؿ يجعمنا ما كىك .ٔ«ةكالثقافيٌ 
 عربيال المجتمع في نراه ما حاؿ كىك ،عربٌيةقافة الالثٌ  عمى سيطرتو كمازالت البعيد المدل ىعم

عف تأكيد  كاحد فضبلن  شيء كالمُّغة ةاليكيٌ  بيف فالعبلقة خمة،حد التٌ  جنبٌيةاأل المغة بثقافة عالمتشبٌ 
ة ى خفتت تمؾ القكٌ حتٌ  عربيال بالمجتمع معالميا ةالعربيٌ  المغة فقدت إف ما كلذلؾ،  ة المعرفةقكٌ 

 ككف حاصؿ محاؿ ال ةاليكيٌ  فقداف أمر فكاف عربي،ة لدل المجتمع القافة اإلسبلميٌ المعركفة لمثٌ 
 .ةىكية المُّغة العربيٌ  كىي أال قدتفي  األكلى الركيزة
 عقد منذي  خاٌصة أكبر مان تأزٌ  ة داخؿ الحـر الجامعيالعربيٌ  الٌمغة بخصكص الكضع ازداد كقد    

 اتكبالذٌ  الجديد، العالمي ظاـكالنٌ  العكلمة ظركؼ في ةالعربيٌ  ةاأليمٌ  تعيشو » افمؽ العكلمة، نبثاا
 فغياب.. األمة ذاكرة لمخزكف قصرم افراغ محاكلة ىك الماضي لمقرف التسعينات عقد أكائؿ منذ
ا عكبكالشٌ  األمـ عند الجمعية الذاكرة فقداف أك  اضطرابات إلى يقكد أف الممكف مف قسرنا أك طكعن

 عمدم كتشكيو تاريخي انسداد مف عربٌيةبالجامعات ال نشيده ما حاؿ كىك .ٕ »ةكحادٌ  خطيرة
ات السياسية التي تنتيجيا رىيبنا نتيجة تمؾ األبعاد كاألليٌ  تغريبنا تشيد التي ةالعربيٌ  المُّغة لتاريخ

الب بطابع الطٌ ة مف خبلؿ إلصاؽ قكة المعرفة بضركرة طبع شخصيٌ  دكؿ االستدمار العالمي
  .جنبٌية، كترؾ العربٌيةمو لمغة األبتعمٌ  غربٌيةقافة الالثٌ 

ات تفكيؾ لتجميٌ الك  عربٌيةبالجامعات ال ةالعربيٌ  لمُّغة اتياليكيٌ  التغريب معالـ عمى كقكؼال بعد    
 ايديكلكجياآل كضع عمى تعمؿ التي الكبرل تالسردياٌ  أبرز أحد باعتبارىا ةيديكلكجيٌ الخطابات اآل

 مع نتساءؿ أف اآلف لنا حؽٌ  لمعالـ، ثقافي كحضارم كنمكذج األجنبٌية المغة خبلؿ مف ةالغربيٌ 
 كلـ كأنجزت، طبعتو تصكٌ  قد القادـ المستقبؿ أفٌ  ىذا يعني ىؿ »: قكلو زيادة جكدت رضكاف

 ؿبالسي  عف نبحث ىذه مداخمتنا في يجعمنا ما كىك ،ٖ«؟صنعتيا في ؿالتأمٌ  سكل دكر مف لنا يعد
ينشر  ة خطابان الثقافيٌ  ةلمككنيٌ  لغة ةالعربيٌ  المغة ة المعرفة كالسعي لجعؿبتفكيؾ خطاب قكٌ  الكفيمة

ة كفؽ آليات كأبعاد خالية مف أيٌ ة، سبلميٌ ريعة اإلطار الشٌ إفي ة سبلميٌ ة اإلة لميكيٌ ة المعرفيٌ القكٌ 
 معالـ ح رصيف يخاتؿصحي لغكم ككنيٌ  تكافؽ لتحقيؽ سعينا ة مغرضةأك مركزيٌ  ،ةيديكلكجيٌ أ

 .غةالمٌ  طريؽ عف جديدة ةماريٌ داست ةمركزيٌ  أم عف بعيدنا التعايش
 ة المعرفة:تفكيك خطاب قوّ 
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بو تاـ ة ال غير حيث الخمك الشٌ ة المعرفة لصيقة بالحضارة الغربيٌ ة كقكٌ أصبحت العالميٌ  لقد    
قافة ؿ الثٌ بي  ضركرة تمثٌ عمى الطالب العر  سات مكجية لذلؾ المسار فبات لزامان مقدٌ  مف أمٌ 
ة مف مختمفا حيث عممت القكل العالميٌ  ان عالميٌ  اتيا حتى ينعت بككنو طالبان اشكاليٌ  ة بكؿٌ الغربيٌ 

ة المبثكثة في عقكؿ طمبتنا عمى تككيف ثقافة اتيا العمميٌ ة كنظريٌ خبلؿ التركيج لخطاباتيا الفكريٌ 
ة يح لحقيقتيا العميقة كأصكليا الفمسفيٌ تمقينيا ليـ دكف شرح أك تكض الطالب الجامعي فيتـٌ 
ة ة كاإلنجميزيٌ ات في أصكليا المغكيٌ فيطالبكف الطمبة بقراءة تمؾ النظريٌ  ،ةالمكغمة في العنصريٌ 

يقاع ا  عف نسؽ ك  ة المختمفة تمامان قافة عف طريقة المغة االنجميزيٌ ب الطالب تمؾ الثٌ مثبل، فيتشرٌ 
غير الكاعي  ة كالتثاقؼة بداعي الككنيٌ سبلميٌ ة اإلليكيٌ ة فتنسؼ اسبلميٌ قافة اإلذالحضارة كالث

ة ىميٌ أة التي ال تكلي نظمتنا العربيٌ أة في حيف غفمة عف كالغير مبني عمى تكازف القكل المعرفيٌ 
ة ة كقكٌ العالميٌ  ف عف أفٌ ك متغافم، فيـ لمثؿ ىذه األمكر الخطيرة ف لـ تكف معدكمة تمامان إكبيرة 

يخ محمد ميدم شمس ده الشٌ ة، كىك ما أكٌ ة المعرفيٌ حاديٌ ة ال األديٌ التعدٌ ع ك المعرفة تعني التنكٌ 
 ىي تعبير عف مجاؿ  قد يككف بعيدان  ةالعالميٌ  فٌ إ » :ة بقكلوالديف في معرض حديثو عف العالميٌ 

ة تعني االعتراؼ بالتبادؿ، ع الثٌقافي، فالعالميٌ عف السياسة ك االقتصاد، بؿ ىي تعبير عف التنكٌ 
عاتو، كلقد مع االحتفاظ بتنكٌ  ان عمى بعضو بعض ؼ باألدكار، بحيث يككف العالـ منفتحان االعترا

ة عمى االعتراؼ باآلخر، ة، كترتكز العالميٌ ة اإلسبلميٌ مة البارزة في الحضارة العربيٌ كانت ىذه السٌ 
الدكؿ ات اآلخريف، كىك األمر الذم أنتج حالة الحكار بيف الثٌقافات كالحضارات ك احتراـ خصكصيٌ 

ما تعني نٌ إة، قافيٌ ى الثٌ ة كحتٌ ة ال تعني الييمنة االقتصاديٌ فالعالميٌ  كالشعكب كالمصالح كاألدياف...،
  .ٗ«قافات األخرلع كانفتاح الثٌقافة الخاٌصة عمى الثٌ التنكٌ 
صؿ ة بكصفيا لصيقة بو، أك بما يصدر عنو، أك يتٌ س الغرب داللة العالميٌ كرٌ  » لقد    
انة المزركشة عف سبؿ التثاقؼ المعرفي ليست سكل أكاذيب عارات الرنٌ الشٌ  فتمؾ ،َُ«بو...

ة، كزيادة تغمغؿ ذلؾ ة معرفة الحضارة الغربيٌ ة كزيادة االعتقاد بقكٌ ة الغربيٌ تكظؼ لخدمة المركزيٌ 
ة في معاقميا كىي النفكذ المعرفي األيديكلكجي في نسيج المجتمعات المغمكب عمى أمرىا خاصٌ 

ة الخالية مف ة المعرفة الغربيٌ ة تعيش كىـ قكٌ مستمبة اليكيٌ  نخبان  ان تي تخرج سنكيٌ الجامعات ال
كتبعا لذلؾ فبل نستغرب المظاىر التي نراىا ماثمة أمامنا مف ذاؾ االنسبلخ  ،اإلسبلمٌيةالمعالـ 

ؼ تخمٌ بالم الٌمغة الفصحىـ بة في جامعاتنا كنعت مف يتكمٌ ة المغة العربيٌ ي عف تمثؿ ىكيٌ بو كمٌ الشٌ 
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ركط ة المعرفة االرتقاء حسب تمؾ الشٌ خص بقكٌ ف يكصؼ الشٌ أىـ شركط أصبح مف أفقد  ،الجاىؿ
ة التجربة التركية في عبلقتيا مع الدكؿ الغربيٌ  كلعؿٌ  ،ةة الحضارة الغربيٌ المغرضة لمصاؼ ككنيٌ 

، ال يمكف ان أكركبيٌ  فمع حمكؿ القرف التاسع عشر _أصبح المجتمع الدكلي مجتمعان  »ألبرز مثاؿ 
ده إذا ارتقت إلى مستكل حضارم يحدٌ تو إال ٌ ة أف تقبؿ في عضكيٌ لغير الدكؿ األكركبيٌ 

ؿ دكلة تخضع تيا، ككانت تركيا أكٌ األكركبيكف، كعندما تصؿ إلى ىذا المستكل قد تقبؿ عضكيٌ 
ـ، حيث قبمت في اطار ُٖٔٓلذلؾ المعيار بمكجب المادة الثامنة مف معاىدة باريس عاـ 

 .ُُ«كف العاـ كتآلؼ أكركباالقان
يا الكسيمة األكلى لتكصيؿ العقيدة كتحقيؽ ة، ألنٌ ة األمٌ مات ىكيٌ حدل مقكٌ إالمغة ىي  إفٌ     

عادة بناء نسيجيا كتككنو ا  ة كتنظيـ نمط تفكيرىا ك االفتخار بيا، كصياغة معالـ طريؽ األمٌ 
ة، كبناء صرحيا قات الفكريٌ ة مف االختراالتككيف المعرفي الصحيح، كحماية ذاكرتيا الجمعيٌ 

قافي، كالحيمكلة دكف اختراقو فبل يمكف تحقيؽ النيكض الحضارم بغير الحضارم كسياجيا الثٌ 
 داخؿ الجامعات، ألفٌ  ان ال شكميٌ  ان حقيقيٌ  ة أف تعتمد لغتيا اعتمادان بناء عمى ذلؾ لؤلمٌ  فبلبدٌ  .ُِغةالمٌ 

كىك ما  ،ُّالحضارم الحقيقي بمغة غيرىا مف األمــ قت التقدٌ ة حقٌ أمٌ  أفٌ  ؿ يكمان التاريخ لـ يسجٌ 
ؽ دارتيا بما يحقٌ إة المعرفة كسبؿ فخطاب قكٌ  ،د المختصيف لتحقيؽ ذلؾة تجنٌ جعؿ القكل العالميٌ 

مف أكثر المكضكعات سخكنة كالمثيرة لمجدؿ في كقتنا الحاضر، كما  األجندات المسطرة مسبقان 
أكبر قدر ممكف مف المنتميف تحت لكائيا أطراؼ  ة لظـٌ يٌ تٌعد بؤرة التركيز لجيػكد القكل العالم

ة فة كالنخبة عامٌ دة بكجيات نظر كاىتمامات مختمفة، عمى كجػو الخصكص الطبقة المثقٌ متعػدٌ 
 داخؿ الجامعات باعتبارىـ صفكة المجتمع. 

 أسئمٌة في غاية األهمّية:
بالنسبة  التي يمتطييا الغرب التخٌرصات ماذا يعني كؿٌ ثٌمة أسئمة تراكد الجميع، كىك     

اعمة؟ ة النٌ ة المعرفة بالعالـ دكف المجكء لمقكٌ ة ؟ أال يمكف الكصكؿ لنشر خطاب قكٌ ة الغربيٌ لممركزيٌ 
ي خطاب أيديكلكجي استعبلئي؟ كىؿ جميع مختصٌ  بؿ الكصكؿ إلييا دكف أمٌ أال يمكف تحقيؽ سي 

ؿ ليـ في ة المعرفة؟ كما الدكر الجديد المككٌ لمعمؿ في خطاب قكٌ  ان ة المعرفة مؤىمكف فكريٌ دارة قكٌ إ
ة أك غيرىا مف قافات؟ ما الميارات سكاء المغكيٌ عصر عكلمة المعرفة كصراع الحضارات كالثٌ 
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رات العصر كطبيعتو إلدارة المعرفة اإلدارة الميارات المطمكب منيـ اكتسابيا في التعامؿ مع متغيٌ 
 السميمة؟. 

 أجوبٌة في غاية األهمّية:
لئلجابة عمى االستفسارات أعبله يأتي ىذا البحث لمتعريؼ بالمعرفة المطمكب إدارتيا    

ة المعرفػة كمراحؿ تنفيذىا مف أجؿ استشراؼ الدكر ات إدارة خطابات قكٌ ف عمميٌ كأنكاعيا، كما تبيٌ 
ي المعمكمات كالميارات المطمكب اكتسابيػا لمعمػؿ ضمػف فريؽ المفركض تأديتو مف قبؿ مختصٌ 

ؿ المعرفي كاالقتصادم التكنكلكجيا تقكـ بدكر بارز في التحكٌ  كأفٌ  ،ةة المعرفة خاصٌ ارة قكٌ إد
ة في نكاحي الحياة. كما اعتبرت العنصر األكثر أىميٌ  امؿ لكؿٌ كالنمك االجتماعي كالتغيير الشٌ 

كما زاد مف لكثير مف الدكؿ كتكمفة عالية لدكؿ أخرل  ان ثريٌ  اإلنتاج كاالستثمار، بؿ اعتبرت مكردان 
فالتعبير ة الدكر البارز لكسائؿ االعبلـ في زيادة سيطرة بعض المغات كالمعارؼ، ىذه الفعاليٌ 

األسمكب اإلعبلمي  فؽ عمى أفٌ ر بمحتكل الرسالة كظركؼ التمقي، فقد اتٌ ر كيتأثٌ اإلعبلمي يتغيٌ 
ى عمى أساس نسؽ ما ىي لغة تبنعر كاألدب، إنٌ مة في الشٌ ة المتمثٌ ال يقصد بو المغة األدبيٌ 

ات ذاؾ المجتمع كتمثبلتو يطبع خصكصيٌ  اجتماعي تحمؿ مفرداتيا كقكاعدىا كعباراتيا طابعان 
بؿ الكفيمة لتفعيؿ اعتزاز ىذا نبحث عف السي  ة كىك ما يجعمنا كسط كؿٌ ة كاأليديكلكجيٌ الثٌقافيٌ 

عف أم  صحيحة بعيدان ة الة إلعادة ىيبة خطاب المعرفة اإلسبلميٌ غة العربيٌ الطالب العربي بالمٌ 
ياؽ سياؽ ىنا مفتكح عمى مصراعيو كنقصد منو ذاؾ السٌ كالٌ  ،ياؽيا خالية مف السٌ أم أنٌ ة، مركزيٌ 

ة المعرفة سياؽ ة، ىذا كال نعدـ أف يككف لخطاب قكٌ المرتبط بتمثبلت خطاب المركزية الغربيٌ 
ة ة الغربيٌ يمرر سمطة المركزيٌ مارم داست خطاب أيديكلكجيٌ  ف لكنو مشركط باالنعداـ التاـ ألمٌ معيٌ 

 أفٌ  ة في ظؿٌ ة منيا بشكؿ خاص خاصٌ ة كالمغكيٌ ة اإلسبلميٌ ة العربيٌ بعد يكـ باليكيٌ  التي تفتؾ يكمان 
ؿ ة كغيرىا مف المغات التي تمثٌ بالمغة االنجميزيٌ  معرفة العمكـ المختمفة مرتبط ارتباطا شبو كميٌ 

 ة.ة الغربيٌ المركزيٌ 
 :ةاإلسالميّ  ةهويّ ال ةالعربيّ  غةالمّ 

 الحضارم لممستكل  نظران   اإلطبلؽ عمى العالـ لغات كأغنى أىـ إحدل ةالعربيٌ  غةالمٌ  تعتبر     
 تبدكا التي الثٌقافات مختمؼ بيف عالمي حضارم كتكاصؿ محكـ تنظيـ مف إليو كصمت الذم
 ذلؾ احتكاء كبير كبشكؿ استطاعت ةالعربيٌ  المغة مياتمثٌ  التي الحضارة لكف،  متناقضة اظاىريٌ 
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إلى التمازج مع مختمؼ  بؿ ال ،االنسجاـ إلى الظاىرم التناقض سمت مف ليخرج دالتعدٌ 
 رغـ لغاتيا مستكل عمى األخرل الحضارات مف العديد تفتقده الذم قافيكالعبكر الثٌ  الحضارات

 .ننكرىا ال التي تياعالميٌ 
 بنية في رةكمتجذٌ  أصيمة رؤية ة المغرضةص مف تبعات المركزيٌ قافي كالتخمٌ ففكرة العبكر الثٌ     
د ة عمى اختبلؼ مذاىبيـ كتعدٌ كافٌ  لمعالميف جاء الذم الكريـ القرآف لغة باعتبارىا ةالعربيٌ  الٌمغة

تيـ باب بيكيٌ الة إلعادة اعتزاز الشٌ غة التي تعتبر أداة فعٌ ة منيا، ىذه المٌ ة ك المعرفيٌ مشاربيـ الدينيٌ 
 كذلؾ مف خبلؿ تفعيؿ أدكات اخراجيا مف الرككد الكبير الذم تعيشو ؛ةداخؿ الجامعات العربيٌ 

 لغة يانٌ إ بالضركرة نقكؿ يجعمنا ما ة المعرفة، كىكبتحريؾ البحث العممي ك المعرفة كخطابات قكٌ 
عف لغة  المتنكعة بعيدان  كاألفكار الرؤل بجميع المختمفة كالثٌقافات الحضارات جميع تحتكم
داة حفظ الكياف كالكجكد، عامؿ أالمنتشرة بالعالـ، فيي جكىر الفكر ك  ب كمظاىر العنؼالتعصٌ 

بنا بشكؿ اىا طبلٌ ة المنحرفة بالعالـ كالتي يتمقٌ ارات الفكريٌ ة أماـ التيٌ ة الدينيٌ اؿ في حفظ اليكيٌ فعٌ 
 مساعد عامؿ أىـٌ  االجتماع عمماء نظر كفي تو،كماىيٌ  الفكر جكىر ةالعربيٌ  المغة إفٌ  »:يكمي
ة التي عنيت بيذا الجانب فسيٌ كىك ما تعكسو الدراسات النٌ  .ُْ«ةاإلنسانيٌ  الحضارة نشأة عمى

ة عمى ة كأداة تكاصؿ ككني كعطاء عممي كحضارم لمعالميف كافٌ غة العربيٌ تفعيؿ المٌ  ما تـٌ حيث كمٌ 
ربي بنفسو الي يزداد اعتزاز الطالب العة، كبالتٌ ع أعراقيـ كاختبلؼ دياناتيـ كتكجياتيـ الفكريٌ تنكٌ 

ة ة كأمر بدييي فتفتر كتنعدـ تدريجيا التيارات التكفيريٌ ة الدينيٌ حفظ اليكيٌ  الي يتـٌ تو كبالتٌ كبيكيٌ 
مك في فسي كجد المناخ المناسب لمنٌ مح ككف العامؿ النٌ سبلمي السٌ لتبرز معالـ الفكر الكسطي اإل

 ة.كنؼ االعتزاز باليكيٌ 
 ة المعرفة:ة وخطاب قوّ ة العربيّ غة المّ نموذج الحضاري لكونيّ األ  العراق
عمى  الثقافاتأزىى مف عد تي  لتياالعراؽ  في المسمميفثقافة  في نممسو ة ما أسمفناهترجمإٌف     

 ختبلؼاال ىذا كؿٌ كالييكدم، ف كالمسيحيالصابئي  جنبيعيش   المسمـ فنرل جميع األصعدة،
 ،تيـككجكدىـ كىكيٌ  كيانيـ عف ركتعبٌ  حضارتيـ ؿتمثٌ  كاحدة لغة تحتكييـ أف يمنع لـ الديني

كالتكاصؿ  لممعرفة لغةك  ،ةالكسطيٌ  ةالككنيٌ  لمثٌقافة لغة ةالعربيٌ  غةالمٌ  باعتبار بذلؾ يعتزٌ  الجميعف
 الٌمغة تعتبر التي ةفسيٌ النٌ  الدراسات عميو دتأكٌ  ما ىذا كلعؿٌ ة،البعيد عف الخطابات األيديكلكجيٌ 

كقياميا كذاؾ راجع النتشار  الحضارات نجاح كسرٌ  ،عكبالشٌ  حياة في ةجكىريٌ  ةخاٌصية نفسيٌ 
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ة لدل الطمبة كداخؿ النسيج فسيٌ غة مف الناحية النٌ ة المٌ بؿ الفكر الكسطي بتفعيميـ ألىميٌ سي 
 الثٌقافات بيف التكاصؿ جعؿ ما كىك ،المؤٌسسات الثقافٌية في العراؽ عميو عممت ما كىذا التربكم،
فالعراقٌييكف ابتعدكا  ،ئمة العمؿدا ةعالميٌ  ةككنيٌ  حضارة شٌكؿ قافاتلمثٌ  عابران  تكاصبلن  المختمفة

 مف ةالعنصريٌ  برائحة كالطافح بالكراىية فالمبطٌ  األيديكلكجي الخطاب عف كثيران)قديمان كحديثان(
اإلسبلمٌية، ككف ريعة شٌ العكب في اطار ة في التكاصؿ بيف الشٌ يتيا العالميٌ الٌمغة كأىمٌ  خبلؿ

ـ بأٌف ديف الدكلة الرسمي اإلسبلـ، عممان أٌف العراؽ مٌر بنكسات االحتبلؿ مراران، الدستكر يحك
 األصيمة. كلكف رجاحة ثقافتو مف قبؿ النخب الكاعية جعمتو رمزان لمثبات عمى اليكٌية

فيرفع مف  ى ىكٌيتيا،عم تحافظ التي األمـ يبني الذم الحقيقيراؽ العظيـ الع ىك ىكذا إذف     
ة العالميٌ  عراؽال حضارة إفٌ  :القكؿ نستطيع قيمتيا،  مف عمييا التعميمية كيي شاف منظكمت

 لمختمؼ الثٌقافي دالتعدٌ  تحفظ أف العجيبة التكليفة بتمؾ استطاعت ة الرصينةبمنظكمتيا التعميميٌ 
 الكريـ القرآف لغة خبلؿ مف ياكمٌ  لتحتكييا ةالحضاريٌ  اتياخصكصيٌ  كتحمي مجتمعات المتنٌكعة،ال

 الٌمغات مختمؼ عمى منفتحة اإلسبلـ حضارة الفكر الكسطي حضارة ىي جامعة بحضارة مةممث
 الكريمة اآلية متوة مثٌ بمنظكمتيا التربكيٌ العراؽ  ثقافة شعار بأف نقكؿ يجعمنا ما كىك كالثٌقافات،

ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأيٍنثىى كى  ﴿:بامتياز التٌالية مىٍقنىاكي فيكا ًإفَّ يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنَّا خى قىبىاًئؿى ًلتىعىارى ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي جى
﴾ ًبيره ًميـه خى ـٍ ًإفَّ المَّوى عى ـٍ ًعٍندى المًَّو أىٍتقىاكي      ( .ُّ)الحجرات/أىٍكرىمىكي

مكا عمى اختبلؼ ىك الذم جعميـ يشكٌ  في العراؽ المعرفي الثقافيلعؿ التفاعؿ كالتمازج    
قافات كجعؿ بدكره زيغريد الحضارم العميؽ التمازج بيف مختمؼ الثٌ ذلؾ الزخـ  مذاىبيـ كدياناتيـ

أما آف لنا أخيرنا أف نسعى باحثيف كراء ما قد يجمعنا، متخطيف ما سبؽ  »ىكنكو تتساءؿ قائمة: 
يجاد صيغة جديدة لمتآلؼ إمف  ان حقٌ  مدكؿ العربٌيةكىك سؤاؿ عميؽ فأما آف ل ُٓ« ...! أف فرقنا؟

في  العراقيقافات إلعادة ذلؾ النمكذج الحضارم لمعرفي بيف مختمؼ الثٌ الحضارم كالتحالؼ ا
ة تبعات المركزيٌ  ص مف كؿٌ ة كالتخمٌ قافيٌ ة الثٌ ديٌ ة المعرفة القائمة عمى التعدٌ التعبير عف فكرة قكٌ 

ما يمت لمغة كالمعرفة كلمتراث اإلسبلمي العالمي؟، كما الدكر  ة كاألحقاد لكؿٌ ة كالكراىيٌ الغربيٌ 
ة؟، كىؿ ة إلى مصاؼ العالميٌ ب عمينا اإلسراع في القياـ بو إلعادة المعرفة اإلسبلميٌ يتكجٌ  الذم

ة؟، كما ة اليكـ بيف مختمؼ المغات األخرل العالميٌ ة أف تمثؿ المعرفة اإلسبلميٌ غة العربيٌ بإمكاف المٌ 
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لكج عالـ التكاصؿ ة لك ة الغربيٌ ة مف ركاسب المركزيٌ بؿ الكفيمة لتحقيؽ انعتاؽ المغة العربيٌ السي 
 ة؟.ة العالميٌ سبلميٌ العالمي في اطار الشريعة اإل

  :وتحقيق التواصل الكوني ُسبل المعالجة
 حضارة بناء عمى تعمؿ ةككنيٌ  لغة إلى كتحكيميا العربية المُّغةتطكير ب الكفيمة السبؿ إف     
 أك سريع بشكؿ يتأت فل عمى حضارتنا، الجاثمة ة الغربيةٌ شرنقة المركزيٌ  مف كالخركج عالمية
نٌ  صدفة ىكذا ة المخمصة ة كاإلسبلميٌ الجيكد العربيٌ  مف العديد لتحقيقو تتضافر أف يجب ماكا 

براز الككنيٌ الساعية لمنيكض بالحضارة اإلسبلميٌ   كىنا ،بيا ز المغة العربيةة التي تتميٌ ة الثقافيٌ ة كا 
 :بذلؾ الكفيمة بؿالسي  بعض ذكرالبٌد مف 

 :_ وسائل اإلعالم1
 الصراع كتبعث األفكار تصكغ التي المعاصرة األدكات أبرز أحد عبلـاإل كسائؿ تعتبر    

 ما بؿ كتعمؿ عمى تشكيييا كىك ،كتزيؿ أخرل نةمعيٌ  ثقافات كتغرس كالمعتقدات القيـ كتثٌبت
ؿ ة المعرفة، كلتفعيكالثٌقافة التحكـ في خطابات قكٌ  الفكر لتكجيو الةفعٌ  ىذه الكسائؿ أدكات جعؿ

 طرؼ مف الكسائؿ ة بشتىت الخطابات اإلعبلميٌ غمٌ فقد استي  سبؿ اإلقبلع الحضارم أك تراجعو،
 أك ةيٌ عسمال سكاء عبلـاإل كسائؿ فممختمؼ العالـ، عمى يطرةالسٌ  تحقيؽ أجؿ مف ةالعالميٌ  القكل
 كاتسابتمكراـ ك أك  تكيتر أك فيسبكؾ مف عةالمتنكٌ  االجتماعي التكاصؿ كسائؿ مختمؼ أك ةالمرئيٌ 

 لتحقيؽ ةالعربيٌ  ة لمغةة العالميٌ نشر اليكيٌ  في المحكرم الدكر تمعب أف ليا يمكف ياغيرىا، كمٌ ك 
لممشترؾ  برازان إقافات لتكاصؿ ككني معرفي عابر لمختمؼ الثٌ  المُّغات تحقيقان  مختمؼ بيف التجانس

النقاط التي تعمؿ  بعض نذكر ما يمي كفي غاتة كباقي المٌ بيف المغة العربيٌ  الحضارم كاإلنساني
ة انتشار قكٌ  قافات في ظؿٌ إلى التكاصؿ الككني العابر لمثٌ  الكريـ عمى الكصكؿ بمغة القرآف

 المعرفة.
 ، قافاتة الضاربة لتكجيو الفكر كزرع الثٌ المختمفة باعتبارىا القكٌ  عبلـاإل كسائؿ دكر _ تفعيؿأ

ة ة المينيٌ اء كعمى قدر عاؿ مف االحترافيٌ فى أكٍ  أناس كضع خبلؿ مف ةالعربيٌ  المُّغة نشر كذلؾ في
 تجنب أم المناسب، المكاف في المناسب الشخص الصعبة المعادلة ؽتتحقٌ  بحيث ةكاألخبلقيٌ 

ة الحديث حديث عف اليكيٌ  كيذه ألفٌ  ةحضاريٌ  مراكز في ليككنكا ؛األىمية ليـ ليست مف كضع
 .ؿ الحضارم العالمية التكاصالمركز األساس لبناء الحضارات كبقائيا في سكٌ 
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 كسائؿ مف العديد مما تمارسو الحدٌ  عمى تعمؿكفؽ المنيج  كرادعة صارمة قكانيف _ كضعب
 ة كزرع لمفتف بيف الطكائؼ المختمفةالٌمغكية كالعرفيٌ  لمخطابات أدلجة بعمميات تقكـ التي عبلـاإل

 طبيعة مع يتنافى ما كىك ،سبلـاإل لمفردة احيكيٌ  معادال كالجعؿ منيا رىاب مثبلن األ كممة ككصـ
 بيفان ايجابيٌ  الفاعؿ الحضارم كالٌتشاكؿ مـالسٌ  لنشر الداعي كىك ،ةالعربيٌ  الٌمغة يمثؿ الذم سبلـاإل

 .عياالثٌقافات كالحضارات عمى اختبلفيا كتنكٌ  مختمؼ
 يفصحفيٌ  مف عبلـاإل كسائؿ مختمؼ عمى لمقائميف فةمكثٌ  ةتدريبيٌ  بدكرات القياـ _ ضركرةج
 ليـ كالتأكيد ة،العربيٌ  لٌمغة ةقافيٌ ة كالثٌ ة الحضاريٌ باألىميٌ  تكعيتيـ أجؿ مف برامج ميكمقدٌ  اسميفكمر 
 ليـ المخالفيف مع تعامميـ فيان طبع المستطاع قدر الفصحى ةالعربيٌ  بالٌمغة ـالٌتكمٌ  ضركرة عمى
 لمٌتكاصؿ لغة ةالعربيٌ  الٌمغة تككف ة حتىة العالميٌ كذلؾ في المحافؿ الدكليٌ  كالديف الثٌقافة في

 .ةالثٌقافيٌ  المنظكمات مختمؼ مع متشاكمة ةالعالميٌ  الحضارة كبناء الثٌقافي
 ة،العربيٌ  الٌمغة في المختصيف الباحثيف كالعمماء كبار تجمع ةعالميٌ  كمؤتمرات ندكات قامةإ_ د

 ةعالميٌ  لغة ةبيٌ العر  الٌمغة لتصيير ناجعة كأدكات كسائؿ رساءإ بؿسي  ةكيفيٌ  في التباحث أجؿ مف
حتى نكجد ليا ة نسانيٌ اإل العمكـ كمختمؼ ةالتقنيٌ  لمعمكـ كلغة الحضارم لئلشعاعان كمصدر  ةكككنيٌ 

 .مان في ساحة العالـ المعاصربيئة خصبة كمكقعان متقدٌ 
باألفبلـ  أك ،لؤلطفاؿ كةالمتحرٌ  بالرسكـ الخاٌصة سكاء السينمائي االنتاج ديكر كدعـ تفعيؿ _ق

ة التي تحمميا المغة ة كالحضاريٌ الثٌقافية كالعرفيٌ  القيـ ترسيخ أجؿ مف غيرىا، أك تكالمسمسبل
 كبإمكانيـ قافيالثٌ  كالغرس التشكيؿ فترة في يـألنٌ  بابكالشٌ  األطفاؿ فئة خاٌصة لممتمقيف ةالعربيٌ 
ة ة العالميٌ اريٌ كنسيج بنيتيا الحض ةالعربيٌ  الٌمغة خبلؿ مف ةاإلسبلميٌ  قافةالثٌ  لتمؾ دالجيٌ  يالتمقٌ 

 خبلؿ مف اآلخر مع العالميٌ  قافيٌ الثٌ  الٌتكاصؿ المعرفيٌ  قيـ ترسيخ كبيا عمى خبلليا مف كالعمؿ
  الٌمغة.

 :ةقافيّ الثّ  والنخب الدين _ِ
 كبعثيا لؤليمـ ةالٌمغكيٌ  ةاليكيٌ  ماتمقكٌ  عمى الحفاظ في الةالفعٌ  األدكات أبرز أحد الديف يعتبر    
 عةالمتنكٌ  الثٌقافات مف مجمكعة بكتقتيا داخؿ تتعايش قافاتة عابرة لمثٌ عالميٌ  حضارة بناء أجؿ مف

 النيفكذ نكافذ مختمؼ عمى يطرةالسٌ  إلى اعيةالسٌ  المغرضة العكلمة لعبة عفان بعيد كالمختمفة
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ة التي ة العالميٌ لنكازع االمبرياليٌ  ى الكسائؿ المشركعة منيا ك غير المشركعة تجسيدان العالمي بشتٌ 
 .تمارسيا القكل العالمية

 كؿٌ  كضركرة تجاكز ةالعربيٌ  بالمغة لمنيكض كبير تحدو  أماـ أصبح اليكـ العربي ؼالمثقٌ إٌف     
 مف كالخركج مشكبلتو بتجاكزان مطالب أصبح اليكـ العربي ؼفالمثقٌ ،  بطريقو المكجكدة اتالمطبٌ 
 لدل كبير تخبط فيناؾ مسيرتول النكعي بالتطكير كذلؾ طكيبلن، فيو مكث الذم العاجي برجو
قافي كالثٌ   الحضارم دكرىـ تعديؿ متحدٌ  في يضعيـ ما كىك فينا بمختمؼ تياراتيـ،مثقٌ  مف العديد
ات محكمة إلخراج المغة يجاد استراتيجيٌ ا  ة ك نسانيٌ اإل بالحضارة لمنيكض ةالعربيٌ  المغة تفعيؿ في

 تجاه كبيرة اتمسؤكليٌ  عميو العربي مثقؼالك  ،جانب ة مف الشرنقة التي تحيط بيا مف كؿٌ العربيٌ 
 المعششة ةالنمطيٌ  الصكرة تمؾ الثٌقافية أدكاتيا كمختمؼ خبلليا مف تحطيـ أجؿ مف ةالعربيٌ  المغة
 لغة ـتعمٌ  بيا المنكط الكحيدة ىي ةاإلنجميزيٌ  المغة خاٌصة ةالغربيٌ  الٌمغات أفٌ  ككف في أذىاننا في

 في مكث كعشش  نسؽ تفرعاتيا، كىك كمختمؼ ةاإلنسانيٌ  عمكـال أك ةالتقنيٌ  سكاء العمكـ مختمؼ
 باتلترسٌ  ةحتميٌ  كنتيجة ةالعالميٌ  المغات ترتيب آخر في ةالعربيٌ  المغة جعؿ ما كىك طكيبلن  أذىاننا

 اعرالشٌ  يقكؿ كما التي الٌمغةٌف أ حيف في أذىاننا فيان عميق نخرت التي ةماريٌ داالست الرؤل تمؾ
ما دامت كؿ لغة )فكرة( فسكؼ يأتي اليكـ الذم تككف فيو المغة  »  :قكلو اعني رامبك الفرنسي

 يا رابطة لكؿٌ ألنٌ  ،العطكر كاألصكات كاأللكاف ث مف النفس إلى النفس، لغة لكؿٌ عالمية تتحدٌ 
 .ُٔ«األفكار

 المختمفة كالحضارات قافاتالثٌ  مختمؼ بيف حضارم عالمي تكاصؿ أداة ةالعربيٌ  المُّغة    
ة ال تضاىى تميَّزى بيا المغة نعمة إلييٌ ككف   ،الحنيؼ اإلسبلمي ديننا دهأكٌ  ما كىك عة،نكٌ كالمت

ة لربط أفراد المجتمع بعضيـ ببعض عف طريؽ اإلنساف عف المخمكقات األخرل كىي كسيمة فكريٌ 
التكاصؿ كالتخاطب كتبادؿ األفكار كاآلراء كالمعمكمات، كىي األداة الفاعمة في حفظ التاريخ 

ًمٍف آيىاًتًو كنقمو مف جيؿ إلى آخر، كىي آية كبيرة مف آيات ا الكبرل المتعدٌ  دة  إذ قاؿ تعالى: ﴿ى
﴾ )الرك  يىاتو ل ٍمعىاًلًميفى ـٍ ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى ـٍ كىأىٍلكىاًنكي ؼي أىٍلًسنىًتكي ٍمؽي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتبلى ، ( ِِ /ـخى

تيا كعنكانيا كرمزىا، كالعرب يا ىكيٌ ألنٌ  ،ث بيابمغتيا كتحاكؿ أف تتشبٌ  ة مف األمـ  تفتخرأمٌ  كؿٌ ك 
بيا كحاكلكا الحفاظ عمييا  فك عتزٌ يبمغتيـ ك  يفتخركفكالمسممكف حاليـ حاؿ األمـ األخرل 

ة حمؿ القرآف الكريـ، قاؿ ة ميمٌ كعبل شأنو أسند إلى المغة العربيٌ  كصيانتيا، كال سيما أف  ا جؿٌ 
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ـٍ تىٍعًقميكفى ﴾)يكسؼتعالى : ﴿  ًبٌيان لَّعىمَّكي ٍلنىاهي قيٍرآنان عىرى  يػا لغة الحديث النبكمٌ ( ، ككذلؾ أنٌ ِ/ًإنَّا أىنزى
أًحبُّكا  : »ولك قػب )صمى ا عميو كآلو كسمـ(ريؼ كلغة أىؿ الجنة، كما صرح بذلؾ رسكؿ ا الشٌ 
، كيقكؿ اإلماـ ُٕ«ة عربينٌ ككبلـ أىؿ الج ،كالقرآف عربي ،ي عربيألنٌ  ؛لثبلث ٌيةالعرب

 المنصفيف ، ككذلؾ قكؿُٖ«ـ بو خمقويا كبلـ ا الذم كمٌ فإنٌ  ،ةتعممكا العربيٌ »(:الصادؽ)
 العربي التراث لمنابع العكدة ضركرة عمى اإلسبلمية ةاألمٌ  كاحثٌ  الذيف الغربييف المستشرقيف مف

ة العربيٌ  بالمغة لمفتؾ الساعية لمختمفةا ةماريٌ داالست التيارات كجو في جديد مف لمكقكؼ اإلسبلمي
 المستشرؽ نجد المستشرقيف ىؤالء رأس عمى لعؿٌ  كجعميا في آخر ترتيب التكاصؿ الحضارم

عندما تمنى لمعرب كالمسمميف أف يبدعكا »:بيرؾ جاؾ الفرنسي االجتماع كعالـ كالمؤرخ
ذكبكا في )لغة( الحضارة تيـ مف داخؿ تراثيـ دكف أف يتنكركا لعصرىـ، ككذلؾ أف ال يخصكصيٌ 

ة فتطمس ىكيتيـ فيذا ىك الطريؽ الكحيد الذم يستطيعكف مف خبللو أف يشارككا في بناء الغربيٌ 
  .ُٗ«الحضارة اإلنسانية مف جديد

 لغة محالة ال ستككف ةالعربيٌ  كالٌمغة جديد، مف رؽالشٌ  إحياء في سيـيي  الحضارم الكعي إفٌ     
 صدكرنا عمى الجاثمة الغربية المركزية مف االنفبلت يحصؿ لؾكبذ الككني، الحضارم التشاكؿ

 ثقافي كنسؽ حضارم بناء مف لمغرب يمتٌ  ماٌؿ ك بدراسة عنىتي  ةشرقيٌ  ةمركزيٌ  انشاء خبلؿ مف
مثمما   باالستغرا بعمـ عنىتي  مراكز انشاء عمينا ـيحتٌ  ما كىك المغات، مف كغيرىا ةاإلنجميزيٌ  لمغة
 النسؽ خبلؿ مف عقميتنا طبيعة كمعرفة دراستنا في االستشراؽ عمـ كزمرا ليـ زالت كال كانت

 ىذه باتت الجديد، كقد مارداالست مف النكع ليذا لنتصدٌ  حتى ة،العربيٌ  لٌمغة كالثقافي الحضارم
 دراسة محؿ ةة التكاصؿ الحضارم العالمي لمغة العربيٌ عف كعي كبير بأىميٌ  الدعكات التي تنـٌ 

 أرض عمى أكميا لتأتي التفعيؿ مف مزيد إلى تحتاج ياأنٌ  إالٌ  الككلكنيالية، بعد ما الدراسات في
ة ة معرفيٌ الكاقع حقيقة ال مجرد دراسات تبقى عمى رفكؼ المكتبات كال يككف ليا أدنى فعاليٌ 

ة ماريٌ دة المعرفة بأبعادىا االستة قكٌ متيا نظريٌ ة في ظؿ اليكاجس الدبيرة التي شكٌ ة خاصٌ حضاريٌ 
  الجديدة.

بالذات كمدركاتيا  عميؽ إدراؾ عقمي كبير ككعي عمى تبنى أف البدٌ  جديدة انطبلقة أم فٌ إ    
األيديكلكجي  الخطاب تبعات مف كاالنفبلت حضارم ببعث فرظال مف جديد مف لنتمكف المعرفية،
 ةحيٌ  ةكقائع معرفيٌ  إلى يستند بؿ عدـ، مف أك عبثي بشكؿ يأتي مر الذم لفدالمست لمغة المعرفي
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 ةممكناتو المعرفيٌ  أغكار كسبر بو كالتمسؾ تراثنا بشكؿ خاص لمعرفةان مجدد العكدة خبلؿ مف
 دكف العربية، لٌمغة المنشكدة ةالنيضة المعرفيٌ  بعث في الفاعؿ الدكر لو يككف حتى ةالحضاريٌ 
 ،الحضارم فنحف ال نعبش منعزليف عف العالـ النشاط ىذا في كاسيامو اآلخر دكر عف التغافؿ

 ثـ كمف أكال، تربتو داخؿ الجيدة المعرفة معرفتو بعد كالخبرة المعرفة اآلخر مف نأخذ أف بأس فبل
 إللغاء مدعاة ذلؾ يككف ال أف شريطة طبيعتيا، مع يتبلءـ بما ثقافتنا في غرسو سبؿ عف نبحث
 ينماح خمدكف ابف عميو أكد ما كىك لمغالب المغمكب تبعية لمغرب تابعيف نصبح أك تناشخصيٌ 
 ، كعكائده أحكالو كسائر كنحمتو، وكزيٌ  شعاره في بالغالب، االقتداءفي  أبدا مكلع المغمكب »قاؿ: 

 بما بالكماؿ لنظره اإمٌ  إليو، كانقادت غمبيا مف في الكماؿ تعتقد أبدا فسالنٌ ٌف أ ذلؾ، في كالسبب
 لكماؿ ىك ماإنٌ  طبيعي، لغمب ليس انقيادىا، مف بو تغالط لما أك تعظيمو، مف عندىا كقر

 كتشبيت الغالب مذاىب جميع فانتحمت اعتقادنا، حصؿ ليا، صؿكاتٌ  بذلؾ غالطت فإذا الغالب،
 .02«أعمـ كا تراه، لما أك االقتداء ىك كذلؾ بو،

 تمثميا جديدة عالمية إنسانية حضارة لبناء ناجعال الترياؽ عمى أيدينا كضعنا قد نككف كىكذا     
 كؿٌ  جيكد فييا تتظافر ةاإلنسانيٌ  بكتقة داخؿ الٌمغات لمختمؼ الجامع الثٌقافي عياكٌ بتن العربية الٌمغة
 إحدل موتمثٌ  قد أيديكلكجي خطاب أم عف كبعيدان  الٌتعايش لصرح إعبلءن  ،معان  كالغرب رؽالشٌ  مف

دعكات الحكار ك التكاصؿ الككني العالمي تستدعي  فٌ أة ك الٌمغات عمى حساب لغة أخرل خاصٌ 
 .ؤ في مكازيف القكلالتكاف

 
 :النتائج
ـٌ ذكره ما خبلؿ مف     شكاليٌ  عكيصة تساؤالت مف بحثنا في ت  إليجاد امنٌ ان كسعي عميقة، اتكا 

 الذم التاريخي االنسداد العقمي ىذا مف الخركجان جزئيٌ  كلك تكفؿ التي كاقعٌيةال الحمكؿ بعض
 ةاإلسبلميٌ  قافةالثٌ  ببنية تفتؾ التي ةالغربيٌ  ةالمركزيٌ  في كجو الكقكؼ كبغية ة،ىكيتنا المغكيٌ  طتتخبٌ 

 كالحمكؿ األفكار بعض نطرح كالغرب، اإلسبلمي العالـ بيف الحاصؿ الصراع طارإ في كىكيتيا
 اتظريٌ النٌ  تمؾ شرنقة مف ةة عامٌ اإلسبلميٌ  قافةكالثٌ  ةالمغة العربيٌ  انعتاؽ في تسيـ أف نرجك التي
 .التي تغزك جامعاتنا ماريةداالست
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ة تعمؿ عمى إقصاء _ النسؽ الحضارم العقمي لبنية العقؿ الغربي قائـ عمى برديغمات عنصريٌ ُ
 لمعالـ ناسفان  بان مخرٌ  ثاناتكسيان  نسانان إاآلخر نابذة لمتنكع المغكم، فقد أنتجت فمسفة ما بعد الحداثة 

قافي كالحضارم، لثٌ د اممي القائـ عمى مبدأ قبكؿ التعدٌ ة كشتى أنكاع التعايش السٌ نسانيٌ لمقيـ اإل
سبلمكفكبيا، ة جديدة مف مثؿ: اإلبدؿ ذلؾ قيما عنصريٌ  ذلؾ عرض الحائط، كمرسيان  بكؿٌ  ضاربان 

ة...، ساعية إلى نشر ىذه المفاىيـ المختمفة في أذىاف التشظي، اليدـ، االمبراطكرية الغربيٌ 
زؿ ىذه المفاىيـ الطبلب بالجامعات مف خبلؿ المعب المغكم عمى المصطمحات كالمفاىيـ لتخت

 معادلة ديالكتيؾ الشرؽ كالغرب.
ة كتبلقح عكة إلى المعرفة الككنيٌ قافات كالدٌ _انتشار دكاعي حكار األدياف كحكار الثٌ ِ

يطرة عمى العالـ ة بحتة، ساعية إلى إحكاـ السٌ مجرد أغراض سياسيٌ  يا تقريبان الحضارات...الخ. كمٌ 
يا ىي ة بدعكل أنٌ ة عف طريؽ المغة اإلنجميزيٌ خاصٌ  يغربقافي كالحضارم اللمنمكذج الثٌ  كنشران 

األجدر بقيادة العالـ كما قاؿ المنظر كالمفكر الصييكني صمكئيؿ ىنغتكف عمى اعتبار أنيا 
جدر بقيادة زماـ كأمكر العالـ النمكذج الحضارم الككني كمركز القكة بالعالـ كبالتالي فيي األ

 ة األصعدة.   عمى كافٌ 
لفئة النخبة الكاعية حقا بأىمية األبعاد الكحيانية العبلقنية، ال المزيفيف باعتبارىـ _ فتح المجاؿ ّ

ة في جامعاتنا ككف التاريخي لمغة العربيٌ بؿ النيكض كالخركج مف ىذا السي فئة تنكيرية تستجدم سي 
ة، مف أجؿ بعث النيضة المنشكدة التي لطالما عمؿ المفكركف العرب عمى كمعاىدنا العربيٌ 

عف  ان بعيد كاقعٌيةة كفؽ ضكابط ة يجب أف تككف ذاتيٌ دىا عمى أرض الكاقع، كلكف ىذه المرٌ تجسي
ة الغربية الساعية لمتحكـ في دكاليب سيركرة قكة المعرفة بالعالـ، فالنيضة التي إكراىات المركزيٌ 

  مر.دة التابعة لممستات الفعؿ القصريٌ نريدىا ىي نيضة نابعة مف الفعؿ الذاتي ال مف ردٌ 
ة فذلؾ الحؽ ال محالة تشكيو معالـ المغة العربيٌ  ة  كالمغة كجياف لعممة كاحدة فإذا ما تـٌ _ اليكيٌ ْ

ة لمغة العربيٌ  رىيبان  ة التي تشيد تغريبان كىك حاؿ ما ىك حاصؿ بأكطاننا العربيٌ  ،ةة اإلسبلميٌ باليكيٌ 
ة قافيٌ كمخرجاتيا الثٌ  لبثقافة كلغة أخر باب الذيف صاركا مكلعيف خاٌصة عمى مستكل فئة الشٌ 

عرفة مقافة كاليا ىي لغة الثٌ منو بأنٌ  ان ة ظنٌ ث بالمغة اإلنجميزيٌ اب العربي يتحدٌ ة، فأصبح الشٌ كالعمميٌ 
 ة. ؼ كالرجعيٌ ث بيا ينعت بالتخمٌ ف ال يتحدٌ كالتحٌضر في حيف مى 
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التاريخي كالتراجع ة تابع لذلؾ االنسداد ة كالحضاريٌ ة لفعاليتيا المعرفيٌ _ فقداف المغة العربيٌ ٓ
ة الفكرم الرىيب النابع مف العديد مف التراجعات المنبثقة عف سمسمة مف النكسات الحضاريٌ 

ة التي قافيٌ اتيا الثٌ دت مرجعيٌ إذا تجسٌ  ة المغة ال تبرز إالٌ ة، فيكيٌ ة اإلسبلميٌ المتكالية لؤلمة العربيٌ 
فة ة الطبقة المثقٌ ة خاصٌ كرم العقمي لؤلمٌ ة كالنسيج الفنية االجتماعيٌ نيت عمييا متغمغمة في البي بي 

ة تحاكي مخرجات لة إلى لغة ككنيٌ ة متحكٌ ة إلى العالميٌ ة العربيٌ ل نطاؽ األمٌ بالجامعات لتتعدٌ 
 ة المعرفة.ة عمى خطاب قكٌ ة المبنيٌ ة كاإلنسانيٌ العمـ كمختمؼ العمكـ التقنيٌ 

ة لمغة عزعة كتخريب المعالـ الجماليٌ ة الكسائؿ لز مار الجديد يعمؿ عمى تكظيؼ كافٌ د_ إف االستٔ
ة الناعمة المصطمح الذم عمى رأسيا كسيمة القكٌ  ة مف خبلؿ العديد مف األساليب لعؿٌ العربيٌ 

ة عف طريؽ اإلعبلـ الذم يعمؿ صاغو البركفيسكر جكزاؼ نام أم كسائؿ كأدكات العكلمة خاصٌ 
ة فييـ، ة لمغة االنجميزيٌ لثقافيٌ ة لدل األطفاؿ الصغار بزرع القيـ اعمى تخريب العقكؿ خاصٌ 

ة كتعمؿ عمى نسفيا كالعبث ة اإلسبلميٌ كف عمى تمؾ القيـ الغريبة لتخترؽ العكلمة فييـ اليكيٌ فيشبٌ 
 ة.  بمقكماتيا الحضاريٌ 

مف  رؽ كالغرب لف يتأت إالٌ ة في اطار ديالكتيؾ الشٌ اتي لمغة العربيٌ شعث االنفراط اليكيٌ  _ لـٌ ٕ
تراثنا العربي القديـ مف جميع جكانبو كمختمؼ مجاالتو، كتفعيؿ كؿ تمؾ  خبلؿ العكدة لمنابع

ة ككياننا الحضارم تنا عامٌ باب_ بيكيٌ فيسة لبعث مف خبلليا اعتزازنا _خاصة فئة الشٌ الذخائر النٌ 
جسكر التذاكت كالتكاصؿ الككني المعرفي مع اآلخر  ة دكف التغافؿ عف ضركرة مدٌ كالمغكم خاصٌ 

ة، فاعمة في اطار تبادؿ ة عالميٌ مة بمختمؼ المغات إلقامة لغة عربيٌ رات ممثٌ أم باقي الحضا
لمختمؼ العمكـ كحاضنة  ة شعاران العطاء الحضارم العالمي، كىكذا يمكننا الجعؿ مف لغتنا العربيٌ 

 طار التكاصؿ الفكرم العالمي. إقافات في لمختمؼ الثٌ 
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 املعلم املعاصر واعداده على وفق معايري اجلودة
 . ضرغام سامي عبد االميرأ.م.د                                                       

 م.م عمي كاظم ياسين                                                             
  / كمية التربية جامعة القادسية                                                         

 ممخص البحث
اختمفت النظرة عبر العصور مف حيث األدوار التي يؤدييا المعمـ ، فقديمًا أي ما قبؿ 
عصر التربية الحديثة كاف ينظر لممعمـ عمى أنو مّمقف وناقؿ معرفة فقط وما عمى الطبلب الذيف 

يوصميا إلييـ . كما أف المعمـ يعتبر المسؤوؿ الوحيد  يعمميـ إال حفظ المعارؼ والمعمومات التي
             عف تأديب األوالد وتربيتيـ دونما أىمية لدور األسرة والبيت في التنشئة والتربية السميمة

      

وقد تطور ىذا المفيوـ في عصر التربية الحديث ، وأصبح ينظر إلى المعمـ عمى أنو 
عاتقو تقع مسؤولية الطبلب في التعّمـ والتعميـ والمساىمة الموجية معمـ ومرٍب في آف واحد فعمى 

والفاعمية في تنشئتيـ التنشئة السميمة مف خبلؿ الرعاية الواعية والشاممة لمنمو المتكامؿ لمفرد 
 نيًا " ىذا إضافة إلى دور المعمـالمتعمـ " روحيًا وعقميًا وجسميًا ومياريًا ووجدا

     .ئة وخدمة المجتمع والمساىمة في تقدمو ورقّيوفي مجاؿ التفاعؿ مع البي
ويطمب مف المعمـ تجاه ىذه األدوار والمياـ التي يؤدييا ويمثميا أف يكوف بمثابة محور لمعمؿ في 
لمامو بمسؤولياتو الجساـ والجديدة والمتطورة  المدرسة وعمودىا الفقري وترتكز قيمتو عمى وعيو وا 

، والمشاركة ىداؼ التربوية بجوانبيا المختمفةلعصر في تحقيؽ األوالشاممة والمتناسبة مع روح ا
الفّعالة واإليجابية مف خبلؿ عممو كعضو في المؤسسة التعميمية ، في إعداد المواطف الصالح 
الذي يعرؼ ما لو وما عميو ، ويكوف ذلؾ برعاية النمو الشامؿ لمتبلميذ المتعمميف جسميًا وعقميًا 

                   .وانفعالياً 

وبشكؿ عاـ فإف النظرة الحديثة لممعمـ تتمثؿ باعتباره معمـ قدوة ويمثؿ دعامة أساسية 
ذا كانت األمـ  مف دعامات الحضارة فيو صانع أجياؿ وناشر عمـ ورائد فكر ومؤسس نيضة وا 
تقاس برجاليا فالمعمـ ىو باني الرجاؿ وصانع المستقبؿ ، وال عجب إذ ينادي رفاعة الطيطاوي 

ولذلؾ عمد الباحثاف الى تناوؿ شخصية  أف المعمميف ىـ خير مف يمشي عمى تراب األرضب
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التوصيات الميمة في نياية مف مجموعة  المعمـ مف خبلؿ مجموعة مف المحاور وقد خمصا الى
 البحث. 

Abstract 
Different views across the ages in terms of the roles performed by the 

teacher, Vkdima any pre-modern education was perceived to the teacher 

as a teacher and a vector of knowledge only and what the students who 

teach them save the knowledge and information that connects them. The 

teacher is also solely responsible for disciplining and raising children 

without any importance to the role of the family and the house in the 

upbringing and proper education. 

This concept has developed in the era of modern education, and the 

teacher is perceived as a teacher and educator at the same time. It is the 

responsibility of students to learn, teach and contribute effectively and 

effectively to their development through sound and comprehensive care 

for the integrated development of the educated individual "spiritually, 

mentally, physically, "This is in addition to the role of the teacher in the 

field of interaction with the environment and community service and 

contribute to progress and paperwork. 

The teacher is asked for these roles and the tasks that he performs and 

represents to be the focus of work in the school and its backbone and its 

value is based on his awareness and his awareness of his new and 

complex responsibilities and developed and comprehensive and 

proportional to the spirit of the age in achieving the educational goals in 

various aspects, and active and positive participation through his work as 

a member of the educational institution , In the preparation of a good 

citizen who knows what he has and what it is, and it is sponsored by the 

overall growth of learners physically, mentally and emotionally. 

In general, the modern view of the teacher is represented as a role model 

and is a pillar of the pillars of civilization is a generation of generations 

and the publisher of science and the pioneer of thought and founder of 

the Renaissance and if the nations measured by men, the teacher is the 

builder of men and the maker of the future, and no wonder that Revaa 

Tahtawi calls teachers are better than walking on Soil dust, and therefore 

the two researchers to address the character of the teacher through a set 
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of axes and have come to the collection of important recommendations at 

the end of the research. 
  :                     * مقدمة

اختمفت النظرة عبر العصور مف حيث األدوار التي يؤدييا المعمـ ، فقديمًا أي ما قبؿ عصر 
عمى أنو مّمقف وناقؿ معرفة فقط وما عمى الطبلب الذيف يعمميـ التربية الحديثة كاف ينظر لممعمـ 

إال حفظ المعارؼ والمعمومات التي يوصميا إلييـ . كما أف المعمـ يعتبر المسؤوؿ الوحيد عف 
  . تأديب األوالد وتربيتيـ دونما أىمية لدور األسرة والبيت في التنشئة والتربية السميمة

التربية الحديث ، وأصبح ينظر إلى المعمـ عمى أنو معمـ وقد تطور ىذا المفيوـ في عصر 
ومرٍب في آف واحد فعمى عاتقو تقع مسؤولية الطبلب في التعّمـ والتعميـ والمساىمة الموجية 
والفاعمية في تنشئتيـ التنشئة السميمة مف خبلؿ الرعاية الواعية والشاممة لمنمو المتكامؿ لمفرد 

ميًا ومياريًا ووجدانيًا " ىذا إضافة إلى دور المعمـ في مجاؿ التفاعؿ المتعمـ " روحيًا وعقميًا وجس
  .مع البيئة وخدمة المجتمع والمساىمة في تقدمو ورقّيو

ويطمب مف المعمـ تجاه ىذه األدوار والمياـ التي يؤدييا ويمثميا أف يكوف بمثابة محور لمعمؿ في 
لمامو بمسؤولياتو الجساـ والجديدة والمتطورة المدرسة وعمودىا الفقري وترتكز قيمتو عمى وعيو وا  

والشاممة والمتناسبة مع روح العصر في تحقيؽ األىداؼ التربوية بجوانبيا المختمفة ، والمشاركة 
الفّعالة واإليجابية مف خبلؿ عممو كعضو في المؤسسة التعميمية ، في إعداد المواطف الصالح 

عاية النمو الشامؿ لمتبلميذ المتعمميف جسميًا وعقميًا الذي يعرؼ ما لو وما عميو ، ويكوف ذلؾ بر 
  .وانفعالياً 

وبشكؿ عاـ فإف النظرة الحديثة لممعمـ تتمثؿ باعتباره معمـ قدوة ويمثؿ دعامة أساسية مف 
ذا كانت األمـ تقاس  دعامات الحضارة فيو صانع أجياؿ وناشر عمـ ورائد فكر ومؤسس نيضة وا 

رجاؿ وصانع المستقبؿ ، وال عجب إذ ينادي رفاعة الطيطاوي بأف برجاليا فالمعمـ ىو باني ال
 (.4998،54)مرسي ،  . المعمميف ىـ خير مف يمشي عمى تراب األرض

 *المعمـ والتعميـ الفعاؿ :
كثيرًا ما يتحدث المربوف عف التعميـ الفّعاؿ! فيؿ ىناؾ شروط معينة أو مواصفات محددة لمتعميـ 

تفؽ عمييا المربوف تحدد شروط التعميـ الفّعاؿ ومواصفاتو؟ فمو قمنا الفّعاؿ؟ ىؿ ىناؾ قواعد ي
مثبًل أف التعميـ الجيد ىو الذي يبنى عمى تخطيط جيد فيؿ ىذا يعنى أف مجرد توافر التخطيط 
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الجيد يقودنا إلى تعميـ جيد بالضرورة؟ أو قمنا إف التعميـ الجّيد يتطمب معممًا يتقف المادة 
 عني أف اتقاف ىذه المادة سيعكس بالضرورة تعميمًا نشطًا أو تعميمًا فعااًل؟الدراسية! فيؿ ىذا ي

إف ىذه الصعوبات قادت المرّبيف إلى الحديث عف إطار لمتعميـ الفّعاؿ، باعتبار أف الحديث عف 
التعميـ الفّعاؿ يبسط المشكمة كثيرًا ويحصر التعميـ في بنية معينة أو محددة. فالحديث عف 

اؿ إذف، يفترض بساطة الموقؼ التعميمي وتسّطحو شكميتو أكثر مما يفترض غنى التعميـ الفعّ 
ىذا الموقؼ وتعّقده وتنوعو. وىذا يعني أف التعميـ الفّعاؿ في موقؼ ما قد ال يكوف كذلؾ في 
موقؼ آخر. فالحديث عف التعميـ الفّعاؿ ىو حديث جزئي يرتبط بموقؼ معيف: بمعمـ معيف، 

معينة، وىذا ما يفسر وجود أنماط عديدة مف ىذا النوع مف التعميـ وليس  بطمبة معينيف، بظروؼ
نمطًا واحدًا!! فمنستعرض اآلف بعض األطر التي وضعيا عدد مف المربيف لمتعميـ الجيد أو 

 .التعميـ الفّعاؿ في ضوء األدوار المتغيرة لممعمـ
 :لقد حدد رذر فورد خصائص وشروط التعميـ الفّعاؿ بما يمي

 .خداـ المرونة في طرائؽ التدريساست 
 .مبلحظة العالـ مف وجية نظر المتعمـ 
 .تقديـ تعميـ شخصي مباشر يخاطب المتعمـ 
 .استخداـ التجريب 
 .إتقاف ميارة إثارة األسئمة 
 .معرفة المادة الدراسية بشكؿ متقف 
 .إظيار االتجاىات الودية نحو المتعمـ 
 (.Rutherford،1971،p22).وار مع المتعمميفإتقاف ميارات االتصاؿ والح 

 * القواعد التي يتوجب عمى المعمـ الفّعاؿ االلتزاـ بيا
ًً لمطمبة ما يمي  :إف مف أىـ القواعد واألصوؿ التي ينبغي أف يمتـز بيا المعمـ ليحقؽ تعميمًا فعااًل

اـ الفصؿ أف يكوف منضبطًا في مواعيده وتوقيتو: فكثير مف مشكبلت ضبط المعمـ لنظ -4
حضوره متأخرًا عف بدء الدرس، بينما التبلميذ يتوافدوف عمى الفصؿ. وعندما يضبط المعمـ موعد 
حضوره لمفصؿ ويعد لمدرس مقدمًا قبؿ حضور التبلميذ، فإنو يحوؿ دوف حدوث كثير مف 
مشكبلت النظاـ في الفصؿ. كما أف ضبط الميعاد في نياية الدرس ال يقؿ أىمية عف بدايتو. 
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ف أسوأ األمور أال ينيي المعمـ درسو بطريقة طبيعية في نياية الموعد المحدد، أو يشغؿ فم
التبلميذ بالعمؿ بعد إنتياء الموعد مما يعطميـ عف موعد بدء الدرس التالي. ومثؿ ىذا السموؾ 
مف جانب المعمـ يظيره بمظير الميمؿ غير المنظـ أماـ التبلميذ، ويضيع عمييـ وعمى نفسو 

مخيص النقاط الرئيسية في الدرس. وىو ما يعتبر عمى جانب كبير مف األىمية لمتبلميذ فرصة ت
ولنجاح المعمـ. كما أف تسرع المعمـ في المحظة األخيرة في جمع أوراقو ومتعمقاتو استعدادًا 
لمغادرة الفصؿ قد يظيره بمظير المرتبؾ مما قد يثير ضحؾ التبلميذ. ويكوف مركز المعمـ 

ا يطالب تبلميذه بأف يحرصوا عمى االنضباط في المواعيد بينما ىو نفسو يعطييـ ضعيفًا عندم
 أسوأ األمثمة عمى ذلؾ... ففاقد الشيء ال يعطيو .

أف يكوف مستعدًا جيدًا: فمف األمور الميمة لممعمـ جودة إعداد درسو والتخطيط لو مسبقًا، -2
سمعية أو البصرية التي سيستخدميا في والتأكد مف توفر كؿ األدوات واإلمكانيات واألجيزة ال

الدرس، وكذلؾ المواد االستيبلكية مف طباشير وأوراؽ أو صمغ أو مقصات أو مواد كيمائية.. 
والتأكد مف أف التوصيبلت الكيربائية سميمة إذا كاف سيستخدـ أجيزة كيربائية في الدروس 

 .العممية
ووسيمتو الرئيسية في االتصاؿ بينو  أف يجيد استخداـ صوتو: ألف صوت المعمـ ىو أداتو-3

وبيف التبلميذ. وىو وسيمتو في تعميـ التبلميذ ومساعدتيـ عمى التعمـ. ومف الضروري إذف أف 
يجيد المعمـ استخداـ ىذه الوسيمة مف حيث الوضوح ونغمة الصوت، وطريقة التعبير. إف أحد 

الستخداـ صوتو بحيث يكوف حسف األشياء التي يستطيع المعمـ أف يمتع بيا التبلميذ إجادتو 
الوقع عمى آذاف التبلميذ، ويحمؿ إلييـ مف ألواف التعبير عف األحاسيس واالنفعاالت والمشاعر 
ما يحمميـ عمى االستجابة لو. إف المعمـ في ىذا شأنو شأف الممثؿ عمى المسرح يجب أف يحسف 

داـ شريط تسجيؿ يسحؿ عميو طريقة اإللقاء. ويستطيع أي معمـ أف يدرب نفسو عمى ذلؾ باستخ
صوتو ويعدؿ فيو حتى يجيد ويحسف اإللقاء. فالمعممة التي تقرأ قصة لؤلطفاؿ، والمعمـ الذي يقرأ 
شعرًا أو نصًا أدبيًا أو حوارًا معينًا يكوف موفقًا في قراءتو بمقدار ما يكمف التبلميذ مف متابعة 

 (.4998،66)قطامي،.الت وتعابيرقراءتو بوضوح ونقؿ ما فيو مف مشاعر وأحاسيس وانفعا
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فالمدرس الجيد ىو الذي يعطي انطباعًا  :أف يكوف واعيًا منتبيًا بما يحدث في الفصؿ-4
لتبلميذه بأنو يرى بظيره، وأف لو عينيف في مؤخرة رأسو. فيو يراقب الفصؿ بعينو بنظرة عابرة 

 .شاممة، وقد يتحرؾ بيف الصفوؼ ويستخدـ لغة اإلشارة ولغة العيوف
أف يتفيـ ما يحدث في الفصؿ: فمف الميـ لممعمـ أف يتوصؿ إلى فيـ األسباب وراء سموؾ -5

التبلميذ في الفصؿ. وفي ضوء فيمو ليذا، يمكنو أف يتصرؼ وأف يستخدـ األسموب المناسب 
 .لمتعامؿ معو

أف يوزع انتباىو عمى جميع تبلميذ الفصؿ: وىذا يعني أال يقصر اىتمامو عمى بعض -6
ميذ دوف البعض اآلخر. وقد أثبتت بعض الدراسات أف المعمميف يعطوف اىتمامًا أكثر ووقتًا التبل

أكبر مع تبلميذ معينيف أو مجموعة معينة منيـ. فالتبلميذ األذكياء أو المجتيديف قد يكوف ليـ 
س الحظوة عمى غيرىـ ربما ألنيـ أكثر استجابة لممعمـ، وأكثر إشباعا لطموحاتو. وقد يحدث العك

فييمؿ التبلميذ المجتيديف عمى اعتبار أنيـ مجتيدوف ويعطي اىتمامًا أكبر لغيرىـ لحاجتيـ 
إليو. ويترتب عمى عدـ إعطاء المعمـ انتباىو لكؿ الفصؿ أف التبلميذ الذيف يشعروف بعدـ 
االىتماـ ينصرفوف إلى أعماؿ أخرى وأيسرىا اإلخبلؿ بنظاـ الفصؿ لجذب انتباىو واىتمامو. 

نا كاف مف الميـ لممعمـ أف يكوف عمى وعي بضرورة توزيع اىتمامو عمى التبلميذ في ومف ى
 .)2٠٠6الفصؿ توزيعًا عاداًل )الترتوري والقضاه، 

أف يحسف التصرؼ في مواقؼ األزمات: فقد يحدث في بعض األحياف، السيما في المراحؿ -7
التي تتطمب مف المعمـ حسف  التعميمية األولى واالبتدائية، وجود بعض المواقؼ واألزمات

التصرؼ. مف ىذه األزمات أو المواقؼ الحرجة عمى سبيؿ المثاؿ، وقوع مزىرية عمى األرض 
وانكسارىا، أو وقوع عمبة لوف سائؿ أو دىاف عمى األرض في حصة الرسـ، أو كسر كأس 

سو في درس زجاجية أو ما شابييا في المعمؿ، أو إصابة التمميذ بوقوعو عمى األرض أو جرح نف
عممي أو ما شابو ذلؾ. ومثؿ ىذه المواقؼ يمكف التعامؿ معيا بيدوء بدوف اإلخبلؿ بنظاـ 
الدراسة إذا كاف المعمـ والتبلميذ عمى معرفة وعمـ بما يتبع عادة في مثؿ ىذه األحواؿ. وعندىا 

بعيدة  يمكف التعامؿ مع الموقؼ بيدوء حسب مقتضيات الموقؼ. فإذا كانت المزىرية المكسورة
عف عمؿ التبلميذ فيمكف ترؾ إزالتيا إلى ما بعد الحصة، أو يقوـ التمميذ التي تسبب في وقوعيا 
بجمع بقاياىا ووضعيا في أحد أركاف الحجرة حتى يمكف التخمص منيا فيما بعد. وبالنسبة 
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مميذ لمدىاف قد يستدعي أحد الفراشيف إلزالة الدىاف وتنظيؼ أرض الحجرة. وفي حالة إصابة الت
 …فإنو يمكف أف ينقمو إلى حجرة طبيب المدرسة، وىكذا

أف يساعد التمميذ الذي يواجو مشكمة: قد يقع بعض التبلميذ في مشكبلت خاصة بيـ، -8
وتسبب ليـ إحباطًا شديدًا في الفصؿ تصرفيـ عف الدرس ميما حاوؿ المعمـ جذب انتباىيـ إليو. 

سبة لممعمـ إال أنيا تعني الكثير بالنسبة لمطفؿ. فقد ومع أف ىذه المشكبلت قد تعني القميؿ بالن
يكوف التمميذ قد نسي كتابو أو أدواتو الدراسية في المنزؿ، أو أنو لـ يتسمميا مف المدرسة، أو أف 
والده ال يستطيع شراءىا، أو لـ يشترىا لػو بعد، أو قد يكوف التمميذ قد تغيب فترة عف المدرسة 

عؿ مف الصعب عميو مواصمة الدراسة مع زمبلئو المنتظميف، أو لمرضو أو لسبب آخر مما يج
أنو يجمس بعيدًا عف السبورة ويجد صعوبة في متابعة الدرس أو لو مشكمة مع معمـ آخر، أو أف 
شيئًا قد ضاع منو في الفصؿ، أو سرؽ منو، أو يعاني مف مشكمة أو أكثر مف ىذه المشكبلت 

ني مف مشكمة أو أكثر مف ىذه المشكبلت يكوف قمقًا التي يطوؿ شرحيا. والتمميذ الذي يعا
متوترًا. والمعمـ الجيد ىو الذي يستطيع أف يكتشؼ مثؿ ىذا التمميذ وعندىا يستطيع أف يساعده 
عمى التغمب عمى المشكمة التي يواجييا بالطريقة المناسبة. فقد يشركو مع زميؿ لػو في استخداـ 

بًا مف السبورة، وقد يتصؿ بوالده لمناقشة المشكمة معو. وقد كتبو وأدواتو مؤقتًا، وقد يجمسو قري
يشتري لو األدوات أو الكتب مف صندوؽ تبرعات المدرسة إذا كاف غير قادر عمى سدادىا، وقد 
يرد لو ما ضاع أو سرؽ منو. والمعمـ في تفاعمو مع ىذه المشكبلت قد يستخدـ إجراءات فورية 

ر أو إجبلس التمميذ قريبًا مف السبورة. وقد يتطمب األمر في الفصؿ مثؿ إشراؾ التمميذ مع آخ
معرفة تفصيبلت أكثر عف المشكمة مف التمميذ، ويكوف مجاؿ ذلؾ في مكتبو وقت فراغ التمميذ 
في " الفسحة" أو بيف الدروس حيث يكوف التمميذ في مأمف مف الخوؼ مف ذكر تفصيبلت 

لى جانب اىتماـ ال معمـ الفردي بتمميذ لػو مشكمة، يجب أف يظير المشكمة أو التحدث عنيا. وا 
اىتمامو أيضًا بتبلميذ الفصؿ ككؿ أو بصفة عامة. فقد يخصص إحدى الحصص أو جزءًا منيا 
لمراجعة الدروس السابقة، ومف خبلؿ استجابات التبلميذ يستطيع أف يتعرؼ عمى المشكبلت 

ذ في مثؿ ىذا الجو العادي الطبيعي التي يواجييا بعض التبلميذ ويتعامؿ معيا. كما أف التبلمي
يحسوف باىتماـ المعمـ وعنايتو بيـ، وأنو مستعد دائمًا لمساعدتيـ في التغمب عمى صعوباتيـ 

 (.2٠٠7،57ومشكبلتيـ .)القضاة والترتوري ،
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أال يقوؿ شيئًا ال يقدر عمى تنفيذه أو ال ينفذه: مف األمور التي تشيف المعمـ وتفقده ىيبتو -9
ي نظر التبلميذ أف يعدىـ بشيء إال إذا كاف متأكدًا أنو سينفذه، وال يستخدـ تيديدات ومكانتو ف

ذا حدث لسبب ما أف المعمـ وعد بشيء ثـ لـ  أو وعود ثـ ال ينفذىا أو ال يستطيع أف ينفذىا، وا 
ينفذه وجب عميو أف يشرح عمنا لكؿ التبلميذ األسباب التي أدت إلى عدـ تنفيذ الوعود مع 

 .بشيء آخر بديؿ تعويضيـ
أال يقارف بيف التبلميذ في الفصؿ: مف األخطاء التي يقع فييا المعمـ مقارنتو لتحصيؿ تمميذ -4٠

في الفصؿ بتحصيؿ زميؿ لػو، وتعميقو عمى أف أحدىما أقؿ مستوى مف اآلخر، ألف ذلؾ يؤدي 
ضًا إلى إحداث بالتمميذ ذي المستوى األدنى إلى كراىية المعمـ ومقاومتو. كما أنو يؤدي أي

انقسامات في صفوؼ التبلميذ ومعاداة بعضيـ بعضًا، وىذا بدوره يؤدي إلى مشكبلت لئلخبلؿ 
بنظاـ الفصؿ. ومف ىنا كاف عمى المعمـ الجيد أف يتبلفى عمؿ مثؿ ىذه المقارنات، وىذا ال 

عمى عكس يعني أال يشيد باألعماؿ الممتازة، ألف الموقؼ مختمؼ، فاإلشادة بعمؿ تمميذ ممتاز 
المقارنة ال تتضمف التقميؿ مف شأف اآلخريف، ال سيما إذا كاف التمميذ الممتاز لو مكانة في 

 .(2٠٠6الفصؿ، عندىا تكوف اإلشادة بعممو مطموبة ليكوف قدوة لآلخريف )الترتوري والقضاه، 
ميذ لمدرس، األسئمة الجيدة وسيمة المعمـ في التأكد مف فيـ التبل :أف يحسف استخداـ األسئمة-44

وأداتو في استثارة اىتماـ التبلميذ وتفكيرىـ. والمعمـ الجيد ىو الذي يحسف استخداـ األسئمة ويجيد 
صياغتيا وتوجيييا. ومف المعروؼ أف األسئمة تختمؼ وتتنوع في أساليب صياغتيا ومستوى 

تو، كما صعوبتيا وطبيعة مضمونيا والغرض الذي ترمي إليو. ويجب أف ينوع المعمـ في أسئم
ينبغي أف ييتـ إلى جانب األسئمة الشفيية باألسئمة التحريرية التي تتطمب الكتابة واألسئمة 

 .العممية التي تتطمب القياـ بإجراء أو عمؿ
أف يقّوـ تبلميذه بصفة مستمرة: فالتقويـ باختصار يعنى الحكـ عمى المستوى التعميمي الذي -42

ة، إضافة إلى تعديؿ سموؾ الطالب وتعديؿ مستواه المعرفي. وصؿ إليو التمميذ في المادة الدراسي
وىو يوضح لممعمـ مدى ما أحرزة التمميذ مف تقدـ ونجاح، ويكشؼ لو عف نواحي الضعؼ والقوة 
في التمميذ. ولذا كانت عممية التقويـ ميمة لممعمـ والمتعمـ عمى السواء ألنيا تساعد كبًل منيما 

حكاـ عممية التعميـ والتعمـ. ومف المعروؼ أف المعمـ عمى االستفادة مف نتائجيا في  تحسيف وا 
الجيد يستخدـ التقويـ بنوعيو التكويني أو الجزئي الذي يتـ عمى فترات ومراحؿ، والمجممي أو 
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الشامؿ، كما أف المعمـ الجيد يستخدـ أساليب متنوعة في التقويـ، ومنيا االمتحانات واالختبارات 
يطمع المعمـ التمميذ في كؿ مرة عمى نتائج تقويمو، وتوضيح جوانب  بجميع أنواعيا. ويجب أف

القوة والضعؼ فييا. وقد يخصص المعمـ حصة لمناقشة تبلميذ الفصؿ في نتائج تقويميـ 
لبلستفادة مف ذلؾ في تحسيف مستقبؿ العمؿ. ويجب أف يتذكر المعمـ شيئًا ىامًا وىو أنو عندما 

سرعاف ما ترتفع األيدي المطالبة باإلجابة، ويجب أف يتخير يوجو سؤااًل إلى تبلميذ الفصؿ ف
 .(32، 4998المعمـ التبلميذ الذيف ال يحدثوف أصواتًا عند رفع أيدييـ )مرسي، 

أف يقوـ بتمخيص الدرس: مف األمور اليامة التي ينبغي عمى المعمـ الجيد مراعاتيا -43
عمى تركيز انتباىيـ عمى النقاط تمخيصو لمدرس في نياية الحصة، فذلؾ يساعد التبلميذ 

والعناصر الرئيسية فيو، ويعزز مف فرص تذكرىـ ليا وتثبيتيا في الذاكرة. وىذا يتطمب مف المعمـ 
حسف توقيتو لمدرس حتى ال تضيع عميو فرصة عمؿ تمخيص لو. ومف ناحية التحميؿ العممي 

ننا ننسى كثيرًا مما نتعممو ألىمية تمخيص الدرس تدؿ نتائج بحوث التعمـ وعمؿ الذاكرة عمى أ
بعد عممية التعمـ مباشرة، وأف المعممومات تظؿ في الذاكرة قصيرة المدى ما لـ يحدث ليا تعزيز 
بالدرجة التي يمكف بيا أف تخزف في الذاكرة بعيدة المدى. وتدلنا نتائج ىذه البحوث أيضًا عمى 

اسة البصر وحاسة السمع معُا يعطي أف اإلنساف يتذكر ما يسمع أكثر مما يقرأ، وأف استخداـ ح
نتائج تعميمية أفضؿ. فاإلنساف عندما يقرأ قراءة جيرية يستطيع أف يحفظ ما يقرأه بصورة أفضؿ 

 مف القراءة الصامتة .
تخطيط الدرس: يقوـ نجاح أي عمؿ عمى التخطيط الجيد والدقيؽ، ألنو بذلؾ يبعد ىذا -44

و النجاح، فالذي يميز اإلنساف الناجح عف غيره اعتماده العمؿ عف العشوائية واالرتجاؿ ويحقؽ لػ
عمى التخطيط العقبلني السميـ في أعمالو وأنشطة حياتو، ومف ىنا كاف لمتخطيط أىمية بالنسبة 

وال يقصد بالتخطيط مجرد كتابة مجموعة مف األىداؼ السموكية  ).4999لممعمـ )خاطر، ،
 .مى دفتر التحضير، بؿ ىو منيج وأسموب وطريقةواإلجراءات التعميمية التعممية في دفتر يس

ويعرؼ التخطيط عمى أنو: "تمؾ العممية التي تتضمف وجود تصور ذىني مسبؽ لممواقؼ 
التعميمية التي يييئيا المعمـ لتحقيؽ األىداؼ التربوية، بما تشممو ىذا العممية مف عمميات تقـو 

ىداؼ واختيار األساليب واإلجراءات التي عمى تحديد األىداؼ التربوية، وتحديد محتوى ىذه األ
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تؤدي إلى تحقيؽ ىذه األىداؼ، واختيار األساليب واألدوات التقويمية المناسبة وتحديد األبعاد 
 الزمانية والمكانية والتسييبلت البلزمة لتنفيذ األىداؼ" 

نفيذ داخؿ تنفيذ المواقؼ التدريسية: بعد عممية التخطيط لمدرس يأتي دور المعمـ في الت-45
الفصؿ، ويحتاج التنفيذ إلى آليات معينو، إال أنو يقوـ عمى مبادئ مف أىميا: االىتماـ بالفيـ، 
ال االستظيار والحفظ والتمقيف، والعمؿ عمى تكويف العادات الحسنة، وتيذيب النفس، وتنمية 

  .(4999الخصاؿ األخبلقية خبلؿ الدرس ) خاطر، 
 :راتيجيات التعمـ: وىنا عمى المعمـ أف يراعي األمور التاليةمساعدة الطمبة عمى بناء است-46

أال يكوف حرفيًا في تنفيذ المقررات والمناىج، فالمعمـ بخبراتو الواسعة وتجدده المستمر مثريًا 
 .لممنياج، يحممو ويخطط لػو ويفّعمو بتوظيؼ تكنولوجيا التعميـ والميارات التقنية الحديثة

استخداـ الوسائؿ  .أنماط النشاط ليتماشى مع الفروؽ الفردية لمطمبةالتنوع في طرؽ التدريس و 
التعميمية المناسبة لعرضيا في وقتيا المناسب، والتدرب عمى تشغيميا وتجييزىا قبؿ بداية 

  .الحصة، والتأكد مف صبلحيتيا لمعمؿ
ـ ذلؾ مف خبلؿ أف يعطي المعمـ قدرًا مف الحرية واالنطبلؽ في التفكير والتعبير لمطمبة، ويت-47

 .األسئمة التي تطرح أثناء عرض المادة
أف تتاح الفرصة ألغمب التبلميذ لئلجابة عمى األسئمة التي أعدىا المعمـ أثناء التحضير، -48

 .والتي تعتبر مثيرات يستجيب ليا الطمبة، ويعتبر ىذا نوعًا مف التعزيز
ساعد عمى فيـ النشاط وتنظيمو أف يوجو التبلميذ إلى تحديد أىداؼ نشاطيـ، ألف ذلؾ ي-49

 .(4999وتحديد اتجاىاتو )خاطر، 
عمى المعمـ أف يستخدـ التعزيز بتوازف، كذلؾ فإف عمى المعمـ تجنب استخداـ العقاب -2٠

 البدني أو اإلكثار مف توجيو الموـ واالنتقاد لمطمبة حتى ال يصبح منفرًا ليـ .
 القائمة عمى التعميـ الفّعاؿ :*أدوار المعمـ في إدارة البيئة المادية لمصؼ 

ينبغي أف يأخذ المعمـ باالعتبار أف التصميـ المادي لمغرفة الصفية يحقؽ إدارة أفضؿ، وعميو، 
 -:فإف مف المتوقع أف يقـو المعمـ بما يمي
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وضع برنامج صيانة لمكونات غرفة الصؼ ومحتوياتيا، مثؿ إصبلح المقاعد، وطبلء الجدراف 
كتب، والعمؿ عمى ديمومة إصبلحيا، وجعؿ ذلؾ جزءًا مف مسؤوليات والطاوالت، ورفوؼ ال

  .الطمبة
العمؿ عمى إظيار غرفة الصؼ في أبيج صورة، وأجمؿ شكؿ، وذلؾ بتعميؽ الموحات والصور 

 .الجذابة عمى الجدراف، ويفضؿ تزييف الجدراف بموحات يقـو الطمبة بتصميميا، وتزيينيا بالرسوـ
اـ الطرائؽ والمواد المتوافرة بكفاية، والعمؿ عمى تنظيميا وترتيبيا بشكؿ توجيو الطمبة إلى استخد

 .ال يعيؽ حركة المعمـ والطمبة داخؿ غرفة الصؼ
 .إدخاؿ تعديبلت مف وقت آلخر عمى تنظيـ غرفة الصؼ لتجنب الممؿ والرتابة
يمكف استخداميا  تنظيـ أماكف المواد التعميمية، مثؿ الخرائط والرسومات والدفاتر واألقبلـ بحيث

 .بسيولة حيف تدعو الحاجة
 2٠٠4إيضاح العبلقة بيف البيئة المادية لغرفة الصؼ وصحة الطمبة النفسية والبدنية)أبو نمرة، 

،43). 
تنظيـ جموس الطمبة بما يتناسب مع حاجاتيـ، وعمى وجو الخصوص ذوي االحتياجات الخاصة، 

لى المعمـ والسبورة، والطمبة الذيف يعانوف مف فضعاؼ السمع والبصر يجمسوف أقرب ما يكونوف إ
 .ضيؽ في التنفس يجمسوف قريبًا مف النافذة.. وىكذا

 .إعداد وتنظيـ سجبلت خاصة بمحتويات غرفة الصؼ
تنظيـ جموس الطمبة بشكؿ يتناسب مع أىداؼ الدرس والنشاطات التي سيقوـ بيا الطمبة، أو 

 .(2٠٠6توري والقضاه، طريقة التدريس التي سيتبعيا المعمـ )التر 
 :تنظيـ الطمبة داخؿ غرفة الصؼ بما ينسجـ مع التعميـ الفّعاؿ

 :يمكف تنظيـ عممية تعميـ التبلميذ داخؿ غرفة الصؼ في ثبلثة أنماط ىي
 :التعميـ الجماعي -4

إف النمط األكثر شيوعًا في تنظيـ التبلميذ لمتعمـ ىو التعميـ الجماعي، وبالرغـ مف المطالبات 
متكررة لبلبتعاد عف ىذا األسموب، إال أنو ما زاؿ ىو الشائع، وقد يعود ذلؾ إلى أنو األسيؿ ال

جراء التغيرات في ترتيب األثاث أو  واألقؿ كمفة، وال يتطمب الكثير مف عمميات التنظيـ وا 
المقاعد، باإلضافة إلى أف ىناؾ بعض المعمومات التي يسعى المعمموف إلى أف يوصموىا إلى 
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التبلميذ في آف واحد، مثؿ التعميمات العامة أو عرض األفبلـ واألشرطة والشرائح جميع 
والشفافيات. وقد يوفر ىذا األسموب فرصًا لممشاركة في المناقشة ولجميع التبلميذ عمى اختبلؼ 
 .قدراتيـ، وقد يتبع بعمؿ فردي

فردية، حيث يقـو المعمـ ويمكف أف يستخدـ ىذا األسموب في بداية النشاط وفي متابعة األعماؿ ال
طار العمؿ، ثـ يعزز ذلؾ بالمتابعة، ويتـ تبادؿ الخبرات  في البداية بتحديد األفكار الرئيسية وا 
مف خبلؿ المناقشة الجماعية، وقد يكوف تنظيـ جموس التبلميذ عمى شكؿ صفوؼ متوازية أو 

 .(4996،55، مناسبًا ليذا النمط مف التنظيـ لمطمبة )خميؿ وآخروف U عمى شكؿ حرؼ
 :التعميـ التفريدي -2

يخمط المعمموف بيف نمطيف مف التعميـ ىما التعميـ الفردي والتعميـ التفريدي. فالتعميـ التفريدي 
يعنى أف كؿ طفؿ لديو المياـ مف األعماؿ الخاصة بو والتي صممت لتناسب حاجاتو 

الفردي يعنى أف جميع التبلميذ  واىتماماتو وميولو وسرعتو واستعداده لمتعمـ، في حيف أف التعمـ
 .يمارسوف نفس المياـ مف األعماؿ، ولكف كبًل منيـ يعمؿ وفؽ امكاناتو وسرعتو

فالنوع األوؿ يتطمب مف المعمـ إعداد برامج ودروسًا تتفؽ مع حاجات التبلميذ وقدراتيـ 
س بو مف الدروس واىتماماتيـ وميوليـ، وبالتالي يجد المعمـ نفسو محتاجًا إلى تخطيط عدد ال بأ

كي يستطيع مراعاة الفروؽ الفردية بيف التبلميذ، ومع ىذا فقد نجح بعض المعمميف في تفريد 
عممية التعميـ، وذلؾ مف خبلؿ إعداد أوراؽ العمؿ عمى أنشطة مختمفة مف المفاىيـ واألفكار 
 .المتعددة، ويمكف لمتمميذ أف يختار منيا وفؽ ميولو وقدراتو واىتماماتو

لنوع الثاني فإنو يمكف أف ينفذ مف خبلؿ تخطيط واحد يقوـ بو المعمـ بحيث يعطي فرصة أما ا
لمتبلميذ جميعيـ لكي يقوموا بنفس الميمة، ولكف يترؾ لكؿ تمميذ حرية اختيار المدة الزمنية التي 
يذ يستغرقيا وفؽ سرعتو ومقدرتو، ولذلؾ فإنو عمى المعمـ أف يزيد اىتمامو نحو جميع فئات التبلم

 وبشكؿ خاص فئة المتفوقيف وفئة بطيئي التعمـ، فكبلىما يحتاج إلى معالجة فردية خاصة .
 :تنظيـ التبلميذ في مجموعات -3

مف العوامؿ التي تسيـ في خمؽ جو مف االنسجاـ داخؿ غرفة الصؼ وتؤدي إلى إقباؿ التبلميذ 
، فتنظيـ التبلميذ في مجموعات عمى عممية التعمـ والتعميـ ىو تنظيـ ىؤالء األفراد في مجموعات

يساعدىـ عمى أف يتعمموا مف بعضيـ بعضًا، وبالتالي يساعد بطيئي التعمـ في التغمب عمى 
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الشعور بالفشؿ، ويشجع المتعمـ عمى االعتماد عمى النفس والعمؿ بسرعتو الذاتية، وكما أنو 
ة خاصة، والسؤاؿ الذي يعطي فرصة لممعمـ لتوجيو ورعاية التبلميذ الذيف يحتاجوف إلى رعاي

يطرح نفسو ىنا، ىو كيؼ يتـ تقسيـ التبلميذ في مجموعات؟ وىؿ المجموعات متجانسة أـ غير 
متجانسة، وىؿ التقسيـ في مجموعات متجانسة سيكوف وفؽ التشابو في القدرات العقمية، أـ 

ة واحدة، في سيكوف وفؽ التشابو في الميوؿ واالىتمامات؟ وىؿ سيعمؿ التبلميذ معا في مجموع
نشاط واحد؟ أـ أنيـ سيجمسوف في جماعات صغيرة ليقوـ كؿ منيـ بعمؿ خاص بحيث يكوف 

 بإمكاف الفرد محاورة زمبلئو ومناقشتيـ في بعض القضايا التي يشعر بحاجتو لمسؤاؿ عنيا؟
ذ في الحقيقة ال يوجد رأي متفؽ عميو حوؿ الطريقة المثمى لمتنظيـ، فالبعض يؤيد تنظيـ التبلمي

في فئات متجانسة حيث يروف أف ىذا التنظيـ يسيؿ عممية التعمـ، ألف حاجات التبلميذ 
 .ومشكبلتيـ وقدراتيـ تكوف متقاربة

ولكف التربوييف اختمفوا في كيفية تنظيـ التبلميذ في مجموعات متجانسة، بعضيـ أيد التقسيـ 
ؿ واالىتمامات ىو األفضؿ، وفؽ القدرات العقمية، والبعض اآلخر يرى أف التقسيـ وفؽ الميو 

وىناؾ فريؽ آخر مف التربوييف يرى أف تقسيـ التبلميذ في مجموعات متجانسة وفؽ القدرات 
 .العقمية يزيد الضعيؼ ضعفًا، ويزيد المتفوؽ غروراً 

وىناؾ رأي ثالث يرى ضرورة وجود مرونة في عممية التنظيـ بحيث يكوف التنظيـ مرتكزًا عمى 
الحاجة إليو أو الغرض منو، عمى أف تخضع عممية التشكيؿ أو التنظيـ لمتبلميذ لعممية تقويـ 
جراء التعديبلت المناسبة إذا لز  ـ مستمرة لمعرفة اآلثار التي أحدثتيا طريقة التنظيـ المتبعة وا 

األمر، وال يمكف لممعمـ أف ينجح في وضع تبلميذه في فئات أو مجموعات إف لـ يكف عمى عمـ 
ورؤية بواقع تبلميذه مف حيث القدرات واالىتمامات ومستوى التحصيؿ، ولذلؾ فإف المعمـ يجب 
 أف يكوف واسع االطبلع، ميتمًا بتنمية التفكير، محاواًل االستفادة مف تبلميذه في الحصوؿ عمى
تغذية راجعة، مما يتيح الفرصة في أف يجدد ويبتكر في أساليب التدريس، ويتعرؼ أخطاءه 
ويتعمـ منيا، كما ينبغي لو أف يكوف ذو قدرة عالية عمى اختيار التنظيـ المناسب لكؿ موقؼ، 

 .(Good, 1984) وأف يجري تعديبًل فيو إذا تغير الموقؼ وتغيرت الحاجة
 ميديتنظيـ الطبلب لمتعميـ التق
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  :التوضيحات

 .المعمـ ىو الموجو والقائد والمقرر لعمميات التعمـ والتعميـ 
يستعمؿ ىذا األسموب في تقديـ مادة جديدة أو عرض وسيمة تعميمية أو القياـ بنشاط موّحد أو  

 .إجراء تقييـ جماعي
ب نحو المعمـ المآخذ: تعمـ غير مؤثر، عدـ مراعاة الفروؽ الفردية، ميوؿ سمبية لدى الطبل 

 )2٠٠6والمادة الدراسية )الترتوري والقضاه، 
 تنظيـ الطبلب لمباراة صفية
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  :التوضيحات

 .تتألؼ لجنة التحكيـ مف المعمـ وطالبيف أو مف ثبلثة طبلب 
 .مراعاة تنوع قدرات الفريقيف وتكافؤ مستواىما 
 .تحدد مكافأة لمفريؽ الفائز يقبؿ بيا الفريقاف 
 .ئد لكؿ فريؽ ألعماؿ التنسيؽتحديد قا 
 .معرفة الطبلب ليدؼ المباراة وأحكاميا التنظيمية 
 تنمية المنافسة البناءة في جو مف االنضباط الصفي  

 تنظيـ الطبلب لممناقشة الجماعية الموجية مف المعمـ
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 :التوضيحات

 .المعمـ كموجو ومنسؽ لمنقاش 
 .عدد الطبلب األقصى عشروف طالباً  
 .ـو قادة المجموعات الفرعية الثبلث بأعماؿ التمخيصيق 
 .إمكانية التعميـ والتقييـ المباشر مف المعمـ 
يؤخذ عمى التنظيـ عدـ إشراؾ جميع طمبة الصؼ حيف يزيد عف عشريف، عدـ مشاركة بعض  

 .(2٠٠6األفراد، إمكانية نشوء ميوؿ سمبية وعدـ ارتياح لوجود المعمـ )الترتوري والقضاه، 
 تنظيـ الطبلب عمى شكؿ مجموعات إلنجاز بعض الميمات
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 :التوضيحات

 .المعمـ كموجو متنقؿ 
 .تجميع الطبلب حسب رغباتيـ وبما يتفؽ وطبيعة الميمة 
 .قياـ الطبلب بحؿ التماريف أو كتابة تقارير جماعية 
 .مشاىدة الطبلب لمجموعة مف الصور الثابتة 
 .مصؼ عند الحاجةإمكانية التوجيو الجماعي ل 
 .(2٠٠6العدد األقصى لكؿ مجموعة ستة مع الرئيس )الترتوري والقضاه،  

 تنظيـ الطبلب لمتعميـ الفردي المستقؿ
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 :التوضيحات

 .المعمـ المشرؼ متنقؿ وموجو فردي 
 .الطبلب يعمموف حسب قدراتيـ وسرعاتيـ 
 .إمكانية اختبار الطبلب في مادة دراسية 
 .وجيو الجماعي عند الحاجةإمكانية الت 
 (.2٠٠4،89)الزبيدي ،.تفاعؿ كؿ طالب مع المعمـ حسب حاجتو 

 تنظيـ الطبلب لمتعميـ الخاص



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

135 
 

 
 :التوضيحات

 .المعمـ موجو متنقؿ 
 .طالب يشارؾ في تعميـ اآلخر 
 .طالباف يقوماف بمعالجة نشاط تربوي 
 .انضباط الصؼ مف خبلؿ اقتراف طالب بآخر 
 .لتعميـ وتبادؿ التعاوف الفرديتفريد ا 
 إمكانية إعطاء تعميمات جماعية . 

 *أدوار المعمـ في إدارة وتنظيـ البيئة الصفية النفسية واالجتماعية :
إف لممناخ النفسي واالجتماعي في غرفة صؼ ما تأثيرًا كبيرًا في تماسؾ أفراد ذلؾ الصؼ 

لممعمـ وتعمـ ما يقولو مف ناحية أخرى.  وتعاونيـ وتقبميـ بعضيـ بعضًا مف ناحية، وتقبميـ
ولممعمـ كمرشد وموجو ومنظـ لمعممية التعميمية دور كبير في الصحة النفسية إلدارتو لصفو 
وتنمية الصحة العقمية لطبلبو، التي ستتيح ليـ تعميمًا أفضؿ وتعّمما أكثر فعالية، وبالتالي إقبااًل 

 .عمى التعمـ واستجابة لما يطمب منيـ
 نسبة تعمـ عالية <---اجتماعي عاطفي مناخ 

 وفي ىذا المجاؿ نتوقع مف المعمـ أف يقـو بما يمي. 
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إعداد الطالب إعدادًا اجتماعيًا يحبب إلييـ التعاوف، والتكافؿ، والعدؿ، والنظاـ، والتقدـ، ويعرفيـ 
 .بحقوقيـ وواجباتيـ، واالعتراؼ بحقوؽ اآلخريف، واحتراـ مشاعرىـ

 .الخدمات االجتماعية، وتقديرىـ القيـ الثقافية تقديرًا حسناً  تدريب الطبلب عمى
مساعدة الطبلب عمى التكيؼ مع أفراد المجتمع الذي يعيشوف فيو وبالتالي التكيؼ مع أنفسيـ، 

 .أي تشمؿ االستقرار النفسي واالستقرار االجتماعي
 .تنمية الروح االنتقادية، والوعي االجتماعي والشعور بالمصمحة العامة

رعاية الطبلب كجماعة ليحصموا عمى عبلقات مرضية ومستوى مف الحياة فيو تناسؽ وانسجاـ 
 .مع رغباتيـ وقدراتيـ، وتتمشى مع الصالح العاـ لممجتمع

تمبية حاجات الطالب النفسية والفطرية، كحاجتو إلى األمف والطمأنينة، والحب والتقدير، 
 .سمطة ضابطةواإلحساس بالنجاح، وحبو لمحرية، وحاجتو ل

 .توفير الجو االجتماعي الديمقراطي القائـ عمى العدالة والمساواة والموضوعية والثقة والمودة
 .قبوؿ واحتراـ مشاعر الطمبة، والتعبير عف ذلؾ مف خبلؿ األقواؿ واألفعاؿ

العمؿ عمى تحقيؽ إحساس الطالب باألماف والحرية في السموؾ والتعبير، وتغييب مظاىر العنؼ 
 .رىاب في العبلقة بيف المعمـ والطالبواإل

تقبؿ آراء الطمبة وأفكارىـ، والعمؿ عمى توضيحيا واستخداميا كمصدر لممعمومات، وااللتزاـ 
 (.2٠٠4،78)ابو ىزاع، .باالنفتاح والموضوعية تجاه القضايا التي تطرح في غرفة الصؼ
 .خ النفسي الجيدتجنب المحاباة داخؿ غرفة الصؼ، ألنيا مف معيقات تحقيؽ المنا

زالة التوتر  استخداـ التعزيز والتشجيع، ألنو يسيـ في حث الطمبة إلى المزيد مف التفاعؿ، وا 
 .والرىبة مف نفوسيـ

مكاناتيـ  .إقامة عبلقات ودية مع الطمبة، تقوـ عمى معرفة احتياجاتيـ وا 
 .تنمية مظاىر االنضباط الذاتي والطاعة الواعية المفكرة عند الطمبة

 المعمـ في إدارة التفاعؿ الصفي وتنظيمودور 
تمثؿ عممية التعميـ عممية تواصؿ وتفاعؿ دائـ ومتبادؿ ومثمر بيف المعمـ وتبلميذه وبيف التبلميذ 
أنفسيـ، ونظرًا ألىمية التفاعؿ الصفي في عممية التعمـ، فقد احتؿ ىذا الموضوع مركزًا ميما في 

ت نتائج كثير مف الدراسات عمى ضرورة إتقاف المعمـ مجاالت الدراسة والبحث التربوي، كما أكد
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(. فالمعمـ معني بالتفاعبلت المختمفة، 2٠٠4ميارات التواصؿ والتفاعؿ الصفي ) الزبيدي، 
ومناسباتيا داخؿ غرفة الصؼ، فيو القدوة، ومنظـ المناخ االجتماعي النفسي في سبيؿ تحقيؽ 

 .نتاجات تعميمية ىادفة
ع تبلميذه ميمًا في عممية التعمـ والتعميـ؛ ليذا فإف نوعية ىذا التفاعؿ ويعتبر تفاعؿ المعمـ م

ونمطو مرتبطاف بفاعمية الموقؼ التعميمي، كما أف تنظيـ التعمـ الصفي ال يتضمف القواعد 
واألنظمة وتنظيـ البيئة التعميمية الصفية فقط، بؿ ما يتضمنو مف التفاعبلت الفّعالة بيف المعمـ 

التي تعتمد عمى تفاعؿ األفكار والمعمومات والخبرات، وخاصة التخطيط إلحداث والتمميذ، تمؾ 
 .(2٠٠6تفاعبلت إيجابية يكوف فييا كؿ مف المعمـ والتمميذ في حالة فعالة )الترتوري والقضاه، 

وىكذا يتبيف لنا أف التفاعؿ المفظي الذي يدور في غرفة الصؼ بيف المعمـ والطمبة يؤدي وظائؼ 
ؿ بالعممية التربوية، وعميو فإف توجيو خطى ىذا التفاعؿ نحو إحداث اآلثار مختمفة تتص

 .التعميمية المرغوب فييا، يتطمب الكثير مف الميارات والقدرات والمواىب الخاصة
 :أشكاؿ التفاعؿ الصفي

إف األشكاؿ التي يتخذىا التفاعؿ الصفي شبيية باألشكاؿ التي يتخذىا التفاعؿ االجتماعي، ألف 
 :ة الصؼ تشكؿ نظامًا اجتماعيًا متكامبًل.. وىذه األشكاؿ ىيغرف

التبادؿ: وىي عممية يقوـ بيا فرد أو مجموعة أفراد لتحقيؽ ىدؼ يتوقع مف تحقيقو مكافأة مادية 
 .أو معنوية

والتعاوف صفة  .التعاوف: وىو سموؾ مشترؾ لمجموعة أفراد لتحقيؽ ىدؼ يراد منو فائدة معينة
عؿ الصفي، فيي تقمؿ مف عمميات الصراع وتؤدي إلى االنسجاـ بيف أعضاء إيجابية في التفا

 .غرفة الصؼ
اإلذعاف أو الطاعة: لعؿ مف أكثر الصعوبات أف تجد ثقافة أو منظمة اجتماعية دوف أف تكوف 
عممية الطاعة جزءًا منيا، ألف الطاعة متعمقة بالمعايير االجتماعية والقيـ والقوانيف واألنظمة 

 .". مف ىنا جاءت مقولة: " إف كؿ إنساف يذعف في لحظة ما، لشيء ما، لقيمة معينةوالسمطة
الُمجِبر، والُمجَبر، ويمكف أف تأخذ ىذه العممية طابع  :القسر أو اإللزاـ.. وىذه العممية ليا طرفاف

التفاعؿ الذاتي، فما نسميو قوة اإلرادة ىي صيغة مف صيغ ضبط الذات. ومف مظاىر قسر 
  .غرفة الصؼ ما يسمى بالدأب أو المثابرة، والمحافظة عمى النظاـ واإلصغاء الذات في
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الصراع: ىي العممية التي يحاوؿ فييا فرد أف يدمر فردًا آخر أو يحاوؿ التقميؿ مف مركزه، كما 
 )يمكف أف تقوـ جماعة في صراع جماعة أخرى بدؿ الفرد 

 :*دور التفاعؿ الصفي في زيادة التعمـ الفّعاؿ
مشاركة التبلميذ في الدروس لػو دور ميـ في التحصيؿ الدراسي، كما لشرح المعمـ في جميع إف 

العموـ، كدروس القراءة والمغة والفف والرياضيات. لقد ُوِجد أف نتائج عممية التحصيؿ تزداد بازدياد 
تبلميذه  مشاركة التمميذ، بؿ وترتبط بيا ارتباطًا وثيقًا، فعمى المعّمـ التخطيط لزيادة تحصيؿ

 .بالعديد مف الطرؽ، مف بينيا تفاعمو المفظي معيـ
وُيبيف الشكؿ التالي سموؾ المعّمـ والتمميذ وأثره في زيادة التحصيؿ الدراسي )الزبيدي 

،2٠٠4،99.) 
 شكؿ يبيف سموؾ المعمـ والتمميذ وأثره في زيادة التحصيؿ الدراسي

سموؾ المعمـ التخطيط 
 اإلدارةإعطاء األوامر

---
-> 

سموؾ التمميذ لمشاركة 
 التغطيةالنجاح

---
-> 

أثر زائد في 
 التحصيؿ
 :دور المعمـ

 .التخطيط: ىو االستعداد لنشاطات حجرة الفصؿ 
 .اإلدارة: ُيقصد بيا السيطرة عمى سموؾ التبلميذ 
 .التعميمات: ىي التوجييات التي ُتساعد عمى تعّمـ التبلميذ 

 :دور التمميذ
بيا عدد المرات التي ُيساىـ بيا التمميذ في الشرح، أو اإلجابة عف أسئمة المشاركة: ُيقصد  

 .المدرس بصورة جيدة وموجية
التغطية: ُيمكف قياسيا بما تعممو التمميذ سابقًا، واحتفظ بو، وتُبّيف ما اجتازه مف اختبارات  

 .ُتجرى لو خبلؿ العاـ الدراسي
 .اؿ إلى المرحمة التي تمييا مف التعمـالنجاح: ىو اجتياز ما سبؽ تعممو، واالنتق 

لقد ُوجد أف ىناؾ ارتباطًا بيف مشاركة التمميذ، وتعممو لممادة التي يدرسيا، وبيف ما تمت 
 .(44، 2٠٠4مشاركتو فييا، وارتفاع مستوى التحصيؿ )بوىزاع، 
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والمناخ كما ُتؤكد نتائج العديد مف الدراسات، التي ُأجريت حوؿ التعريؼ إلى أنواع السموؾ، 
 .التعميمية -التعميمي في غرفة الصؼ، عمى أىمية دراسة التفاعؿ، وأثره في العممية التعممية

 :تفاعؿ المعمـ والطالب
أثبتت الدراسات الميدانية أف أثر المعمـ واستراتيجيات تفاعمو في تكويف مفيوـ ذات أكاديمية 

يساعد عمى تطوير الجوانب  عالمية لدى الطبلب، وبخاصة في مراحؿ التعميـ المبكرة قد
 .الشخصية لمطالب التي تفيد في حياتو المستقبمية الواقعية

 :وأشارت البحوث إلى وجود عوامؿ عدة تؤثر في عممية تفاعؿ المعمـ مع الطالب وأىميا
أحكاـ المعمميف وتقديرىـ لطبلبيـ: أشارت الدراسات إلى أف المعمميف يحمموف اتجاىات  .أ

ب المتباينيف أكاديميًا، مما يؤثر في تحصيؿ الطبلب وسموكيـ إيجابًا أو سمبًا متباينة نحو الطبل
 .النبوءة" التي تحقؽ ذاتيا " سواء كاف عف طريؽ " اليالة" أو

( إلى شيوع أربعة اتجاىات بيف المعمميف تحكـ 4979فقد أشار أحد الباحثيف ) سيمبرماف، 
 :عممية تفاعميـ مع طبلبيـ وىي

 .ويحدث عندما يفضؿ المعمـ االحتفاظ بأحد طبلبو لعاـ آخر اتجاه التعمؽ:
 .اتجاه االىتماـ: عندما يفضؿ المعمـ اىتمامو وانتباىو إلى أحد طبلبو الذي ييمو أمره

 .اتجاه البلمباالة: وىو تحّدث المعمـ عف طالب ما بأدنى درجة مف االستعداد أماـ ولي أمره
 . يكوف طالب في صفو، ويتمنى نقمو إلى صؼ آخراتجاه النبذ: عندما يفضؿ المعمـ أف ال

ويمكف القوؿ أف اتجاىات المعمميف في تفاعميـ مع طبلبيـ ال تتوقؼ عمى مدى تقدـ ىؤالء 
الطبلب تحصيميًا فحسب، بؿ تتضمف بعض الخصائص الشخصية األخرى التي يتمتعوف، بيا 

ية واحتراميا، وعدـ إثارة المشكبلت مثؿ: القدرة عمى التوافؽ المدرسي واالىتماـ بالنظـ المدرس
 .)وقدرتيـ عمى تعزيز سموؾ معممييـ 

جاذبية الطبلب ومظيرىـ الخارجي: فقد تبّيف أف المعمميف يميموف إلى تقدير الطبلب ذوي  .ب
 .المظير الخارجي الجذاب عمى نحو أفضؿ مف تقدير الطبلب األقؿ جاذبية

أشارت البحوث إلى أف المعمميف يميموف إلى  ج. المستوى االقتصادي واالجتماعي لمطبلب:
التفاعؿ مع طبلبيـ مف ذوي المستويات االقتصادية األعمى عمى نحو أفضؿ مف تفاعميـ مع 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

141 
 

طبلبيـ مف ذوي المستويات الدنيا. لكف مع أخذ بعض العوامؿ في الحسباف عند الحكـ عمى 
 .ـو الذاتالطبلب والتفاعؿ معيـ مثؿ: الدافعية، ومستوى الطموح، ومفي

د. أثر توقعات المعمـ: أثبتت الدراسات أف المعمـ الذي يكّوف فكرة تفيد أّف أحد طبلبو ذكي مثبًل 
يتفاعؿ معو عمى أنو كذلؾ، وسيتوقع منو سموكًا ذكيًا، وقد يستجيب ىذا الطالب بطريقة توحي 

 .(ة التي تحقؽ ذاتيابأنو ذكي فعبًل مما يؤدي إلى تحقؽ توقعات المعمـ. وىذا ما يسّمى )النبوء
ىػ. أثر جنس المعمـ والطبلب: يرى البعض أف ىناؾ تحيز لجنس المعمـ، أي أّف المعّمـ يحابي 
طبلبو الذكور، وأف المعّممة تحابي طالباتيا اإلناث، ولمجنس دور اجتماعي محدد تفرضو الثقافة 

والتشريحية لؤلفراد، وليذا عمى أفراد الجنسيف بغض النظر عف الفروؽ البيولوجية والفسيولوجية، 
الدور سموكات معينة، لكف كوف التعميـ مينة ليا مياراتيا، وأصوليا، وأسسيا، فمف المفروض بؿ 
ومف المتوقع أيضًا أف يقوـ كؿ معمـ ومعممة بأداء دورىما الميني عمى نحو متشابو تقريبًا 

 .وبخاصة عندما تتشابو ظروؼ التعمـ والتعميـ
ب الصفي: ينبغي لممعمـ أف يكوف مممًا باستجابات طبلبو وخصائصيـ و. أثر سموؾ الطبل

وأنماط سموكيـ داخؿ غرفة الصؼ، ودورىا في تكييؼ أو تغيير أو تعديؿ، أو إضافة، 
استراتيجيات التعمـ، وذلؾ مف خبلؿ تحقيؽ النمط التفاعمي المرغوب فيو )الترتوري والقضاه، 

2٠٠6). 
 التبلميذدور المعمـ كنموذج يتعمـ منو 

إف مف أىـ األسباب التي أنشئت المدرسة مف أجميا في البداية نقؿ المعارؼ إلى التبلميذ 
كسابيـ القيـ التي يقبميا المجتمع ويرضاىا، ومف ىنا أصبح المعمـ ىو المسئوؿ األوؿ عف ىذا  وا 

أىداؼ  األمر، بؿ ويمكف القوؿ أنو ممثؿ لممجتمع في ىذا الشأف، بمعنى أنو يعمؿ عمى تحقيؽ
المجتمع وتطمعاتو في أبنائو، ولذلؾ فيو مطالب بأف يكوف نموذجًا لتبلميذه في اتجاىاتو 
وسموكياتو، وأف يكوف واعيًا بدرجة كافية بأىمية ىذا األمر بالنسبة لػو شخصيًا وبالنسبة 

درًا لتبلميذه، بحيث يشعروف أنو يسمؾ بشكؿ تمقائي دوف تمثيؿ أو افتعاؿ، وىنا يصبح المعمـ قا
عمى التأثير في تبلميذه، بمعنى أنيـ يصبحوف أكثر قابمية واستعدادًا لتعمـ ىذه السموكيات 
واكتساب الكثير مف االتجاىات المرغوب فييا. فإذا كاف المعمـ عمى سبيؿ المثاؿ يممؾ اتجاىًا 

كتبو وغير موجبًا نحو النظاـ وكاف حريصًا عمى أف يعكس ىذا االتجاه في تنظيـ أفكاره وأدواتو و 
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ذلؾ مف األمور المتعمقة بو كمعمـ، فإف ىذا األمر سرعاف ما يتمثمو التبلميذ ويصبح جزءًا مف 
تكوينيـ وممارستيـ داخؿ المدرسة، بؿ وينعكس أيضًا عمى سموكياتيـ خارج المدرسة، إذ أف 

المتعمـ في  المعمـ في ىذه الحالة يكوف مثااًل ونموذجًا وقدوة يحتذى بيا، وىذا يتطمب أف يممس
مواقؼ متعددة أف المعمـ يسمؾ عمى ىذا النحو ألنو ىو كذلؾ، بمعنى أنو يسمؾ ىذا السموؾ 
بصورة طبيعية، وأنو ال يتعمد أف يظير بصورة خاصة تـ اإلعداد ليا لغرض أو آخر، أي أف 

لنوع المتعمـ كمما شعر بالصدؽ، وكمما شعر بأىمية الشيء وقيمتو كانت المواقؼ التي مف ىذا ا
 .ذات تأثير بالغ في البناء الوجداني لػو، ومف ثـ تتعدؿ سموكياتو في االتجاه المرغوب فيو

وترجع أىمية ىذا األمر إلى أف التبلميذ يأتوف إلى الفصوؿ المدرسية ولدييـ الكثير مف المفاىيـ 
ؿ الخاطئة، وكذلؾ الكثير مف االتجاىات غير المرغوب فييا والتي تكونت لدييـ مف خبل

تفاعبلتيـ السابقة مع الجماعات والمؤسسات االجتماعية األخرى بما في ذلؾ األسرة وجماعات 
المعب ووسائط الثقافة والنوادي وغير ذلؾ، وفي ىذه الحالة تصبح المدرسة مسؤولة عمى نحو 
متكامؿ مع األسرة في تعديؿ مسار ىذه المفاىيـ واالتجاىات. وال يمكف القوؿ في مثؿ ىذه 

 .ت أف ىذه المفاىيـ واالتجاىاتالحاال
وال يمكف القوؿ في مثؿ ىذه الحاالت أف ىذه المسألة مف صميـ مسئولية الوالديف، ولكف الواقع 
ىو أنيا مسؤولية مشتركة بيف ىذيف الطرفيف وغيرىما مف األطراؼ المعينة بعممية التربية، ولذلؾ 

يقوـ بو المعمـ ليس محصمة إلعداده الميني  فمعمنا ال نغالي إذا قمنا إف ىذا الدور الذي يجب أف
لى جانب ىذا ىو محصمة أيضًا ألسموب  فقط ولكنو محصمة إلعداده الميني والعممي والثقافي، وا 
تربيتو ونمط شخصيتو وأسموب إعداده لممينة، األمر الذي يؤدي في النياية إلى تكويف وبناء 

 (.58، 2٠٠7) القضاة والترتوري ، ) شخصية قادرة عمى تحمؿ مسئولية ىذا الدور األساسي
 أدوار المعمـ في إثارة الدافعية لمتعمـ

تؤكد معظـ نتائج الداسات والبحوث التربوية والنفسية أىمية إثارة الدافعية لمتعمـ لدى التبلميذ، 
باعتبارىا تمثؿ الميؿ إلى بذؿ الجيد لتحقيؽ األىداؼ التعممية المنشودة في الموقؼ التعميمي. 

أجؿ زيادة دافعية التبلميذ لمتعمـ، ينبغي عمى المعمميف القياـ باستثارة انتباه تبلميذىـ، ومف 
والمحافظة عمى استمرار ىذا االنتباه، وأف يقنعوىـ بااللتزاـ لتحقيؽ األىداؼ التعممية، وأف يعمموا 

رجي لمتبلميذ عمى استثارة الدافعية الداخمية لمتعمـ، باإلضافة إلى استخداـ أساليب الخفز الخا
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الذيف ال يخفزوف لمتعمـ داخميًا، ويرى عمماء النفس التربوي وجود مصادر متعددة لمدافعية 
 )الداخمية منيا 

تقانو لعممو يشكؿ دافعًا  .أ اإلنجاز باعتباره دافعًا: يعتقد أصحاب ىذا الرأي أف انجاز الفرد وا 
المثاؿ، فإف التمميذ الذي يتفوؽ أو ينجح  داخميًا يدفعو لبلستمرار في النشاط التعممي، فعمى سبيؿ

 .في أداء ميمة تعميمية يؤدي بو ذلؾ ويدفعو إلى متابعة التفوؽ والنجاح في ميمات أخرى
وىذا يتطمب مف المعمـ العمؿ عمى إشعار التمميذ بالنجاح، وحمايتو مف الشعور بالخوؼ مف 

 .الفشؿ
رأي أف أحد أىـ الحوافز الداخمية يكمف في سعي القدرة باعتبارىا دافعًا: يعتقد أصحاب ىذا ال .ب

الفرد إلى زيادة قدرتو، حيث يستطيع القياـ بأعماؿ، في مجتمعو وبيئتو، تكسبو فرص النمو 
والتقدـ واالزدىار، ويتطمب ىذا الدافع مف الفرد تفاعبًل مستمرًا مع بيئتو لتحقيؽ أىدافو، فعندما 

تفاعمو مع بيئتو يؤدي إلى شعوره بالنجاح، تزداد ثقتو  يشعر التمميذ أف سموكو الذي يمارسو في
بقدراتو وذاتو، وأف ىذه الثقة الذاتية تدفعو وتحفزه لممارسة نشاطات جديدة، فالرضا الذاتي الناتج 
عف النجاح األداء واإلنجاز يدعـ الثقة بالقدرة الذاتية لمتمميذ، ويدفعو إلى بذؿ جيود جديدة 

وىذا يتطمب مف المعمـ العمؿ عمى تحديد مواطف القوة والضعؼ … لتحقيؽ تعمـ جديد، وىكذا
لدى تبلميذه، ومساعدتيـ عمى اختيار أىدافيـ الذاتية في ضوء قدراتيـ الحقيقية، وتحديد 
النشاطات واألعماؿ الفعمية التي ينبغي عمييـ ممارستيا لتحقيؽ أىدافيـ، ومساعدتيـ عمى 

 .اكتساب ميارات التقويـ الذاتي
لحاجة إلى تحقيؽ الذات كدافع لمتعمـ: لقد وضع ماسمو الحاجة إلى تحقيؽ الذات في سمـ ا .ت

الحاجات اإلنسانية، فيو يرى أف اإلنساف يولد ولديو ميؿ إلى تحقيؽ ذاتو. ويعتبرىا قوة دافعية 
إيجابية داخمية توجو سموؾ الفرد لتحقيؽ النجاح الذي يؤدي إلى شعور الفرد بتحقيؽ وتوكيد 

و، مف خبلؿ النشاطات التي يمارسيا في الموقؼ التعميمي، وبخاصة تمؾ النشاطات التي ذات
تبعث في نفسو الشعور بالثقة واالحتراـ واالعتبار والتقدير واالعتزاز. أما أساليب الحفز الخارجي 

ب إلثارة الدافعية لدى التبلميذ، فإنيا تأخذ أشكااًل مختمفة منيا: التشجيع، استخداـ األسالي
والطرؽ التعميمية المختمفة، مف مثؿ االنتقاؿ مف أسموب المحاضرة إلى النقاش فالحوار 
فالمحاضرة مرة أخرى، أو عف طريؽ تنويع وسائؿ التواصؿ مع التبلميذ سواء كانت لفظية أـ 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

143 
 

غير لفظية أـ باستخداـ مواد ووسائؿ تعميمية متنوعة، أـ عف طريؽ تنويع أنماط األسئمة الحافزة 
فكير واالنتباه. باإلضافة إلى أف توفير البيئة النفسية واالجتماعية والمادية المناسبة في لمت

 .الموقؼ التعميمي تمثؿ عوامؿ ىامة في إثارة الدافعية
 ما ىي الميمات الممقاة عمى المعمـ الستثارة دافعية الطبلب لمتعمـ الفّعاؿ؟

 .ربطيا باالستجابةأىمية توضيح المعمـ سبب الثواب أو المكافأة وأف ي
 .أىمية تنويع المعمـ في أساليب الثواب

أف يتناسب الثواب مع نوعية السموؾ، فبل يجوز أف يعطي المعمـ لسموكًا عاديًا ثوابًا ممتازًا وأف 
 .يعطي في الوقت ذاتو الثواب نفسو لسموؾ متميز

 .أف يقترف العقاب مع السموؾ غير المستحب
  .جريح واإلىانة، بؿ يجب أف يكوف فييا تعميمًا وتيذيباً أف ال تأخذ العقوبة شكؿ الت

 .التركيز عمى الربط بيف الجيد واإلنجاز
 .استثارة اىتمامات الطمبة وتوجيييا

 .استثارة حاجات الطبلب لئلنجاز والنجاح
 .تمكيف الطبلب مف صياغة أىدافيـ وتحقيقيا

 .توفير مناخ تعميمي غير مثير لمقمؽ
) ابو نمرة ، .ة الذيف يشعروف بأنيـ ال ينتموف، وتدخؿ في أمورىـ بشكؿ بناءأعط اىتمامًا لمطمب

2٠٠4 ،67.) 
 كف واعيًا لتأثير التعزيز عمى الدافعية ومعرفة مع أي الطمبة يعمؿ التعزيز بشكؿ أفضؿ ومتى؟

ومف ىنا فإف معرفة المعمـ وقدرتو عمى استثارة دافعية الطبلب الداخمية والخارجية، كحد يضمف 
تفاعبًل أكثر بيف المعمـ والطالب، وبيف المعمـ والمادة، والطالب وزميمو والطالب، والمكاف، مف 
ىنا نبلحظ أف المناخ العاطفي واالجتماعي الذي يسوده تفاعبًل لفظيًا وغير لفظي وكذلؾ استثارة 

 .الدافعية، تؤدي إلى نسبة تعمـ عالية وتعمـ حقيقي داخؿ غرفة الصؼ
 اؿ وتعزيز الدوافع والحاجات*التعميـ الفعّ 

تشير نظريات الدوافع إلى أف الطفؿ يولد ولديو دافع طبيعي لمتعمـ، وبذلؾ يكوف دور المدرسة 
ىو تعزيز وتقوية ىذا الدافع الطبيعي وتوظيفو في توفير دافعية عالية لمتعمـ المدرسي. ومف أكثر 
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تمبية حاجات التبلميذ العقمية والنفسية العوامؿ المساعدة عمى توفير الدافعية لمتعمـ االىتماـ ب
 :واالجتماعية. وفيما يمي عرض موجز ليذه الحاجات

 :الحاجات العقمية .4
 :ومف أبرز ىذه الحاجات ما يمي

الحاجة إلى اإلثارة: وتظير في رغبة الطفؿ واندفاعو لمتعرؼ عمى أشياء وأحداث جديدة وغير  
 .مألوفة

تحيط بو: وتظير في رغبة الطفؿ في االستفسار والرغبة في الحاجة إلى فيـ البيئة التي  
 .الحصوؿ عمى تفسيرات لما يحيط بو مف الظواىر

الحاجة إلى التحصيؿ: وترتبط بالحاجة لمحصوؿ عمى االحتراـ والتقدير، حيث أف الناس  
ة يقدروف األفراد الذيف يحصموف عمى درجات عالية في التحصيؿ، وتتمثؿ ىذه الحاجة في رغب

التمميذ في الحصوؿ عمى درجات عالية في االمتحانات وقيامو بواجباتو المنزلية بجد واجتياد، 
ولذلؾ نجد أف ىؤالء التبلميذ يركزوف عمى المعمومات التي تزودىـ بمعمومات سريعة عف طبيعة 

 .(Hanson,1985) المشكمة التي يدرسونيا وطرؽ معالجة االمتحانات
 :جتماعية، ومف أبرز ىذه الحاجاتالحاجات النفسية واال -2
 :الحاجة إلى االنتماء -أ

وتظير في رغبة الطفؿ في أف يكوف عضوا في جماعة، ويحرص عمى إبقاء عبلقات حميمة مع 
أعضائيا، كأف يكوف أحد أعضاء فريؽ كرة قدـ أو عضو في نادي أو جماعة مف أقرانو أو أف 

 .ينتمي إلى أسرة معينة
 :الحاجة إلى المديح -ب

خبلصو في العمؿ  وتظير رغبتو في نيؿ المديح والثناء واالعتراؼ بقدراتو وذكائو وتفوقو وا 
 .وبقدرتو عمى تقديـ العوف والمساعدة لآلخريف

 :الحاجة إلى االستقبلؿ -ج
وتظير في رغبتو في إظيار قدرتو عمى االعتماد عمى نفسو في القياـ بالميمات التي توكؿ إليو 

 .(Hanson,1985) األكبر منو سناً أو القياـ بميمات 
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 :الحاجة إلى السيطرة -د
خضاعيـ إلرادتو، ومف الجدير بالذكر أف ىذه  وتظير في رغبة الطفؿ بالتأثير عمى اآلخريف وا 

نما تتفاوت تبعًا لتفاوت استعدادىـ وقدراتيـ  الحاجات ال تكوف واحدة عند جميع التبلميذ وا 
ية. وعمى المعمـ أف يسعى إلى تمبية ىذه الحاجات ضمف ما ومستويات أسرىـ االقتصادية والثقاف

يستطيع وما تتوفر لديو مف إمكانات وذلؾ مف خبلؿ توفير الجو الصفي المشجع الذي يشعر 
فيو الطفؿ أنو عضو فاعؿ فيو ولو كيانو، ومنحو الثقة بنفسو وأفكاره، واحتراـ شخصيتو وتعزيز 

عطائو فرصة لممشاركة في نشاطات الصؼ العممية إنجازاتو، والتقميؿ مف مقارنتو مع زمبل ئو، وا 
 (.4996والتنظيمية مما يسيؿ عممية إدارة الصؼ ويؤدي إلى تعمـ جيد )خميؿ وآخروف،

 *التوصيات : 
إف مينة المعمـ ىي مينة جديرة بالتقدير فكيؼ ال يكوف ذلؾ وقد قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو 

معمـ مربي أجياؿ وناقؿ ثقافة مجتمع مف جيؿ الراشديف إلى جيؿ وسمـ :" إنما بعثت معممًا " فال
الناشئيف كما أف وظيفتو وظيفة سامية ومقدسة تحدث عنيا الرسؿ واألنبياء والرجاؿ الديف 
 والفبلسفة عمى مر العصور واألجياؿ

 وىي في الوقت نفسو توصيات البحث : ـورسالتنا لؾ اخي المعم
ليا، وىذا ىو مجتمعؾ المسمـ نسممؾ فمذة كبدنا لتقوـ بتربيتو  ىذه رسالتؾ العظيمة وانت اىؿ

وتعميمو، فاحرص عمى اكسابو االخبلؽ الفاضمة، ودربو عمى الميارات التي تنمي تفكيره وتوسع 
مداركو، وتيذب طباعو وتصقؿ قدراتو وتشبع ميولو وحاجاتو، وفر لو الحرية واالماف لكي يتعمـ 

عمـ، اثر دافعيتو بتنويع المثيرات، وساعده عمى حؿ المشكبلت التي وىو آمف فتزيد رغبتو في الت
تواجيو فاف احسنت ذلؾ جاء الجيؿ ليعمـ ابناءؾ ويربييـ ويقوـ بدورؾ نحو مجتمعؾ عمى اكمؿ 
وجو الف المجتمع يصمح بصبلحؾ ويستعيف بؾ عمى جيؿ مف الشباب المتحمس لخدمة دينو 

 ووطنو .
 المصادر

 ربية :أواًل: المصادر الع
 *القراف الكريـ :
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 .( إدارة الصفوؼ وتنظيميا، دار يافا لمنشر والتوزيع، عّماف2٠٠4أبو نمرة، محمد ) 
(، أنماط التفاعؿ المفظي في مدروس مادة األحياء ببعض مدارس 2٠٠4بوىزاع، فتحية )أ 

 .يروتالتعميـ الثانوي العاـ في دولة البحريف، رسالة ماجستير، جامعة القديس يوسؼ، ب
(. المعمـ الجديد: دليؿ المعمـ في اإلدارة الصفية 2٠٠6الترتوري، محمد والقضاه، محمد ) 

 .الفّعالة، دار الحامد لمنشر والتوزيع، عّماف
(، مشكبلت المعمـ المبتدئ في المدراس الحكومية بمحافظات غزة 4999خاطر، تياني ) 

  .مية، غزةومقترحات حموليا، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبل
(، إدارة الصؼ وتنظيمو، منشورات جامعة القدس 4996خميؿ، محمد الحاج وآخروف ) 

 .المفتوحة، عّماف
(، اإلدارة الصفية الفّعالة في ضوء اإلدارة المدرسية الحديثة، 2٠٠4الزبيدي، سمماف عاشور ) 

 .مطابع الثورة العربية الميبية، طرابمس
(. أساسيات عمـ النفس التربوي: النظرية والتطبيؽ، 2٠٠7حمد )القضاه، محمد والترتوري، م 

 .دار الحامد ودار الراية لمنشر، عّماف
(. سيكولوجية التعمـ والتعميـ الصفي، دار الشروؽ، الطبعة األولى، 4998قطامي، يوسؼ ) 

 .عّماف
عالـ الكتب، (، المعمـ والنظاـ : دليؿ المعمـ إلى تعميـ المتعمـ، 4998مرسي، محمد منير) 

 .القاىرة
 ثانيًا: المصادر األجنبية:

 
 Good, T. 85 Brophy, J (1984). Looking in Classrooms , Harper row 

Publishers, New York. 
 

 Rutherford. W.l.(1971). An Analysis of teacher Effectiveness Reading 

Methods and Teacher Improvement, London. 

 Hanson,E.(1985). Educational Administration and Organizational 

Behavior, Allyn and Bacon Iuc, Boston. 
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عادات العقل املنتجة وعالقتها باخلزائط الذهنية والتحصيل 
 الدراسي لدى طلبة الصف السادس اعدادي

 أ.م.د آالء سعد لطيف كريم الرواف                                                        
 عراقيةالوزارة التربية                                                              

  
 مستخمص البحث :

ىدف البحث الحالي الى التعرف عمى عادات العقل المنتجة وعالقتيا بالخرائط الذىنية  
( وقد 6102-6102والتحصيل الدراسي لدى طمبة الصف السادس اعدادي لمعام الدراسي )

( طالب وطالبة من كال الفرعين العممي واالدبي لمصف السادس 0111بمغت عينة البحث )
( طالب وطالبة لمفرع 011( طالب وطالبة لمفرع السادس العممي و)011عدادي وبواقع )ا

 السادس ادبي .
ومن اجل تحقيق اىداف البحث الحالي قامت الباحثة ببناء مقياس عادات العقل          

( فقرة ومقياس الخرائط الذىنية لطمبة 01المنتجة لطمبة السادس اعدادي وقد تكون من )
( فقرة وبعد تطبيق ىذين المقياسين توصمت الباحثة الى 61عدادي الذي تكون من )السادس ا

 النتائج االتية : 
استخدام عادات العقل المنتجة بمستوى متوسط من قبل كال الفرعين من طمبة  -0

 السادس العممي واالدبي .

استخدام الخرائط الذىنية بمستوى متوسط من قبل كال الفرعين من طمبة السادس  -6
 عممي واالدبي .ال

تفوق فرع السادس عممي عمى الفرع السادس ادبي في استخدام كل من عادات العقل  -3
 المنتجة والخرائط الذىنية .

 وجود عالقة قوية بين عادات العقل المنتجة والخرائط الذىنية والتحصيل الدراسي . -0
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بط وقد توصمت الباحثة الى مجموعة من التوصيات منيا مساعدة الطمبة عمى ر 
المعمومات الحديثة بالقديمة وتعميميم عن طريق المحاكاة او النمذجة واىمية التواصل 
البصري مع الطالب كما تم النوصل الى مجموعة من المقترحات كان منيا اجراء دراسة 
توضح العالقة بين عادات العقل المنتجة ونمط الشخصية واجراء دراسة توضح عالقة 

 االبداعي . الخرائط الذىنية بالتفكير
 

Abstract   

the relationship among the habits productive and mind maps and 

academic achievement   for sixth class of secondary school for 

academic year (2016-2017) . 

The present search was aimed to :  

1- Measure of mind of habits productive and mind maps  for 

sixth class of secondary school. 

2- Comparison of  habits productive and mind maps  for sixth 

class of secondary school pursuant to the variable of specialization 

(scientific-literary ) . 

3- Finding the relationship among the habits productive and 

mind maps and academic achievement   for sixth class of secondary 

school for academic year (2016-2017) . 

And to achieve the purpose the searcher was built the measure of 

mind of habits productive and measure of mind maps  for sixth class 

of secondary school then the searcher was found the validity , 

reliability and discrimination formula of items then applied these 

tools on sample of (1000) student for sixth class of secondary school 

then statistical processing of data by use t-test of one sample , t-test 

of two sample independent , multiple correlation coefficient . 

The searcher was arrived to those findings : 

1- The students for sixth class of secondary school have middle 

average for each of mind of habits productive and mind maps. 

2- The student of scientific specialization was better than the 

student of literary specialization for each of  mind of habits 

productive and mind maps. 
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3- There are positive relationship among the mind of  habits 

productive and mind maps and academic achievement for sixth 

class of secondary school. 

Then to be based on these findings the searcher arrived at many 

recommendation some of them : Helpful the student to correct recent 

information with old information by intimate and necessary the 

visual contact with student . 

The searcher was found many suggestions some of them :  

1- Make study about relationship between the mind of  habits 

productive and model of personality . 

2-  make study about relationship between mind plans and 

creative thinking . 

 البحث :  مقدمة
تربوية الحديثة خاصة في نياية القرن العشرين اتجو العمماء والمربون في دعواتيم ال

افرزتو نتائج الدراسات  وبداية القرن الحادي والعشرين الى دعم االتجاه الذي يقوم عمى ما
والبحوث في التفكير والعقل البشري بما يخص التعمق واالىتمام بما يسمى بعادات العقل 

(Habits Of Mindوعميو اىتم الباحثون بوضع االسترا ) تيجيات الالزمة من اجل تدريب
ميارات التفكير والتحول الى العادات العقمية التي يمارسيا االنسان في حياتو يوميا وفي كل 
لحظة في حل مايواجيو من مشكالت في مختمف االصعدة ولذلك اصبحت ىذه العادات العقمية 

 (.0،ص6100منطمقا الستراتيجيات ذكية من اجل انتاج الطالب الذكي )العويدات 
فقد ادرك االنثروبولوجيون بان االنسان ىو المخموق الوحيد الذي يمتمك العقل والمغة 

( عند الفالسفة الغرب بمعنى العقل الذي من Reasonوالقدرة عمى االنتاج ، وجاءت كممة )
خاللو يمكن لالنسان ان يفكر ويتوجو نحو العمل وىو القوة التي يمكن من خالليا تصور 

 (.0، ص6100تأليف مختمف القضايا في جميع االصعدة )الحيدري ، المعاني و 
ولقد اشتق مفيوم العادات العقمية من مجموعة كبيرة من النظريات المعرفية منيا 
نظريات الذكاء ونظرية الذكاء الوجداني ونماذج معالجة المعمومات ونماذج ماوراء المعرفة 

ة التعمم االجتماعي ) عبد الحميد والشافعي واالنماط المعرفية والنماذج البنائية ونظري
( اىمية العادات العقمية في Daniel,1994(،وقد اوضحت دراسة )دانيال( )203،ص6116،
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( اىمية العادات العقمية Beyer,1991اكتساب الخبرات التعميمية كما اوضحت دراسة )باير()
ت المتعمم وحياتو الشخصية خاصة مع استخدام تعبيراتيا المعرفية النيا ستكون جزءا من ذا

 (.01،ص6101)صبح وعفانو،
كما ان لمعادات العقمية عالقة وطيدة باالداء االكاديمي كما تم توضيح ذلك في دراسة 

( Dujary etal,1994( وكما اوضحت دراسة )دوجاري واخرون( )6101)صبح وعفانة ،
( ، وكما اشارت 6101ح اهلل،وان لنوذج )مارزانو( تاثير في تنمية االستيعاب المفاىيمي )فت

( ان لنوذج مارزانو الذي استخدم فيو عادات العقل Tarleton,1992دراسة )تارلتون()
( ان لنموذج مارزانو اثر 6110المنتجة اىمية في تعمم ميارات التفكير واكدت دراسة )الباز،

( ان Hant&Bell,2002في التفكير المركب لطمبة الثانوية واشارت دراسة )ىانت وبيل( )
 لمعادات العقمية اثر في االتجاه نحو المادة الدراسية .

وقد اىتم عمماء النفس المعرفي مثل )ىايرل( بتقسيم العادات العقمية الى ميارات 
طرح االسئمة والميارات العاطفية وميارات ماوراء المعرفة والعصف الذىني اما )دانيال( فقد 

العقمية واالستقالل العقمي والميل الى االستفسار او قسميا الى االنفتاح العقمي والعدالة 
( في حين اكدت دراسة )بيركنز وتيشمان( 03،ص6101)صبح وعفانة ، االتجاه النقدي

(Perkins&Tishman,1997ان لمقصص اثر كبير في الت ) شجيع عمى ممارسة العادات
راسة ( ود6101( ودراسة )يسرىومجدي،6100وابرزت دراسة )آل سعود، العقمية

( اىمية نموذج مارزانو الذي استخدم عادات العقل 6112( ودراسة )الرحيمي،6112)درويش،
المنتجة في تحسين مستوى التحصيل الدراسي لدى المتعمم خاصة اذا ماتم االبتعاد عن 
الطرق التقميدية واالستناد الى الفمسفة التربوية التي تسعى الى تحفيز وتنمية قدرات 

يو فان صورة العقل العربي تتاثر بتعدد وتشعب الفكر العربي خاصة مايظيره المتعممين ، وعم
االعالم من صور جاىزة تجعل الشخص المتمقي عبارة عن مستيمك سمبي حيث يفقد العقل 
خيالو بسبب ىذه الصور التي تحمل كل شيئ مما يؤدي الى تعطيل الخيال ونفس الشيئ 

ة اذا ما اتسمت افكارىا باالستيالكية او السوقية يحدث لمفكر المقروء من شعر وقصة ورواي
( وعميو تجد الباحثة ان تعطيل الخيال من شانو ان يقضي عمى اي 0،ص6101)الكناني ، 

ميم في التقدم نحو تشغيل العمميات  البادرة الستخدام العادات العقمية المنتجة الن الخي
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ذلك تنمية العادات العقمية السميمة ( ان المقصود من  6113العقمية ويجد )كوستا وكاليك ،
التي تمكن الطالب من السيطرة عمى عممياتو العقمية وتنظيميا في سمم من االولويات مما 
يؤدي الى النجاح في الحياة االكاديمية والشخصية بنفس الوقت 

(Costa&Kallick,2003,p1.) 
تفسير القضايا فعادات العقل السميمة تجعل امام الطالب الفرصة لطرح االسئمة و 

الغامضة وذلك عندما يقوم العقل بانتاج المعرفة وليس فقط استرجاعيا او تذكرىا وىذا 
ماتحفزه االسئمة والتحديات المثيرة التي تعمل عمى تنشيط العادات العقمية وبالتالي التوصل الى 

وابداع وصنعة االستراتيجيات المناسبة لحل ىذه التساؤالت فضال عما تثيره من مثابرة واصرار 
متقنة لخمق انسان المستقبل القادر عمى مواجية كافة صعوبات الحياة 

(costa&Garmston,1998،عمى فاعمية 6112( ، وقد اكدت نتائج دراسة )عراقي )
نموذج ابعاد التعمم في تنمية عادات العقل المنتجة والتحصيل الدراسي لطمبة المرحمة الثانوية 

مادة الفمسفة وعميو نجد ان دراسة )عبد الوىاب وشريف  بشكل كبير خاصة في تدريس
( تبرىن عمى وجود عالقة ارتباطية بين كل من عادات العقل المنتجة والذكاء 6100،

الوجداني والتحصيل الدراسي لدى طمبة الصف االول الثانوي الن عادات العقل المنتجة البد 
( )عبد الوىاب وشريف ، 6112اهلل ، ان تمارس في مناخ يتسم باالستقرار االنفعالي )فتح

 ( .6-0،ص6100
وتتضح العالقة بين العادات العقمية المنتجة والخريطة الذىنية من كون االخيرة اداة 
تساعد عمى التفكير والتعمم وكونيا طريقة تعتمد عمى رسم كل مايرده الطالب في ورقة واحدة 

مة ويكون ذلك بشكل مركز ومختصر بشكل منظم ومحاولة استبدال الكممات بالصور او برس
(، واىمية الخرائط الذىنية تتضح في تكوين نظرة 0،ص6112ليحفز عمى التذكر )صبي،

شمولية عن الموضوع واالىداف التي يسعى الطالب الى تحقيقيا والتوصل الى النتائج 
االفكار المطموبة النيا تسيل وضع الحمول لمعراقيل والمشاكل فضال عن تسييل امكانية تدفق 

-0،ص6102بيسر وسرعة مع تنوعيا لتحرير الطاقة الكامنة في العقل البشري )الدويكات ،
( ، لذا تعد الخرائط الذىنية من اىم االساليب التي يتم استخداميا في العمل والتعمم وفي حل 3

( فيي وسيمة لمتعبير عن االفكار من 0،ص6100المشكالت وفي العصف الذىني )ابراىيم ،
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الرسومات والصور التعبيرية واالعتماد عمى الذاكرة البصرية في رسم وتوضيح االفكار خالل 
 ( .0،ص6102واسترجاعيا )الدويكات ،

ويمكن استخدام الخرائط الذىنية ليس في التذكر فحسب بل في تحميل البيانات 
وىي فعالة والتخطيط لمحياة المينية ولتكوين عادات جديدة وفي انشاء قاعدة كاممة لمبيانات 

في العمل الجماعي والعروض التفاعمية التوضيحية وتعد افضل بست مرات من التذكر عن 
طريق النصوص فقط ومن خالليا تتم عممية ربط االفكار بشكل منطقي ومتابعة الحمقة 
المفقودة وىي تمكن من التعرف عمى جميع تفاصيل الموضوع المدروس وتمكن من التعرف 

اصر الموضوع والتعرف عمى الفكرة الرئيسية مع فروعيا )ابراىيم عمى الروابط بين عن
( الى ان استخدام العادات العقمية Khoon,2005( ، وقد اشار )كون( )3-0،ص6100،

ادى الى تحسن ميارات كل من التفكير الناقد والتفكير المنطقي ، كما اظيرت دراسة 
والمركبة ادى الى تنمية ميارات ( الى ان استخدام عادات العقل االساسية 6116)عمور،

التفكير االبداعي الذي يعد من عادات العقل المنتجة وىي االصالة والمرونة والطالقة وتنمية 
ميارتي االستدالل واالستقراء وىما من ميارات التفكير الناقد الذي يعد من عادات العقل 

 (.0،ص6110المنتجة كذلك )الكركي ،
( Costa&Kallick,2003دراسة )كوستا وكاليك ( ) وىذا ما يؤكد ما توصمت اليو

( من حيث ان استراتيجيات العادات العقمية قادرة عمى تحفيز 0110ودراسة )سوارتز وباركز ،
( ، Swartz&Parks,1994( )Costa&Kallick,2003التفكير وتنميتو بشكل فعال )

ة لدماغ االنسان ان الخاليا ومن الجدير بالذكر ان العمماء وجدوا عند مالحظة الخاليا العصبي
العصبية تكون عمى ىيئة تشجرات او تفرعات توصل الخاليا العصبية بعضيا ببعض وىذه ىي 
نفس الييئة التي نرسم بيا الخرائط الذىنية ممايدل عمى وجود عالقة بين الخرائط الذىنية 

مى ( ، فالخريطة الذىنية فعالة جدا في الحصول ع0،ص6102ودماغ االنسان )طو،
المعمومات من الدماغ جيئة وذىابا حيث تعد المرآة الخارجية لمتفكير وىي تزود الدماغ 
بمفاتيح عدة المكانياتو الدينامية كما انيا تشغل كل من ميارات نصفي الدماغ االيمن وااليسر 

%( 10-20وتحفز الخيال وانتاج الصور كما وضح ذلك )رالف ىايبر( في دراستو بدرجة )
ورة الواحدة من ىذه الصور المستدعاة يمكن ان تساوي الف كممة وذلك الن كما ان الص
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( ، فالخريطة الذىنية وسيمة تعبيرية Buzan,2017,p1-4الصور اكثر تذكيرا من الكممات )
عن وجية النظر الشخصية بشأن العالم الخاص باالفكار والمخططات بدال من االقتصار عمى 

 (0،ص6102،الكممات فقط ) الموسوعة الحرة 

                    
 مشكمة البحث :

عرفت في السنوات االخيرة الكثير من التحوالت التربوية الميمة التي افرزىا الفكر        
التربوي ومنيا االنتقادات الكبيرة الساليب التدريس التقميدية في مختمف المراحل الدراسية ومن 

ادات العقمية لمطمبة النيا تعد من سمات االنسان ىذه التحوالت االىتمام بتنمية وتطوير الع
المثقف عمميا وتربويا ، وعميو تدعو االساليب التربوية الحديثة الى ان تكون العادات العقمية 

 (. 0،ص 6101ىي اليدف االساسي في التدريس وفي جميع المراحل التعميمية )  فتح اهلل ،
المنتجة اذا كانت ضعيفة فسوف تؤدي بالنتيجة  ومما الشك فيو ان العادات العقمية          

الى تعمم ضعيف بغض النظر عن مستوى القدرة او الميارة وىذا ما ايده )مارزانو( في عام 
( كما اشار )كوستا( الى ان اىمال تدريب وتنشيط العادات العقمية المنتجة يؤدي الى 6111)

المعمومات وانما العمل عمى استخداميا  تدىور نتائج العممية التعميمية ، فالميم ليس اكتساب
وتفعيميا وان الخرائط الذىنية باعتبارىا وسيمة لمتعبير عن االفكار فيي التنفصل عن العادات 
العقمية المنتجة الن اىماليا والجيل بيا يؤدي الى عدم تكوين نظرة شمولية عن الموضوع 

واليمكن بذلك التوصل الى  المدروس والتتضح االىداف التي يسعى الشخص الى تحقيقيا
النتائج المطموبة وبالتالي لن يتمكن الطالب من وضع حمول لمعراقيل والمشاكل التي تواجيو 
الن عدم استخدام الخرائط الذىنية يؤدي الى اعاقة تدفق االفكار والحيمولة دون تنوعيا 

البيانات وصعوبة  واعاقة تدفق الطاقة الكامنة لمعقل فضال عن صعوبة التذكر وصعوبة تحميل
 التخطيط لمحياة الدراسية والمينية وصعوبة تكوين عادات جيدة في المستقبل .

ومن خالل دراسة استطالعية قامت بيا الباحثة عمى عينة من طمبة السادس            
%( من ىؤالء الطمبة 20( طالب وطالبة وجدت من خالليا الباحثة ان )011اعدادي بمغت )
اليستخدمون الخرائط الذىنية وىم منخفضي %( 00)دات العقل المنتجة واليستخدمون عا
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التحصيل الدراسي وعميو يمكن ان تتضح مشكمة البحث الحالي عن طريق االجابة عن 
 التساؤالت االتية : 

 / مامستوى عادات العقل المنتجة لدى طمبة السادس اعدادي لمفرعين العممي واالدبي ؟0س
الخرائط الذىنية من قبل طمبة الصف السادس اعدادي لمفرعين / مامعدل استخدام 6س 

 العممي واالدبي ؟
/ ىل توجد عالقة بين عادات العقل المنتجة والخرائط الذىنية والتحصيل الدراس لطمبة 3س

 السادس اعدادي من كال الفرعين العممي واالدبي ؟
 اىمية البحث 

ط الذىنية واليدف من العادات العالقة بين الخرائاىمية البحث من خالل وتتضح 
 Goldenالعقمية المنتجة وىو حل المشكالت وىذا ما وضحتو دراسة )كولدن بيرك( )

Berg,1996 حيث اشارت الى العالقة بين العادات العقمية وتنمية القدرة عمى حل المشكالت )
راسي ( العالقة بين عادات العقل وزيادة التحصيل الد6116كما اوضحت دراسة )كوتمان،

( التي اوضحت عالقة عادات العقل بالتواصل ودقة التحكم 6111فضال عن دراسة )حجات،
( ان عادات العقل 6113(كما اظيرت دراسة )كوستا وكاليك ،6111ومرونة التفكير )حجات،

تحدث تحسنا ممحوظا في االداء االكاديمي لمطمبة وسبب ذلك يعود الى كون العادات العقمية 
درا عمى االصغاء وتفيم المواقف التعميمية وتطبيق ماتم تعممو سابقا في تجعل الطالب قا

المواقف الحالية فضال عما يكتسبو الطالب من مرونة في التفكير وتنمية القدرة عمى التحميل 
 ( .Costa&Kallick,2003والتجريب والتقويم والتعميم واالستدالل والتصنيف والتذكر )

تتيح تطور واشتراك االفكار بشكل بصري ويستخدم ىذه وعميو فإن الخريطة الذىنية 
الوسيمة االشخاص المفكرون خاصة في اعماليم المكتبية ففي الخرائط الذىنية تتكون 
تجمعات لممعمومات المخزونة ويمكن استخداميا في ادارة االعمال التجارية والتخطيط 

المشاكل المعقدة عن طريق الستراتيجي فضال عن استخدام المعممين ليا في دروسيم لعرض 
الخرائط الذىنية التي تعكس الصور وتستخدم الثارة التفكير االبداعي الذي يعد من عادات 
العقل المنتجة وتساعد عمى تدفق االفكار الجديدة وتعد االداة المثالية لذلك ، ولكتابة 

اجل التخطيط  المالحظات اثناء المحاضرة او المؤتمر ولسيولة االسترجاع واالستظيار ومن
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لالعمال فيي تمخص استراتيجية اي مشروع برموزىا البصرية البسيطة ويدخل التخطيط 
العقمي الحدسي والبسيط في تكوين الخرائط الذىنية كذلك في عادات العقل المنتجة المتمثمة 
بالتفكير االبداعي في مرحمة الومضة الفكرية التي تستند بشكل كبير عمى الحدس وعميو تعد 

ذه العممية المدير التنفيذي لتحسين معدل اي انتاج عن طريق تحويل االفكار االبداعية الى ى
( ان Perkins,1999( ، وقد اوضح باركنس )Wilson,2017,p1-4صعيد العمل واالنجاز )

الطريقة التي يتم فييا اكتساب العادات العقمية ىي عن طريق وضع الطمبة في مواقف تجبرىم 
الستجابة لمتطمبات التحديات والبحث عن الحمول لما يمكن ان يواجييم من عمى التساؤل وا

(،وقد اظيرت نتائج دراسة 00،ص6101مشكالت وتقديم التبريرات المنطقية لذلك ) فتح اهلل ،
( ، ان العادات العقمية تركز عمى الشخصية عندما تنظر الى الذكاء 6101)صبح وعفانة ،

فكير الجيد والتعمم ، وتعترف العادات العقمية باىمية فضال عن تاثير العواطف في الت
الحساسية الى المشكالت فضال عن دعميا لمتفكير الناقد واالبداعي وبذلك تشترك مع ماتحفزه 

( الن كل من التفكير الناقد 02، ص6101الخرائط الذىنية في العقل البشري )صبح وعفاتة ،
نتجة كما وضح ذلك )مارزانو( في نموذجو العقمي والتفكير االبداعي ىما من عادات العقل الم

. 
( ان من الصعوبة استخدام العادات العقمية Lowery,1991وتؤكد دراسة )لويري( )

تمقائيا اذا لم يتم التدريب عمييا من قبل الطمبة الذين اعتادوا عمى اىماليا في بيوتيم او 
ن يدعو الى تعمم العادات مدارسيم الن مثل ىؤالء الطمبة سوف يشعرون بمقاومة كل م

العقمية بسبب ماتكون لدييم من فراغ معرفي بسبب اىماليا من قبل االىل والمعممين سابقا 
( ان من الضروري ممارسة العادات العقمية مرارا وتكرارا Beyer,2003وعميو فقد وجد باير )

ي يصبح استخدام والتمييد في استخداميا من البسيط واالنتقال تباعا الى االكثر تعقيدا ك
-1،ص6101العادات العقمية امرا تمقائيا عند مواجية اي موقف مشكل )فتح اهلل ،

( وذلك لن يتم اال بوجود الخرائط الذىنية التي تيسر من 02،ص6101()صبح وعفانة ،01
( الى تاثير ميارات التفكير 6113ممارسة العادات العقمية المنتجة ، واشارت دراسة )جبريل ،

بنموذج ابعاد التعمم كاالستنباط وتقديم االدلة واالستقراء وتحميل االخطاء وتحميل االتية 
( اىمية ىذا النوذج في 6113المنظور والتصنيف والمقارنة كما اوضحت دراسة )الحارون ، 
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( عمى تاثير ىذا النموذج 6112تنمية ميارات ماوراء المعرفة كما اشارت دراسة )الحصان،
( والينفصل كل ذلك عن كون الخرائط 0،ص6101لبيئة الصفية )فتح اهلل ،في االدراكات نحو ا

الذىنية السبيل االسمم لتيسير اداء كل ما سبق من عمميات عقمية خاصة اذا ما تم تعزيز ذلك 
وىذا ماوجده )مارزانو( حيث وضح ان ىناك مجموعة من الستراتيجيات او االجراءات 

اكتساب العادات العقمية اثناء عممية التدريس ايا كانت والخطوات التي تساعد التالميذ عمى 
المواد الدراسية التي يتم تدريسيا وىنا تتضح اىميتيا خاصة اذا ما تم استخدام التعزيز بشكل 

 (.02،ص6101صريح ومباشر )صبح وعفانة ،
كما ان الخريطة الذىنية تعمل عمى تخطيط وتنظيم المعمومات بشكل بصري واظيار 

فيما بينيا وىي تدور حول مفيوم وحيد ليتفرع الى افكار اخرى وىي شبكات العالقات 
عنكبوتية وخرائط شعاعية وىي معرفة تصويرية منظمة ذات عالقة بالتفكير البصري وبالذاكرة 
وباالبداع وحل المشكالت ويستخدميا المربون والميندسون والعمماء والنفسيون وغيرىم ومن 

( ويمكن 0630-0300)ارسطو( فضال عن الفيمسوف )ريمون( ) الفالسفة الذين استخدموىا
ان نسمييا بالشبكة السيمانطيقية وقد طورت في اواخر الخمسينات واوائل الستينات نظرية 

(2017،Quillian&Collins خرائط ذىنية مماثمة في التركيب الشعاعي وقد عرضيا في )
يئة شجرة شعاعية وتستخدم فييا ( في سمسة تمفزيونية عمى ىBuzan( بوزان )0120عام )

نية تطوير االسموب الشخصي في اااللوان لمتحفيز البصري ولمتشفير والتجميع فضال عن امك
المخطط وىي بذلك تولد االفكار وتصنفيا وتنظميا وبالتالي امكانية حل المشكالت واتخاذ 

ي عبارة عن شبكة القرارات لذا فان لمخرائط الذىنية تطبيقات تربوية وعائمية وشخصية في
سيمانطيقية تنظم العناصر بشكل يوضح العالقات فيما بينيا 

(QUILLIAN&Collins,2017,p1-8. ) 
ويمكن ان نقول بان العادات العقمية ىي عبارة عن ميارات عقمية تم اكتشافيا من 

جة قبل ارثر كوستا غايتيا تنمية التفكير لدى االنسان وىذا ىو ىدف العادات العقمية المنت
التي تبناىا سوام في نموذجو والن االنسان الذي يعتمد عمى العادات العقمية بشكل مستمر 
يصبح بامكانو تطوير قدراتو العقمية الى ابعد مايمكن تصوره ، فالعادات العقمية تعد من 
خصائص االشخاص الذين يصمون في ادائيم الى القمة فيي تسمو فوق جميع مايمكن ان 
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ويستفاد منيا في جميع االماكن سواء كان ذلك في المنزل او المدرسة او يتعممو االنسان 
الشركة او الممعب وغير ذلك وبامكان العادات العقمية ان تجعل من االطفال مبدعين النيا 
تعمد الى االستفادة من كل ما يقابمو االنسان في بيئتو وتعمل عمى التفاعل مع البيئة وبالتالي 

ن خاليا الدماغ وبالنتيجة زيادة الذكاء االنساني وانطالقا من كون الذكاء زيادة االرتباطات بي
االنساني قابل لمتعديل والزيادة فان الطالب يتعمم مدى الحياة وبالتالي يزداد ذكاؤه كمما تعمم 

( ان العادات 6106اكثر ووفقا لذلك يمكن ان نكون جميعنا موىوبون وقد وجد )ابو الحاج ، 
يا تقوية جميع انواع الذكاء المتعددة سواء كان ذكاء لفظيا او حركيا او موسيقيا العقمية بامكان

او منطقيا او مكانيا او طبيعيا او اخالقيا او عاطفيا وعميو فان العادات العقمية غيرت من 
مفيوم الذكاء القديم وغيرت من الممارسات التربوية التقميدية التي كانت تركز عمى عممية 

ة ومعمومات الطالب اما عن طريق العادات العقمية فيتم التركيز عمى سموك تمقين المعرف
الطالب او رد فعمو عندما يعرف او اليعرف االجابة الصحيحة ، فالذكاء ىنا يركز عمى تكوين 
الموقف النقدي والمرونة والقضايا المثيرة لالىتمام فيذه العادات العقمية قادرة بكل انواعيا 

يقاظ العقل وتفعيمو لدى الطالب في الحياة المدرسية )ابو الحاج الستة عشرة عمى ا
 (.0،ص6106،

ويمكن ان نقول بان العادات العقمية تجعل االنسان قادر عمى تكوين نظرة شمولية 
لالشياء وىذا ماتشترك فيو عادات العقل المنتجة مع الخرائط الذىنية وىو امر اليمكن 

العممية وعند حل مشكمة ما وعند اتخاذ قرار بشان معين االستغناء عنو عند تفسير الظواىر 
والشمولية تعني الرؤيا من جميع الزوايا لمموضوع المطروح ، كذلك تدعم العادات العقمية 
التفكير النقدي لدى االنسان وتعمل عمى تنشيط العقل وتشترك في ذلك مع الخرائط الذىنية 

ان يفيم االخرون ايضا ماتيدف اليو  خاصة في تقوية الروابط االجتماعية حيث يمكن
خريطتنا الذىنية وبذلك تضفي الخرائط الذىنية والعادات العقمية الروح الحيوية واالستمتاع 
باالعمال النيا تبعد الممل عن العقل وتجعمو يعمل باستمرار كما تعمل العادات العقمية عمى 

مع منتج وفعال فيي تغير تقوية االقتصاد المعرفي عن طريق تحويل المجتمع الى مجت
المفاىيم الخاطئة وتجعل المجتمع يتقبل ماتفرزه التكنموجيا الحديثة من مفاىيم )ابو الحاج 

 ( .3،ص6106،



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الخامس عشر
 

 

 

751 
 

ومن االمور التي تشترك فييا الخرائط الذىنية مع العادات العقمية المنتجة ىو ما 
ادات العقمية يؤدي الى ( من حيث ان العمل عمى تنمية العRotta,2004اكدتو دراسة )روتا()

تنظيم المخزون المعرفي لدى المتعمم كما يعمل عمى ادارة االفكار بشكل فعال والعمل عمى 
( ، 6-0،ص6101تنظيم الموجودات والمعارف من اجل حل المشكمة المطروحة )فتح اهلل ،

مية عن ويمكن ان نقول بان العقل البشري يقوم بعدة عادات عقمية يوميا وتختمف كل عادة عق
االخرى في وظيفتيا او ىدفيا او وصفيا وىي قدرة االنسان عمى حل ومواجية المواقف 
المشكمة واتخاذ القرارات الحاسمة وىذا ماتشترك فيو مع الخرائط الذىنية كما ان عادة التحكم 
باالنفعاالت تتيح لمطالب امكانية السيطرة عمى االنفعال من اجل ادراك الموقف المشكل بصورة 
صحيحة ومن ثم التفكير في وضع الحمول المناسبة ليذا الموقف كما ان عادة الدقة العقمية 
وعادة التساؤل من العادات الميمة في عممية االبداع والتخيل واالبتكار فضال عن عممية جمع 
المعمومات عن طريق الحواس وادراكيا عقميا وىذا ماتشترك فيو الخرائط الذىنية مع عادات 

 (.3،ص6100لمنتجة )جرار،العقل ا
وما يعزز العالقة بين الخرائط الذىنية والعادات العقمية المنتجة ىو نتائج دراسة 
)ىوريسمان ( التي اشارت الى ان مكونات العادة العقمية ىي عبارة عن خبرات سابقة وميول 

رف العقمي واتجاىات وقيم وميارات وعن طريق العادة العقمية نقوم بعممية اختيار فكري لمتص
المطموب من عدة انماط عقمية كما تتم عممية االنتقاء الفكري لعدد من عناصر الموقف 
المشكل بناء عمى مالدى الطالب من خبرة سابقة وقيم او مبادئ معينة وىذا يتطمب وجود 
عممية التكرار واالستمرار في حل المشكالت واستخدام ىذه االنماط العقمية المنتقاة عمى الدوام 

( ويعني Swom، ومن النماذج التي تراعي اىمية العادات العقمية ىو نموذج سوام )
(School Wide Optimum Model وىو نموذج شامل يمكن تدريس مختمف المواد )

فيو وىو مصمم ليراعي عادات وتقاليد المجتمع العربي المسمم والحضارة العربية االسالمية 
مم ومعرفة وحكمة ويسمى ايضا )بالنموذج االمثل وىو منفتح لما يقدمو االخرون من ع

الشامل لكل المدرسة ( فيو قادر عمى تطوير شخصية االنسان من جميع الجوانب من اجل 
االنسان المتعمم الناجح وغاية نموذج سوام ىو اعداد جيل منتج مفكر يتمكن من التعمم الذاتي 

والميارات والعادات العقمية  المستمر مدى الحياة عن طريق دمج مجموعة من العمميات
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لتدريس مختمف المواد وفق تقنيات واجراءات واستراتيجيات عممية وييدف نموذج سوام الى 
رفع دافعية المتعمم وتطوير مواىبو وانماط تفكيره وذكائو وتنمية الثقة بالنفس وضبط الذات 

دة وتوجيييا وخاصة والقدرة عمى النقد البناء كما يساعد نموذج سوام عمى التحكم باالرا
مايتعمق بالعادات العقمية المنتجة كالمثابرة والصبر واليمة العالية واالتقان والدقة في العمل 
كما يساعد ىذا النموذج عمى امتالك مفاتيح العموم كما يمكن االنسان من فيم نفسو 

ميارة حل واالخرين واكتساب جميع الميارات سواء كانت عقمية ام معرفية فضال عن اكتساب 
المشكالت وصناعة القرار والتحكم بطريقة التفكير وضبطيا واكتساب المعارف واستخداميا في 
الحياة اليومية وبالتالي بناء الشخصية االنسانية وصقميا فضال عن التحكم باالنفعاالت 
 والعواطف ومما الشك فيو ان التامل وعممية التفكر ىما من اركان التعمم االساسية والييكل
االساسي لنموذج سوام ىو دمج العادات العقمية المنتجة مع الميارات والعمميات العقمية 
االساسية في عممية التدريس فضال عن مراعات انماط التفكير في النموذج الذىني لممتعمم 
ومراعاة اساليب التعمم المفضمة وانواع الذكاءات والتمييز واالىتمامات والموىبة ومنطقة 

ي تكون قريبة من البنية العقمية الحالية لممتعمم وعدم اىمال كون التعمم عممية البد التطور الت
ان تكون عمى مدى الحياة مستمرة وفعالة واستخدام االستراتيجيات التي تحفز ذلك ، ومن 
االمور الميمة في نموذج سوام ىي مراعاة مالدى المتعمم من انفعاالت ومشاعر وعواطف 

وادراكات وتصورات واعتبار ذلك نصف عممية التعمم كما ان التطبيق ومعتقدات واتجاىات 
 واالداء او الفعل والعمل ىو النصف االخر لعممية التعمم .

وتساعد الخرائط الذىنية عمى تصنيف المفاىيم وترتيب المعمومات وربط المعارف 
ذىنية بتحديد الحالية بالمعارف القديمة وتنشيط القدرة االبداعية كما ترسم الخريطة ال

الموضوع اوال واستخراج المفاىيم االساسية ويتم تحديد مركز الورقة لالنطالق ويتم رسم دائرة 
صغيرة في منتصف الورقة لتعبر عن الموضوع الرئيسي او الفكرة االساسية وبعدىا نضع 

عن تفرعات تنطمق من الفكرة الرئيسية ونضع لكل فرع من ىذه التفرعات كممة مفتاحية تعبر 
المضمون كما يتم استخدام االلوان لكل من ىذه التفرعات وتزداد التفرعات دقة كمما اقتربنا من 
نيايتيا مع ضرورة احاطة االفكار الرئيسية بالدوائر لتكون واضحة او ممفتة لمنظر وفي 
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النياية نحصل عمى شجرة تمثل جميع اركان وجوانب الموضوع المدروس بشكل منظم 
 (.2،ص6103ومتسمسل )خموي،

ويعالج العقل المعمومات البصرية اسرع من غيرىا فالخرائط الذىنية اداة لمدراسة فيي 
فعالة لممتعممين باي مستوى النيا تنظم المعمومات بشكل بصري وبذلك تسيل فيم المفاىيم 
الصعبة فيي تساعد عمى فيم مادة التعمم عن طريق االرتباطات البصرية بين المفاىيم فضال 

طوير ميارات االستدعاء بشكل افضل والعقل يمكن ان يخطط باستخدام االنترنت عمى عن ت
نحو حدسي النو سوف يعتمد عمى الخيال واطالق العنان لمجانب المبدع المستند الى بصيرة 
المتعمم الذي يشترك في عممية التعمم بشكل فعال فيمكن لممتعمم ان يغطي محتوى كبير عن 

يحو الخرائط الذىنية كما جرب ذلك )مارتن لوثر كينج( حيث خطط طريق التمخيص الذي تت
لحل مشكمة معقدة عمى االنترنت واكتشف الروابط بين اجزاء ىذه المشكمة وعن طريق الخيال 
توصل الى حل مبدع ليا حيث تمكن من اتقان مادة التعمم النو تعمميا باحساس بصري اكثر 

البصرية ىو لون ونوع وحجم الخط فضال عن ومايمكنو ان يجعمك تسيطر عمى العناصر 
امكانية تضمين الخريطة لبعض الصور فبامكان جانب الدماغ البصري معالجة الصور 

(مرة بسرعة عن غيرىا من المعالجات فيي تجعل التعمم ماديا واكثرحيوية وبروزا 210111ب)
 (. King,2016,p1-9عن طريق تحفيز المناطق المسؤولة عن الجوانب البصرية في الدماغ)

ومن المالحظ ان العادات العقمية تتضح لدى الطمبة في كل مايمكن ان يفعموه سواء 
كانت عادات عقمية سمبية اوضعيفة او العكس وكل ذلك يؤثر سمبيا او ايجابيا في عممية 
التعمم وعميو فعادات العقل المنتجة من المفضل ان تكون محور عممية التعمم فال فائدة من 

محتوى المنيج بدون تعمم السعي لممثابرة عمى تحقيق الحد االقصى من الكفاءة في تعمم 
االداء فضال عن التاني واالبتعاد عن االندفاع في العمل فاكتساب المعمومات ليس اليدف 
االسمى لعممية التعمم بل اكتساب العادات العقمية االيجابية ىي التي تساعد في تحقيق التعمم 

ة سوف يحتاجونيا في المستقبل فالعادات العقمية ىي حجر االساس لجميع واكتساب اي خبر 
  (.     2-0،ص6102انواع التعمم)احمد،

ومما سبق نستنتج وجود عقل ناضج يقابمو عقل بدائي ، فاالول يطوع االشياء وينتج 
اما الثاني فيو متمسك بالماضي وفاشل في التعامل مع المحيط فيو اليستنبط واليحاجج 
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يتقدم اويتاخر وعميو البد ان يوازن االنسان بين القيم االخالقية والعقل المنفعي في كل وال
(، وىنا البد لمعقل البشري ان 6-0،ص6101مايخص شؤونو او شؤون االخرين )العناني،

يدرك اىمية القيم االخالقية التي نادت بيا جميع االديان في انتاجو لمختمف االطاريح 
، ويجب ان ندرك بان التطور الذي حصل في المجتمعات المتقدمة  (0،ص6102)التميمي،

ىو بسبب احترام العقل المفكر المنتج والمبدع لذا يجب ان نقي عقولنا من حالة السبات التي 
 (.0،ص6102تعاني منيا المجتمعات المتخمفة )محمد،

 اىداف البحث :
 ييدف البحث الحالي الى تحقيق مايأتي :         

 ياس عادات العقل المنتجة لطمبة السادس اعدادي.بناء مق -0

 بناء مقياس الخرائط الذىنية لطمبة السادس اعدادي. -6

التعرف عمى مستوى عادات العقل المنتجة لدى طمبةالسادس اعدادي لكال الفرعين    -3
 العممي واالدبي.

س العممي واالدبي لمساد نالمقارنة بين استخدام العادات العقمية المنتجة لمفرعي -0
 اعدادي .

التعرف عمى معدل استخدام الخرائط الذىنية لطمبة السادس اعدادي لمفرعين العممي  -0
 واالدبي .

بين استخدام الخرائط الذىنية لكل من الفرعين العممي واالدبي لمسادس  ةالمقارن -2
 اعدادي .

التعرف عمى العالقة بين عادات العقل المنتجة والخرائط الذىنية والتحصيل الدراسي  -2
 لطمبة السادس اعدادي لكال الفرعين العممي واالدبي .

 
 حدود البحث :

تحدد البحث الحالي بطمبة الصف السادس اعدادي لكال الفرعين العممي واالدبي لمعام         
وثانوية لجانب  ة( اعدادي22( حيث بمغ مجتمع البحث )6102-6102الدراسي )
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( طالب 011طالب وطالبة وبواقع ) (0111الكرخ من مدينة بغداد وكانت العينة )
 ( طالب وطالبة لمفرع االدبي .011وطالبة لمفرع العممي و )

 

 تحديد المصطمحات :
عقمية ، العادات العقمية ستقوم الباحثة بتعريف كل من المصطمحات االتية : العادات ال        

 ، الخرائط الذىنية.المنتجة
 

( عمى انيا " مزيج من Costa&Kallick,2003) العادات العقمية : عرفيا كوستا وكاليك
الميارات والمواقف والتمميحات والتجارب الماضية والميول التي يمتمكيا الطالب وتعني اننا 
نفضل نمطا من السموكيات الفكرية عن غيره من االنماط لذا فيي تعني ضمنيا صنع اختيارات 

ي وقت معين دون غيره من االنماط او تفضيالت حول اي االنماط التي ينبغي استخداميا ف
وتدعو ىذه االنماط الى التامل في تأثيرات استخداميا وتقييميا وتعديميا والتقدم نحو تطبيقات 

 (   Costa&Kallick,2003,p1مستقبمية " )
  
( 6102: عرفيا )احمد ،(   Mind of Habits Productive)عادات العقل المنتجة   

وضبطيا والوعي بالتفكير وضبطو والوعي باالرادة الذاتية وضبطيا عمى انيا " الوعي بالذات 
 (2-0،ص61102فضال عن ضبط االداء" )احمد ،

 
( بانيا "رسم توضيحي لو 6100فقد عرفيا )ابراىيم،(  Mind Maps)  اما الخرائط الذىنية 

االفكار  فكرة رئيسية بالمنتصف وتنقسم منو فروع اخرى من االفكار الفرعية وتعتمد عمى ربط
ذات الصمة مع بعضيا البعض لسيولة تذكرىا وسيولة تحميل الموضوع ككل ")ابراىيم 

 (.0،ص6100،
 

وقد تم تبني التعاريف السابقة من الباحثة النيا االكثر شموال ودقة ووضوحا في تناول 
 المفاىيم االساسية لمبحث الحالي .



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الخامس عشر
 

 

 

761 
 

 
 االطار النظري:

            :Mind Of Habits Productiveعادات العقل المنتجة 

( ىي كون العادات العقمية تعمل 0111من االمور التي يعتقد بيا )مارزانو واخرون ،          
عمى التأثير في كل شيئ تقوم بعممو ، فالعادات العقمية الضعيفة تؤدي الى تعمم ضعيف 

المواقف واالنشطة  والعكس صحيح ومن اجل اكتساب العادات العقمية المناسبة البد من تييئة
التي تجعل الطالب يمارس ىذه العادات من اجل التوصل الى توظيف المعمومات الجديدة في 
مواقف الحياة ومشكالتيا المختمفة وعميو فان نموذج مارزانو يعتمد عمى استخدام الخرائط 

م المعرفية والمخططات اليرمية والصور او الرسوم في عرض االفكار الرئيسية والمفاىي
الخاصة بالموضوع في بداية الدرس من اجل ابراز االفكار االساسية لمموضوع وصيانة انشطة 
تعميمية وميام تعميمية تجعل دور المتعمم فعال في العممية التعميمية من اجل تحقيق االىداف 
المرسومة  فضال عن تنوع االنشطة التعميمية لممارسة مختمف ميارات التفكير واكتساب 

 العقمية المطموبة والتدريب عمى صقل المفاىيم المطروحة . العادات 
 

كما يجب ان يتدرب الطالب عمى استخدام العادات العقمية عن طريق استخدام  
المعمومات السابقة في الدروس الحالية واالتصاف بالمثابرة واالبتعاد عن التيور واالندفاع في 

ام مع الزمالء في طرح التساؤالت حول اصدار اي حكم او اتخاذ اي قرار فضال عن االسي
المعمومات غير المعرفة واستخدام التفكير التبادلي والعمل عمى عرض المواقف المجتمعية 
والدراسية ومختمف المشكالت سواء كانت اجتماعية او شخصية او دراسية النيا اداة التنمية 

 ان والتوافق االجتماعي .الرئيسية وتعزيز العادات العقمية المرتبطة بالشعور باالطمئن
 

وان استخدام نموذج مارزانو يعني بالتاكيد عمى تعميق المعرفة عن طريق التدريب  
عمى االنشطة العقمية مثل االستقراء والمقارنة واالستنباط والتحميل والتجريد والتصنيف وتحميل 

ن طريق مقابمة االخطاء والتاكيد عمى البعد الخامس المعني بالعادات العقمية المنتجة ع
االختيارات البديمة وترتيب االولويات والتنبؤ بالنتائج من اجل تنمية االستيعاب المفاىيمي 
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( وقد صنف مارزانو واخرون في 2-0،ص6101وبالتالي تطوير العادات العقمية )فتح اهلل ،
( مكونات البعد الخامس بعادات العقل المنتجة الى منفتح العقل وعمى وعي 6113عام )

بالتفكير وتقويم فاعمية االفعال ورفع حدود المعرفة والقدرات وتوسيعيا وادماجيا بشكل مكثف 
 (.2-2،ص6101بالميام )فتح اهلل،

 
 ( بتصنيف العادات العقمية المنتجة كما ياتي : 0116ولقد قام مارزانو سنة ) 

تي وميارة التخطيط ( : من خالل ميارة ادراك التفكير الذاSelf Regulationالتنظيم الذاتي ) -0
وميارة ادراك المصادر الالزمة وميارة الحساسية تجاه التغذية الراجعة وميارة تقييم فاعمية 

 العمل .

( : ويتضمن االلتزام بالبحث عن الدقة والبحث عن Critical Thinkingالتفكير الناقد )  -6
والحساسية تجاه  الوضوح والتفتح العقمي ومقاومة التيور واتخاذ المواقف والدفاع عنيا

 االخرين .

( : ويتضمن االنخراط بقوة في الميمات حتى Creative Thinkingالتفكير االبداعي ) -3
عندما التكون االجابات او الحمول واضحة وتوسيع حدود المعرفة والقدرات وتوليد معايير 

طاق التقييم الخاصة والثقة بيا والمحافظة عمييا وتوليد طرق جديدة في النظر خارج ن
 ( .6،ص6101المعايير السائدة )فتح اهلل ،

 
( قائمة بست عشرة عادة عقمية ىي المثابرة والتحكم 6111وقد قدم كوستا وكاليك سنة )

بالتيور واالصغاء بتفيم والتفكير بمرونة والتفكير حول التفكير والكفاح من اجل الدقة 
اع جديدة والتفكير والتواصل والتساؤل وطرح المشكالت وتطبيق المعارف السابقة عمى اوض

بوضوح ودقة وجمع البيانات باستخدام جميع الحواس واالتيان بالجديد واالستجابة بدىشة 
ورىبة واالقدام عمى مخاطر مسؤولة وايجاد الدعابة والتفكير التبادلي واالستعداد الدائم لمتعمم 

 ( .1،ص6101المستمر )فتح اهلل،

 

 ية :صفات من يمتمكون العادات العقم
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( ان العادات العقمية تتجاوز الفروع 6111لقد وجد كل من كوستا وكاليك سنة )  
المعرفية التقميدية المعروفة وىي تسري وتنطبق بصورة متساوية لجميع االعمار فحل مشكمة 
توزيع المياه يختمف عن حل مشكمة النفايات وتحميل البيانات االحصائية يختمف عن تحميل 

و عمى الرغم من ذلك نجد ان اصحاب العادات العقمية يتشابيون في السمات قصيدة ما اال ان
التي يمتمكونيا ومن ىذه السمات الميول الفكرية ، حيث يميل صاحب العادات العقمية بشكل 
شديد الى حل المشكالت التي تصادفو وتصادف االخرين عمى حد سواء فضال عن المشاركة 

يمون الى استخدام ماىو متاح من الموارد الممكنة اليجاد االجتماعية وابداء الرأي حيث يم
االستراتيجيات المناسبة لحل المشكمة المطروحة ومن ثم االلتزام بالتفكير العميق من اجل 
تحقيق االىداف الفكرية فضال عن الحساسية المعرفية من اجل تحقيق التفكير الفعال والقدرة 

المناسب ومن الجدير بالذكر انو لوال ىذه القدرة ماكان  عمى اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت
ىناك التزام وميول وحساسية فكرية ، فالقدرة تتيح امكانية المقارنة ورؤية الفروق واالختالفات 
بين الكائنات واالفكار واستخدام الفئات لتصنيف الحقائق واعداد الحجج المنطقية من اجل 

القدرة الفكرية يحتاج التمميذ الى التحفيز والتوجيو اقناع االخرين ومن اجل تحفيز ىذه 
المستمر من قبل ذوي العادات العقمية ويمتمك صاحب العادات العقمية القيمة التي تكون نتاج 
نقد الخبراء لمتفكير المستخدم مع عدم اىمال وجيات النظر المعارضة )ابو 

 (.3،ص6106الحاج،

          

استعراض لمكونات العادات العقمية المنتجة من وجية نظر وفيما ياتي                 
 (:0116)مارزانو ،

 
 التفكير الناقد :  -0

يعد نوعا مركبا من التفكير ويرتبط بمجموعة من السموكيات المختمفة في المواقف او       
االوضاع ويتداخل مع المنطق ونظرية المعرفة وحل المشكمة والتعمم ويجد جون ديوي في 

كيف تفكر( بانو " التميل في اعطاء االحكام وتعميقيا لحين التحقق من االمر" كتابو )
(Dewey,1982 ن اما بياجيو فيجد الباحثون ان التفكير الناقد يقابل التفكير المجرد لديو )
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(Meyer,1991 ومن الضروري معرفة ان من مكونات التفكير الناقد العممية التي يتم من )
ت والتفكر في البدائل وارجاء الحكم لحين توفر االدلة المناسبة ويعتمد خالليا صياغة التعميما

التفكير الناقد عمى التحقق من مصداقية المعمومات واالدعاءات والتعرف عمى االفتراضات 
الضمنية والمغالطات المنطقية ومايعتري مسار عممية االستدالل من تناقض في المقدمات او 

اء الشائعة في االستدالل عن مختمف المواضيع وفصل التفكير الوقائع ومحاولة تجنب االخط
( ان كل انسان قادر عمى ان Harnadek,1976المنطقي عن العاطفي ، ويجد ىارندك )

تتاح لو فرصة لممارسة التفكير الناقد بشكل فعمي كما اننا البد ان نعترف بتضمن التفكير 
الصعب الفصل بينيا وبين مكونات الناقد عناصر من العواطف واالحكام الشخصية فمن 

( ان التفكير الناقد يحتوي عمى بعد معرفي وبعد Meyer,1991الشخصية ووجد ماير )
عاطفي ويميز البعد المعرفي حاجة االنسان لمنظور تحميمي ينطمق منو ويميز البعد العاطفي 

و لممسائل وجود االتجاىات لدى االنسان وحاجتو الصدار االحكام واستمتاعو عند معالجت
 (.   0-0،ص6103المتشابكة )معوض،

 
ومن خصائص التفكير الناقد ىي وضوح المعطيات والصحة والدقة والقدرة عمى الربط  

(،وان التفكير الناقد يعد "نشاطا عقميا 6-0،ص6102والعمق واالتساع والمنطق )العاجيب،
ام صادقة وفقا لمعايير متأمال وىادفا يقوم عمى الحجج المنطقية وغايتو الوصول الى احك

مقبولة ويتألف من مجموعة من الميارات تسنخدم منفردة او متجمعة وتصنف ضمن ثالث 
 فئات ىي التحميل والتركيب والتقويم "

 
 مكونات التفكير الناقد :

يتكون من عدة افعال اىميا تقويم االدلة وبناء المعايير لمحكم واالستنتاج والتعميل        
التعرف عمى االفتراضات وتحميل االسباب واالفكار واخذ بنظر االعتبار جميع واالستنباط و 

االحتماالت واالستناد الى العقل وليس االنفعال واالىتمام بتفسيرات االخرين وارائيم والبحث 
 عن الحقيقة واصدار االحكام .

 



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الخامس عشر
 

 

 

761 
 

لقدرة عمى ومما الشك فيو ان التفكير الناقد ىو روح االبتكار فيو ينمي لدى الطالب ا 
فحص وتقييم المعمومات والحكم عمييا وتفسيرىا وبامكان اي فرد ان يكون صاحب تفكير ناقد 
طالما استند الى ميارات التفكير الناقد ومنيا القدرة عمى استيعاب جميع االفتراضات 

 (.6-0، ص6100واالستدالل وتحديد درجة البراىين والمنطق وغيرىا ) العجمي ، 
 

 : Creative Thinkingاعي التفكير االبد -6
( بانو " نمط تفكيري مكون من عنصرين ىما التفكير Meader,199عرفو ميدر ) 

المتقارب الذي يتضمن انتاج معمومات صحيحة ومحددا مسبقا او متفق عمييا حيث تتدنى 
الحرية في ىذا النشاط الذىني اما التفكير التباعدي فيو يستخدم لتوليد وانتاج واستميام 

فكار المختمفة والمعمومات الجديدة في انتاج اشياء جديدة اعتمادا عمى الخبرات المعرفية اال
( ان بداية نشاط التفكير Wertheimer(، ويجد فرتيايمر )0-0،ص6101)عرفات،

االبداعي يكون عمى ىيئة مشكمة تمثل جانبا غير مكتمل بشكل او باخر حيث يقوم الفرد باخذ 
عالقة التفاصيل بعضيا ببعض والفكرة االبداعية لدى فرتيايمر ىي الكل بنظر االعتبار مع 

التي تحدث بعد االستبصار او بعد فترة الحضانة وىي نتيجة الحدس وليست نتيجة السير 
، اما وجية النظر المعرفية فتجد ان التفكير االبداعي ىو  )0121المنطقي لمعالقات ) روشكا،

د تجميعيا وتشكيميا ومن ثم القدرة عمى التحكم فييا وىو نتيجة القدرة عمى دمج المعمومات بع
( ، كما تعد العممية االبداعية عممية دينامية تبدا من 6110نتيجة االثراء الفكري )قطامي،

مرحمة توليد االفكار بعد االستناد الى الخبرات السابقة واالعتماد بشكل كبير عمى البحث في 
ستناد الى االعتماد عمى عمميتي البحث والتعديل المتان المخزون المعرفي وتذكر تفاصيمو واال

( ، وتدأ عممية االبداع بمرحمة تكوين 6110تعدان من اىم عناصر العممية االبداعية )غانم،
 (   6110الفرضية ومن ثم اختبار الفرضية واخيرا مرحمة التوصل الى النتائج )الطيطي،

 

( ان العممية االبداعية تعتمد Wallas&Marksberyبينما يجد والس وماركسبري )  
عمى مرحمة االعداد او التحضير ومرحمة الكمون ومرحمة االشراق ومرحمة التحقيق  اما 

( فيجد ان االبداع عمى خمسة مستويات ىي االبداع التعبيري والمنتج Taylor,1959تايمور)
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ج ان من العمماء ( ومما سبق يمكن ان نستنت6110واالبتكاري والتجديدي والتخيمي )غانم،
الذين فسروا سيكموجية االبداع ىو فرويد الذي اعتبره تسامي او اعالء لمغرائز المكبوتة والتي 
تحدث بسبب الصراع بين مكونات الشخصية ويظير االبداع في احالم اليقظة والتخيل ولعب 

من دور  االطفال اما التحميل النفسي الحديث فيركز عمى ماقبل الشعور وىو الحدس وما لو
في العممية االبداعية والذي يعد حكما او استنتاجا اليبنى عمى المنطق انما عمى العمميات 
الالشعورية وعميو يمكن ان نقسم المبدعين الى )مناطقة( مثل انشتاين و)حدسيون( مثل 
نيوتن وتتفق الباحثة مع االتجاه الحدسي في تفسير السموك االبداعي فممحدس اىمية في 

لجانب الناقص من الخبرة بشكل غير مألوف وجديد بينما تؤدي الحمول المنطقية الى اكمال ا
 (.0120مانحن معتادون عمى القيام بو )السيد،

 
تنظيم الذات : ان التنظيم الذاتي لمتعمم يعد "القدرة عمى اكتساب استراتيجيات وطرق جديدة  -3

يعود بالفوائد االكاديمية واالجتماعية وتطويرىا لتساعده في عممية التعمم واكتساب المعرفة بما 
ويشتمل عمى عنصرين ىما : تنظيم المعارف والخبرات لتخدم المتعمم في مواقف التعمم 
الجديدة وجيده الذي يبذلو الكتساب طرق جديدة مع النية الصادقة والرغبة في التعمم ")جابر 

( المتعمم Linder&Harris,1993(، وقد عرف ليندر وىاريس )012،ص6100واخرون،
المنظم ذاتيا بأنو " االستخدام الفعال لممكونات المعرفية وماوراءالمعرفية والدافعية والبيئية في 
مواجية الميام التعميمية " وتم وضع عدة اسس لمتنظيم الذاتي لمتعمم وىي : المعتقدات 

ف والضبط البيئي المعرفية والدافعية وما وراء المعرفة واستراتيجيات التعمم والحساسية لمموق
وتظير اىمية التنظيم الذاتي لمتعمم في مساعدة الطالب في تنمية القدرة عمى التعمم مدى 
الحياة وىو اىم ىدف تربوي نسعى لتحقيقو النو يركز عمى شخصية المتعمم وتطويرىا 

(Linder&Harris,1993( كما ابرز ذلك روزندال واخرون )Rozendaal etal,2003 )
ظيم الذاتي لمتعمم من ابرز الحمول لتحقيق جودة التعمم المنشودة كذلك تعزيز باعتبار التن

القدرة عمى التمييز بين ماتم تعممو جيدا وما تم تعممو باقل جودة ووفق ذلك يتم تنظيم المادة 
الدراسية بشكل فعال يؤدي الى التفوق الدراسي والحياتي ، ومن المحددات التي استندت الييا 

( التي ينفرد Self-Regulationم االجتماعي لباندورا ىي خاصية تنظيم الذات )نظرية التعم



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الخامس عشر
 

 

 

761 
 

بيا االنسان عن طريق اعادة ترتيب المتغيرات التي تحيط بو او المتغيرات البيئية وان التنظيم 
الذاتي لمتعمم ينحصر بين المؤثرات الذاتية والمؤثرات السموكية وىي محددات متشابكة كما 

ن التنظيم الذاتي ىو التنظيم الذاتي المستتر او الضمني وىو يعتمد عمى يوجد نوع اخر م
تنظيم العوامل الشخصية لممتعمم ويعني االستناد الى المراقبة الذاتية مع تكييف النواحي 
الوجدانية فضال عن المعرفية كاستخدام التخيل في استرجاع بعض المعمومات الميمة في حل 

بالذكر ان التنظيم الذاتي يحتوي عمى ثالثة عمميات ىي : الموقف المشكل ومن الجدير 
المالحظة الذاتية والحكم الذاتي ورد الفعل الذاتي اما مراحل التنظيم الذاتي لمتعمم فتتمخص 
بوضع االىداف والتخطيط والتنشيط لممعرفة الخاصة بالمحتوى السابق وتنشيط المعرفة 

وعي الميتامعرفي ومراقبة المعرفة والمرحمة الثالثة ىي الميتامعرفية اما المرحمة الثانية فيي ال
اختيار وتعديل االستراتيجيات المعرفية لمتعمم والتفكير والمرحمة الرابعة التي تعتمد عمى االحكام 
المعرفية كرد فعل بعد التأمل ، ومن الميم في عممية التنظيم الذاتي لمتعمم ان يعمل الطالب 

تنشيط السموك والسياق الذي يتم فيو التعمم كالسياق االجتماعي  عمى تنشيط الدافعية ومن ثم
المتمثل باالقران والمعممين واالسرة وغير ذلك من سياقات معرفية او بيئية وضرورة وجود 
المراقبة التي تعني الوعي بالمظاىر المختمفة سواء كانت معرفية او دافعية من اجل حصول 

 (.06-0،ص6101عميمي )الحسينان،عممية التقييم المستمر لمسموك الت
 

( الى مكونات تنظيم الذات وىي : اعداد 6112وقد اشارت دراسة عبد السالم ) 
االىداف وتعزيز الذات والمراقبة المستمرة لمذات وتقييم الذات واشارت دراسة 

(Bandura,1991 الى ان مكونات الذات ىي : مالحظة الذات وتقييميا وتعزيزىا في حين )
( الى وجود خمسة عوامل في الذات ىي : السموك Margues etal,2005دراسة )اشارت 

االيجابي الذي يكون عبارة عن النشاط اليادف لحل المشكمة واالحساس بالمشاعر االيجابية 
وتجنب المشاعر السمبية والقدرة عمى التحكم الذاتي الداخمي لممزاج والتعبير عن الحاجات 

لثقة بالنفس واالستقاللية وايجاد السموكيات البديمة )عبد السالم والمشاعر وتأكيد الذات وا
 ( . 0،ص6112،
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 مجتمع البحث : 
تكون مجتمع البحث الحالي من طمبة المدارس االعدادية والثانوية التابعة لجانب        

( مدرسة 22( حيث بمغ عدد المدارس )6102-6102الكرخ من بغداد لمعام الدراسي )
 ( 0وية كما موضح في الجدول رقم )اعدادية وثان

 
 (0جدول )                                   

 مجتمع البحث المتكون من المدارس الثانوية واالعدادية في جانب الكرخ االولى من بغداد  
 المدرسة ت المدرسة ت
 اعدادية الكاظمية 00 اعدادية المأمون لمبنات 0
 ية الكوثرثانو  02 اعدادية حطين لمبنات 6
 ثانوية العطيفية 02 اعدادية الكندي 3
 اعدادية المعتصم لمبنات 02 اعدادية اليرموك 0
 ثانوية االمل 01 ثانوية الكفاح العربي 0
 ثانوية البالد 01 ثانوية المتميزات لمبنات 2
 ثانوية التاجي 00 ثانوية الرسالة لمبنات 2
 اىريثانوية الجو  06 اعدادية بغداد لمبنات 2
 ثانوية المقداد 03 اعدادية الفرات لمبنين 1
 ثانوية قطر لمبنات 00 ثانوية الينبوع 01
 اعدادية الحرية لمبنات 00 ثانوية النضال 00
 ثانوة التضحية لمبنات 02 ثانوية الحارثية لمبنات 06
 اعدادية الزىور 02 اعدادية المستقبل لمبنات 03
 ة االمام عمي )ع( لمبنينثانوي 02 اعدادية السيدية 00
 ثانوية احد لمبنات 01 ثانوية اغادير 00
 ثانوية ام المؤمنين 21 ثانوية تبوك 02
 ثانوية الزوار لمبنين 20 ثانوية المعتصم لمبنات 02
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 ثانوية الخمود لمبنات 26 ثانوية رفيدة لمبنات 02
 اعدادية اليمن 23 ثانوية زبيدة لمبنات 01
 ثانوية خولة بنت االزور 20 ابة الشرقيةاعدادية البو  61
 ثانوية الحكمة لمبنين 20 ثانوية الحريري 60
 اعدادية الكرخ لمبنات 22 اعدادية االخالص لمبنات 66
 ثانوية عمر المختار لمبنين 22 اعدادية االمل لمبنات 63
 ثانوية عتبة بن غزوان لمبنات 22 ثانوية االصيل 60
 اعدادية العراق الجديد 21 ثانوية شط العرب 60
 اعدادية النصر لمبنات 21 ثانوية الحسين لمبنين 62
 ثانوية الشعمة لمبنين 20 ثاموية الزيتونة لمبنات 62
 اعدادية النور لمبنين 26 اعدادية العامرية لمبنين 62
 ثانوية البيان لمبنات 23 اعدادية الخضراء لمبنات 61
 انوية بدر الكبرى لمبنينث 20 اعدادية القدس لمبنين 31
 ثانوية االنفال لمبنات 20 ثانوية الجامعة لمبنات 30
 اعدادية المثنى لمبنين 22 ثانوية المتميزات لمبنات 36
 ثانوية ابو غريب لمبنين 22 اعدادية اجنادين لمبنات 33
 ثانوية الشيخ ضاري 22 اعدادية الخضراء لمبنين 30
 ثانوية حماه 21 ثانوية السياب لمبنات 30
 اعدادية المحمودية لمبنين 21 اعدادية الفاروق لمبنات 32
 اعدادية المحمودية لمبنات 20 ثانوية الميساء لمبنات 32
 ثانوية االنوار 26 ثانوية النيرين 32
 ثانوية الجوالن 23 ثانوية المعينات لمبنين 31
 ثانوية الطارمية 20 اعدادية نبوخذ نصر 01
 ثانوية اليدى لمبنات 20 االمال لمبناتثانوية  00
 ثانوية الصديق 22ثانوية فاطمة الزىراء )ع(  06



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الخامس عشر
 

 

 

711 
 

 لمبنات
 ثانوية الخورنق 22 ثانوية العقيدة لمبنات 03
  ثانوية النورين 00

 
( طالب وطالبة من طمبة السادس اعدادي 0111عينة البحث : تكونت عينة البحث من )  

( طالب وطالبة 011( طالب وطالبة لمفرع العممي و)011بواقع )لمفرعين االدبي والعممي و 
 ( .6لمفرع االدبي وكما موضح في الجدول )

 
 (6جدول )                                               

 
 عينة البحث من طمبة السادس اعدادي لكال الفرعين العممي واالدبي            

 العدد مدارس االناث             ت دالعد  مدارس الذكور           ت

 01 اعدادية المأمون  00 01 اعدادية الفرات 0

 01 اعدادية حطين 06 01 ثانوية الحسين )ع( 6

 01 ثانوية المتميزات 03 01 اعدادية العامرية  3

 01 ثانوية الرسالة 00 01 اعدادية القدس 0

 01 اعدادية بغداد 00 01 اعدادية الخضراء  0

 01 ثانوية الحارثية  02 01 ثانوية المعينات  2

 01 اعدادية المستقبل  02 01 ثانوية االمام عمي )ع( 2

 01 ثانوية المعتصم 02 01 ثانوية الزوار  2

 01 ثانوية رفيدة  01 01 ثانوية الحكمة 1
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 01 ثانوية زبيدة  61 01 ثانوية عمر المختار  01

 011 المجموع 011 المجموع

                        
ومن اجل تحقيق اىداف البحث الحالي في التعرف عمى مستوى استخدام العادات  

العقمية المنتجة وعالقتيا بالخرائط الذىنية لمطمبة من كال الفرعين االدبي والعممي لمصف 
السادس اعدادي كان البد من بناء مقياس العادات العقمية المنتجة ومقياس الخرائط الذىنية 

 حيث قامت الباحثة بالخطوات االتية لبنائو : 
 

 جمع الفقرات لمقياس العادات العقمية المنتجة ومقياس الخرائط الذىنية : - أ

قامت الباحثة بجمع فقرات المقياس الخاص بالعادات العقمية المنتجة من خالل االطالع عمى 
( 6100(و )سعيد،6100( و)القحطاني ،6101الدراسات االتية )فتح اهلل ،

( فقرة بصيغتو المبدئية* 01( وقد تكون المقياس من )6100( و)شريف،6112و)عراقي،
وقد قامت الباحثة باعادة صياغة فقرات المقياس بشكل يجعميا اكثر وضوحا ودقة بعد ان 
اطمعت عمى المقاييس الخاصة بالعادات العقمية المنتجة لمدراسات المطروقة اعاله وقامت 

( ودراسة 6102مقياس الخرائط الذىنية من دراسة )الدويكات،الباحثة بجمع فقرات 
( 6102( ودراسة )طو،6103( ودراسة )خموي،6112( ودراسة )الصبي،6100)ابراىيم،

( ودراسة King,2016( ودراسة )Wilson,2017( ودراسة )Buzan,2014ودراسة بوزان)
(Quillion&Collins,2017وعميو فقد تكون مقياس الخرائط الذىني )( فقرة 61ة من )

 بصيغتو المبدئية *. 
 

 اعداد تعميمات مقياسي عادات العقل المنتجة والخرائط الذىنية : - ب

قامت الباحثة بكتابة تعميمات مقياس عادات العقل المنتجة والخرائط الذىنية بشكل واضح 
ن التنويو بعدم ذكر االسم اثناء االجابة وان الغاية ىي ودقيق وبعيد عن االسياب فضال ع

الحصول عمى معمومات صادقة وصحيحة مع ضمان سرية االجابة ، وقد تكونت العينة 
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( طالب وطالبة من كال الفرعين العممي واالدبي لمصف السادس 31االستطالعية االولى من )
والغاية من ىذا التطبيق ىو التعرف (                      3اعدادي وكما موضح في جدول )

 عمى وضوح ودقة الفقرات والتعرف عمى 
 

 ( 0انظر ممحق) 

 ( 6انظر ممحق) 
الزمن المستغرق لالجابة وعميو كانت الفقرات واضحة لممفحوصين وكان الوقت المستغرق 

( دقيقة لالجابة عن مقياس عادات 00( دقيقة وبمعدل )61-01لالجابة متراوح بين )
المنتجة ، اما الوقت المستغرق لالجابة عن مقياس الخرائط الذىنية فقد تراوح بين العقل 

 ( دقائق لالجابة عن المقياس .01( دقيقة وبمعدل )0-00)
                                     

 (3جدول )
 العينة االستطالعية االولى

عدد طمبة  المدرسة
 السادس عممي

عدد طمبة السادس 
 ادبي

 0 0 ة الشعمة لمبنينثانوي
 0 0 ثانوية البيان لمبنات
 0 0 اعدادية المثنى لمبنين

 00 00 31 المجموع
 

 الصدق الظاىري لمقياسي عادات العقل المنتجة والخرائط الذىنية :
يعد الصدق الظاىري من الخصائص السايكومترية الميمة لبناء اي مقياس لذلك البد 

( Ebel,1972,p552ة التي اعد المقياس لغرض قياسيا )ان نتعرف عمى مدى قياس الخاصي
وعميو البد ان يتفق المحكمين عمى صالحية فقرات مقياس عادات العقل المنتجة وانطالقا من 
ذلك تم تقديم الفقرات لعشرة محكمين مختصين بمجال التربية وعمم النفس * لمتعرف عمى 
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تجة والخرائط الذىنية حيث تم اطالعيم مدى صالحية فقرات كل من مقياسي عادات العقل المن
عمى اىداف البحث والتعاريف النظرية والفئة العمرية لعينة البحث من اجل االستبقاء عمى 

%( فما فوق وكانت نسبة الموافقة عمى الفقرات 21الفقرات التي حازت عمى نسبة اتفاق )
( 0في جدول )( لمقياس عادات العقل المنتجة كما موضح 011-21متراوحة مابين )

( لمقياس الخرائط الذىنية حيث لم تحذف اي فقرة من فقرات كال المقياسين 011-20و)
(فقرة* وعدد فقرات 01وبذلك كان عدد الفقرات الخاصة بمقياس عادات العقل المنتجة )

 ( * فقرة بعد اجراء الصدق الظاىري لكل منيما .61مقياس الخرائط الذىنية )
 

 مقياسي عادات العقل المنتجة والخرائط الذىنية : الصدق التميزي لفقرات
الذين يمتمكون  ان الغاية من ىذا االجراء ىو االبقاء عمى الفقرات التي تميز بين الطمبة 

الصفة التي يقيسيا المقياس بشكل عال والطمبة الذين يمتمكون حدا واطئا من نفس الصفة 
(Ahman,1970,p218ولذلك تم تطبيق المقياسين عم )( طالب وطالبة 611ى عينة بمغت )

 ( 0من الصف السادس اعدادي كما موضح في جدول )
 
 
 
 
 
 

 (0جدول)
عينة الصدق التمييزي لفقرات مقياس عادات العقل المنتجة ومقياس الخرائط الذىنية موزعة 

 عمى وفق متغير التخصص .
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الصدق التمييزي لمفقرات تم ترتيب درجات المفحوصين عمى مقياس  ومن اجل اجراء

%( من االستمارات الحاصمة 62العادات العقمية المنتجة والخرائط الذىنية تنازليا واختيار )
%( من االستمارات الحاصمة عمى ادنى الدرجات عمى المقياسين 62عمى اعمى الدرجات و)

( استمارة كذلك عدد استمارات المجموعة 00العميا ) وعميو فقد بمغ عدد استمارات المجموعة
( وتراوحت 001  -020الدنيا وقد تراوحت درجات الطمبة في المجموعة العميا مابين )  

( لمقياس عادات العقل المنتجة  00 - 000درجات الطمبة في المجموعة الدنيا مابين ) 
(  22  -22ئط الذىنية مابين )   وتراوحت درجات الطمبة في المجموعة العميا لمقياس الخرا

( وعميو فقد قامت الباحثة بايجاد القوة التمييزية لكل  61   - 03والمجموعة الدنيا مابين )  
فقرة في المقياسين عن طريق طرح عدد الطمبة الذين اجابوا اجابة صحيحة في المجموعة 

لعميا وقسمة الناتج عمى الدنيا من عدد الطمبة الذين اجابوا اجابة صحيحة في المجموعة ا
( حيث اعتبرت الباحثة Allen&Yen,1979,p122عدد افراد المجموعة العميا او الدنيا )

الطالب الذي يختار البديل الثالث )ينطبق عمى بدرجة متوسطة ( فاعمى ىو البديل الصحيح 
ع فقرات وما دون ذلك ىو البديل الخاطئ لكال المقياسين ، وقد دلت النتائج عمى تمييز جمي

( حيث اشار الى تمييز الفقرة Allenمقياس عادات العقل المنتجة عمى وفق معيار ) ألن ( )
( يوضح ذلك 2( وجدول )1010( درجة فأعمى عند مستوى داللة )1031التي تحصل عمى )

عدد طمبة  المدرسة ت
 السادس عممي

عدد طمبة 
 السادس ادبي

 61 61 بو غريب لمبنينثانوية ا 0
 61 61 اعدادية المحمودية لمبنات 6
 61 61 ثانوية بدر الكبرى لمبنين 3
 61 61 ثانوية البيان لمبنات 0
 61 61 ثانوية الزوار لمبنين 0
 011 011  مج
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كذلك دلت النتائج عمى تمييز جميع فقرات مقياس الخرائط الذىنية عمى وفق معيار )ألن( 
(Allen حيث )( كما 1010( درجة عند مستوى داللة )1031كانت القوة التمييزية اعمى من )

 ( .2موضح في جدول )
 (2جدول )

 القوة التمييزية لفقرات مقياس عادات العقل المنتجة وفقا لطريقة العينتين المتطرفتين .
رقم 

 الفقرة 
القوة 

 التمييزية 
رقم 

 الفقرة 
القوة 

 التمييزية 
رقم 

 الفقرة 
القوة 

 لتمييزية ا
0 
6 
3 
0 
0 
2 
2 
2 
1 

01 
00 
06 
03 
00 

1003 
1006 
1032 
1022 
1033 
1022 
1030 
1002 
1000 
1032 
1000 
1030 
1000 
1001 

00 
02 
02 
02 
01 
61 
60 
66 
63 
60 
60 
62 
62 
62 

1030 
1020 
1000 
1000 
1000 
1023 
1001 
1020 
1022 
1001 
1032 
1022 
1033 
1002 

61 
31 
30 
36 
33 
30 
30 
32 
32 
32 
31 
01 

1006 
1020 
1022 
1000 
1032 
1001 
1000 
1002 
1021 
1026 
1020 
1002 
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 (2جدول )

 القوة التمييزية لفقرات مقياس الخرائط الذىنية وفقا لطريقة العينتين المتطرفتين.
رقم 

 الفقرة 
القوة 

 التمييزية 
رقم 

 الفقرة 
القوة 

 التمييزية 
رقم 

 الفقرة 
ة القو 

 التمييزية 
0 
6 
3 
0 
0 
2 
2 

1001 
1030 
1003 
1020 
1003 
1000 
1036 

2 
1 

01 
00 
06 
03 
00 

1000 
1022 
1020 
1033 
1000 
1000 
1020 

00 
02 
02 
02 
01 
61 

1003 
1022 
1031 
1000 
1022 
1000 

                        
 ثبات مقياسي عادات العقل المنتجة والخرائط الذىنية :

ايجاد ثبات المقياسين عن طريق اجراء اعادة تطبيق المقياسين عمى قامت الباحثة ب 
( حيث بمغ عدد 312-310،ص0122( يوم )لندفل،00نفس العينة بعد فاصل زمني قدره )

( طالب وطالبة من الصف السادس 011افراد العينة التي تم تطبيق المقياسين عمييا )
 ( .2ل )اعدادي موزعين وفق متغير التخصص كما موضح في جدو

 ( 2جدول )                                           
 عينة ثبات مقياسي عادات العقل المنتجة والخرائط الذىنية موزعة وفق متغير التخصص.

 العدد ادبي عممي المدرسة  ت
 01 0 0 ثانوية االمال لمبنات 0
 01 0 0 اعدادية العامرية لمبنين 6
ع( ثانوية فاطمة الزىراء ) 3

 لمبنات
0 0 01 
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 01 0 0 اعدادية القدس لمبنين 0
 01 0 0 ثانوية العقيدة لمبنات 0
 01 0 0 اعدادية الخضراء لمبنين 2
 01 0 0 اعدادية المعتصم لمبنات  2
 01 0 0 ثانوية المعينات لمبنين 2
 01 0 0 ثانوية قطر لمبنات 1
0
1 

 01 0 0 اعدادية الفرات لمبنين

 011 01 01 المجموع
 

وقد بمغ معامل ثبات مقياس عادات العقل المنتجة بعد ايجاد العالقة بين التطبيق االول        
( 1021( وبمغ معامل ثبات مقياس الخرائط الذىنية )1011والثاني باستخدام معادلة بيرسون )

ويعد ذلك مؤشرا عمى استقرار النتائج عبر الزمن حيث يعد المقياس ثابتا اذا ماتجاوز 
 ( .312،ص0122( وفقا لمعيار )لندفل،1020)

 تصحيح مقياسي عادات العقل المنتجة والخرائط الذىنية :
( فقرة ويتكون مقياس الخرائط 01يتكون المقياس الخاص بعادات العقل المنتجة من ) 

( فقرة ولكل فقرة خمسة بدائل ىي ينطبق عمي بدرجة قميمة جدا تقابميا درجة 61الذىنية من )
وتنطبق عمى بدرجة قميمة وتقابميا درجتان وتنطبق عمى بدرجة متوسطة وتقابميا ثالث  واحدة

درجات وتنطبق عمي بدرجة كبيرة وتقابميا اربع درجات وتنطبق عمى بدرجة كبيرة جدا وتقابميا 
خمسة درجات ويختار المفحوص بديال واحدا من ىذه البدائل لكل فقرة من فقرات المقياس 

لبدائل المختارة تمثل درجة المفحوص عمى مقياس عادات العقل المنتجة ومجموع درجات ا
 ومقياس الخرائط الذىنية .

 التطبيق النيائي :
قامت الباحثة بتطبيق كل من مقياسي عادات العقل المنتجة والخرائط الذىنية عمى  

لعممي ( طالب وطالبة من الفرع ا011( طالب وطالبة وبواقع )0111عينة من الطمبة بمغت )
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-6102( طالب وطالبة من الفرع االدبي لمصف السادس اعدادي لمعام الدراسي )011و )
6102. ) 

 
 الوسائل االحصائية :

 استخدمت الباحثة المعادالت االحصائية االتية :  
 معادلة بيرسون اليجاد العالقة بين التطبيق االول والثاني من معامل الثبات . -0

-tروق بين درجات الطمبة لمفرعين العممي واالدبي واختبار اليجاد الف   t-testاختبار  -6

test   . لعينة ومجتمع 

معادلة التمييز الطرفي اليجاد قوة التمييز بين المجموعة العميا والدنيا لمقياسي عادات  -3
 العقل المنتجة والخرائط الذىنية .

ت العقل المنتجة تم استخدام معادلة معامل االرتباط المتعدد اليجاد العالقة بين عادا -0
 والخرائط الذىنية والتحصيل الدراسي . 

تم استخدام معادلة المتوسط الفرضي عن طريق مجموع اوزان التقديرات مقسوما عمى  -0
 ( . 061،ص0122عددىا مضروبا في عدد الفقرات )الكبيسي،

 
 النتائج :

ة كما تم قامت الباحثة ببناء كل من مقياسي عادات العقل المنتجة والخرائط الذىني
توضيح ذلك في اجراءات البحث وعميو تم تحقيق اليدف االول والثاني من البحث 
الحالي اما اليدف الثالث فيو التعرف عمى مستوى عادات العقل المنتجة لدى طمبة 

 ( . 1السادس اعدادي لكال الفرعين العممي واالدبي كما موضح في جدول )
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 (1جدول )
حراف المعياري والمتوسط الفرضي والقيمة التائية المحسوبة الوسط الحسابي واالن

والجدولية لعينة الصف السادس اعدادي من كال الفرعين العممي واالدبي عمى مقياس 
 عادات العقل المنتجة .

نوع 
 العينة

درجة  العدد
الحري

 ة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الفرضي 

القيمة 
التائية 

  المحسوبة

القيمة 
التائية 

 الجدولية 

مستوى 
  الداللة

طمبة 
السادس 
 اعدادي 

0111 111 002 00022 061 00022 0012 1010 

 
اما عن اليدف الرابع الذي يتركز في المقارنة بين الذكور واالناث في استخدام عادات العقل 

 (01المنتجة فتتمخص نتائجو في جدول )
 (01جدول )

عادات العقمية المنتجة لكل من الفرعين العممي واالدبي لمصف السادس المقارنة في استخدام ال
 اعدادي .

نوع 
 العينة 

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي 

القيمة 
التائية 

 المحسوبة 

القيمة 
التائية 

 الجدولية 

مستوى 
 الداللة 

 عممي
 ادبي

011 
011 

002 
031 

06020 
02011 

061 02062 0012 1010 
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اما اليدف الخامس فكان يتركز حول التعرف عمى معدل استخدام الخرائط الذىنية 
لطمبة السادس اعدادي من كال الفرعين العممي واالدبي وكانت النتائج موضحة في 

 ( .00جدول )
 

 (00جدول )
 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي والقيمة التائية المحسوبة

والجدولية لعينة الصف السادس اعدادي من كال الفرعين العممي واالدبي عمى مقياس 
 الخرائط الذىنية .

 

نوع 
 العينة

درجة  العدد
الحري

 ة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوس
ط 

 الفرضي 

القيمة 
التائية 

المحسوب
 ة 

القيمة 
التائية 

 الجدولية 

مستو 
ى 

 الداللة 

طمبة 
السادس 

 دادي اع

011
1 

111 20 02036 21 62003 0012 1010 

 

اما اليدف السادس فكان يتركز حول المقارنة في استخدام الخرائط الذىنية لكل من الفرعين 
 (.06العممي واالدبي وكانت نتائجو موضحة في جدول )

 (06جدول )
السادس  المقارنة في استخدام الخرائط الذىنية لكل من الفرعين العممي واالدبي لمصف

 اعدادي .
نوع 

 العينة 
المتوسط  العدد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي 

القيمة 
التائية 

 المحسوبة 

القيمة 
التائية 

 الجدولية 

مستوى 
 الداللة 
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 عممي

 ادبي

011 

011 

26 

22 

00022 

60066 

21 00020 0012 1010 

القة بين عادات العقل اما اليدف السابع واالخير فيتمخص في التعرف عمى الع
 (.03المنتجة والخرائط الذىنية والتحصيل الدراسي وكما موضحة في جدول )

 (03جدول )
 العالقة بين عادات العقل المنتجة والخرائط الذىنية والتحصيل الدراسي .

قيمة معامل االرتباط  العدد العينة
 المتعدد

 1021 0111 طمبة السادس اعدادي
 

 تائج :مناقشة وتفسير الن
ان استخدام طمبة السادس اعدادي لعادات العقل المنتجة والخرائط الذىنية  

كان اعمى من المتوسط الفرضي بقميل وىذا يعود الى قمة استخدام ىذه العادات وىذه 
الخرائط ومنذ وقت مبكر من حياتيم وقمة اعتماد التعزيز االيجابي والسمبي كما تم 

مارزونا الذي ايد عممية اكتساب ىذه العادات عن توضيح ذلك في االطار النظري ل
طريق التعزيز بنوعيو وان من اسباب قمة استخدام العادات العقمية المنتجة ىو استناد 
المدرس الى الفمسفة التربوية القائمة عمى اعتبار المتعمم متمق سمبي لممعمومات 

ق استخدام اساليب واالبتعاد عن كل ما من شانو تنمية خيال الطالب وفكره عن طري
متنوعة في التدريس ونجد بان من االسباب مايتعمق بتعطيل الخيال الذي من شانو 
القضاء عمى اية بادرة الستخدام العادات العقمية المنتجة الن الخيال ميم في تشغيل 

 العمميات العقمية عمى اختالف انواعيا .
 

فة وليس متمق فقط كما ان ابتعاد المدرس عن ىدف جعل الطالب منتج لممعر 
يسترجع او يتذكر ىذه المعرفة وابتعاد المدرس عن استخدام التحفيز بالتساؤالت 
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والتحديات المثيرة التي من شانيا تنشيط العادات العقمية المنتجة وما يمكن ان تثيره 
ىذه االسئمة من استراتيجيات لمواجية المشكالت الدراسية والحياتية وعدم تشجيع 

( برىنت 6100برة واالبداع خاصة وان دراسة )عبد الوىاب وشريف ،المدرس لممثا
عمى وجود عالقة ايجابية بين عادات العقل المنتجة والتحصيل الدراسي فضال عن 
عدم توفير المدرس لممناخ الذي يتسم باالستقرار االنفعالي كما وضحت ذلك دراسة 

طالب قادر عمى استثمار ( الن الشعور باالطمئنان كفيل بجعل ال6112)فتح اهلل، 
مالديو من امكانيات دون الخوف من الفشل الذي تزرعو الطرق التقميدية في التدريس 
فضال عن السخرية من الحمول الجديدة او غير المعيودة مسبقا ويضاف الى ذلك 
مايعيشو الطالب من حالة قمق في ىذه المرحمة الحساسة من عمره النيا االساس في 

 دراسي والميني مستقبال . تقرير مصيره ال
 

كما تجد الباحثة ان من الصعوبة استخدام العادات العقمية المنتجة اذا ما 
اعتاد الطالب عمى اىماليا في المدرسة او البيت الن ذلك يكون فراغا معرفيا يشكل 
عائقا في استخداميا بشكل تمقائي عند مواجية المشكالت  ونفس وجية النظر 

الخرائط الذىنية حيث يكون العقل بمرور الوقت خارطة مختصرة تصدق عمى استخدام 
لممفاىيم المدروسة وعن طريق التعزيز بنوعيو يتعمم فائدة استخدام الخرائط الذىنية 
في حياتو وان عدم تشجيع المدرس عمى استخدام الطالب السموب يختزل المعرفة 

و برسمة معينة وبالتالي المفصمة بالمعرفة الموجزة او استبدال الكممات بالصور ا
 اعاقة تدفق االفكار او تنوعيا واعاقة تحرير الطاقة العقمية الكامنة .

 
كما ان عدم تشجيع المدرس لمطالب عمى استخدام الذاكرة الصورية في رسم  

االفكار واسترجاعيا انما يعود عن جيل المدرس التقميدي والطالب باىمية الخرائط 
نات والتخطيط لممستقبل فعن طريق الخرائط الذىنية يتمكن المعرفية في تحميل البيا

الطالب من ربط االفكار بعضيا ببعض وانشاء قاعدة كاممة لمبيانات وتقصي الحمقات 
المفقودة فعن طريق الخرائط الذىنية يتم تنمية ميارتي االستدالل واالستقراء المذات 
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سية او الحياتية كما وضحت يعدان من اىم الوسائل العقمية في حل المشكالت الدرا
 ( .6110ذلك دراسة )الكركي،

  
وقد تم التوصل في اليدف الرابع والسادس الى ان طمبة الفرع العممي  

لمسادس اعدادي اكثر استخداما لمعادات العقمية المنتجة والخرائط المعرفية من الفرع 
حيث كونيا تخضع االدبي وىذا يعود الى طبيعة المادة الدراسية التي يدرسونيا من 

النجاز الكل او الشيئ اي ان جواب الطالب اما يكون صحيح او اليقبل منو اكثر من 
خضوع الدراسة االنسانية لذلك ولمصرامة التي تفرضيا طبيعة المواد الدراسية حيث 
تجعل الطالب يبحث في الطرق المختمفة لممذاكرة من اجل تحسين تحصيمو الدراسي 

ز الذاكرة قصيرة المدى وطويمة المدى والذاكرة الصورية فضال وخاصة مايتعمق بتعزي
عن كون المشكالت التي تعرض في المناىج العممية تتطمب من الدارس الممارسة 
الفعمية والمعالجة العممية من قبل الدارس بحيث يكون جزء حيوي من العممية 

ا من الدارس التدريسية بينما تعرض المشكالت بشكل يتطمب حفظ الحمول وترديدى
اكثر من المساىمة في معالجتيا في االختصاص االدبي وعميو يدور الدارس في 
المستوى االول من تصنيف بموم وىو مستوى الحفظ بينما ينتقل الدارس في 
االختصاص العممي الى مستوى الفيم والتطبيق من مستويات بموم وىي االرقى من 

 يدي .مستوى الحفظ الذي يصر عميو المدرس التقم
 

اما اليدف السابع واالخير فقد اظيرت النتيجة وجود عالقة قوية بين استخدام  
العادات العقمية المنتجة والخرائط الذىنية والتحصيل الدراسي لدى طمبة السادس 
اعدادي من كال الفرعين العممي واالدبي وذلك يعود الى تحسين مستوى االداء 

المنتجة من قدرة عمى التفكير االبداعي والتفكير  الدراسي لما تغرسو العادات العقمية
الناقد والقدرة عمى التنظيم الذاتي لمتعمم فضال عما يمكن ان يتحقق باستخدام الخرائط 
الذىنية من تكوين نظرة شاممة وادراك لمعالقات بين العناصر المدروسة وتدفق لالفكار 

عممية االدراك الكمي لعناصر وتنوع والتوصل الى حمول لممشكالت الدراسية عن طريق 
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الموقف التعميمي وبذلك يزداد التحصيل الدراسي كمما تم استخدام العادات العقمية 
 المنتجة والخرائط الذىنية .

 
 التوصيات: 

تجد الباحثة ان التوصيات االتية ضرورية لتنمية عادات العقل المنتجة حيث  
 يتوجب من المدرس مايأتي:

 سمائيم .تسمية جميع الطمبة با -0

 التواصل البصري مع الطمبة . -6

 التحرك اقترابا وابتعادا عن الطمبة اثناء الشرح . -3

 تعزيز االجابات السميمة وعدم االستيزاء بغير السميمة . -0

 اتاحة الوقت الالزم لالجابة عن االسئمة . -0

 تخطيط الميام التعميمية المطموب تعمميا . -2

 وخطوات صغيرة . تجزئة الميام المركبة او الصعبة الى ميام -2

 تقديم التغذية الراجعة بعد انجاز كل ميمة من الميام . -2

 جعل الميام تتناسب مع حاجات وميول واىتمامات الطمبة . -1

 تحفيز الطمبة عمى المثابرة وعدم االستسالم لمصعوبات . -01

 تعميم الطمبة التحكم في العواطف والتأني قبل اصدار االحكام . -00

 اصغاء .االستماع لمطمبة باىتمام و  -06

تعويد الطمبة عمى مرونة التفكير وتغيير االداء عند وجود معمومات جديدة  -03
 حول الموضوع .

 تعويد الطمبة عمى ضبط االنشطة الذىنية ومراقبتيا .  -00

 تحفيز الطمبة عمى طرح االسئمة . -00

 مساعدة الطمبة في ربط المعمومات الحديثة بالقديمة . -02

 تعميم الطمبة ميارات البحث العممي .  -02

 تحفيز الطمبة عمى طرح افكارىم بمغة سميمة وتنظيميا . -02
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 تعميم الطمبة عن طريق المحاكاة او النمذجة . -01

 
 
 المقترحات :

 ترتأي الباحثة اجراء الدراسات االتية : 
 عالقة عادات العقل المنتجة بنمط الشخصية. -0

 عالقة عادات العقل المنتجة بمستوى الطموح . -6

 بالتفكير المركب .عالقة عادات العقل المنتجة  -3

 عالقة الخرائط الذىنية بالتفكير االبداعي . -0

 عالقة الخرائط الذىنية بالعصف الذىني . -0

 عالقة الخرائط الذىنية بالذكاء .  -2

 
 
 المصادر العربية 

( : كيف تستخدم الخرائط الذىنية الطالق العنان البداعك 6100ابراىيم ، محمد ) -0
-mind-create-to-https://www.arageek.com/2014/06/25/how

map.html  
(:عادات العقل وتنمية التفكير 6106ابو الحاج، نبيل سعيد) -6

http://www.d1g.com/forum/show/4818358 

عادات العقل لدى طمبة الصف العاشر (:6103صان،اسماعيل سالمة سميمان )البر  -3
 ،كمية التربية االساسي واسياميا في القدرة عمى حل المشكمة الرياضية 

http://www.google.com/url?url=http://fac.ksu.edu.sa/sites/def

ault/files/habits_of_mind.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa

=U&ved=0ahUKEwjvw8Pf9oLPAhVLPxoKHfyAAFQ4ChA

AA&usg=AFQjCNG205V6Xsl2Spxuaxkj9x_gs9FIEWCBQw

g 
( : االخالق االمنية واالمن العقائدي 6102التميمي ، عمي ) -0

http://almaalomah.info/2016/09/10/articles/84853 

https://www.arageek.com/2014/06/25/how-to-create-mind-map.html
https://www.arageek.com/2014/06/25/how-to-create-mind-map.html
http://www.d1g.com/forum/show/4818358
http://www.d1g.com/forum/show/4818358
http://www.google.com/url?url=http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/habits_of_mind.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjvw8Pf9oLPAhVLPxoKHfyAAFQ4ChAWCBQwAA&usg=AFQjCNG205V6Xsl2Spxuaxkj9x_gs9FIEg
http://www.google.com/url?url=http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/habits_of_mind.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjvw8Pf9oLPAhVLPxoKHfyAAFQ4ChAWCBQwAA&usg=AFQjCNG205V6Xsl2Spxuaxkj9x_gs9FIEg
http://www.google.com/url?url=http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/habits_of_mind.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjvw8Pf9oLPAhVLPxoKHfyAAFQ4ChAWCBQwAA&usg=AFQjCNG205V6Xsl2Spxuaxkj9x_gs9FIEg
http://www.google.com/url?url=http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/habits_of_mind.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjvw8Pf9oLPAhVLPxoKHfyAAFQ4ChAWCBQwAA&usg=AFQjCNG205V6Xsl2Spxuaxkj9x_gs9FIEg
http://www.google.com/url?url=http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/habits_of_mind.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjvw8Pf9oLPAhVLPxoKHfyAAFQ4ChAWCBQwAA&usg=AFQjCNG205V6Xsl2Spxuaxkj9x_gs9FIEg
http://www.google.com/url?url=http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/habits_of_mind.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjvw8Pf9oLPAhVLPxoKHfyAAFQ4ChAWCBQwAA&usg=AFQjCNG205V6Xsl2Spxuaxkj9x_gs9FIEg
http://almaalomah.info/2016/09/10/articles/84853
http://almaalomah.info/2016/09/10/articles/84853
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قائم عمى استرتيجيات التنظيم  ( : برنامج6100جابر ، عبد الحميد جابر واخرون ) -0

 الذاتي لمتعمم واثره في تقدير الذات لدى المتفوقين عقميا منخفضي التحصيل .

search.shamaa.org/PDF/Articles/EGJes/.../6JesVol22No1P1Y

2014 

.pdf 
( : تكوين العقل العربي 6103الجابري ، محمد عابد ) -2

https://www.goodreads.com/review/show/382103747 
( : اسموب دمج الميارات والعمميات والعادات العقمية في 6111الجيني ، فيد ) -2

المناىج التعميمية 
0795http://www.arbi.ws/vb/showthread.php?p=9 

عادة يومية لمعقل البشري  00( : 6100جرار ، االء ) -2
http://mawdoo3.com/15_%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8

%A9_%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%

D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%

D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A 
( : اثر برنامج تدريبي 6106الجيزاني ، محمد كاظم جاسم و وارد ، شفاء حسين ) -1

قائم عمى عادات العقل في تنمية ميارات ماوراء المعرفية لدى تالميذ الصف 
تدائي السادس االب

net/iasj%3Ffunc%3http://www.google.iq/url?url=http://iasj.

Dfulltext%26aId%3D83526&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=

U&ved=0ahUKEwiXl_7StYrPAhVIvhQKHZ4TAvs4FBAW

CCYwBQ&usg=AFQjCNFSCP8bUXcprL5AJtjo7knilrltiQ 
 

( : استراتيجيات التعمم المنظم ذاتيا 6101الحسينان ، ابراىيم بن عبد اهلل ) -01
يا بالتحصيل والتخصص والمستوى الدراسي في ضوء نموذج بينتريش وعالقت

جامعة  –كمية العموم االجتماعية  –واالسموب المفضل لمتعمم ن قسم عمم النفس 
 اطروحة دكتوراه . –االمام محمد بن سعود االسالمية 

https://www.goodreads.com/review/show/382103747
https://www.goodreads.com/review/show/382103747
http://www.arbi.ws/vb/showthread.php?p=90795
http://www.arbi.ws/vb/showthread.php?p=90795
http://mawdoo3.com/15_%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
http://mawdoo3.com/15_%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
http://mawdoo3.com/15_%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
http://mawdoo3.com/15_%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A
http://www.google.iq/url?url=http://iasj.net/iasj%3Ffunc%3Dfulltext%26aId%3D83526&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiXl_7StYrPAhVIvhQKHZ4TAvs4FBAWCCYwBQ&usg=AFQjCNFSCP8bUXcprL5AJtjo7knilrltiQ
http://www.google.iq/url?url=http://iasj.net/iasj%3Ffunc%3Dfulltext%26aId%3D83526&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiXl_7StYrPAhVIvhQKHZ4TAvs4FBAWCCYwBQ&usg=AFQjCNFSCP8bUXcprL5AJtjo7knilrltiQ
http://www.google.iq/url?url=http://iasj.net/iasj%3Ffunc%3Dfulltext%26aId%3D83526&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiXl_7StYrPAhVIvhQKHZ4TAvs4FBAWCCYwBQ&usg=AFQjCNFSCP8bUXcprL5AJtjo7knilrltiQ
http://www.google.iq/url?url=http://iasj.net/iasj%3Ffunc%3Dfulltext%26aId%3D83526&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiXl_7StYrPAhVIvhQKHZ4TAvs4FBAWCCYwBQ&usg=AFQjCNFSCP8bUXcprL5AJtjo7knilrltiQ
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(:العادات العقمية وتنميتيا لدى التالميذ ، مكتبة 6116الحارثي، ابراىيم) -00
الشقري لمنشر والتوزيع  

-http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb201069

172778&search=books 
(: نحو بناء العقل المنتج 6101حميد، الكناني ) -06

p://www.maghress.com/almassae/122542htt 
(:عمي الوردي ونقد العقل البشري 6100الحيدري ، ابراىيم ) -03

،الجامعة االمريكية ،بيروت ، المجمة العالمية لمدراسات العراقية المعاصرة 
http://www.google.iq/url?url=http://iraqieconomists.net/

-content/uploads/sites/2/2014/10/Ibrahim-ar/wp

-Al-Ali-bei-Vernunfts-meschlichen-des-Kritik-Alhaidari

Wardi.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ah

UKEwiwur7quorPAhWE7BQKHYZUADE4HhAWCCo

wBg&usg=AFQjCNFDXSxfuCcbnzC2BiNkC4x3UtP4pg 

: عادات العقل لدى معممات ( 6102الخفاف ، ايمان عباس عمي ) -00
رياض االطفال وعالقتيا ببعض المتغيرات ، مجمة العموم النفسية والتربوية ، 

 الجامعة المستنصرية ، العراق

http://www.google.com/url?url=http://www.univ-

eloued.dz/jpes/images/addad/2/13.pdf&rct=j&frm=1&q

=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjvw8Pf9oLPAhVLPx

oKHfyAAFQ4ChAWCBgwAQ&usg=AFQjCNF3JgR8

u94VW1hZdi6fR86A6ya3Ug 
( : تعمم كيف ترسم خريطة ذىنية 6103خموي ، شميسة ) -00

B9%D9https://ar.islamway.net/article/39605/%D8%AA%D8%

%D9%83%D9%8A%D9%-%84%D9%85 
( : عادات العقل والتفكير قراءة نظرية وتطبيقية 6110خضر ، محمد جميل ) -02

تيدف الى تنمية الميارات الذىنية 
-http://www.alghad.com/articles/780644

-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA

-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84

%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83

http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb201069-172778&search=books
http://www.neelwafurat.com/itempage.aspx?id=lbb201069-172778&search=books
http://www.maghress.com/almassae/122542
http://www.maghress.com/almassae/122542
http://www.google.iq/url?url=http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2014/10/Ibrahim-Alhaidari-Kritik-des-meschlichen-Vernunfts-bei-Ali-Al-Wardi.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiwur7quorPAhWE7BQKHYZUADE4HhAWCCowBg&usg=AFQjCNFDXSxfuCcbnzC2BiNkC4x3UtP4pg
http://www.google.iq/url?url=http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2014/10/Ibrahim-Alhaidari-Kritik-des-meschlichen-Vernunfts-bei-Ali-Al-Wardi.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiwur7quorPAhWE7BQKHYZUADE4HhAWCCowBg&usg=AFQjCNFDXSxfuCcbnzC2BiNkC4x3UtP4pg
http://www.google.iq/url?url=http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2014/10/Ibrahim-Alhaidari-Kritik-des-meschlichen-Vernunfts-bei-Ali-Al-Wardi.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiwur7quorPAhWE7BQKHYZUADE4HhAWCCowBg&usg=AFQjCNFDXSxfuCcbnzC2BiNkC4x3UtP4pg
http://www.google.iq/url?url=http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2014/10/Ibrahim-Alhaidari-Kritik-des-meschlichen-Vernunfts-bei-Ali-Al-Wardi.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiwur7quorPAhWE7BQKHYZUADE4HhAWCCowBg&usg=AFQjCNFDXSxfuCcbnzC2BiNkC4x3UtP4pg
http://www.google.iq/url?url=http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2014/10/Ibrahim-Alhaidari-Kritik-des-meschlichen-Vernunfts-bei-Ali-Al-Wardi.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiwur7quorPAhWE7BQKHYZUADE4HhAWCCowBg&usg=AFQjCNFDXSxfuCcbnzC2BiNkC4x3UtP4pg
http://www.google.iq/url?url=http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2014/10/Ibrahim-Alhaidari-Kritik-des-meschlichen-Vernunfts-bei-Ali-Al-Wardi.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiwur7quorPAhWE7BQKHYZUADE4HhAWCCowBg&usg=AFQjCNFDXSxfuCcbnzC2BiNkC4x3UtP4pg
https://ar.islamway.net/article/39605/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%83%D9%8A%D9%25
https://ar.islamway.net/article/39605/%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%85-%D9%83%D9%8A%D9%25
http://www.alghad.com/articles/780644-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/780644-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/780644-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/780644-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
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-%D9%8A%D8%B1

-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9

-B1%D9%8A%D8%A9%D9%86%D8%B8%D8%

%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%8

-2%D9%8A%D8%A9

-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81

-%D8%A5%D9%84%D9%89

-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9

%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1

-%D8%A7%D8%AA

%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A

%D8%A9 
مفيوم الخريطة الذىنية وفوائدىا  ( :6102الدويكات ، سناء ) -02

http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D

9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8 
( : االبداع العام والخاص ترجمة غسان عبد الحي 0121روشكا ، الكسندر ) -02

 ( المجمس الوطني لمثقافة والفنون ، الكويت . 000ابو فخر ، العدد )

(:منياج تقنية المعمومات لمصفوف السادسة الى 6100الزابي ، ىيسا ) -01
 http://it2rak.blogspot.comالتاسعة 

اسة سيكموجية ( : االبداع والشخصية ،در 0120السيد ، عبد الحميم محمود ) -61
 ، مصر ، دار المعارف .

 (: عوامل نجاح التعمم الخميط 6103السيد ، ايمان واخرون ) -60
http://faamhh1.blogspot.com/2013_05_01_archive.html 

م عمى نظرية التعمم ( : برنامج مقترح قائ6100سعيد ، فاطمة محمد محمد ) -66
المستند الى الدماغ لتنمية ميارات الفيم القرائي االبداعي وعادات العقل المنتج لدى 
طالب الصف االول الثانوي، جامعة اسيوك ، كمية التربية ، قسم المناىج وطرق 

التدريس  
kenanaonline.com/users/drkhaledomran/posts/676552http:// 

(: العالقة بين كل من عادات العقل المنتجة والذكاء 6100شريف ،صالح ) -63
الوجداني واثر ذلك في التحصيص الدراسي لدى طالب المرحمة الثانوية من 

http://www.alghad.com/articles/780644-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/780644-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/780644-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/780644-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/780644-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/780644-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/780644-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/780644-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/780644-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/780644-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/780644-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.alghad.com/articles/780644-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D9%83%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8
http://mawdoo3.com/%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8
http://it2rak.blogspot.com/
http://faamhh1.blogspot.com/2013_05_01_archive.html
http://faamhh1.blogspot.com/2013_05_01_archive.html
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/posts/676552
http://kenanaonline.com/users/drkhaledomran/posts/676552
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الجنسين ، مجمة كمية التربية ، المنصورة 
mind-of-habits-http://drasat.info/post/productive/ 

( : كل ماتريد معرفتو عن الخريطة 6112الصبي ، عبد اهلل بن محمد ) -60
 http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=1241الذىنية 

( : خريطة ذىنية 6102الموسوعة الحرة )
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%8

A%D8%B7%D8%A9_%D8%B0%D9%87%D9 
(: عادات العقل ، الجامعة 6101صبح ، االء يحيى و عفانة ، نداء عزو ) -52

 ج وطرق التدريساالسالمية ، غزة ، كمية التربية ، قسم المناى

http://www.google.com/url?url=http://site.iugaza.edu.ps/

floolo/files/2010/02/%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8

-%25AF%25D8%25A7%25D8%25AA

%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%25

&frm=1&q=&esrc=s&sa=82%25D9%2584.ppsx&rct=j

U&ved=0ahUKEwih_Zfy1ILPAhVDORoKHUxLCAEQ

-FggqMAU&usg=AFQjCNHP3

Wsp5AGG0XP3l9CFKLNuffFDA 
(: اثر برنامج كوستا وكاليك في تنمية 6106طراد ، حيدر عبد الرضا ) -62

التفكير االبداعي باستخدام عادات العقل لدى طمبة المرحمة الثالثة في كمية التربية 
ة الرياضي

www.iasj.net/iasj?...%22%20%61طراد%61الرضا%61عبد%61حيدر
%61%61%61%61%66.. 

http://www.google.com/url?url=http://www.uobabylon.e

du.iq/publications/sports_edition19/physical_journal19_

1.doc&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKE

wilraPHiJ_PAhVBlhQKHcs1CqEQFggsMAc&usg=AF

kEeaKVHlQw-cb0fPIDi3XeCQjCNFng47 
 (: الخرائط الذىنية واعدادىا خطوة بخطوة 6102طو ، محمد ) -62

http://drasat.info/post/productive-habits-of-mind/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9_%D8%B0%D9%87%D9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9_%D8%B0%D9%87%D9
http://www.google.com/url?url=http://site.iugaza.edu.ps/floolo/files/2010/02/%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2584.ppsx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwih_Zfy1ILPAhVDORoKHUxLCAEQFggqMAU&usg=AFQjCNHP3-Wsp5AGG0XP3l9CFKLNuffFDA
http://www.google.com/url?url=http://site.iugaza.edu.ps/floolo/files/2010/02/%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2584.ppsx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwih_Zfy1ILPAhVDORoKHUxLCAEQFggqMAU&usg=AFQjCNHP3-Wsp5AGG0XP3l9CFKLNuffFDA
http://www.google.com/url?url=http://site.iugaza.edu.ps/floolo/files/2010/02/%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B9%25D9%2582%25D9%2584.ppsx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwih_Zfy1ILPAhVDORoKHUxLCAEQFggqMAU&usg=AFQjCNHP3-Wsp5AGG0XP3l9CFKLNuffFDA
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-%8A%D8%A9

%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8

-%AF%D9%87%D8%A7

-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9
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، عمان 0( : تنمية قدرات التفكير االبداعي ، ط6110الطيطي ، محمد حمد ) -62

 االردن ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة . –
(:فاعمية استخدام نموذج مارزانو البعاد 0030الطمحي ، محمد دخيل صغير ) -61

عقل في مادة التربية التعمم في زيادة التحصيل الدراسي وتنمية بعض عادات ال
االجتماعية والوطنية لدى تالميذ الصف الخامس في مدينة الطائف ، المممكة 

العربية السعودية ، جامعة ام القرى ، كمية التربية ، قسم المناىج وطرق التدريس 
http://www.google.com/url?url=http://libback.uqu.edu.sa/hip

res/FUTXT/16539.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ve

Q4ChAWCBsd=0ahUKEwjvw8Pf9oLPAhVLPxoKHfyAAF

5yUFxbQApIw-wAg&usg=AFQjCNGe7VHf0oYM_6ZICk 
mawdoo3.com  ‹( : خصائص التفكير الناقد 6102العاجيب ، ليمى ) -31

 مبادئ التعميم
( : التفكير الناقد وتوظيفو في خدمة االبتكار ، 6100العجمي ، زكية ) -30

 االردن ، مجمس البحث العممي بسمطنة عمان .
 –مكوناتو  –انواعو  –لتفكير االبداعي مفيومو ( : ا6101عرفات ، فضيمة ) -36

  www.alnoor.se/article.asp?id=91424مراحمو والعوامل المؤثرة فيو .
 

(  : استراتيجيات االرشاد النفسي الممركز 6102عبد السالم ، طيبة )   -33
https://manifest.univ-وعالقتو بنماذج تنظيم الذات ، جامعة باتنة 

-des-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9
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https://neronet-academy.com/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9/
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https://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/archives/archive/facult%C3%A9-des-sciences-sociales-et-sciences-humaines/82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A/1655-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%AC-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%AD%D9%88-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF.html
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( : عادات العقل مكتسبة الفطرية 6100العودات ، تميم ) -30
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عمي ، زيد ابو مدين محي الدين ) ( : دراسة تاثير استخدام التدريس  -30

التبادلي في التحميل والتحصيل الناقد باستخدام نموذج مارزانو البعاد التعمم في 
تنمية االستيعاب المفاىيمي وبعض العادات العقمية في مادة العموم  

efiles.mediu.edu.my/mye-books/RNd/MEI113AN744.doc 
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( : عادات العقل وتنمية التفكير ، تعميم الطالب 6101فتح اهلل ، مندور ) -06
نتجة المعادات العقل 

http://www.almarefh.net/show_content_sub.php?CUV=367&

Model=M&SubModel=141&ID=574&ShowAll=On 
ي قائم عمى انموذج ( : فاعمية برنامج اثرائ6100القحطاني ، عثمان عمي ) -03

ابعاد التعمم لمادة الجبر في تنمية عادات العقل المنتج لدى الطالب المتفوقين في 
الصف الثاني متوسط بالمممكة العربية السعودية ، جامعة تبوك ، المجمة العربية 
لتطوير التفوق 

https://www.google.com/url?url=https://ust.edu/tdaj/count/2

014/1/6.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUK

AFQ4ChAWCB0wAw&usgEwjvw8Pf9oLPAhVLPxoKHfyA

=AFQjCNHut90byBKJkweuwu9PDNxfw3JN3Q 
( : تعميم التفكير لممرحمة االساسية ، دار الفكر 6110قطامي ، نايفة ) -00

 لمطباعة والنشر والتوزيع .
( : مفيوم التفكير الناقد 6103معوض ، موسى نجيب موسى ) -00

www.alukah.net/authors/view/home/5312/ 
( : عندما ينام العقل تستيقظ الوحوش 6102محمد ، ابراىيم ) -02

http://m.ahewar.org/s.asp?aid=513479&r=0&cid=0&u=

&i=0&q= 

يوسف ، السعدي الغول السعدي )   ( : فاعمية استراتيجية الخرائط  -02
ي وبعض ميارات عادات العقل لدى تالميذ الذىنية في تنمية التفكير التخيم

المرحمة االعدادية 
http://www.google.com/url?url=http://www.alarabiahco

-1680121333-nference.org/uploads/conference_research

-1406815431

194.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUK

Ewih6PKh7ofPAhWLhRoKHbeYC304FBAWCCkwBQ

NHxwG1EpZbKIIB0VcpqtjnjRFr9NQ&usg=AFQjC 
 

https://www.google.com/url?url=https://ust.edu/tdaj/count/2014/1/6.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjvw8Pf9oLPAhVLPxoKHfyAAFQ4ChAWCB0wAw&usg=AFQjCNHut90byBKJkweuwu9PDNxfw3JN3Q
https://www.google.com/url?url=https://ust.edu/tdaj/count/2014/1/6.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjvw8Pf9oLPAhVLPxoKHfyAAFQ4ChAWCB0wAw&usg=AFQjCNHut90byBKJkweuwu9PDNxfw3JN3Q
https://www.google.com/url?url=https://ust.edu/tdaj/count/2014/1/6.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjvw8Pf9oLPAhVLPxoKHfyAAFQ4ChAWCB0wAw&usg=AFQjCNHut90byBKJkweuwu9PDNxfw3JN3Q
https://www.google.com/url?url=https://ust.edu/tdaj/count/2014/1/6.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjvw8Pf9oLPAhVLPxoKHfyAAFQ4ChAWCB0wAw&usg=AFQjCNHut90byBKJkweuwu9PDNxfw3JN3Q
http://m.ahewar.org/s.asp?aid=513479&r=0&cid=0&u=&i=0&q
http://m.ahewar.org/s.asp?aid=513479&r=0&cid=0&u=&i=0&q
http://www.google.com/url?url=http://www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research-1680121333-1406815431-194.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwih6PKh7ofPAhWLhRoKHbeYC304FBAWCCkwBQ&usg=AFQjCNHxwG1EpZbKIIB0VcpqtjnjRFr9NQ
http://www.google.com/url?url=http://www.alarabiahconference.org/uploads/conference_research-1680121333-1406815431-194.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwih6PKh7ofPAhWLhRoKHbeYC304FBAWCCkwBQ&usg=AFQjCNHxwG1EpZbKIIB0VcpqtjnjRFr9NQ
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 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الخامس عشر
 

 

 

716 
 

 

References 

02- Andrew (2010): Tuesday Tips: A Rested Mind is a 

Productive Mind 

-management-http://andrewwargo.com/blog/stress

2/-decompression 

94- AdminThe Productive Mind(2014):  

http://theproductivemind.com/ 

01-  Tony(2014) : Theory Behind Mind Maps.Buzan,

maps.php-mind-behind-www.mindmapping.com/theory 

51-   Beth Parker(2016): Beyond Meditation: A calm 

mind is a productive mind 

-a-meditation-beyond/2016/08/15/blog/ca.thinkproductive://http

/mind-productive-a-is-mind-calm 

52-Daniel Goleman(2015): A Relaxed Mind is a Productive Mind  

mind/-productive-a-is-mind-relaxed-http://www.mindful.org/a 

.(2015): It is Never Too Early to Start Productive Elizabeth Nix-53

Habits of 

-is-http://blogs.ubalt.edu/academicinnovation/2015/03/30/itMind

mind/-of-habits-productive-start-to-early-too-never 

54-James Levine etal( 2016): Microbreaks For Healthier Safe Bodies 

and More Productive Minds 

-for-microbreaks-2016-http://www.smartergo.com/february

minds/-productive-more-and-bodies-safe-healthier 

The Qualitative Life -ve Mind(2012): The ProductiJohn Chidi-55 

-qualitative-the-mind-productive-http://www.konnectafrica.net/the

life/ 
56-Kevin Achtzener(2014): MindMup: An easy-to-use, productive 

mind mapping application 

review/-video-http://mindmappingsoftwareblog.com/mindmup 

57-Kimberly Manner(2014 ): Fostering Productive Habits of Mind 

http://www.google.iq/url?url=http://www.wlac.edu/techfair/docume

nts/sp14/Fostering%2520Productive%2520Habits%2520of%2520Mi

http://andrewwargo.com/blog/stress-management-decompression-2/
http://andrewwargo.com/blog/stress-management-decompression-2/
http://theproductivemind.com/?author=1
http://theproductivemind.com/?author=1
http://theproductivemind.com/
http://theproductivemind.com/
http://theproductivemind.com/
http://www.mindmapping.com/theory-behind-mind-maps.php
http://thinkproductive.ca/blog/2016/08/15/beyond-meditation-a-calm-mind-is-a-productive-mind/
http://thinkproductive.ca/blog/2016/08/15/beyond-meditation-a-calm-mind-is-a-productive-mind/
http://www.mindful.org/author/daniel-goleman/
http://www.mindful.org/a-relaxed-mind-is-a-productive-mind/
http://www.mindful.org/a-relaxed-mind-is-a-productive-mind/
http://blogs.ubalt.edu/academicinnovation/author/ub88n23/
http://blogs.ubalt.edu/academicinnovation/2015/03/30/it-is-never-too-early-to-start-productive-habits-of-mind/
http://blogs.ubalt.edu/academicinnovation/2015/03/30/it-is-never-too-early-to-start-productive-habits-of-mind/
http://www.smartergo.com/february-2016-microbreaks-for-healthier-safe-bodies-and-more-productive-minds/
http://www.smartergo.com/february-2016-microbreaks-for-healthier-safe-bodies-and-more-productive-minds/
http://www.konnectafrica.net/
http://www.konnectafrica.net/the-productive-mind-the-qualitative-life/
http://www.konnectafrica.net/the-productive-mind-the-qualitative-life/
http://mindmappingsoftwareblog.com/author/kachtzener/
http://mindmappingsoftwareblog.com/mindmup-video-review/
http://mindmappingsoftwareblog.com/mindmup-video-review/
http://www.google.iq/url?url=http://www.wlac.edu/techfair/documents/sp14/Fostering%2520Productive%2520Habits%2520of%2520Mind.ppt&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_w4WvyorPAhXLaRQKHbsECz0QFggyMAo&usg=AFQjCNFAttsTDEAk8Ljns4KklYnGqz_9kw
http://www.google.iq/url?url=http://www.wlac.edu/techfair/documents/sp14/Fostering%2520Productive%2520Habits%2520of%2520Mind.ppt&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_w4WvyorPAhXLaRQKHbsECz0QFggyMAo&usg=AFQjCNFAttsTDEAk8Ljns4KklYnGqz_9kw


 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الخامس عشر
 

 

 

711 
 

nd.ppt&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_w4Wvy

orPAhXLaRQKHbsECz0QFggyMAo&usg=AFQjCNFAttsTDEAk8

Ljns4KklYnGqz_9kw 

58-King,MARTIN Luther(2016): Connect The Dots With Mind 

maps/-https://www.goconqr.com/en/mind Maps 

59-Linder,R&Harris,B(1993):Self Regulated Learning Meta 

Cognition And Problem Of Transfer , paper  Presented At The 4
Th

 

International Correction Education AssociationAnnual Conference. 

files.eric.ed.gov/fulltext/ED362182.pdf July12Chicago. 

60-Louis Stevens (2016): Productive Mind Activity? 

-/forums/topic/productivehttp://dharmatreasurecommunity.org

activity-mind 

61-Marques& AL.(2005): The Self-Regulation Inventory : 

Psychometric Properties Of Ahealth Related Coping Measure 

Personality And Individual Differences Available in : 

.elsev.com/loaal/paidwww. 

62-Mary Ann Blank, UTK(    ) : PRODUCTIVE HABITS OF MIND 

http://www.google.iq/url?url=http://web.utk.edu/~mblank/pdf/d5str

ats/homexpl.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi

_w4WvyorPAhXLaRQKHbsECz0QFggaMAI&usg=AFQjCNGAd5

RukjhCsAKfAhH5x9J6yA-5cJ 

63-Mark Shead(2016): Television and Training a Productive Mind 

-a-training-and-http://www.productivity501.com/television

/9233/mind-productive 

64-Paul Milano(2014): 5 Ways To Create A Powerfully Productive 

-powerfully-create-ways-http://faisonopc.com/blog/5 Mind

mind-productive 

65-Quillian.M&Collins.M(2017):Mind Map 

https://en.wikipedia.org/wiki/Mind_map  

                                                66-Robert J. Marzano(1992  ): 

Different Kind of Classroom 

http://www.ascd.org/publications/books/61192107/chapters/Dimensi

Mind.aspx-of-Habits-Productive-5@-on 
67-Rob van den Brand(   ) : productive mind  

http://www.google.iq/url?url=http://www.wlac.edu/techfair/documents/sp14/Fostering%2520Productive%2520Habits%2520of%2520Mind.ppt&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_w4WvyorPAhXLaRQKHbsECz0QFggyMAo&usg=AFQjCNFAttsTDEAk8Ljns4KklYnGqz_9kw
http://www.google.iq/url?url=http://www.wlac.edu/techfair/documents/sp14/Fostering%2520Productive%2520Habits%2520of%2520Mind.ppt&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_w4WvyorPAhXLaRQKHbsECz0QFggyMAo&usg=AFQjCNFAttsTDEAk8Ljns4KklYnGqz_9kw
http://www.google.iq/url?url=http://www.wlac.edu/techfair/documents/sp14/Fostering%2520Productive%2520Habits%2520of%2520Mind.ppt&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_w4WvyorPAhXLaRQKHbsECz0QFggyMAo&usg=AFQjCNFAttsTDEAk8Ljns4KklYnGqz_9kw
http://dharmatreasurecommunity.org/forums/topic/productive-mind-activity
http://dharmatreasurecommunity.org/forums/topic/productive-mind-activity
http://www.elsev.com/loaal/paid
http://www.google.iq/url?url=http://web.utk.edu/~mblank/pdf/d5strats/homexpl.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_w4WvyorPAhXLaRQKHbsECz0QFggaMAI&usg=AFQjCNGAd55cJ-RukjhCsAKfAhH5x9J6yA
http://www.google.iq/url?url=http://web.utk.edu/~mblank/pdf/d5strats/homexpl.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_w4WvyorPAhXLaRQKHbsECz0QFggaMAI&usg=AFQjCNGAd55cJ-RukjhCsAKfAhH5x9J6yA
http://www.google.iq/url?url=http://web.utk.edu/~mblank/pdf/d5strats/homexpl.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_w4WvyorPAhXLaRQKHbsECz0QFggaMAI&usg=AFQjCNGAd55cJ-RukjhCsAKfAhH5x9J6yA
http://www.google.iq/url?url=http://web.utk.edu/~mblank/pdf/d5strats/homexpl.pdf&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwi_w4WvyorPAhXLaRQKHbsECz0QFggaMAI&usg=AFQjCNGAd55cJ-RukjhCsAKfAhH5x9J6yA
http://www.productivity501.com/author/markshead/
http://www.productivity501.com/television-and-training-a-productive-mind/9233/
http://www.productivity501.com/television-and-training-a-productive-mind/9233/
http://faisonopc.com/blog/5-ways-create-powerfully-productive-mind
http://faisonopc.com/blog/5-ways-create-powerfully-productive-mind
http://www.ascd.org/publications/books/61192107/chapters/Dimension-5@-Productive-Habits-of-Mind.aspx
http://www.ascd.org/publications/books/61192107/chapters/Dimension-5@-Productive-Habits-of-Mind.aspx


 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الخامس عشر
 

 

 

711 
 

http://productivemind.net/ 

68-Stanley H. Block, M.D.etal(   ) :productive mind program 

http://productivemind.us/  

How do you keep your mind etal (2015):  Say Keng Lee-69

productive everyday? 
-productive-mind-your-keep-you-do-https://www.quora.com/How

everyday 
70-Sahaf(2013): Productivity Mind Hacks – Get More Focused 

-mind-http://iqtell.com/2013/10/productivitySee more at:  -Instantly 

instantly/#sthash.n17j6xmR.dpuf-focused-more-get-hacks 

71-Sean Hodge(2014): The White Space of a Productive Mind 

productivity/-space-http://creatro.com/white 

72-willa white (2016): MENTAL HEALTH A CLEAR MIND, IS A 

PRODUCTIVE MIND 

slideplayer.com/slide/6653000/http:// 
 Wilson,Terry (2017):Mind Mapping-73

https://www.mindmeister.com/downloads/casestudy_ea.pdf 

 (0ممحق )                                                               
 ة لطمبة السادس اعدادي فقرات مقياس عادات العقل المنتج                               

تنطبق  الفقرة                             ت
عمي 

بدرجة 
قميمة 
 جدا 

تنطبق 
عمي 

بدرجة 
 قميمة

تنطبق 
عمي 

بدرجة 
متوسط

 ة 

تنطبق 
عمى 

بدرجة 
 كبيرة 

تنطبق 
عمي 

بدرجة 
كبيرةجد

 ا 
بامكاني التركيز لمدة طويمة دون  0

 الشعور بالممل .
     

اكثر من مصدر احبذ ان يكون لي  6
 لممعمومات .
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      استمر في انجاز عممي حتى النياية . 0
احب االجابة مباشرة عن اي سؤال  0

 يطرح عمي .
     

ادرس الموقف المشكل من جميع  2
 الزوايا .

     

بامكاني معرفة معادن اصدقائي من  2
 الوىمة االولى .

     

بامكاني السير في اتجاىات اخرى اذا  2
 فشل اتجاىي الحالي .

     

اضطر الى مجاممة اعدائي رغما عني  1
. 

     

اتعرف عمى اوجو الشبو واالختالف في  01
 المواقف الحالية والسابقة .

     

اضع اول حل يرد الى ذىني في  00
 الحسبان عند مواجية اي مشكمة .

     

تي عند مواجية اي اضبط انفعاال  06
 مأزق .

     

اتأنى عند اصدار احكامي عن االخرين  03
. 

     

      اتفيم اعذار من يخطئ معي . 00
      انظم جدوال العمالي اليومية . 00
ابحث عن اكثر من حل لمسالة واحدة  02

. 
     

      احتاج الى نصائح االخرين . 02
     عرفة اتأمل في تصرفات االخرين لم 02
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 اعذارىم .
اقضي جميع الوقت المقرر في االجابة  01

 عن اسئمة االمتحان.
     

      اضع تساؤالتي الخاصة عن الدرس . 61
اراجع نفسي عندما احصل عمى عالمة  60

 متدنية .
     

اعود لالنتباه بعد تشتت انتباىي  66
 بسرعة .

     

      احكامي نيائية عن االخرين . 63
      اراجع مامر بي خالل اليوم قبل النوم . 60
      قراراتي مدروسة من جميع الجوانب . 60
احب الكتابة بقمم الرصاص دونا عن  62

 غيره .
     

      اراجع ماكتبت اكثر من مرة . 62
      احب اتقان عممي حتى النياية . 62
اصحح اخطاء االخرين مباشرة دون  61

 تأخير .
     

ابحث عن اسباب الشفاء عندما  31
 امرض .

     

احب تنظيم اشيائي وان كان الوقت  30
 ضيق.

     

استخدم المسودة قبل الشروع بكتابة  36
 مقالة .

     

اكون انطباع حقيقي عن االشخاص  33
 من المقاء االول .
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اشعر بالراحة عندما انيي عممي  30
 بسرعة .

     

عور باالحباط عندما اواجو ينتابني الش 30
 عوائق تحول دون اتمام انجازي.

     

      احب ان اتعمم طيمة حياتي . 32
      احب التواصل بصريا مع المتحدثين . 32
      اضع فرضياتي مرتبة حسب اىميتيا . 32
احب ان اكون المتحدث االول في اي  31

 مناقشة .
     

      .استمع الى االخرين باىتمام 01
 
 (6ممحق)

 فقرات مقياس الخرائط الذىنية لطمبة السادس اعدادي
تنطبق  الفقرة                             ت

عمي 
بدرجة 
قميمة 
 جدا 

تنطبق 
عمي 

بدرجة 
 قميمة

تنطبق 
عمي 

بدرجة 
متوسط

 ة 

تنطبق 
عمى 

بدرجة 
 كبيرة 

تنطبق 
عمي 

بدرجة 
كبيرةجد

 ا 
عدني ارسم الخريطة الذىنية بشكل يسا 0

عمى تكوين صورة شاممة عن 
 الموضوع .

     

اجعل الخريطة الذىنية تعبر عن  6
 االىداف الرئيسية .

     

تتضح الحمول لممشكمة في الخريطة  3
 التي ارسميا .
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تتدفق االفكار بسرعة عندما ارسم  0
 الخريطة الذىنية .

     

تتنوع امامي االفكار عندما ارسم  0
 نية .الخريطة الذى

     

استخدم الذاكرة البصرية عندما ارسم  2
 الخريطة الذىنية .

     

تييئ الخريطة الذىنية امكانية  2
استخدامي لمعصف الذىني في حل 

 المشكالت .

     

اقوم بتحميل البيانات عندما ارسم  2
 الخريطة الذىنية .

     

اخطط لحياتي الدراسية باستخدام  1
 الخريطة الذىنية .

     

اخطط لحياتي المينية باستخدام  01
 الخريطة الذىنية .

     

استخدم الخريطة الذىنية في عرض  00
 افكاري عمى زمالئي .

     

اربط االفكار ربطا منطقيا عندما  06
 استخدم الخريطة الذىنية .

     

رسمي لمخريطة الذىنية يحفز الخيال  03
 وانتاج الصور لدي .

     

لخريطة الذىنية التي ارسميا تحفز ا 00
 تفكيري االبداعي .

     

تحف الخريطة الذىنية التي ارسميا  00
 تفكيري الحدسي .
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استطيع اكتشاف العالقات التي تربط  02
بين االفكار عندما استخدم الخريطة 

 الذىنية .

     

تدور الخريطة الذىنية التي ارسميا  02
 حول مفيوم وحيد .

     

وفر الخريطة الذىنية التي ارسميا ت 02
امكانية تجميع المعمومات عمى ىيئة 

 شجرة شعاعية .

     

تمكن الخريطة الذىنية التي ارسميا  01
 من تشفير االفكار بشكل مركز .

     

استخدم االلوان في تحديد الفروع  61
الرئيسية وتمييزىا عن الفروع الثانوية 

. 

     

 ) 3) محقم                                    
 المحكمين السادة اسماء                           

 بغداد جامعة – والنفسية التربوية البحوث مركز       استاذ         جميل ىاشم بيداء. د  .0
   التربية وزارة          مساعد استاذ        محسن حسن ىدى. د    -6
   التربية وزارة                 درسم        صالح ميدي خمائل. د   -3
 التربية وزارة           استاذ مساعد          محمد قاسم ازىار. د  -0
  بغداد – لمبنات التربية كمية            استاذ مساعد      عصفور رحيم خمود.  د -0
  بغداد – رشد ابن التربية كمية           استاذ مساعد         راجي حمزة زينب. د  -2
 وزارة التربية             الكاظم        مدرس      د . زينب عبد  -2 
 بغداد – لمبنات التربية كمية           استاذ مساعد            نمر كاظم سيام. د -2
     المستنصرية – االساسية التربية كمية                 مدرس        رشاد ظاىر ميسون.د  -1

 التربية وزارة                  استاذ مساعد        حسن جاسم يةىد.د -01
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 تهذيب العادات العربية يف القرآن الكريم
 

 م.د. منى ياسين الرفاعي   عيأ.م.د. شيماء ياسين الرفا   
 الجامعة العراقية/ كمية التربية لمبنات   

 

 ممخص البحث :
يدور حول عادات كانت في العرب العرباء , تحدث عنيا القرآن الكريم ووقف منيا طبيبا معالجا 

يما عميما , وضع األمور في نصابيا , فأقر ما يستحق اإلقرار لعموم , وناصحا أمينا , وحك
نفعو , وطيب ثمره , وشمول فضمو , وىذب وسدد ما يحتاج إلى تيذيب وتسديد , ليرقى بعد ذلك 

إلى مصاف القبول , ويكون بعد تصفيتو كمبن خالص سائغ لمشاربين , وأبطل ما عم فساده , 
 الم وَ  يو وحده من يعمم السر وأخفى , بل ىو العالم سبحانو }ِإن  وذلك من رحمة ا بعباده , ف

 (َٗٚتْعَمُموَن{ )النحل  اَل  َوَأنُتمْ  َيْعَممُ 
فاألزمنة والعادات واالحوال عند العرب ليا تأثير في تفسير النصوص القرآنية والنبوية في عيد 

وا ابتداءا ىم المخاطبون لموحي نزول الوحي وعيد الصحابة ) رضوان ا عمييم( فقط ألنيم كان
نما االزمنة والعادات واالحوال بعد تمك الفترة فميس لمعرف والعادات أو األزمنة أي تأثير في  , وا 

 تفسير النصوص القرآنية والنبوية.
صطبلحا. ومفيوم العرف والتقميد وكان البحث متضمنا في  المبحث االول تعريف العادة لغة وا 

العادة, اما المبحث الثاني تكممنا فيو عن أىمية العادة عند المفسرين وبيان والفرق بينيما وبين 
سموب تيذيبيا في القرآن الكريم ,  أقساميا , اما المبحث الثالث فتكممنا عن العادات العربية وا 
وتضمن الفرع االول تيذيب عادة التحية , والثاني تيذيب عادة التفاخر باآلباء , والثالث تيذيب 

فع الصوت , والرابع تيذيب الحرمان من الميراث , اما الخامس تيذيب عادة تعدد عادة ر 
الزوجات والسادس اآليبلء والظيار والطبلق و اما المطمب السابع المساواة بين الفأل والطيرة 
والمطمب الثامن العدة واالحدا , المطمب التاسع الجدال في الحج , والعاشر تيذيب عادة االشير 

 والمطمب الحادي عشر اتباع اليوى في ابداء الرأي.الحرم , 
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 المقدمة
الحمد  رب العالمين , والصبلة والسبلم عمى اشرف المرسمين , ورحمة ا لمعالمين , سيدنا 

 محمد وعمى آلو وصحبو أجمعين , أما بعد:
الكريم , حيث فضل فأنو من النعم العظيمة , واآلالء السابغة الجميمة , الحياة في رحاب القرآن 

 ا ورحمتو , ورضاه ومنتو , نسأل ا العمي العظيم أن يديم عمينا ىذا الفضل المبين.
يدور حول عادات كانت  «تهذيب العادات العربية في القرآن الكريم»فأن موضوع بحثنا ىذا  

أمينا ,  في العرب العرباء , تحدث عنيا القرآن الكريم ووقف منيا طبيبا معالجا , وناصحا
وحكيما عميما , وضع األمور في نصابيا , فأقر ما يستحق اإلقرار لعموم نفعو , وطيب ثمره , 
وشمول فضمو , وىذب وسدد ما يحتاج إلى تيذيب وتسديد , ليرقى بعد ذلك إلى مصاف القبول 
 , ويكون بعد تصفيتو كمبن خالص سائغ لمشاربين , وأبطل ما عم فساده , وذلك من رحمة ا

َتْعَمُموَن{  اَل  َوَأنُتمْ  َيْعَممُ  الم وَ  بعباده , فيو وحده من يعمم السر وأخفى , بل ىو العالم سبحانو }ِإن  
 (ٗٚ)النحل 

 أهمية الموضوع
وتأتي أىمية دراسة ىذا الموضوع من خبلل تأمبلت آيات قرآنية تحدثت عن عادات تأصمت في 

 َمْفُعواًل  َكانَ  َأْمًرا الم وُ  نوره فبانت حقيقتيا ,  }لَِّيْقِضيَ مجتمع العرب , سمط عمييا القرآن العظيم 
ن   ۗ   َبيَِّنةٍ  َعن َحي   َمنْ  َوَيْحَيى   َبيَِّنةٍ  َعن َىَمكَ  َمنْ  لَِّيْيِمكَ   (َٕٗعِميٌم{ )األنفال  َلَسِميعٌ  الم وَ  َواِ 

م ادراكا لنعمة ا بيذا ومن االىمية لكل مسمم معرفة ماكان عميو اىل الجاىمية في جميع امورى
 الدين , وحرزا فيما نيى عنو الشرع القويم.

وىذه المعرفة تزداد أىميتيا بالنسبة لمن يريد أن يفيم التفسير , اذ عميو أن يكون ممما بعادات 
العرب في الجاىمية , مطمعا عمى أقواليم متعرفا عمى أفعاليم , واقفا عمى حياتيم االجتماعية 

 يم وتاريخيم واديانيم.وأياميم وحروب
فاألزمنة والعادات واالحوال عند العرب ليا تأثير في تفسير النصوص القرآنية والنبوية في عيد 
نزول الوحي وعيد الصحابة ) رضوان ا عمييم( فقط ألنيم كانوا ابتداءا ىم المخاطبون لموحي 

نما االزمنة والعادات واالحوال بعد تمك الفترة فميس لمعرف والعادات أو األزمنة أي تأثير في  , وا 
 تفسير النصوص القرآنية والنبوية.
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 سبب اختيار الموضوع
اخترت الموضوع ألنني أحببت أن أدخل في تفاصيمو وأن أعرف قدر المستطاع العادات التي 
كانت في الجاىمية وكيق ىذبيا وغير منيا عند مجيء اإلسبلم واألثر العظيم الذي حققو كتاب 

بطال الفاسد من عاداتيم.ا في   تغيير حياة العرب وا 
 منهج البحث

 سمكت في منيجية بحثي المتواضع ىذا المنيج االستقرائي التحميمي 
 خطة البحث

اقتضت دراسة موضوع بحثي الموسوم )تيذيب العادات العربية في القرآن الكريم( أن يقسم الى 
 ثبلث مباحث ومنيا الى مطالب ومنيا الى فروع

صطبلحا. ومفيوم العرف والتقميد اما ا لمبحث االول فقد بحثت فيو عن تعريف العادة لغة وا 
والفرق بينيما وبين العادة, اما المبحث الثاني تكممت فيو عن أىمية العادة عند المفسرين وبيان 
سموب تيذيبيا في القرآن الكريم ,  أقساميا , اما المبحث الثالث فتكممت عن العادات العربية وا 

 يقسم الى أحدى عشر مطمب :و 
االول تيذيب عادة التحية , الثاني تيذيب عادة التفاخر باآلباء , والثالث تيذيب عادة رفع 
الصوت , والرابع تيذيب الحرمان من الميراث , اما الخامس تيذيب عادة تعدد الزوجات 

أل والطيرة والمطمب والسادس اآليبلء والظيار والطبلق و اما المطمب السابع المساواة بين الف
الثامن العدة واالحدا , المطمب التاسع الجدال في الحج , والعاشر تيذيب عادة االشير الحرم , 

 والمطمب الحادي عشر اتباع اليوى في ابداء الرأي.
 نسأل ا اإلخبلص بالعمم والعملو 
 

 المبحث األول
 تعريف العادة واأللفاظ ذات الصمة

 عادة في المغة المبحث األول : تعريف ال
 (ٔ)يصير سجيًة لصاحبو وديدنًا وطبعاً   حتى األمر معاودة :ىي المغويين عند العادة
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إن العادة في المغة تطمق عمى تكرار الشيء مرة بعد أخرى، ويدل عمى ذلك ما أورده صاحب 
 لسان العرب وكذلك صاحب القاموس المحيط، حيث يقول صاحب المسان:

يو، معروفة وجمعيا عاد وعادات وعيد، واألخير ليس بالقوي. والمعاودة: العادة: الديدن يعاد إل
 (ٕ)الرجوع لؤلمر األول. يقال لمشجاع: بطل معاود.

 :  األعرابي ابن أنشد
  يستعيد لما آلف والفتى     عندي ا عادة تمك تزل لم

 :  وقال
  استعادا ما يألف المرء رأيت     إني األخبلق صالح تعود
 :  الذئاب يصف اليذلي كبير وأب وقال
  متغضف أيم مورد بالميل     معيدة كالمراط عواسل إال
 ٖ.معاود فيو ، فيو كان ما فبلن وعاود.  الورود تنكر فميس مرات وردت:  أي

 ويقول في تأكيد ىذا المعنى الفيروز آبادي صاحب القاموس المحيط:
 (ٗ)ه إلى مكانو رجعو، والكبلم كرره.العادة: الديدن، والمعاود المواظب والبطل، وأعاد

 .  جيد غير من يفعل صار حتى اعتيد ما كل  :  وفي المعجم الوسيط .  الَعاَدةُ 
ر الحالةُ  الَعاَدةُ  و  (٘). وعوائد ، وعادات ، عادٌ :  والجمع ، واحد نيج عمى تتكر 

 . (ٙ)قال ا تعالى }ربنا أخرجنا منيا فإن عدنا فإنا ظالمون{
 ربنا:  فيقولون فييا ربيم يدعون النار أىل أن:  الكريمة اآلية ىذه في - وعبل لج - ذكر

 بقولو يجيبيم ا وأن ، ظالمون فإنا ، منيا إخراجنا بعد يرضيك ال ما إلى عدنا فإن منيا أخرجنا
 ألن;  حقيرين صاغرين أذالء:  أي ، خاسئين فييا امكثوا:  أي ، تكممون وال فييا اخسئوا: 

 فييا ذلوا:  أي ، فييا اخسئوا:  فقولو ، ونحوه كالكمب ، الذليل لمحقير تقال إنما اخسأ لفظة
 ٚ.واليوان الصغار في ماكثين

 .(ٛ)قال صاحب كتاب تيسير التحرير بأنيا "األمر المتكرر ولو من غير عبلقة عقمية"
مسمى العادة مع  ويعترض عمى ىذا التعريف بأنو أدخل األمر المتكرر ذي العبلقة العقمية في

أنو ليس كذلك، ويوضح ىذا صحاب )المدخل الفقيي العام( بقولو: "وىذا من قبل التبلزم العقمي، 
وذلك كتكرار حدوث األثر كمما وجد مؤثره بسبب أن المؤثر عمة ال يتخمف عنيا معمميا كتحرك 
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تكرر، ألنو شيء  الخاتم بحركة اإلصبع ، وتبدل مكان الشيء بحركتو، فيذا ال يسمى عادة ميما
عن تبلزم وارتباط في الوجود بين العمة والمعمول يقضي بو العقل، وليس ناشئًا عن ميل، أو 

 (ٜ)طبع، أو عامل طبيعي".
 وقال أيضًا في تأكيد ىذا المعنى صاحب المفردات:

 (ٓٔ)العود الرجوع إلى الشيء بعد االنصراف عنو إما انصرافًا بالذات أو بالقول والعزيمة.
 : المثل ىذا قصة ما

 يقال ذىل، بني من فتاة خطب قد وكان ، التميمي حابس بن خداش ىو قاليا من أول أن يقال
 خداشاً  فردا, ومبسميا لجماليا يتمنعان أبوىا وكان,  يخطبيا أقبل ثم,  زماناً  بيا ،وىام الرباب ليا
 : ويقول يتغنى وىو يممحمت إلى فانتيى,  راكباً  ليمة ذات أقبل ثم,  زماناً  عنيا فأضرب,, 
 فأْشَتِفي أْوشفاء ُنْجحاً  منك َلَنا أرى َمَتى َرَبابُ  يا ِشْعِري َلْيتَ  َأال
 َأْصَطِفي ُكْنتُ  َمنْ  دون َصِفي ي وأنت َرَدْدِتِني وَ  َعن ْيتِني طالما فقد

 َيْكَتِفي َلْيَس  بو َفْضلٍ  ذا كان إذا َنْفُسوُ  المال إلى تسمو َمنْ  ا َلَحى
ماً  َدميماً  مالٍ  َذا ْنِكحَفيُ   َيْصَطِفي َلْيَس  مثمو ُحر اً  َوَيْتُرك ُمَمو 

ومما تقدم انني أرى ما ذكره صاحب لسان العرب والمعجم الوسيط ىو أقرب الى موضوع البحث 
الذي أخوض فيو وذلك الن اساس موضوع البحث ىو عن عادات كانت في العرب ايام 

د ثم جاء االسبلم وأبطل بعضيا وأبقى البعض اآلخر حسب ما الجاىمية وتووارثوىا ابا عن ج
 كان يفيد المجتمع االسبلمي.

 العادة في االصطالح:المبحث الثاني : 
 (ٔٔ)قال الجرجاني "العادة: ما استمر الناس عميو عمى حكم المعقول، وعادوا إليو مرة بعد أخرى".

 ! فتخزوني دياني أنت وال ، فينا حسب في أفضمت ال ، عمك ابن اله
:  وقيل ، القيار:  والديان.  وجل عز - ا:  والديان.  أمري فتسوس لي بقاىر لست أي

 أي فدانوا دنتيم:  يقال.  الطاعة عمى قيرىم أي الناس دان من فعال وىو ، والقاضي الحاكم
 وسمم عميو ا صمى - ا رسول سيدنا يخاطب الحرمازي األعشى شعر ومنو;  فأطاعوا قيرتيم

 : 
 العرب وديان الناس سيد يا
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 أي;  العرب بيا ليم تدين كممة قريش من أريد:  السبلم عميو - لو قال:  طالب أبي حديث وفي
 والجمع ، دين حاضر غير شيء وكل.  معروف ، الديون واحد:  والدين.  ليم وتخضع تطيعيم

 : النخل يصف عبيد بن ثعمبة قال;  وديون أعين مثل أدين
  تقضي ديونيم من تضمن وميما     وضيفيم العيال جاتحا ضمن
ن ، جناىا من ينال ما بالديون يعني  :  األنصاري كقول ، النخل عمى دينا يكن لم وا 
 ٕٔالقراوح الجبلد الشم عمى ولكن     بمغرم عميكم ديني وما ، دين

 وىذا التعريف يوجو إليو االعتراض من جيتين:
ية في التعريف إذ أنو عبر بقولو "ما استمر الناس عميو". والعادة أنو لم يدخل العادة الفرد -ٔ

 الفردية ال تكون إال من واحد.
أنو غير جامع حيث أنو لم يشمل العادة الفاسدة، ولكن يمكن أن يتعذر لو بأنو تعريف  -ٕ

 (ٖٔ)العادة الصحيحة".
 (ٗٔ)عقمية". أنيا: "األمر المتكرر من غير عبلقة ةولعل الراجح ىو في تعريف العاد

 حسنة أو أفعال أقوال من ما مجتمع أىل اعتاده ما مجموع :ىي العادة بأن القول ستطيعن لذا
  .سيئة أو كانت

 العادة عند عمماء التفسير وعموم القرآن
ال يوجد تعريف واضح لمفيوم العادة عند العمماء المفسرين ولكن نستطيع تعريفيا بأن العادة عند 

 لعرب السموكية السائدة وقت نزول القران الكريم.العرب ىي : أحوال ا
الن القرآن معنى بالعادة وقت نزولو , أما ما أتى بعد ذلك فيمكن قياسو عمى السبب السابق , 

 (٘ٔ)ومن ىنا كانت قاعدة : العبرة بعموم المفظ ال بخصوص السبب.
 مفهوم العادة في عمم االجتماع 

المتخصصة بأنيا صورة من صور السموك االجتماعي , تعرف العادة في القواميس االجتماعية 
استمرت فترة طويمة من الزمن واستقرت في مجتمع معين , وأصبحت راسخة واصطبغت نوعا ما 
بالصبغة الرسمية ويستعمل ىذا االصطبلح من قبل عمماء االنثروبولوجيا االجتماعية لوصف 

داخمة ضمن الروتين , او النماذج الحضارية التصرفات الروتينية لمحياة اليومية , او االحكام ال
 (ٙٔ)المستمدة من التصرفات المتكررة.
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 المطمب الثالث : مفهوم العرف والتقميد والفرق بينهما وبين العادة 

 من االلفاظ ذات الصمة بالعادة : العرف والتقميد وىما بمعنى العادة في صحيح القول
 العرفاوال : 

 :الموافقات بوكتا في الشاطبي العبلمة قال
يِّيَن، َمْعُيودِ  اتَِّباعِ  ِمنِ  الش ِريَعةِ  َفْيمِ  ِفي ُبد   اَل  َأن وُ "  َفِإنْ  ِبِمَساِنِيْم، اْلُقْرآنُ  َنَزلَ  ال ِذينَ  اْلَعَربُ  َوُىمُ  اأْلُمِّ

، ُعْرفٌ  ِلَساِنِيمْ  ِفي ِلْمَعَربِ  َكانَ  نْ  الش ِريَعِة، ْيمِ فَ  ِفي َعْنوُ  اْلُعُدولُ  َيِصح   َفبَل  ُمْسَتِمرٌّ  َثم   َيُكنْ  َلمْ  َواِ 
 ". َتْعِرُفوُ  اَل  َما َعَمى َفْيِمَيا ِفي ُيْجَرى َأنْ  َيِصح   َفبَل  ُعْرٌف،

، يجد الناظر فييا نوعًا من التقارب بينيا، ومن ىذه التعريفات لغوية  ذكر العمماء عدة تعريفات
 ما يأتي:

والفاء أصبلن صحيحان يدل أحدىما عمى تتابع الشيء قال ابن فارس : )َعَرف( العين والراء 
 متصبًل بعضو ببعض. واآلخر عمى السكون والطمأنينة.

فاألول: )العرف( ُعرف الفرس، وسمي بذلك لتتابع الش عر فيو. ويقال: جاء الق طا عرفًا عرفًا : 
 أي بعضيا خمف بعض.

 ِعرفانًا ومعرفة، وىذا أمر معروف. وأما الثاني: )المعرفة والعرفان( تقول: عرف فبلن فبلناً 
 (ٚٔ)والعرف )المعروف( سمي بذلك لسكون النفوس إليو.

وقال صاحب )لسان العرب(: والعرف والمعروف الجود. وقيل ىو اسم لما تبذلو وتسديو، 
 . أي مصاحبًا معروفًا.(ٛٔ)والمعروف كالعرف. وقولو تعالى: }وصاحبيما في الدنيا معروفا{

 المعروف ىنا ما يستحسن من األفعال .وقال الزّجاج: 
أي  -والعرف والعارفة والمعروف ضد المنكر وىو: كل ما تعرفو النفس من الخير وتبسأ بو 

 (ٜٔ)وتطمئن إليو. -ُتَسر  
وقال الفيروزآبادي في القاموس المحيط: والمعروف بالشيء الدال عميو، واعترف بو أقر، وفبلن 

 (ٕٓ)عرف بعضيم بعضًا. سألو عن خبر ليعرفو، وتعارفوا
الِعرفاُن: العمم؛ قال ابن سيده: وَيْنَفِصبلِن بَتْحديد ال َيميق بيذا المكان، َعَرفو َيْعِرُفو ِعْرفة وِعْرفانًا 
وِعِرف انًا وَمْعِرفًة واْعَتَرَفو؛ قال َأبو ذؤيب يصف َسحابًا: َمَرْتو الن عاَمى، فمم َيْعَتِرْف ِخبلَف الن عاَمى 
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اِم ِريحا ورجل َعُروٌف وَعُروفة: عاِرٌف َيْعِرُف اأَلمور وال ُينِكر َأحدًا رآه مرة، والياء في من الش
  (ٕٔ).َعُروفة لممبالغة والَعريف والعاِرُف بمعًنى مثل َعِميم وعالم

 .قال سيبويو: ىو َفِعيل بمعنى فاعل كقوليم َضِريُب ِقداح، والجمع ُعَرفاء
 (ٕٕ)وف، فاعل بمعنى مفعول؛وَأمر َعِريٌف وعاِرف: َمعر 

مناه لؤَلئمة رجل عاِرف   قال اأَلزىري: لم َأسمع َأْمٌر عارف َأي معروف لغير الميث، والذي حص 
 (ٖٕ).َأي َصبور؛ قالو َأبو عبيدة وغيره

 أنواع العرف
 :(ٕٗ)العرف ينقسم إلى عدة أقسام باعتبارات مختمفة 

 قسام:ينقسم العرف باعتبار من يصدر عنو إلى ثبلثة أ . أ
العرف العام وىو ما تعارفو أكثر الناس في جميع البمدان مثل عقد االستصناع في  .ٔ

 أحذية وألبسة وأدوات وغيرىا.
العرف الخاص وىو ما تعارفو واعتاده أكثر الناس في بعض البمدان مثل : إطبلق لفظ  .ٕ

 الدابة عمى الفرس عند أىل العراق بينما ذلك يختمف في مصر.
المفظ الذي استعممو الشرع مريدا منو معنى خاصا مثل: الصبلة  العرف الشرعي وىو .ٖ

فإنيا في األصل الدعاء واستعمميا الشارع مريدا بيا الصبلة المفتتحة بالتكبير والمختتمة 
 بالتسميم وكذلك الزكاة والحج والصوم .

 ينقسم العرف باعتبار سببو وتعمقو إلى قسمين:  . ب
أن يتعارف أكثر الناس عمى إطبلق لفظ عمى معنى   . العرف القولي وىو المفظي وىو : ٔ

ليس موضوعا لو بحيث يتبادر إلى الذىن عند سماعو من غير قرينة وال عبلقة عقمية . مثالو 
من المفردات لفظ )) الدابة (( فإنو في المغة يطمق عمى كل ما يدب عمى األرض وقد خصصو 

ومثالو من المركبات : قول الحالف : بعضيم بالفرس وبعضيم بالحمار وتعارفوا عمى ذلك. 
 وا ألوضع قدمي في دار فبلن ، فإن ذلك في العرف يطمق عمى عدم الدخول مطمقا.

. العرف الفعمي وىو ما كان موضوعو بعض األعمال التي اعتادىا الناس في أفعاليم ٕ  
ا الدينار خبزا العادية أو معامبلتيم المدينة مثل بيع المعاطاة وىو أن يقول : أعطني بيذ

 فيعطيو ما يرضيو فيذا بيع صحيح دليمو العرف.
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 داللة العرف في القرآن الكريم
 (ٕ٘)مثال ذلك: وجوب النفقة والكسوة عمى الوالد لموالدة عمى قدر حال الرجل من يسار أو إعسار

ُىن  َحْوَلْيِن َكاِمَمْيِن ِلَمْن ؛ حيث قي ده سبحانو بالمعروف في قولو تعالى: }َواْلَواِلَداُت ُيْرِضْعَن َأْوالدَ 
. فميس من المعروف  (ٕٙ)َأَراَد َأْن ُيِتم  الر َضاَعَة َوَعَمى اْلَمْوُلوِد َلُو ِرْزُقُين  َوِكْسَوُتُين  ِباْلَمْعُروف {ِ 

إلـزام الفقير أكثر مما يقدر عميو، وال إلزام الغني بالشيء الحقير. وأيضًا يدخل تحتو كل األعراف 
لتي كانت سائدة في المجتمـع الجـاىمي،  وأقرىا اإلسبلم كالدية والسمم حيث كانا معروفين في ا

 الجاىمية.
نما تتقدر عادة بحسب الحالة من  قال ابن العربي: "ىذا يفيد أن النفقة ليست مقد رة شرعًا، وا 

 .(ٕٚ)نَفق عميو؛ فتتقدر باالجتياد عمى مجرى العادة"نِفق، والحالة من المُ المُ 
 أن تحديد الرزق والكسوة ونوعيتيما تابع لمعرف، إذ قد أحـال ا اليو 

 (ٕٛ)قولو تعالى )من أوسط ما تطعمون أىميكم(
أن ا تعالى لم يقدر الوسط الواجب دفعو، بل إنو أطمقو، وأرجعـو في ذلك إلى عرف الناس. 

بل إن البمد الواحد طعاميم  والناس متفاوتون في طعاميم في بمدانيم، فكل بمد ليا طعام خاص،
متفـاوت حسـب غنـاىم وفقرىم، فما اعتبر في عرف الناس أنو وسط فيو الواجب، وكل مكان لـو 

 (ٜٕ)حكمو.
نما أحالو ا سبحانو عمى العادة، وىي دليل و وجاء في "أحكام القرآن"   أنو ليس تقدير شرعي، وا 

لحرام، وقد أحالو ا عمى العادة في الكف ارة، أصولي بنى ا عميو األحكام، وربط بو الحبلل وا
فقال )إطعام عشـرة مساكين من أوسط ما تطعمون أىميكم(، وقال جل شأنو )فإطعام سـتين 

 (ٖٔ). (ٖٓ)مسكينا(
أجمع  وقد الصبلة، صحة شروط من الوقت دخول ن أ العمم أىل بين عميو متّفق ىو مما و

 محدودة معمومة بمواقيت مؤقتة الخمس الصموات أن عمى المسممون
  :تعالى قولو الكتاب من : ذلك ودليل
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بَلةَ  َقَضْيُتمُ  }َفِإَذا بَلةَ  َفَأِقيُموا اْطَمْأَنْنُتمْ  َفِإَذا  ُجُنوِبُكمْ  َوَعَمى   َوُقُعوًدا ِقَياًما الم وَ  َفاْذُكُروا الص   ِإن    الص 
بَلةَ   وكذلك قولو تعالى : (ٕٖ)ُقوًتا{ َموْ  ِكَتاًبا اْلُمْؤِمِنينَ  َعَمى َكاَنتْ  الص 

بَلةَ  }َأِقمِ  . (ٖٖ)َمْشُيوًدا{  َكانَ  اْلَفْجرِ  ُقْرآنَ  اْلَفْجِر ِإن   َوُقْرآنَ  الم ْيلِ  َغَسقِ  ِإَلى   الش ْمسِ  ِلُدُلوكِ  الص 
 .(ٖٗ)ُتْصِبُحوَن{  َوِحينَ  ُتْمُسونَ  ِحينَ  الم وِ  وقولو تعالى }َفُسْبَحانَ 
 عادةالفرق بين العرف وال

لو نظرنا إلى التعريفات السابقة لمعرف والعادة؛ نرى أنو قد اشُترط في العرف: "االستقرار، وتمقي 
الطباع السميمة لما يعيد ويجري بين الناس بالقبول، وأن يقر الشارع ذلك الذي تعارفو الناس 

 واستمروا عميو أو ال يعارضو بحال من األحوال".
ة عند بعض الفقياء: أنيا ما تكررت مرة بعد أخرى. وذلك ألنيا ولقد ورد أن من تعريفات العاد
 مأخوذة من المعاودة والتكرار.

 ولقد انقسم العمماء في تحديد النسبة بين العرف والعادة إلى ثبلثة أقسام:
القسم األول:فريق ال يرى أن ىناك فرقًا بين العرف والعادة، وأنيما مترادفان عمى معنى واحد، 

كما سبق في تعريفو ليما حيث قال:  -لشيخ عبد ا بن أحمد النسفي الحنفي ومن ىؤالء ا
ومنيم أيضًا ابن  (ٖ٘)"العادة والعرف ما استقر في النفوس، وتمقتو الطباع السميمة بالقبول".

 عابدين الحنفي حيث قال في تعريفو:
ن اختمفا من حيث المفيومقاصدفالعادة والعرف بمعنى واحد من حيث الم  (ٖٙ)".، وا 

وقد سار عمى نيجيما في عدم التفريق بعض المعاصرين حيث قالوا: "العرف: ىو ما تعارفو 
الناس وساروا عميو من قول أو فعل أو ترك، ويسمي العادة، وفي لسان الشرعيين ال فرق بين 

 (ٖٚ)العرف والعادة".
الدكتور السيد  القسم الثاني:وسار بعض الفقياء عمى التفرقة بين العرف والعادة حيث يذكر

صالح عوض أن صاحب "التحرير" يذكر أن المراد بالعادة العرف العممي، والمراد بالعرف 
 العرف ألقولي.

ويذكر أن صاحب "فصول البدائع في أصول الشرائع" فيما تترك بو الحقيقة يقول: وحصرىا 
 المشايخ في خمسة: ما بداللة العرف قواًل: والعادة فعبًل.
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"التمويح عمى التوضيح": وقد يفرق بينيما باستعمال العادة في األفعال  ويذكر قول صاحب
 .(ٖٛ)والعرف في األقوال

نخمص إلى أن ىذا القسم قد فّرق بين العرف والعادة حيث خص العرف بالقول، وخص العادة 
 بالفعل.

عرف ، فالعادة أعم من ال(ٜٖ)وىي أن النسبة بينيما العموم والخصوص المطمق : القسم الثالث
وعمى العادة الفردية، فكل عرف عادة وال  -العرف  -مطمقًا، حيث تطمق عمى العادة الجماعية 

. وصاحب كتاب "أصول (ٔٗ). ومصطفى الزرقا(ٓٗ)عكس. وقد قال بيذا الشيخ أحمد أبو سنة
 .(ٕٗ)الفقو وابن تيمية" الدكتور صالح بن عبد العزيز آل منصور

 ثانيا : التقميد 
ي المغة: وضع الشيء في العنق محيطًا بو، وذلك الشيء يسمى قبلدة، والجمع أصل التقميد ف -أ

قبلئد، ومنو تقميد اليدي، فكأن المقمد جعل الحكم الذي قمد فيو المجتيد كالقبلدة في عنق من 
في تفويض األمر إلى الشخص كأن األمر جعل في عنقو  –أيضًا  –قمده، ويستعمل التقميد 
 ء:كالقبلدة، قالت الخنسا

ن كان أصغرىم مولدًا    يقمده القوم ما نابيم  (ٖٗ)وا 
التقميد: وضع الشيء في العنق مع اإلحاطة بو، ويسمى ذلك قبلدة، ويأتي بمعنى اإللزام، 

 (ٗٗ)والتناوب وأصل ىذه المادة يدل عمى تعميق شيء وليو بو . 
 أنواع التقميد

رق األحكام الشرعية، ويعجز عن التقميد المباح: يكون في حق العامي الذي ال يعرف ط -ٔ 
معرفتيا، وال يمكنو فيم أدلتيا، ولكن لو طمب الدليل الشرعي من المفتي؛ ألن المسمم من حقو أن 

 يستوثق من أمر دينو.
التقميد المذموم: ىو تقميد رجل واحد معين دون غيره من العمماء في جميع أقوالو، أو أفعالو،  -ٕ

 وال يرى الحق إال فيو.
يور أئمة أىل السنة والجماعة إلى جواز التقميد في العقائد واألحكام لمعامي، والذي ذىب جم

 يعجز عن فيم الحجة والنظر واالستدالل.
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ويحرم التقميد عمى العالم، أو الذي يستطيع النظر واالستدالل؛ إذا اجتيد وبان لو الحق في 
م؛ لورود األدلة في ذم التقميد المسألة أن يقمد غيره، سواء كان ذلك في العقائد أو األحكا

 والمقمدين.
 التقميد في القرآن الكريمداللة 

َذا ِقيَل َلُيُم ات ِبُعوا َما َأنَزَل الّمُو َقاُلوْا َبْل َنت ِبُع َما َأْلَفْيَنا َعَمْيِو آَباءَنا َأَوَلْو َكاَن آ}قال تعالى:  َباُؤُىْم َواِ 
وَن َوَمَثُل ال ِذيَن َكَفُروْا َكَمَثِل ال ِذي َيْنِعُق ِبَما اَل َيْسَمُع ِإال  ُدَعاء َوِنَداء ُصمٌّ اَل َيْعِقُموَن َشْيئًا َواَل َيْيَتدُ 
 . (٘ٗ){ُبْكٌم ُعْمٌي َفُيْم اَل َيْعِقُمونَ 

مم ا -ما أنزل ا عمى رسولو  بإتباعقال السعدي: )أخبر تعالى عن حال المشركين إذا ُأِمروا 
وا عن ذلك، وقالوا: َبْل َنت ِبُع َما َأْلَفْيَنا َعَمْيِو آَباءَنا، فاكتفوا بتقميد اآلباء، وزىدوا رغب -تقد م وصفو

 -لردِّ الحقِّ -في اإليمان باألنبياء، ومع ىذا فآباؤىم أجيل الن اس، وأشد ىم ضبلاًل، وىذه شبية 
افيم، فمو ُىُدوا لُرْشِدىم، واىيٌة، فيذا دليٌل عمى إعراضيم عن الحقِّ، ورغبتيم عنو، وعدم إنص

وحسن قصدىم، لكان الحق  ىو الَقْصد، ومن جعل الحق  قصده، ووازن بينو وبين غيره، تبي ن لو 
 الحق  قطًعا، وات بعو إن كان ُمنصًفا.

َعاء َوِنَداء ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َوَمَثُل ال ِذيَن َكَفُروْا َكَمَثِل ال ِذي َيْنِعُق ِبَما اَل َيْسَمُع ِإال  دُ }ثم  قال تعالى: 
 .(ٙٗ){َفُيْم اَل َيْعِقُمون

لـم ا بي ن تعالى عدم انقيادىم ِلَما جاءت بو الر سل، ورد ىم لذلك بالت قميد، ُعِمم ِمن ذلك أن يم غير 
بر قابمين لمحقِّ، وال مستجيبين لو، بل كان معموًما لكلِّ أحٍد أن يم لن يُزوُلوا عن عنادىم، أخ

تعالى أن  َمَثَميم عند دعاء الد اعي ليم إلى اإليمان، كَمَثل البيائم التي ينِعق ليا راعييا، وليس 
ة،  ليا عمٌم بما يقول راعييا ومنادييا، فيم يسمعون مجر د الص وت الذي تقوم بو عمييم الحج 

سماع فيٍم وقبول، ُعْمًيا ال  ولكن يم ال يفقيونو فقًيا ينفعيم، فميذا كانوا صمًّا ال يسمعون الحق  
 .(ٚٗ)ينظرون نظر اعتبار، ُبْكًما فبل ينطقون بما فيو خيٌر ليم  

َذا ِقيَل َلُيْم }وقال القرطبي: قال عمماؤنا: وقو ة ألفاظ ىذه اآلية تعطي إبطال الت قميد، ونظيرىا:  َواِ 
َلى الر ُسوِل َقالُ   .(ٜٗ) . (ٛٗ){وْا َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعَمْيِو آَباءَناَتَعاَلْوْا ِإَلى َما َأنَزَل الّمُو َواِ 

َلى الر ُسوِل َقاُلوْا َحْسُبَنا َما َوَجْدَنا َعَمْيِو }وقال تعالى:  - َذا ِقيَل َلُيْم َتَعاَلْوْا ِإَلى َما َأنَزَل الّمُو َواِ  َواِ 
 . (ٓ٘){َيْيَتُدونَ آَباءَنا َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُىْم اَل َيْعَمُموَن َشْيًئا َواَل 
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أي: إذا ُدعوا إلى دين ا وشرعو وما أوجبو، وترك ما حر مو، قالوا: يكفينا ما وجدنا عميو اآلباء 
واألجداد ِمن الط رائق والمسالك، قال ا تعالى: َأَوَلْو َكاَن آَباُؤُىْم اَل َيْعَمُموَن َشْيًئا أي: ال يفيمون 

إليو، فكيف يت بعونيم والحالة ىذه؟! ال يت بعيم إال  َمن ىو أجيل حًقا، وال يعرفونو، وال ييتدون 
 . (ٔ٘)منيم، وأضل  سبيبًل  

 . (ٕ٘){َقاُلوا َوَجْدَنا آَباءَنا َلَيا َعاِبِدينَ }وقولو تعالى:  -
 . (ٖ٘){َقاُلوا َبْل َوَجْدَنا آَباءَنا َكَذِلَك َيْفَعُمونَ }وقال:  -

ل(  قال ابن كثير: )لم يكن ليم ُحج    . (ٗ٘)ة سوى صنيع آبائيم الض بل 
ن ما رأوا آباءىم كذلك يفعمون، فيم  وقال: )يعني: اعترفوا بأن  أصناميم ال تفعل شيًئا ِمن ذلك، وا 

 . (٘٘)عمى آثارىم ُييَرعون(  
 

 المبحث الثاني
 اهمية العادة وبيان أقسامها

 المطمب االول : منشأ العادة 
 ت الى ىم , ثم عمل و ثم يكرر ىذا العمل حتى اصبح عادة .االصل ىي خاطرة , ثم تطور 

 المطمب الثاني : أهمية العادة عند المفسرين
اشترط العمماء عمى من اراد تفسير كبلم ا تعالى ان يكون فاقيا لقصة نزول كل آية ليا سبب 

وىم العرب  , وىذا يعني بالضرورة اتصال ىذه القصة وذاك السبب بعادات من نزلت اآلية فييم
 وكذا تقاليدىم ومن جيل ىذا فقد خسر اقوى طرق الفيم , ونالو من الوعيد مانالو .
او ما يجب  –قال الواحدي في أىمية معرفة أسباب النزول : اذ ىي أي : أسباب النزول 

الوقوف عمييا , وأولى ماتصرف العناية الييا , المتناع معرفة تفسير اآلية وقصد سبيميا , دون 
قوف عمى قصتيا وبيان نزوليا , وال يحل القول في أسباب نزول الكتاب اال بالرواية الو 

واالستماع ممن شاىدوا التنزيل ووقفوا عمى األسباب , وبحثوا عن عمميا وجدوا في الطبلب , 
.. وقال ابن دقيق العيد : بيان سبب (ٙ٘)وقد ورد الشرع بالوعيد لمجاىل العثار في ىذا العمم بالنار

زول طريق قوي في فيم معاني القرآن , وقال ابن تيمية : معرفة سبب النزول يعين عمى فيم الن
 (ٚ٘)اآلية فان العمم بالسبب يورث العمم بالمسبب.
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 من األمثمة عمى ما قالو العمماء من ضرورة معرفة عادات العرب من خبلل تفسير القرآن:
َفا ِإن   ما جاء في سبب نزول قولو تعالى :}  َأوِ  اْلَبْيتَ  َحج   َفَمنْ  الم وِ  َشَعاِئرِ  ِمنْ  َواْلَمْرَوةَ  الص 

فأن ظاىر لفظ اآلية ال يقتضي إن السعي فرض ,  (ٛ٘){ ِبِيَما َيط و فَ  َأنْ  َعَمْيوِ  ُجَناحَ  َفبل اْعَتَمرَ 
لذا ذىب بعضيم الى عدم فرضيتو تمسكا بيذا المظير , ولعزلو اآلية عن عادة الجاىمية , وقد 

دت السيدة عائشة رضي ا عنيما عن ابن أختيا عروة في فيمو ذلك بسبب نزوليا وىو إن ور 
 (ٜ٘)الصحابة تأتموا من السعي بينيما ألنو من عمل الجاىمية فنزلت.

 ضرورة معرفة مفسري االحكام لعادات العرب
مفسرين لمعادة عند ال أضحىولما كان القرآن الكريم مقصد المفسرين عمى اختبلف تنوعيم , 

الفقيية ,  باألحكامكبرى لتقاسميا الوحي النازل  أىميةالفقياء الذين عنوا بأحكام القرآن الكريم 
 قسمين : إلىالفقيية ينقسم  األحكامنزل بو الوحي من  ما حيث قال العمماء : ان

ت , والعادا واألعراف واألقاليمكثيرا باختبلف البيئات  يتأثراحدىما فيو ما من شأنو ال  أما
تفصيبل وافيا  أحكامووتقمب الظروف , وىذا قد قررت اصول مسائمو , وفصمت  األحداثوتجدد 

 , ومع ىذا كان تفصيبل يفسح الطريق لبلجتياد اذا دعا داعيو .
: فيو ما من شأنو يتأثر تأثرا ممحوظا بالعوامل المذكورة سابقا وىذا كانت لو القواعد  اآلخر وأما

صمح لكل مكان وزمان وبيئة , وتتسع لحاجات الناس , وتفتح لبلجتياد في التي ت المرنةالكمية 
شرعيا ا  سبحانو تفضبل لمصالح العباد ,  إنمابنوعييا  األحكامبابا واسعا , وىذه  أحداثيا

ضروريات  أىم, من ىنا نقول ان معرفة العادة من (ٓٙ)وتقوم عمى تحقيق سعادتيم في الدارين 
من المفسرين , بل ان العادة قد تنفرد بالحكم عند عدم وجود نص , قال  المفسر الفقيو كغيره

العرُف والعادُة إنما ُتجعل حكما إلثبات الحكم الشرعي اذا لم يرد نص و  ̎:صاحب درر الحكام 
 ِِ ̎في ذلك الحكم المراد إثباتو , فإذا ورد النص عمل بموجبو

 المطمب الثالث : أقسام العادة
 مين :العادة تنقسم الى قس

 عادة حسنة : -ٔ
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وىي السموك المتكرر بين عقبلء الناس المتفق مع الشريعة الغراء , وىي التي ال تصادم نصا أو 
وفقا لمعادات المتبعة , أو جرت العادة   ̎تعطمو , والعادة الحسنة ىي التي نعبر عنيا بقولنا : 

 ̎بكذا أو ما شابو ذلك من المصطمحات
 عادة سيئة : -ٕ

لعادة الحسنة , إذ ىي التي اعتادىا جمع من الناس اعتمادا عمى موروث خاطئ او وىي عكس ا
 فيم مغموط مخالف لمقرآن والسنة والعقل السميم .

 موقف التشريع االسالمي من العادة
ال ريب إن التشريع اإلسبلمي أبقى المحمود من عادات العرب وأقره , وال شك انو   ̎يقول العمماء 

عمى أكثر ما ىو ممقوت منيا , وسمك بباقييا سنة التدرج حتى ذىب ريحو قضى قضاء مبرما 
 ̎و وتمك ىي الطريقة المثمى , وسنة كل تشريع حكيم يراعي الصالح فيما يقرره من األحكام

 ومن االمثمة عمى ذلك ما روي عن عائشة رضي اهلل عنها أنها قالت:
اء لمنعين من المساجد كما منع نساء بني }لو أدرك النبي )صمى ا عميو وسمم( ماأحدثت النس

فمقد كان عيد رسول ا صمى ا عميو وسمم عيد صبلح والتزام عالي باالخبلق  ٔٙاسرائيل
حيث كانت عادة النساء الخروج مستترات بمباسين وكان في خروجين الى المساجد حكمة 

الحال بعد وفاتو صمى  مقصودة من مصمحة نيل ثواب الجماعة وحضور دروس العمم. فمما تغير
ا عميو وسمم وتغيرت عادة النساء رأت عائشة رضي ا عنيا ان ىذه العادة لم تعد تحقق 
الحكمةالمقصود منيا وال المصمحة المرجوة منيا , بل ان في ذلك ببلء وفتنة , وىذه الحكمة 

نص رسول ا  تقتضي ان يتغير الحكم الى حكم جديد ىو المنع من الخروج , وىو عمى خبلف
 ٕٙصمى ا عميو وسمم بإباحة خروجين حيث قال )ال تمنعوا إماء ا مساجد ا

 
 المبحث الثالث

 العادات العربية وأسموب تهذيبها في القرآن الكريم
 المطمب االول : 

 تهذيب عادة التحية
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 ، الثواب فعميا عمى ورتب ، غيرنا عن تميزنا تحية لنا وسمم عميو ا صمى ورسولو ا شرع لقد
 المجردة العادات من عادة من التحية ىذه فتحولت ، أخيو عمى المسمم حقوق من حقاً  وجعميا

 فبل ، وسمم عميو ا صمى رسولو ألمر واستجابة ، تعالى ا إلى تقرباً  العبد يفعمو عمل إلى
 مثل المباركة اإلسبلم تحية تؤديو ما تؤدي ال أخرى بعبارات العظيمة التحية ىذه تبدل أن يصح

 الناس بعض يستعممو قد مما ، ذلك غير أو ، مرحباً  أو ، الخير مساء أو ، الخير صباح: 
 . إعراضاً  أو جيبلً 
 عميكم السبلم: ) وأقميا ، أكمميا ىذا(  وبركاتو ا ورحمة عميكم السبلم: )  ىي اإلسبلم وتحية

). 
 قال تعالى :« , حياك ا»عادة العرب في قوليم من العادات االجتماعية التي ىذبيا القرآن 

ذا ُحيِّيُتْم ِبَتِحي ٍة َفَحي وا ِبَأْحَسَن ِمْنيا َأْو ُرد وىا ِإن  الم َو كاَن َعمى ُكلِّ َشْيٍء َحِسيًبا{  . (ٖٙ) }َواِ 
 فحذفت ياءات، بثبلث تحييي األصل وأصل وتزكية، كتتمية تحيية أصميا حي، مصدر والتحية
 في وىي أدغمت، ثم قبميا، ما إلى األولى الياء حركة ونقمت التأنيث، ىاء عنيا وعوض يرةاألخ

 ٗٙدعاء. كل في استعممت ثم وطوليا، بالحياة الدعاء األصل
بعضيم بعضا  لقيانو اذا  اإلسبلمعادة العرب عند  إنعن ىذه اآلية : اعمم  الرازي يقول الفخر

 أبدل اإلسبلمحياة وكأنما يدعو لو بالحياة وطوليا فمما جاء قالوا : حياك ا , واشتقاقو من ال
حياك ا وبيانو  :من قولو  وأكمل أتمذلك بالسبلم .. واعمم ان قول القائل لغيره : السبلم عميك 

كان حيا كان سميما , فقد  إذامحالة , وليس  كان سميما كان حيا ال إذاالحي  إن األولمن وجوه 
من قولو حياك ا ,  وأكمل أتمباآلفات والبميات , فثبت قولو السبلم عميك تكون الحياة مقرونة 

ا تعالى فاالبتداء بذكر ا او صفة من صفاتو الدالة عمى  أسماءالسبلم اسم من  إنثانيا : 
لغيره :  اإلنسانمن قولو : حياك ا. الثالث : ان قول  أكملالسبلمة عمى عباده  إبقاءانو يريد 

, ومما يدل  أكمليفيد ذلك , فكان ىذا  م عميك , فيو بشارة بالسبلمة , وقولو حياك ا الالسبل
 (٘ٙ) .والمعقول واألحاديثن آعمى فضيمة السبلم القر 

 البمخي الحريري محمد بن والحسين الرحمن عبد بن ا عبد حدثنا» وجاء في سنن الترمذي :
 عمران عن رجاء أبي عن عوف عن الضبعي نسميما بن جعفر عن كثير بن محمد حدثنا قاال
 النبي قال قال عميكم , :السبلم فقال وسمم عميو ا صمى النبي إلى جاء رجبل أن حصين بن
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 ا صمى النبي فقال ا ورحمة عميكم السبلم فقال آخر جاء , ثم عشر وسمم : عميو ا صمى
 ا صمى النبي فقال وبركاتو ا ورحمة عميكم السبلم فقال آخر جاء , ثم عشرون وسمم : عميو
 الباب وفي الوجو ىذا من غريب صحيح حسن حديث ىذا عيسى أبو قال , «ثبلثون  وسمم عميو
 ٙٙحنيف. بن وسيل سعيد وأبي عمي عن

 المطمب الثاني
 تهذيب عادة التفاخر باآلباء

 كانوا فقديما الزمان كذل في العرب عميو تعودت لما نياية يضع أن وتعالى سبحانو الحق يريد
 مآثره ليعدد بخطيبيا أو بشاعرىا تقف قبيمة كل كانت منى، في القبائل اجتمعت ما فإذا يحجون،
 الحماالت، ويحممون الديات، ويحممون الجاىمية في مفاخر من ليم كان وما آبائو، ومآثار

 ىذه فييم ينيي أن لىوتعا سبحانو ا فأراد العادات، من ذلك غير ويفعمون الطعام، ويطعمون
 وبأعماليم. باآلباء التفاخر ىي التي العادة
 كذا يفعمون كانوا ألنيم آباءكم؛ تذكرون أنتم: ليم فقال ذاتو، إلى شيء كل في يردىم أن اراد

 ما فكل البشر، وكل اآلباء كل خالق إلى وسمسموىا انقموىا بآبائيم، يفتخرون وآباؤكم وكذا،
 من فاذكروا خير، من قدموه لما آباءكم ذكرتم فإن ا، إلى مرده باءاآل يد عمى خير من يجري
 كائن كل ألن ذكرا؛ أشد أو آباءىم؛ كذكرىم ا يذكروا أن منيم يريد وىو. الخير بذلك أمدىم
 أن البد إذن ، إال الخير كل تجد ولن الخير، من قدم ما مقدار عمى الذكر من يستحق إنما
 .ا نذكر

َناِسَكُكمْ  َقَضْيُتم َفِإَذا ى: }قال تعال  َمن الن اسِ  َفِمنَ  ۗ   ِذْكًرا َأَشد   َأوْ  آَباَءُكمْ  َكِذْكِرُكمْ  الم وَ  َفاْذُكُروا م 
ادات العرب االجتماعية انو ع, من  (ٚٙ){ َخبَلقٍ  ِمنْ  اآْلِخَرةِ  ِفي َلوُ  َوَما الد ْنَيا ِفي آِتَنا َرب َنا َيُقولُ 

بالبسالة والكرم  أسبلفيم أيامقفون عند الجمرة , فيتفاخرون باآلباء , ويذكرون ماذا قضوا حجيم ي
ابي كان كثير المال , فأعطني مثل ما  نإالواحد منيم ليقول , الميم  إن, وغير ذلك حتى 

من التزاميم ذكر آبائيم  أكثرذكر ا  أنفسيم, فنزلت اآلية ليمزموا  أبيو, فبل يذكر غير  أعطيتو
 (ٛٙ)لجاىمية. ىذا قول جميور المفسرين.ايام ا

 ونفرتم، الحجية عباداتكم من فرغتم فإذا: أي ، مناسككم قضيتم وفي تفسير الكشاف : فإذا
 ومفاخرىم آبائكم ذكر في تفعمون كما فيو وبالغوا ا ذكر فأكثروا:  آباءكم كذكركم ا فاذكروا
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 آبائيم فضائل فيعددون الجبل وبين بمنى سجدالم بين وقفوا مناسكيم قضوا إذا وكانوا وأياميم،
 في الذكر إليو أضيف ما عمى عطف جر، موضع في:  ذكرا أشد أو أياميم، محاسن ويذكرون

 نصب موضع في أو ذكرا، منيم أشد قوم أو آباءىم قريش كذكر تقول كما" كذكركم: "قولو
 فمن. المذكور فعل من ذكرا أن عمى آبائكم، من ذكرا أشد أو: بمعنى( آباءكم) عمى عطف
 إال ا بذكر يطمب ال مقل بين من الناس فإن ودعاءه ا ذكر أكثروا معناه يقول من الناس

 أي إيتاءنا اجعل الدنيا في آتنا المكثرين، من فكونوا الدارين، خير يطمب ومكثر الدنيا، أعراض
 أو النصيب، وىو قخبل طمب من: أي خبلق من اآلخرة في لو وما خاصة الدنيا في إعطاءنا

  ٜٙ.الدنيا عمى مقصور ىمو ألن; نصيب من اآلخرة في الداعي ليذا ما
 ، الوراق المنذر أبو حدثنا:  قال عثمان بن سييل حدثنا:  قال سمم بن الرحمن عبد وفي حديث

 إن: "  وسمم عميو ا صمى ا رسول قال:  قال سعيد أبي عن ، نضرة أبي عن ، الجريري عن
 أحمر وال ، عربي عمى لعجمي وال ، عجمي عمى لعربي فضل وال ، واحد وأباكم ، احدو  ربكم
  ٓٚ.بالتقوى إال أحمر عمى أسود وال ، أسود عمى

 المطمب الثالث
 تهذيب عادة رفع الصوت

 صدق إلى واالطمئنان, بالنفس والثقة, والتواضع, األدب سمات من ىو الصوت من الغض
, مبرر بغير لآلخرين القول في واإلغبلظ, داع بغير الصوت عرف أما. القصد وصدق, الحديث
 من أنيا كما. بالنفس الثقة وقمة, الغير مع األدب وسوء, الشخصية ضعف مظاىر من فكميا

 في الصوت رفع طريق عن بالقوة الخاطئ الرأي فرض محاوالت ومن, والكذب االدعاء عبلمات
 .المبررة غير والغمظة الحدة من شيء

 ، صوتو من وغض ، والخفر الحياء من يكون إنما وذلك ، مفعول بمعنى فعيل ىوغضيض : 
:  التنزيل وفي.  اغضض:  الحجاز أىل لغة في منو واألمر ، غضضتو فقد ، كففتو شيء وكل

 ، صوتو غض عطس إذا:  العطاس حديث وفي.  الصوت اخفض أي صوتك من واغضض
 ٔٚباإلدغام. طرفك غض:  يقولون نجد وأىل ؛ يرفعو ولم خفضو:  أي

من العادات االجتماعية التي ىذبيا القرآن عادة رفع الصوت قال تعالى : }َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك 
, ىذه اآلية الكريمة تأديب من ا (ٕٚ)َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك  ِإن  َأْنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميِر{
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م تياونا بيم او بترك الصياح جممًة , وكانت العرب تعالى لمناس بترك الصياح في وجوه غيرى
تفتخر بجيارة الصوت , فمن كان منيم اجير صوتا كان أعز , ومن كان اخفض كان أذل وقد 

فنيى ا سبحانو وتعالى عن ىذا القول الجاىمي بقولو }َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك  أشعارىمشاع ذلك في 
شيئا يياب لصوتو كان  أنَكَر اأْلَْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميِر{ اي : لو َواْغُضْض ِمْن َصْوِتَك  ِإن  َأنْ 

 .(ٖٚ)الحمار فجعميم في المثل سواء 
 رفع عن والناىية, تكبر غير في المشي في بالتوسط اآلمرة اآلية بيذه الكريم القرآن جاء ىنا من

 من حولو ما جميع يؤذي كما, مرذول قبيح سموك بأنو السموك ىذا وواصفة, مبرر ببل الصوت
, فيو الوقوع من العالية ونفر األصوات بشدة تتأثر كما والكبر باالستعبلء تتأثر التي المخموقات

 مؤكدة عممية بحقيقة فجاء األصوات أنكر بأنو النييق ىا ووصف. الحمار بنييق بتشبييو وذلك
ذا. بو لمتشبو ورفضا, محاكاتو من تنفيرا  رؤية من فزعا أصواتيا عرف في معذورة الحمير كانت وا 

 الصوت رفع لو يجوز ال ــ الحرة اإلرادة ذو المكرم العاقل المخموق ذلك ــ اإلنسان فإن, الشياطين
 القرآني التشبيو بيذا الذم غاية ويذمو, السموك ذلك عن يرضى ال تعالى ا ألن مبرر دون

ن التحريم مستوي إلى باألمر يصل الذي المعجز  .بذلك القرآني النص ينطق لم وا 
 :َقالَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبيِّ  َعنْ  عنو ا رضي مسعود بن ا عبد حديث من
 َثْوُبوُ  َيُكونَ  َأنْ  ُيِحب   الر ُجلَ  ِإن  : َرُجلٌ  َقالَ  ِكْبٍر، ِمنْ  َذر ةٍ  ِمْثَقالُ  َقْمِبوِ  ِفي َكانَ  َمنْ  اْلَجن ةَ  َيْدُخلُ  ال)) 
 ٗٚ((الن اسِ  َوَغْمطُ  اْلَحقِّ، َبَطرُ  اْلِكْبرُ  اْلَجَماَل، ُيِحب   َجِميلٌ  الم وَ  ِإن  : َقالَ  َحَسَنًة، َوَنْعُموُ  ًنا،َحسَ 
معو فقال  ا المؤمنين بغض صوتيم في حضرة نبييم صل ا عميو وآلو وسمم تأدباً  أمروقد  

 َكَجْيرِ  ِباْلَقْولِ  َلوُ  َتْجَيُروا َوال الن ِبيِّ  َصْوتِ  َفْوقَ  َأْصَواَتُكمْ  َفُعواَترْ  ال آَمُنوا ال ِذينَ  َأي َيا َياتعالى : } 
ونَ  ال ِذينَ  َتْشُعُروَن ِإن   ال َوَأنُتمْ  َأْعَماُلُكمْ  َتْحَبطَ  َأن ِلَبْعضٍ  َبْعِضُكمْ   الم وِ  َرُسولِ  ِعندَ  َأْصَواَتُيمْ  َيُغض 
 .(٘ٚ){َعِظيمٌ  َوَأْجرٌ  م ْغِفَرةٌ  َلُيم ِلمت ْقَوى ُقُموَبُيمْ  لم وُ ا اْمَتَحنَ  ال ِذينَ  ُأْوَلِئكَ 
 ينادي كما ينادوه ال وأن وتوقيره - وسمم وآلو عميو ا صمى - النبي تعظيم اآلية من المراد

 كما كممتموه إذا بالقول تجيروا ال أي لبعض بعضكم كجير بالقول لو تجيروا وال بعضا بعضيم
 .  بعضا بعضكم كمم إذا بالقول لجيرا من تعتادونو

:  وقيل ، والوقار بالسكينة ويخاطبوه أصواتيم يغضوا وأن نبيو بتجميل ا أمرىم:  الزجاج قال
 رسول ويا ، ا نبي يا ولكن ، أحمد ويا ، محمد يا تقولوا ال بالقول لو تجيروا وال:  بقولو المراد
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 جير مثل جيرا:  أي:  محذوف مصدر نعت أنيا مىع نصب محل في والكاف ، لو توقيرا ، ا
 طريقة عمى يقع ما ىو القول في وبالجير الصوت برفع المراد وليس ، لبعض بعضكم

نما ، كفر ذلك فإن ، االستخفاف  في يقع لما مناسب غير نفسو في الصوت يكون أن المراد وا 
 ٙٚ. وتوقيره تعظيمو يجب من مواقف
 ا رسول مع ولكن يا أحد، كلِّ  مع النبوي ة اآلداب ومن آنية،القر  اآلداب من ىو الصوت خفض

 معصية ارتكب فقد( ص) الرسول محضر في صوتو رفع فمن المزوم؛ مستوى إلى ترقى( ص)
 قد الصوت رفع أن   وأفادت الصوت، رفع عن نيت قد ألنيا المباركة، اآلية صريح في ىو كما

 .العمل َحْبط ُيوجب
 المطمب الرابع

 يب عادة الحرمان من الميراثتهذ
 توزيع لؤلب يجوز كان وأن ورثََتوِ  من أحد حرمان المُوِرث يممك وال.  اليي حق التوريث إن

 يجوز ال الميراث من شخص أي فحرمان العدل، بشرط حياتو حال في أوالده عمى ممتمكاتو
 ىذه الرتباط إلسبلمية،ا الشريعة في بارزة مكانة المواريث أحكام وتحتل لمنار طريق وىو شرعاً 

 َتَركَ  مِّم ا َنِصيبٌ  لِّمرَِّجالِ  }:وتعالى سبحانو ا فيقول المالية، األمور في األفراد بحقوق األحكام
 َنِصيًبا ۗ   َكُثرَ  َأوْ  ِمْنوُ  َقل   ِمم ا َواأْلَْقَرُبونَ  اْلَواِلَدانِ  َتَركَ  مِّم ا َنِصيبٌ  َوِلمنَِّساءِ  َواأْلَْقَرُبونَ  اْلَواِلَدانِ 

 اإلسبلم وانفرد تفصيمو، الكريم القرآن تولى حيث دقيقا نظاما المواريث أحكام وتمثل ٚٚم ْفُروًضا{
 في المواريث نظام يعد ولذا والحقًا، سابقاً  الوضعية واألنظمة السماوية الديانات سائر عن بذلك

 . نوعو من فريداً  نظاماً  اإلسبلم
بالشرع والتي ىذبيا القرآن بالتدرج فييا , عادة حرمان البعض  من العادات االجتماعية المتصمة

} ُكِتَب َعَمْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإْن َتَرَك َخْيرًا اْلَوِصي ُة ِلْمَواِلَدْيِن  من الميراث , قال تعالى :
 ((ٛٚ))َواأَلْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحّقًا َعَمى اْلُمت ِقيَن {

 أموالمن بقايا عادات الجاىمية  اإلسبلم أولعميو  كانواتغيير لما  اآليةابن عاشور : ىذه قال 
كثيرا ما يمنعون القريب من االرث بتوىم انو يتمنى موت قريبو ليرثو و  وفانيمك ان األموات

عن بعض  ولما كان ىذا مما يفضي بيم الى االحن وبيا تختل  األقرباءوربما فضمو بعض 
مقاصد  أىمكان تغييرىا الى حال العدل فييا من  األقاربالعداوة بين  بإلقاءاالجتماعية العادات 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسعلأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة   
 

 

 

224 

ذكور استأثروا بمالو  أوالدكان لو ولد او  إذا, وكان عادة العرب في الجاىمية ان الميت  اإلسبلم
 األدنىابن عم  أوعم  أو أبكمو , وان لم يكن لو ذكر استأثر بمالو اقرب الذكور لو من 

,  أصدقائواو قرابتو او  أوالدهبجميعو لبعض  و, وكان صاحب المال ربما ببعض مالو ا ألدنىفا
فمما استقر المسممون بدار اليجرة واختصوا بجماعتيم شرع ا ليم تشريك بعض القرابة في 

 والوالدين في حالة وجود البنين ولذلك واألخواتممن كانوا قد ييممون توريثو من البنات  أمواليم
مظنة النسيان من الموصى ,  ألنيم واألقربينفي ىذه اآلية , وخص الوالدين  األبناءلم يذكر 

في  أرجحيوصون لسادة القبيمة, وقدم الوالدين لمداللة عمى انيما  أو األوالدكانوا يورثون  ألنيم
وزيع يوصون بكيفية ت أوعمى بعض  أوالدىمبعض  بإيثارالتبدية بالوصاية , وكانوا قد يوصون 

 أوصىالوصايا في ذلك وصية نزار بن معد بن عدنان اذ  أشير, ومن  أوالدىمعمى  أمواليم
ألبنو مضر بالحمراء , والبنو ربيعو بالفرس , والبنو انمار بالحمار , والبنو اياد بالخادم  , وجعل 

فخر القسمة في ذلك لؤلفعى الجرىمي , وقد قيل : ان العرب كانوا يوصون لؤلباعد طمبا لم
 ((ٜٚ)) لمفقر , وقد يكون ذلك ألجل العداوة والشنآن . األقربينويتركون 
 عمى واجبا ذلك كان وقد.  واألقربين لموالدين بالوصية األمر عمى الكريمة اآلية ىذه اشتممت
 المواريث وصارت ، ىذه نسخت الفرائض آية نزلت فمما ، المواريث آية نزول قبل القولين أصح
 وليذا ، الموصي منة تحمل وال وصية غير من حتما أىموىا يأخذىا ، ا نم فريضة المقدرة
 عميو ا صمى ا رسول سمعت:  قال خارجة بن عمرو عن وغيرىا السنن في الحديث جاء
 ٓٛ." لوارث وصية فبل ، حقو حق ذي كل أعطى قد ا إن: "  يقول وىو يخطب وسمم

نسخا مجمبل فبينت ميراث كل قريب معين  اآليةخت ىذه ثم ان آية المواريث في سورة النساء نس
, فمم يبقى حقو موقوفا عمى ايصاء الميت لو , بل صار حقو ثابتا معينا كره الميت ام رضي , 

, ولذلك صدر ا  الميراث, استثناءا لمشروعية فرائض  األمر أولفيكون تقرر حكم الوصية في 
فجعميا  , ((ٔٛ)){الم ُو ِفي َأْواَلِدُكْم  ِلمذ َكِر ِمْثُل َحظِّ اأْلُْنثََيْيِن  ُيوِصيُكمُ تعالى آية الفرائض بقولو: }

لممنة التي كانت لمموصى , فعن جابر رضي ا عنو قال :  إبطاالوصية نفسو سبحانو 
بكر في بني سممة ماشيين فوجدني النبي صمى  وأبي))عادني النبي صل ا عميو وآلو وسمم 

 أن تأمرني منو , ثم رش عمي فأفقت فقمت : ما فتوضئم ال أعقُل شيئا فدعا بماء ا عميو وسم
فدل عمى ان آخر عيد  ((ٕٛ)){ ((ُيوِصيُكُم الم ُو ِفي َأْواَلِدُكمْ } ̎رسول ا ؟ فنزلت  اصنع بمالي يا
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ل بمشروعية الوصايا سؤال جابر بن عبد ا , وفي البخاري عن ابن عباس رضي ا عنيما قا
. وقد اتفق عمماء ((ٖٛ))فنسخ ا من ذلك ما أحب  : كان المال لمولد وكانت الوصية لموالدين ,

 . ̎عمى ذلك متظاىرة  واألدلةتكون لوارث  الوصية ال إنعمى  اإلسبلم
 المطمب الخامس

 تهذيب عادة التعدد في الزوجات
 االستثناء, كونو من بدالً  اعدةالق ىو البلمحدود الزوجات تعدد كان االسبلم قبل ما مجتمعات في
 كنّ  لذلك وكنتيجة. الوضع ىذا مثل في النساء معاممة ينظم أخبلقي قانون أي ىناك يكن ولم

 يكن ولم الزوج بخيار التنبؤ وسائل لديين يكن لم حيث وقمق بؤس في بأكمميا حياتين يقضين
 .عميو حقوقين لفرض وسائل لديين

 غير من اآلخرين قبل من غيرىا من أكثر المسممون ببيابس ُيياجم التي األعراف وىو أحد
 في األساسي أن ىو العقول من العديد في الخاطئ واالعتقاد الزوجات، تعدد ىي المسممين

 .الزوجات تعدد االسبلمية المجتمعات
 اجتماعي، كقانون الزوجات تعدد إلى محدد بشكل يشير القرآن في واحد نص فقط ىناك لكن

 مع. صارمة متشددة وبشروط جداً  استثنائية ظروف تحت واحدة من بأكثر الزواجب اإلذن وأعطي
 في بو سمح قد أنو إال االسبلمية،( الحضارة) الثقافة في استخدامو أسيء قد الزوجات تعدد أن

 شرطاً  العدالة كانت ذلك عمى وعبلوة اليتامى حقوق أو أمبلك حماية سياق في فقط القرآن
نْ } :قولو تعالىفي  يدل كما ضرورياً   مِّنَ  َلُكمْ  َطابَ  َما َفٱنِكُحواْ  ٱْلَيَتاَمى   ِفي تُْقِسُطواْ  َأال   ِخْفُتمْ  َواِ 
عَ  َوُثمَ ثَ  َمْثَنى   ٱلنَِّسآءِ  ِحَدةً  َتْعِدُلواْ  َأال   ِخْفُتمْ  َفِإنْ  َوُربَ  ُنُكمْ  َمَمَكتْ  َما َأوْ  َفوَ  ِلكَ  َأْيمَ  {  َتُعوُلواْ  َأال   َأْدَنى   ذ 

(ٛٗ) 
 والستةوالخمسة  الرابعةت تعدد الزوجات , حيث كان الرجل يتزوج ىذب القرآن الكريم حاال

كما تزوج فبلن , فيأخذ مال اليتيم فيتزوج بو ,  أتزوج أنيمنعني  والعشرة , فيقول اآلخر : ما
 (٘ٛ) األربعةيتزوج الرجل فوق  أنفنيوا 

 عميو الصبلة والسبلم الى ىذا الوقت ولم يزل المسممون من لدن رسول ا̎قال النحاس : 
 (ٙٛ)  ̎يحرمون ما فوق االربع بالقرآن والسنة 
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 ، النساء في ويترخصون اليتامى أموال عن يتحرجون كانوا»وفي تفسير البغوي جاء : 
 وآتوا)  اليتامى أموال في تعالى ا أنزل فمما ، يعدلوا لم وربما عدلوا وربما شاءوا ما فيتزوجون
ن)  اآلية ىذه أنزل(  أمواليم اليتامى  ال أن خفتم كما يقول(  اليتامى في تقسطوا أال خفتم وا 
 يمكنكم مما أكثر تتزوجوا فبل فيين تعدلوا ال أن النساء في خافوا فكذلك اليتامى في تقسطوا
 والضحاك وقتادة جبير بن سعيد قول وىذا ، كاليتامى الضعف في النساء ألن ، بحقين القيام

 ورباع وثبلث مثنى النساء من لكم طاب ما فانكحوا: )  فقال أربع نكاح في رخص ثم ، والسدي
 اليتامى والية من تحرجتم إن معناه:  مجاىد وقال(  فواحدة) فيين   (  تعدلوا أال خفتم فإن

 ، عددا ليم بين ثم ، طيبا نكاحا الحبلل النساء فانكحوا الزنا من تحرجوا فكذلك إيمانا وأمواليم
 .ٚٛ«عدد غير من شاءوا ما يتزوجون كانواو 
 
 

 المطمب السادس
 تهذيب عادة االيالء

 كبلىما ، واأللية األلوة واالسم ائتبلء يأتمي وأتمى تأليا يتألى وتألى حمف:  إيبلء يؤلي آلى الفعل
 لالفض أولو يأتل وال:  العزيز التنزيل وفي . فعيمة واأللية فعولة فاأللوة واوي وىو ، بالتشديد

 الحمف االئتبلء:  الفراء وقال;  قصرت أي ألوت من ىو يأتل ال:  عبيد أبو وقال;  اآلية منكم
.ٛٛ 

 ٜٛاأللو. من مشتق عميو المحموف في التقصير يقتضي حمف واإليبلء
 معنى بغير يتحقق ال التقصير ألن;  والترك االمتناع عمى حمف اإليبلء أن التعريفين من يؤخذ
 نجدىم ألنا ، االستعمال موارد بو وتشيد ، األلو من االشتقاق أصل بو يديش الذي وىو;  الترك

 كثيرا. ويذكرونو ، كثيرا ونحوه آلى فعل بعد النفي حرف يذكرون ال
لِّم ِذيَن ُيْؤُلوَن ِمن نَِّساِئِيْم َتَرب ُص من العادات االجتماعية التي ىذبيا الشرع االيبلء , قال تعالى }

 أنكان الرجل ال يريد المرأة وال يحب   ̎فقد  (ٜٓ){ ٍر َفِإن َفاُءوا َفِإن  الم َو َغُفوٌر ر ِحيمٌ َأْرَبَعِة َأْشيُ 
يقربيا  فكان يتركيا بذلك ال أيما وال ذات بعل , والغرض منو  ال أنيتزوجيا غيره فيحمف 

 أربعةالزوج  أميلو فأنزل ا تعالى ذلك  أيضاكانوا يفعمون ذلك  اإلسبلم إن أىلمضارة المرأة ثم 
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المصمحة  رأىحتى يتروى ويتأمل , فأن رأى المصمحة في ترك ىذه المضارة فعميا , وان  أشير
 ألىل طبلقا اإليبلء كان:  قتادة وقال ((ٜٔ)), قالو سعيد بن المسيب . ̎في فراق المرأة فارقيا

 ٕٜالجاىمية.
 انفكت وكانت نسائو من - مموس عميو ا صل - ا رسول آلى:  قال عنو ا رضي أنس عن
: "  فقال قال شيرا آليت ا رسول يا:  فقالوا نزل ثم ليمة وعشرين تسعا لو مشربة في فأقام رجمو
 ٖٜ.( ليمة)  وعشرين تسعا يكون الشير إن

 تهذيب عادة الظهار 
 ظير ذلك من ، وبروز قوة عمى يدل ، واحد صحيح أصل والراء والياء الظاء:   فارس ابن قال

 وىو ، والظييرة الظير وقت سمي ولذلك ، وبرز انكشف ظاىر. إذا فيو ظيورا يظير الشيء
 ظيورىا الشيء منيا يحمل الذي ألن ؛ الظير لمركاب ويقال ، وأضوؤىا ، النيار أوقات أظير

.ٜٗ 
 لدن من:  اإلنسان من والظير ، البطن خبلف:  شيء كل من الظير:  لسان العرب وفي

 ، وظيور ، أظير والجمع. . .  غير ال مذكر ، آخره عند العجز أدنى إلى الكاىل مؤخر
 عمي أنت:  ليا قال إذا امرأتو من ظاىر مصدر . الظير من مشتق:  والظيار .  وظيران
:  يقال:  حقيقة لمظير الظير مقابمة : منيا معان عمى لغة يطمق ظير ولفظ ، أمي كظير
 ٜ٘. حقيقة لظيره ظيرك قابمت إذا ظاىرتو
نما: ))   ابن حجر الحافظ وقال  الركوب محل ألنو ، األعضاء سائر دون بذلك الظ ْير ُخص   وا 
 ٜٙ.(( الر جل َمركوب ألنيا بذلك الزوجةُ  َفُشبِّيت َظيرًا، المركوب ُسمِّيَ  ولذلك غالبًا،

ِمنُكم مِّن نَِّساِئِيم  ال ِذيَن ُيَظاِىُرونَ من العادات االجتماعية التي ىذبيا القرآن الظيار , قال تعالى }
ِئي َوَلْدَنُيْم  ۗ  م ا ُىن  ُأم َياِتِيْم  َن اْلَقْوِل َوُزوًرا  ۗ  ِإْن ُأم َياُتُيْم ِإال  البل  ن ُيْم َلَيُقوُلوَن ُمنَكًرا مِّ ن   ۗ  َواِ  َواِ 

 ((ٜٚ)){ َلَعُفوٌّ َغُفورٌ  الم وَ 
قالوا  ألنيمعصوا ا وخالفوه ,  أنيمتبين  ىذه اآلية الكريمة تعيب عمى المظاىرين قوليم , وقد

عمي كظير أمي , أي في حرمة النكاح ,  أنتي ألمرتوقول زور وكذب , والظيار : قول الرجل 
المظاىر منيا كما يتجنبون  المرأةالجاىمية , فكانوا يتجنبون  أىلوكان الظيار طبلقا عند 

ض العمماء ناسخ لما كانوا عميو من كون , قال القرطبي : وحكم الظيار عند بع((ٜٛ))المطمقة 
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, فالقرآن جعل ((ٜٜ))قبلبة وغيرىما  وأبيالظيار طبلقا , وقد روي معنى ذلك عن ابن عباس 
 حكمو وكفارتو المخالفة لمطبلق .  اإلسبلملمظيار في 

 أخو الصامت بن أوس امرأتو من ظاىر من أول:  عباس ابن عن ، مجاىد عن ، خصيف قال
 ذلك يكون أن خشيت منيا ظاىر فمما ، مالك بن ثعمبة بنت خولة وامرأتو ، صامتال بن عبادة
 ، مني ظاىر أوسا إن ، ا رسول يا:  فقالت - وسمم عميو ا صل - ا رسول فأتت ، طبلقا
نا  ولم ، وتبكي ذلك تشكو وىي.  صحبتو وقدمت ، منو بطني نثرت وقد ، ىمكنا افترقنا إن وا 
 إلى وتشتكي زوجيا في تجادلك التي قول ا سمع قد: )  ا فأنزل.  شيء ذلك في جاء يكن
: "  فقال - وسمم عميو ا صل - ا رسول فدعاه(  أليم عذاب ولمكافرين: ) قولو إلى(  ا

 ا رسول لو فجمع:  قال ؟ عمييا أقدر ما ا رسول يا وا ال:  قال"  ؟ تعتقيا رقبة عمى أتقدر
 ٓٓٔأىمو. راجع ثم ، عنو أعتق حتى - وسمم عميو ا صل -

 تهذيب عادة الطالق 
 :معنى الطبلق لغة

 ٔٓٔ)...أطمقت الناقة وَطَمَقْت ىي: أي َحَمْمَت ِعقاَليا فأرسمتيا( 
  أي  ُطُمقًا،  )... وبعير ُطُمق وناقة طمق ... أي غير مقي د ... وُحِبَس فبلن في السجن

 ٕٓٔقيد(  بغير
 ٖٓٔواإلرسال( ساء لمعنيين: أحدىما: َحّل عقد النكاح، واآلخر بمعنى: التخمية)وطبلق الن

 بمعنى حّل القيد ورّبما يستعمل بمعنى اإلرسال والترك والحاصل: أّن الطبلق لغةً 
من العادات االجتماعية : الطبلق , وقد وقف القرآن منيا موقف التيذيب بجعمو الطبلق مرتين , 

َتاِن َفِإْمَساٌك ِبَمْعُروٍف َأْو َتْسِريٌح ِبِإْحَسانٍ  الط بلقُ  قال تعالى :}   ((ٗٓٔ)){ َمر 
َتانِ  الط بلقُ : ﴿ تعالى ا قولِ  تفسير عند القرطبي   اإلمام يقول  َتْسِريحٌ  َأوْ  ِبَمْعُروفٍ  َفِإْمَساكٌ  َمر 

 عنَدىم وكانت عدد، قلمطبل عنَدىم يكنْ  لم الجاىمية أىل أن   ثبت قد ،[ٜٕٕ: البقرة﴾ ] ِبِإْحَسانٍ 
 الطبلق، ِمن شاء ما امرأتو الرجل ُيطمِّق برىة، اإلسبلم أو ل في ىذا وكان مقدورة، معمومة الِعد ة
 ا صل   - النبي عْيد عمى المرأتو رجلٌ  فقال شاء، متى راجَعيا طبلقو ِمن تحل كادتْ  فإذا
 ِعدتك ُمضي   َدنا فإذا ُأطمِّقك: قال ف؟وكي: قالت تحمِّين، َأدعك وال ُأويك ال: "- وسم م عميو
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 ا فأْنزل - وسم م عميو ا صل   - لمنبيِّ  ذلك فذكرت عائشَة، إلى ذلك المرأة فشَكتِ  راجعُتك،
 ٘ٓٔ. الطبلق لعدد بياًنا اآلية ىذه تعالى

 ينوبعولت: تعالى قولو من المفيوم الطبلق إلى إشارة مرتان وجاء في تفسير اآللوسي : الطبلق
 - التسميم بمعنى كالسبلم - الرجل فعل ىو الذي التطميق بمعنى وىو الرجعي، وىو بردىن أحق
 الرجل فعل من ىو ما ذكر ذلك ويؤيد المرأة، وصف ىو ما دون والتعدد بالوحدة الموصوف ألنو
: أي بإحسان تسريح أو المعاشرة، وحسن بالرجعة: أي بمعروف فإمساك: تعالى بقولو أيضا

 أو تبين، حتى يراجعيا ال بأن إما وذلك الحقوق، وأداء الخاطر جبر من لو مصاحب إطبلق
 رجبل أن األسدي رزين أبي عن وجماعة داود أبو أخرج فقد - المأثور وىو - الثالثة يطمقيا

 الطبلق: يقول - تعالى - ا أسمع إني - وسمم عميو تعالى ا صل - ا رسول يا: قال
( مرتان) معنى أن عمى يدل وىذا ؛"الثالثة ىو بإحسان التسريح: "فقال ثة؟الثال فأين مرتان
 ٙٓٔاثنتان.
 الطبلق بعد(  ُتمَنع)  وُتعَضل ، أمواليا وتُنَيب ، حقوقيا ُتؤكل كانت المرأة أن بالذِّكر والجديرُ 

َذا:  تعالى اُ  قال.  ترضاه زوجاً  َتنكح أن من الزوج وفاة أو  َفبل َأَجَمُين   َفَبَمْغنَ  َساءَ النِّ  َطم ْقُتمُ  }َواِ 
 .ِٚٓٔباْلَمْعُروِف{ َبْيَنُيم َتَراَضْوا ِإَذا َأْزَواَجُين   َينِكْحنَ  َأن َتْعُضُموُىن  

 َزْوجيا إلى العودة من يمنعيا أن لمَوِليِّ  يحق   فبل ، تطميقيا َتم   التي المرأة ِعد ةُ  انقضت فإذا 
  . جديد بنكاح السابق

 حتى فتركيا َزْوُجيا َطم قيا يسار بن معقل أخت أن:  الحسن عن: ))  لبخاريا صحيح وفي 
 .ٛٓٔ(( { َأْزَواَجُين   َينِكْحنَ  َأن َتْعُضُموُىن   }َفبل:  َفَنَزلت.  معقل فأبى ، فخطبيا ِعد تيا انقضت

 المطمب السابع
  المساواة بين الفأل والطير

 والمصدرُ .... الجناح ذي في وأصمو َتشاَءْمت، أو بو تَ تيم نْ  ما: جاء في لسان العرب : الطائرُ 
 َجاَءْتُيمُ  َفِإَذا﴿  - وجل عز - ا قال الشر؛ في وجاء كذا، بأمرِ  الطائرُ  لو وَجَرى الطَِّيَرة،: منو

نْ  َىِذهِ  َلَنا َقاُلوا اْلَحَسَنةُ   َوَلِكن   الم وِ  ِعْندَ  َطاِئُرُىمْ  ِإن َما َأاَل  َمَعوُ  َوَمنْ  ِبُموَسى َيط ي ُروا َسيَِّئةٌ  ُتِصْبُيمْ  َواِ 
 ما ال اآلخرة في بو ُوِعُدوا الذي ىو َيْمَحُقيم الذي الش ْؤم إن ما أال: المعنى ,ٜٓٔ﴾ َيْعَمُمونَ  اَل  َأْكَثَرُىمْ 
 وَطْيرٌ  طائرٌ : لمُشْؤم لوقي .والط ورةُ  والطِّْيـَرُة، الطِّـَيَرُة،: واالسمُ  بو، َتَطي ر وقد.... الد ْنيا في َيناُليم
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 وأْخِذىا ُغراِبيا وَنِعيقِ  ِبباِرحيا والت َطي رُ  وَزْجُرىا، الط ْيرِ  ِعيافةُ  شْأنيا من كان العرب ألن وِطَيَرة؛
 ٓٔٔ بيا. لتشاُؤميم وِطيَرًة؛ وطائراً  َطْيراً  الش ْؤمَ  فسم ُوا أثاُروىا، إذا الَيسارِ  ذاتَ 

 لو يحصل أال منو يخاف أمراً  يرى أو قواًل، اإلنسان يسمع أن: َيرةالطِّـ: القرطبي اإلمام قال 
 ٔٔٔتحصيمو. قصد الذي غرضو
 ٕٔٔمرئي. أو فعل، أو قول، من المكروه الشيءُ  وأصُموُ  التشاؤم،: والتطير: النووي اإلمام وقال

 :التشاؤم مقابل في واما التفاؤل
، وفيما يسوء فيما يكون الفأل: العمماء قال: النووي اإلمام قال  والطيرة السرور، في والغالب يسر 
  ٖٔٔ.السرور في مجازاً  ُيستعمل وقد: قالوا يسوء، فيما إال تكون ال

 ٗٔٔ. الطَِّيَرة ضد  : الَفأل" العرب لسان" وفي
 التفاؤل، عمى وتُحض   الفأَل، تستحبّ  أحاديثُ  - وسمم وعميو ا صل - النبيّ  عن وردت وقد
 :ذلك من
 ال: "يقول - وسمم وعميو ا صمى - ا رسول سمعتُ : قال - عنو ا رضي - ىريرة أبي عن

 ٘ٔٔ"أحدكم يسمعيا الصالحة الكممة: "قال الفأل؟ وما: قالوا". الفأل وخيرىا طيرة،
 .ٙٔٔ."مسمماً  ترد وال الفأل، خيُرىا: "فقال - وسمم وعميو ا صل - عنده الطيرة وُذكرت

 ال والطيرة با، الظنّ  ُحسن طريق من ىو إنما الفأل أن: والطيرة الفأل بين الفرق: الخطابي قال
 ٚٔٔ.ُكرىت فمذلك السوء؛ في إال تكون

 اْلَمْوتُ  ُيْدِركك مُ  َتُكوُنوا َأْيَنَما}من عادة العرب العقدية المساواة بين الفأل والطيرة , قال تعالى : 
ن ُتِصبْ  ۗ   م َشي َدةٍ  ُبُروجٍ  ِفي ُكنُتمْ  َوَلوْ  ن ُتِصْبُيْم َسيَِّئٌة َيُقوُلوا َواِ  ِذِه ِمْن ِعنِد الم ِو  َواِ  ُيْم َحَسَنٌة َيُقوُلوا ىَ 

ؤاَُلِء اْلَقْوِم اَل َيَكاُدوَن َيْفَقُيوَن َحِديثًا ِذِه ِمْن ِعنِدَك  ُقْل ُكلٌّ مِّْن ِعنِد الم ِو  َفَماِل ىَ   (ٛٔٔ){ ىَ 
يرون عندما يقع عمييم ما يكرىونو وينسبونو الى الكريمة ان الكفار كانوا يتط اآليةتثبت ىذه 

 بقضائوالرسول عميو الصبلة والسبلم جيالة وتشاؤما , وما عمموا ان ىذا من عند ا وحده 
في التطيير : زجر الطير ثم كثر استعمال التطير حتى قيل لكل من تشائم  واألصولوقدره , 

لذي يأتي من اليمين , وتتشائم بالبارح وىو تطير, وكانت العرب تتيمن بالسانح , وىو الطير ا
الطير الذي يأتي من ناحية الشمال , وكانوا يتطيرون ايضا من صوت الغراب , وكانوا يستدلون 
بمجاوبات الطيور بعضيا بعضا عمى امور , وباصواتيا بغير اوقاتيا المعيودة عمى مثل ذلك , 
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جميع الطير فسموا الجميع تطيرا من ىذا عندىم كان بقع في  ما أقوى إن إال,  الظباءكذلك 
الوجو , وقد نيى الرسول صمى ا عميو وسمم عن الطيرة , فعن انس رضي ا عنو عن 
اِلُح : اْلَكِمَمُة  الرسول عميو الصبلة والسبلم قال : " اَل َعْدَوى َواَل ِطَيَرَة ، َوُيْعِجُبِني اْلَفْأُل الص 

رب مذىبيا الفأل والطيرة واحد , فأثبت النبي صمى ا عميو وسمم وكانت الع ((ٜٔٔ))اْلَحَسَنُة "
 ((ٕٓٔ))الفأل وأبطل الطيرة.

ن:  تعالى وفي تفسير القرطبي , قولو  يصب إن أي ا عند من ىذه يقولوا حسنة تصبيم وا 
ن.  ا عند من ىذا:  قالوا خصب المنافقين  من ىذا:  قالوا ومحل جدب أي سيئة تصبيم وا 

:  والسيئة ، واألمن السبلمة:  الحسنة:  وقيل.  أصحابك وشؤم بشؤمك ذلك أصابنا أي ، عندك
 والفتح النعمة:  الحسنة:  وقيل.  الفقر:  والسيئة ، الغنى:  الحسنة:  وقيل.  والخوف األمراض
 ، ينوالمنافق الييود في نزلت وأنيا.  أحد يوم والقتل والشدة البمية:  والسيئة ، بدر يوم والغنيمة
 في النقص نعرف زلنا ما:  قالوا عمييم المدينة وسمم عميو ا صمى ا رسول قدم لما أنيا وذلك
 بسوء أي عندك من ومعنى:  عباس ابن قال.  وأصحابو الرجل ىذا عمينا قدم مذ ومزارعنا ثمارنا
 قال.  رالتطي جية عمى قالوه ، لحقنا الذي بشؤمك أي ،  بشؤمك عندك من:  وقيل.  تدبيرك

 ا بقضاء أي ، ا عند من واليزيمة والظفر والرخاء الشدة أي ا عند من كل قل تعالى ا
 كبل أن يفقيون ال شأنيم ما أي حديثا يفقيون يكادون ال المنافقين يعني القوم ىؤالء فمال.  وقدره
 . ٕٔٔا. عند من

 المطمب الثامن
 التهذيب بالعدة :

إحصاء،  أحصيتو أي:  عدة الشيء عددت يقال ، اإلحصاء معناه العين كسرب:  لغةً   العــــدة
 تربص:  قيل ،و الحساب و العد من ،مأخوذ أقرائيا أيام المرأة وعدة:" المنير المصباح في وجاء
 ٕٕٔ". عمييا الواجبة المدة

مقة من العادات االجتماعية المتصمة التي ىذبيا القرآن عادة تخص الطبلق حيث لم يكن لممط
 َيِحل   َوالَ  ُقُرَوءٍ  َثبَلَثةَ  ِبَأنُفِسِين   َيَتَرب ْصنَ  َواْلُمَطم َقاتُ  بعدة لممطمقة , قال تعالى : } القرانعًدة فنزل 

 ِبَردِِّىن   َأَحق   َوُبُعوَلُتُين   اآلِخرِ  َواْلَيْومِ  ِبالّموِ  ُيْؤِمن   ُكن   ِإن َأْرَحاِمِين   ِفي الّموُ  َخَمقَ  َما َيْكُتْمنَ  َأن َلُين  
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 َعِزيزٌ  َوالّموُ  َدَرَجةٌ  َعَمْيِين   َوِلمرَِّجالِ  ِباْلَمْعُروفِ  َعَمْيِين   ال ِذي ِمْثلُ  َوَلُين   ِإْصبَلحاً  َأَراُدواْ  ِإنْ  َذِلكَ  ِفي
 (ٖٕٔ){َحُكيمٌ 
 األنصاريةبنت يزيد بن السكن  أسماءالجاىمية يطمق احدىم وليس لذلك عدة , فعن  أىلكان 
ُطًمقت عمى عيد رسول ا صمى ا عميو وسمم ولم يكن لممطمقة عدة , فانزل ا عز وجل  إنيا
من انزل فييا العدة من المطمقات  أولبالعدة لمطبلق , فكانت  أسماءاآلية , حينيا طمقت  ىذه
.(ٕٔٗ) 

 عيد ما ، العبارة في والنزاىة ، اإلشارة في اإلبداع من( ِبَأنُفِسِين   َيَتَرب ْصنَ : ) بقولو التعبير وفي
 ، لمزواج معرضات وىن المطمقات في فالكبلم ، إنسان مثمو مراعاة يبمغ ولم ، القرآن كل في

 يرغبن عما بالكناية واالكتفاء ، إليو يتشوقن بما التصريح ترك فيو واألنسب ، األزواج من وخمو
 التنفير أو تنفيرىن وتوقي ، جالينإخ اجتناب مع ، منو إيئاسين وعدم عميو إقرارىن عمى ، فيو

 الذي ، اإليجاز من فيو ما عمى( ِبَأنُفِسِين   َيَتَرب ْصنَ : ) تعالى قولو المعاني ىذه جمع وقد ، منين
 إلى ، أنفسين جماح ويكففن ، رغبتين يممكن أن عميين يجب أنو فأفاد ، اإلعجاز مواقع من ىو
 والتصريح اإلبانة بطريق ال والتمويح الرمز بطريق ولكن ، المعدودة والعدة ، الممدودة المدة تمام

 ، عنو يتريث بشيء يتعمق وىو ، واالنتظار التريث معناه وظاىر حقيقتو في التربص فإن ،
 المعاني تمك الجممة أفادت لما(  ِبَأنُفِسِين  ) كممة ولوال ، دونو المضروبة المدة زوال وينتظر
 ىذه يزيد أن العدة حكم إفادة يريد إنسان بال عمى ليخطر كان وما ، الرشيقة والكنايات ، الدقيقة
 النفس تأديب عن عاريا الحكم لكان تزد لم ولو"  قروء ثبلثة يتربصن: "  قولو عمى الكممة
 ٕ٘ٔووجدانيا. شعورىا عمى والحكم

 تهذيب عادة االحداد
 . المعصية من تمنع ألنيا حداً  العقوبة سميت و ، المنع:  لغةً  اإلحداد تعريف
 و الخطبة في المرغبات أو ، الجماع دواعي من يكون مما نحوىا و الطيب و الزينة ترك: شرعاً 
 الخّطاب منع و الطيب بدنيا و الزينة نفسيا المعتدة منع:  أو.  ميت لممرأة مات إذا ذلك

 ٕٙٔ . فييا الطمع و خطبتيا
لقرآن في ىذه العادة , قال تعالى : من العادات االجتماعية االحداد عمى المتوفي , وقد تدرج ا

 (ٕٚٔ){َوال ِذيَن ُيَتَوف ْوَن ِمنُكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا َيَتَرب ْصَن ِبَأنُفِسِين  َأْرَبَعَة َأْشُيٍر َوَعْشًرا}
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 الحسن إال الوفاة عدة في المسممات الحرائر النساء عمى واجب اإلحداد أن عمى المسممون أجمع
 مما منو الحادة تمتنع وفيما ، الوفاة عدة سوى وفيما الزوجات من ذلك سوى فيما واختمفوا.  وحده

 يموت األمة وأما.  والكبيرة ، والصغيرة والكتابية ، المسممة عمى اإلحداد:  مالك فقال ، تمتنع ال
 ، األمصار فقياء قال وبو ، عنده عمييا إحداد فبل تكن لم أم ولد أم كانت سواء سيدىا عنيا
 الشافعي قال وبو ، مالك عن وروياه ، وأشيب نافع ابن الكتابية في المشيور مالك قول لفوخا
 الكتابية عمى وال ، الصغيرة عمى ليس:  حنيفة أبو وقال( ;  الكتابية عمى إحداد ال أنو:  أعني) 

 ىو فيذا ، حنيفة أبي عن ذلك حكي وقد ، إحداد المزوجة األمة عمى ليس:  قوم وقال; إحداد
 اختبلفيم وأما. إحداد عميو ليس ممن الزوجات أصناف من إحداد عميو فيمن المشيور اختبلفيم

 اإلحداد:  والثوري ، حنيفة أبو وقال.  الوفاة عدة في إال إحداد ال:  قال مالكا فإن العدد قبل من
 ٕٛٔ. يوجبو ولم ، لممطمقة فاستحسنو الشافعي وأما; واجب البائن الطبلق من العدة في
ل العمماء : يجب عمى الذين يتوفون ان يوصوا قبل االحتضار ألزواجيم بان يمتعن  بعدىم قا

عمى الصحيح , ثم نسخت المدة بقولو تعالى :  اإلسبلم أولحوال بالنفقة والسكن , وكان ذلك 
فقة وانو ان كان متقدما في التبلوة متأخر في النزول , وسقطت الن ,{ َأْرَبَعَة َأْشُيٍر َوَعْشًرا}

عمى زوج , لحديث  إال, ومن ىنا فبل يحل االحداد فوق ثبلث ((ٜٕٔ))بتوريثيا الربع او الثمن 
ة تؤمن با أمر ال يحل إل زينب بنت ابي سممة قالت : قال رسول ا صمى ا عميو وسمم : 

 أشير ربعةأعمى زوٍج فأنيا تحد عميو  إالواليوم اآلخر ان تحد عمى ميت فوقا ثبلث , 
   ((ٖٓٔ))«وعشرا

ُيِريُد وبيذا يظير التدرج الميذب لمدة االحداد وىذا من باب التخفيف والرحمة , قال تعالى : }
نَساُن َضِعيًفا  ((ٖٔٔ)){الم ُو َأن ُيَخفَِّف َعنُكْم  َوُخِمَق اإْلِ

 
 المطمب التاسع

 تهذيب عادة الجدال في الحج
 مجادلة خاصمو،: أي وجادلو عمييا، والقدرة لخصومةا في المدد: الجدل : لغةً  الجدل معنى
 الخصومة؛: والجدالُ  والمخاصمة، المناظرة: والمجادلة بالحجة؛ الحجة مقابمة: والجدل. وجدااًل 
 ٕٖٔ. لشدتو بذلك سمي
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 : اصطبلًحا الجدل معنى
 ٖٖٔ(.والمغالبة المنازعة سبيل عمى المفاوضة: الِجَدال: )الراغب قال
 بو يقصد أو شبية، أو بحجة،: قولو إفساد عن خصمو المرء دفع: جدلال: )الجرجاني وقال

 ٖٗٔ.(كبلمو تصحيح
: والسّنة الكتاب نصوص حرمتو عمى دّلت وقد ،«الجدال» الحج في اإلحرام تروك جممة من

 نَفمَ  ۗ   م ْعُموَماتٌ  َأْشُيرٌ  ْلَحج  ا} :من العادات االجتماعية التي ىذبيا القرآن, قال ا تعالى وىي 
 ۗ   الم وُ  َيْعَمْموُ  َخْيرٍ  ِمنْ  َتْفَعُموا َوَما ۗ   اْلَحجِّ  ِفي ِجَدالَ  َواَل  ُفُسوقَ  َواَل  َرَفثَ  َفبَل  اْلَحج   ِفيِين   َفَرَض 

ُدوا  (ٖ٘ٔ){ اأْلَْلَبابِ  ُأوِلي َيا َوات ُقونِ  ۗ   الت ْقَوى   الز ادِ  َخْيرَ  َفِإن   َوَتَزو 
 الجدال:  عباس وابن مسعود ابن قال(  الحج في جدال وال)  ىتعال جاء في تفسير البغوي: قولو

 وعكرمة جبير بن وسعيد دينار بن عمرو قول وىو يغضبو حتى ويخاصمو صاحبو يماري أن
 بعضيم ويقول اليوم الحج بعضيم يقول أن ىو:  محمد بن القاسم وقال وقتادة وعطاء والزىري
 وقال حجكم من أتم حجنا ىؤالء قال بمنى عتاجتم إذا قريش كانت:  القرظي وقال غدا الحج
 ٖٙٔحجكم. من أتم حجنا ىؤالء

نما; والمكارين والخدم الرفقاء مع مراء وال:  جدال وفي الكشاف : وال  وىو ذلك، باجتناب أمر وا 
 ٖٚٔحال. كل في االجتناب واجب
 بالجدال مرادال أنّ  إلى ،ٖٛٔالسّنة أىل فقياء مشيور ذىب الروايات، فقد من فجممة السّنة، وأّما
 والمخاصمة. النزاع وىو المغوي، معناه
 ال ِذي ُىوَ : ﴿اآلَيةَ  َىِذهِ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  اُ  َصم ى اِ  َرُسولُ  َتبلَ : »قالتْ  عنيا ا رضي عائشةَ  حديثُ 
 َيذ ك رُ  َوَما: ﴿َقْوِلوِ  ِإَلى﴾ َشاِبَياتٌ ُمتَ  َوُأَخرُ  اْلِكَتابِ  ُأم   ُىن   ُمْحَكَماتٌ  آَياتٌ  ِمْنوُ  اْلِكَتابَ  َعَمْيكَ  َأْنَزلَ 
 اُ  َعَناُىمُ  ال ِذينَ  َفُيمُ  ِفيوِ  ُيَجاِدُلونَ  ال ِذينَ  َرَأْيُتمُ  ِإَذا َعاِئَشُة، َيا: فقال ، ٜٖٔ﴾األَْلَبابِ  ُأوُلو ِإال  

 ُأوُتوا ِإال   َعَمْيوِ  َكاُنوا ُىًدى َبْعدَ  َقْومٌ  َضل   َما: »وسّمم وآِلو عميو اُ  صّمى وقوُلو ،ٓٗٔ«َفاْحَذُروُىمْ 
 عميو اُ  صّمى وقوُلو ،ٕٗٔ«ٔٗٔ﴾َخِصُمونَ  َقْومٌ  ُىمْ  َبلْ  َجَدالً  ِإال   َلكَ  َضَرُبوهُ  َما: ﴿َقَرأَ  ُثم   الَجَدلَ 
 في يقع المخاصمةَ  ُيكثر َمن أنّ : »أي ٖٗٔ«الَخِصمُ  األََلد   اِ  ِإَلى الرَِّجالِ  َأْبَغُض : »وسّمم وآِلو
 .ٗٗٔ«كثيًرا كذبِ ال
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,  األحوالعمى الجدال الذي كان من عادة العرب في معظم  أمثمةوردت صور متعددة تضرب 
: ان قريشا كانت تقف عند المشعر الحرام في  األقوالوالذي تطرق الى مناسك الحج , من ىذه 

,  وبأصالمزدلفة , وكانت العرب وغيرىم يقفون بعرفة  وكانوا يتجادلون يقول ىؤالء : نحن 
عميو السبلم , فقطعو  إبراىيم, كميم يدعى ان موقفيم موقف  ((٘ٗٔ)) أصوبويقول ىؤالء : نحن 

ا حين اعمم نبيو بالمناسك , وكميم يدعي تمام حجو , ونقصان حج غيره , قول بعضيم الحج 
وىو قطع التنازع في  األقوالغدا , وقوليم الحج اليوم , وقد اختار ابن جرير مضمون ىذه 

قائم والمناسك كائنة , ولكن الذي ىًذب ىو منطق  أصل. فالحج ((ٙٗٔ))ناسك الحج وا اعمم م
 العرب في جداليم وخصوماتيم من ذلك ال يميق بالحج وال يميق فيو.

 
 المطمب العاشر

 تهذيب عادة االشهر الحرم
 النسيئة السموا ، بمعنى وأفعل فعل ، أخره:  وأنسأه نسأ ينسؤه الشيء نسأ معنى النسيء لغة:

 أنسأه األجل في لو مد:  دريد ابن وحكى.  أخره:  أجمو وأنسأ ، أجمو في ا ونسأ.  والنسيء
 ٚٗٔفيو.
 أحكام وتغييرىم ، الفاسدة بآرائيم ا شرع في تصرفيم من المشركين بو تعالى ا ذم مما ىذا
 القوة من فييم كان فإنيم ، ا أحل ما وتحريميم ا حرم ما وتحميميم ، الباردة بأىوائيم ا

 قضاء من ليم المانع التحريم في الثبلثة األشير مدة بو استطالوا ما والحمية والشيامة الغضبية
 صفر إلى وتأخيره المحرم تحميل بمدة اإلسبلم قبل أحدثوا قد فكانوا ، أعدائيم قتال من أوطارىم

 قال كما األربعة األشير عدة ليواطئوا ، الحبلل الشير ويحرمون ، الحرام الشير فيحمون ،
 :  الطعان بجذل - المعروف قيس بن عمير وىو - شاعرىم

 معد عمى الناسئين ألسنا     كراما ليم أن الناس كرام قومي أن معد عممت لقد
 بوتر ندرك لم الناس فأي     حراما نجعميا الحل شيور
 ٛٗٔلجاما نعمك لم الناس وأي
الحرم , فيم كانوا  األشيرت العرب في  الجاىمية وىي النسيء في تكشف عادة من عادا اآلية

اال انيم كانوا  –ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب  –الحرم  األشيريقرون بحرمة القتال في 
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الحرم الذي  لؤلشيرعمى بعضيم البعض , فنتج عن ذلك النسيء  اإلغارةدون  األياميستكثرون 
حرم في  أشير أربعةمجموعو  ر , ليكون في نياية االمر ماحرمة شير الى شير آخ تأخيرىو 

, ومن ىنا كان  ((ٜٗٔ))وصفو تعالى بزيادة في الكفر كل عام ولو في غير مكانيا , وىذا ما
 تيذيب ىذه العادة يجعميا في عين مكانيا من العام , وجعل التبلعب بيا زيادة في الكفر .

 المطمب الحادي عشر
 الرأي  إبتداءى في الهو  إتباعتهذيب عادة 

ذا الن ْفس، َىَوى: مقصور الَيوى: »ا رحمو -منظور ابن قال  َىواَي، قمت ِإليك َأضفتو واِ 
،: والَيِوي   والشر، الخير مداخل في يكون الِعْشق: والَيوى  والجمع ِإرادتيا: النفسِ  وَىوى الَمْيِوي 
 ..اأَلْىواء

 ونيى:   وجل عز ا قال;  قمبو عمى وغمبتو يءالش اإلنسان محبة اليوى:  المغويون قال 
 ٓ٘ٔ.وجل عز  ا معاصي من إليو تدعو وما شيواتيا عن نياىا:  معناه;  اليوى عن النفس

 ٔ٘ٔالشر داعية غير من الشيوات من تستمذه ما إلى النفس ميبلن: اليوى :االصطبلح في
 وأما ٕ٘ٔانبساطو  المنبعث الروح معتمى مقابمة في شيواتيا لسفل النفس نزوع: »الحرالي وقال

 لدى يحسن ما ترجيح: اليوى واتباع: »-ا رحمو- عاشور ابن فيقول اليوى، باتباع المقصود
 (ٖ٘ٔ)والرشد الحق إليو يدعو ما عمى المحبوبة النقائص من النفس

الى : الرأي , قال تع إبداءاليوى في  إتباعمن العادات االجتماعية التي ىذبيا القرآن الكريم :  
 (ٗ٘ٔ){ مٌ َيا َأي َيا ال ِذيَن آَمُنوا ال تَُقدُِّموا َبْيَن َيَدِي الم ِو َوَرُسوِلِو َوات ُقوا الم و ِإن  الم َو َسِميٌع َعِمي}

 من - وسمم عميو ا صمى - الرسول بو يعاممون فيما المؤمنين عبادهِ  بيا اُ  أد ب آداب ىذه
 ورسولو ا يدي بين تقدموا ال آمنوا الذين أييا يا: )  فقال ، واإلعظام والتبجيل واالحترام التوقير

 جميع في لو تبعا كونوا بل ، قبمو:  أي ، يديو بين األشياء في تسرعوا ال:  أي ،[ (  ا واتقوا] 
 ٘٘ٔالشرعي. األدب ىذا عموم في يدخل حتى ، األمور
 ذلك في ويدخل ، ورسولو ا يدي بين ديمالتق عن بالنيي التصريح فييا الكريمة اآلية وىذه
 حرام ال ألنو ، يحممو لم ما وتحميل ، يحرمو لم ما وتحريم ا بو يأذن لم ما تشريع أوليا دخوال
 ٙ٘ٔ. ا شرعو ما إال دين وال ، ا أحمو ما إال حبلل وال ا حرمو ما إال
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  وسمم عميه اهلل صمى رسوله وسنة اهلل كتاب في الهوى ذم
 اهلل كتاب في الهوى ذم: أوالً 
 َواَل  َفات ِبْعَيا اأْلَْمرِ  ِمنَ  َشِريَعةٍ  َعَمى َجَعْمَناكَ  ُثم  : ﴿تعالى قال األىواء أىل اتباع من التحذير -ٔ

ن   َشْيًئا الم وِ  ِمنَ  َعْنكَ  ُيْغُنوا َلنْ  ِإن ُيمْ *  اَلَيْعَمُمونَ  ال ِذينَ  َأْىَواءَ  َتت ِبعْ   َأْوِلَياءُ  َبْعُضُيمْ  اِلِمينَ الظ   َواِ 
 .ٚ٘ٔ﴾اْلُمت ِقينَ  َوِلي   َوالم وُ  َبْعضٍ 
 عميو ا صمى محمد لنبيو ذكره تعالى يقول: »اآلية ىذه تفسير في ا رحمو الطبري اإلمام قال

 َعَمى﴿ صفتيم لك وصفت الذين إسرائيل بني آتينا الذي بعد من محمد يا جعمناك ثم: وسمم
 رسمنا من قبمك من بو أمرنا الذي أمرنا من ومنياج وسنة طريقة عمى: يقول﴾ األْمرِ  نَ مِ  َشِريَعةٍ 

: يقول﴾ َيْعَمُمونَ  ال ال ِذينَ  َأْىَواءَ  َتت ِبعْ  َوال﴿ لك جعمناىا التي الشريعة تمك فاتبع: يقول﴾ فات ِبْعيا﴿
 إن فتيمك بو، فتعمل الباطل، من الحقّ  يعرفون ال الذين با، الجاىمون إليو دعاك ما تتبع وال

 َفبَل  َشِيُدوا َفِإنْ  َىَذا َحر مَ  الم وَ  َأن   َيْشَيُدونَ  ال ِذينَ  ُشَيَداَءُكمُ  َىُمم   ُقلْ : ﴿تعالى ( وقالٛ٘ٔبو) عممت
 .ٜ٘ٔ﴾َيْعِدُلونَ  ِبَربِِّيمْ  َوُىمْ  اآْلَِخَرةِ بِ  ُيْؤِمُنونَ  اَل  َوال ِذينَ  ِبَآَياِتَنا َكذ ُبوا ال ِذينَ  َأْىَواءَ  َتت ِبعْ  َواَل  َمَعُيمْ  َتْشَيدْ 
 َعْيَناكَ  َتْعدُ  َواَل  َوْجَيوُ  ُيِريُدونَ  َواْلَعِشيِّ  ِباْلَغَداةِ  َرب ُيمْ  َيْدُعونَ  ال ِذينَ  َمعَ  َنْفَسكَ  َواْصِبْر : ﴿تعالى وقال
 .ٓٙٔ﴾ُفُرًطا َأْمُرهُ  َوَكانَ  َىَواهُ  َوات َبعَ  ِذْكِرَنا َعنْ  َقْمَبوُ  َناَأْغَفمْ  َمنْ  ُتِطعْ  َواَل  الد ْنَيا اْلَحَياةِ  ِزيَنةَ  ُتِريدُ  َعْنُيمْ 
 .ٔٙٔ﴾َفَتْرَدى َىَواهُ  َوات َبعَ  ِبَيا ُيْؤِمنُ  اَل  َمنْ  َعْنَيا َيُصد ن كَ  فبَل : ﴿َ تعالى وقال
 َقو اِمينَ  وُنواكُ  َآَمُنوا ال ِذينَ  َأي َيا َيا: ﴿ تعالى قال الحكم في اليوى واجتناب بالعدل األمر -ٕ

 ِبِيَما َأْوَلى َفالم وُ  َفِقيًرا َأوْ  َغِنيًّا َيُكنْ  ِإنْ  َواأْلَْقَرِبينَ  اْلَواِلَدْينِ  َأوِ  َأْنُفِسُكمْ  َعَمى َوَلوْ  ِلم وِ  ُشَيَداءَ  ِباْلِقْسطِ 
نْ  َتْعِدُلوا َأنْ  اْلَيَوى َتت ِبُعوا َفبَل   .ٕٙٔ﴾ َخِبيًرا َتْعَمُمونَ  ِبَما َكانَ  الم وَ  َفِإن   ُتْعِرُضوا َأوْ  َتْمُووا َواِ 
 وبْغَضة والعصبية اليوى يحممنكم فبل: أي: »اآلية ىذه تفسير في ا رحمو كثير ابن اإلمام قال

 قال كما كان، حال أي عمى العدل الزموا بل وشؤونكم، أموركم في العدل ترك عمى إليكم الناس
 القبيل ىذا ومن, ٖٙٔ﴾ِلمت ْقَوى َأْقَربُ  ُىوَ  اْعِدُلوا َتْعِدُلوا ال َأنْ  َعَمى َقْومٍ  َشَنآنُ  َيْجِرَمن ُكمْ  وال: ﴿تعالى
 ثمارىم خيبر أىل عمى يخرص وسمم عميو ا صمى النبي بعثو لما رواحة، بن ا عبد قول

، الخمق أحب عند من جئتكم لقد وا: »فقال بيم، ليرفق ُيْرُشوه أن فأرادوا وزرعيم،  نتموأل إلي 
 أعدل أال عمى لكم وبغضي إياه ُحبي يحممني وما والخنازير، القردة من أعدادكم من إلي   أبغض
 ٗٙٔواألرض السماوات قامت بيذا: "فقالوا, فيكم
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 َتُكونُ  َأَفَأْنتَ  َىَواهُ  ِإَلَيوُ  ات َخذَ  َمنِ  َأَرَأْيتَ : ﴿ تعالى قال اإللو كطاعة ىواه يطيع قد اليوى متبع -ٖ
 .٘ٙٔ﴾َوِكيبًل  َعَمْيوِ 
 فيما ليم تمسك ال أنو سبحانو ليم بين ثم: »اآلية ىذه تفسير في ا رحمو الشوكاني اإلمام قال

 َمنِ  َأَرَأْيتَ : ﴿ وسمم عميو ا صمى ا لرسول معجباً  فقال اليوى، واتباع التقميد سوى إليو ذىبوا
 ىواه أطاع: أي زيداً  منطمقاً  عممت: تقول كما لمعناية الثاني المفعول قّدم ﴾ َىَواهُ  إليو اتخذ
 الم وُ  َوَأَضم وُ  َىَواهُ  ِإَلَيوُ  ات َخذَ  َمنِ  َأَفَرَأْيتَ : ﴿ تعالى قولو المعنى ىذا وفي ٙٙٔاإللو كطاعة طاعة
 َتَذك ُرونَ  َأَفبَل  الم وِ  َبْعدِ  ِمنْ  َيْيِديوِ  َفَمنْ  ِغَشاَوةً  َبَصِرهِ  َعَمى َوَجَعلَ  َوَقْمِبوِ  َسْمِعوِ  َعَمى َوَخَتمَ  ِعْممٍ  َعَمى
﴾ٔٙٚ. 
 ِفي َخِميَفةً  َجَعْمَناكَ  ِإن ا َداُوودُ  َيا: ﴿تعالى قال الحكم في اليوى يجتنبوا أن أنبيائو ا أمر -ٗ

 َعنْ  َيِضم ونَ  نَ ال ِذي ِإن   الم وِ  َسِبيلِ  َعنْ  َفُيِضم كَ  اْلَيَوى َتت ِبعِ  َواَل  ِباْلَحقِّ  الن اسِ  َبْينَ  َفاْحُكمْ  اأْلَْرضِ 
 .ٛٙٔ﴾اْلِحَسابِ  َيْومَ  َنُسوا ِبَما َشِديدٌ  َعَذابٌ  َلُيمْ  الم وِ  َسِبيلِ 
 وسمم عميو ا صمى ا رسول سنة في اليوى ذم: ثانياً 
 (ٜٙٔ)بو ِجئتُ  لما تبًعا ىواه يكونَ  حتى أحُدكم يؤِمن ال: "وسمم عميو ا صمى ا رسول قال
 اإليمان كامل مؤمناً  يكون ال اإلنسان أن   فيو الحديث معنى أماو : »الحنبمي رجب ابن قال

 األوامر من - وسمم عميو ا صمى - الرسول بو جاء لما تابعةً  محبتو تكون حتى الواجب
 غير في ىذا بمثل القرآن ورد وقد, عنو نيى ما ويكره بو، أمر ما فيحب   ، وغيرىا والن واىي
 ِفي َيِجُدوا ال ُثم   َبْيَنُيمْ  َشَجرَ  ِفيَما ُيَحكُِّموكَ  َحت ى ُيْؤِمُنونَ  ال بِّكَ َورَ  َفبل: ﴿تعالى قال موضع،
 ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َوال ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما: ﴿تعالى وقال,  ٓٚٔ﴾َتْسِميماً  َوُيَسمُِّموا َقَضْيتَ  ِمم ا َحَرجاً  َأْنُفِسِيمْ 
 (ٕٚٔ).ٔٚٔ﴾ َأْمِرِىمْ  ِمنْ  اْلِخَيَرةُ  َلُيمُ  َيُكونَ  َأنْ  َأْمراً  َوَرُسوُلوُ  اُ  َقَضى
ّنو: "وسمم عميو ا صمى ا رسول وقال  كما األىواءُ  تمك بيم تجارى أقوامٌ  أم تي في سيخرج وا 

 ِتْمكَ  َوَتَسرِّي َتَدخ ل ( والمعنىٖٚٔإال  َخمو) ِمفصلٌ  وال ِعرق منو يبَقى ال بصاحبو، الَكَمبُ  يتَجاَرى
 َداء َوُىوَ  اْلَكْمب َعّض  ِمنْ  ِلئْلِْنَسانِ  َيْعِرض َداء وىو" اْلَكْمب َيَتَجاَرى َكَما"اْلِبَدع َأيْ : اأْلَْىَواء
 ِمنْ  َوَيْمَتِنع َرِدي ة، َأْعَراض َلوُ  َوَيْعِرض َكُمبَ  ِإال   َأَحد َيَعّض  َفبَل  اْلُجُنون ِشْبو َفُيِصيبوُ  اْلَكْمب ُيِصيب
 (.ٗٚٔ)َطًش عَ  َيُموت َحت ى اْلَماء ُشْرب
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 َأْخَشى ِمم ا ِإن  : "َقالَ  َوَسم مَ  َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى الن ِبيِّ  َعنْ  َبْرَزةَ  َأِبي َعنْ  اْلُبَناِنيِّ  اْلَحَكمِ  َأِبي وَعنْ 
تِ  َوُفُروِجُكمْ  ُبُطوِنُكمْ  ِفي اْلَغيِّ  َشَيَواتِ  َعَمْيُكمْ   (٘ٚٔ)اْلَيَوى َوُمِضبل 
 ميمكات ثبلث: "وسمم عميو ا صمى ا رسول قال: قال يماعن ا رضي عمر ابن عن وروي
عجاب, متبع وىوى, مطاع فشح: الميمكات فأما درجات وثبلث كفارات وثبلث منجيات وثبلث  وا 
 (ٙٚٔ)بنفسو المرء
 :العاممين عمى الهوى اتباع آثار
 يطيع نأ نفسو في ويكبر عميو، يعزّ  ليواه فمتبع: النفس من الطاعة تبلشي بل نقصان -ٔ

 أقطار عميو وممك قمبو، من تمّكن قد اليوى ىذا أن بسبب مخموقًا؛ أو الغير ىذا كان خالقاً : غيره
 جوفو، في قمبين من لرجل ا جعل وما والتكّبر، الغرور إلى لو ودافعاً  لديو أسيراً  فصار نفسو،
ّما رّبو، يطيع أن فإّما  أن إال يبق فمم رّبو، عبمطي ليس وىو وشيطانو، وىواه، نفسو يطيع أن وا 
 .ليواه مطيعاً  يكون

 آثار ليا وىذه والسيئات، المعاصي في غارق اليوى فصاحب:  وموتو قسوتو ثم القمب مرض-ٕ
 َعَمْيوِ  الم وُ  َصم ى َقالَ  كما الموت، أو القسوة ثم المرض، إلى بو تنتيي إنيا إذ القمب؛ عمى خطيرة
 ُسِقلَ  َوَتابَ  َواْسَتْغَفرَ  َنَزعَ  ُىوَ  َفِإَذا َسْوَداءُ  ُنْكَتةٌ  َقْمِبوِ  ِفي ُنِكَتتْ  َخِطيَئةً  َأْخَطأَ  ِإَذا اْلَعْبدَ  ِإن  : ] َوَسم مَ 
نْ  َقْمُبوُ   اَكاُنو  َما ُقُموِبِيمْ  َعَمى َرانَ  َبلْ  }َكبل   الم وُ  َذَكرَ  ال ِذي الر انُ  َوُىوَ  َقْمَبوُ  َتْعُموَ  َحت ى ِفيَيا ِزيدَ  َعادَ  َواِ 

ذا. ٛٚٔ[ َٚٚٔيْكِسُبوَن{  الم وُ  َصم ى الم وِ  َرُسولُ  َقالَ  وقد! اإلنسان؟ ليذا بقي فماذا القمب، مات وا 
 رواهٜٚٔ[ َوَأْعَماِلُكمْ  ُقُموِبُكمْ  ِإَلى َيْنُظرُ  َوَلِكنْ  َوَأْمَواِلُكمْ  ُصَوِرُكمْ  ِإَلى َيْنُظرُ  اَل  الم وَ  ِإن  ]  :َوَسم مَ  َعَمْيوِ 
 . وأحمد وماج وابن مسمم

 القموب تقسو ويوم ومات، قمبو قسا قد ليواه المتبع ألن وذلك:  واآلثام بالذنوب االستيانة-ٖ
 عين ىي واآلثام بالذنوب واالستيانة واآلثام، بالذنوب واالستيتار االستيانة تكون وتموت؛
 .المبين والخسران والبوار، اليبلك

 وأنى لشيواتو، عبداً  وصار رأسو، ركب قد يواهل المتّبع ألن:  واإلرشاد النصح جدوى عدم -ٗ
رشاد؟ توجيو فيو ينفع أو لنصح، يستجيب أن ليذا  يقبمون وال يتناصحون ال قوم في خير وال! وا 

 .َٓٛٔأْىَواَءُىم{ َيت ِبُعونَ  َأن َما َفاْعَممْ  َلكَ  َيْسَتِجيُبوا َلمْ  }َفِإنْ  النصيحة
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 قد وميولو، لشيواتو بعبوديتو اليوى فصاحب:  تقيمالمس الطريق إلى اليداية وعدم التخّبط -٘
! المستقيم؟ الصراط إلى واليداية التوفيق، يأتيو أين فمن والتوفيق، اليداية مصدر عن أعرض
 وِ َسْمعِ  َعَمى َوَخَتمَ  ِعْممٍ  َعَمى الم وُ  َوَأَضم وُ  َىَواهُ  ِإَلَيوُ  ات َخذَ  َمنِ  }َأَفَرَأْيتَ : يقول إذ سبحانو ا وصدق
 .َٔٛٔتَذك ُروَن{ َأَفبَل  الم وِ  َبْعدِ  ِمنْ  َيْيِديوِ  َفَمنْ  ِغَشاَوةً  َبَصِرهِ  َعَمى َوَجَعلَ  َوَقْمِبوِ 

بعادىم اآلخرين ضبلل -ٙ  اليوى، صاحب عمى الضارة اآلثار ىذه تقتصر وال:  الطريق عن وا 
 وقد -فيو مرغوب سيل يقالطر  عن البعد أو والسقوط، السيما -اآلخرين إلى تتعداه ما كثيراً  بل
ن   }:قولو في ذلك إلى النظر وتعالى سبحانو لفت  .ِٕٛٔعْمٍم{ ِبَغْيرِ  ِبَأْىَواِئِيمْ  َلُيِضم ونَ  َكِثيًرا َواِ 
 مأواه فإنما قدمنا، التي اآلثار بكل عوقب من فإن:  المصير وبئس الجحيم إلى الصيرورة -ٚ

 ِىيَ  اْلَجِحيمَ  َفِإن   الد ْنَيا  اْلَحَياةَ  َوَءاَثرَ  َغى طَ  َمنْ  َفَأم ا }:العظيم ا وصدق الجحيم،
 .ٖٛٔاْلَمْأَوى{

 
 

 الخاتمة
 وبعد ىذه الرحمة نستطيع ان نرصد النتائج التالية :

 بيان ان االمة االسبلمية امة مرحومو , ألن ا ىو الذي سددىا ونبييا ونقاىا -ٔ
ء ديننا , وتيذيب ما يجب تيذيبو مما اعترى بفضل ا تعالى نستطيع الثبات عمى مبادي -ٕ

 حياتنا وعاداتنا واطال كل مدسوس عمى عقيدتنا وعبادتنا ومعامبلتنا واخبلقنا
بيان ان العادة تبدأ بخاطرة , وتتوسع بعمل , وتنتيي بعادة وديدن , فأن كانت ىذه العادة  -ٖ

 موم اال انفسنا.طيبة فنعم المقدمات ألفضل النتائج , وان كانت االخرى فبل ن
استنبطنا دليبل جديدا عمى وسطية االسبلم واعتدالو , حيث لم يقف من كل العادات موقفا  -ٗ

 واحدا , بل أٌقر وىٌذب وأبطل , كبًل بحسبو
ان دراست ىذا الموضوع ابانة مدى حاجة المفسر الى  معرفة عادات العرب , اذ بمعرفتيا  -٘

 يسترشد المفسر ويسدد.
دة من اصيل المجتمعات البشرية فيي ىويتيم وعمق ثقافتيم , ومن ىنا يجب ان كون العا -ٙ

 تصان العادات الطيبة من العبث او االضرار بيا.
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تجمت لنا في ىذا البحث عادات عقدية واجتماعية واقتصادية , حظيت كميا بعناية القرآن  -ٚ
 الكريم

 
 اليوامش

                                                           
مؤسسة  395 ))المتوفي  القزويني محمد بن زكريا بن أحمد الحسين أبو , فارس المغة , ابن مقاييس معجم (ٔ)

 ٕٛٔ/ٗ,  ٜٜٛٔ,  بيروت ,  ٖالرسالة , ط
 بيروت دار صادر، ) ه 711 ت( منظور بابن معروفال مكرم بن محمد الفضل أبو , العرب لسانانظر:  (ٕ)

 . ٖٙٔ/  ٖ,  ٜٜٜٔلبنان ,  –
 ٕٖٙ/ٓٔلسان العرب ,  ٖ
تحقيق: مكتب تحقيق  انظر: القاموس المحيط , الفيروزآبادي , مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبـادي، (ٗ)

 ٕٙٗٔوالتوزيع، بيروت, الطبعة الثامنة، , مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر  التراث في مؤسسة الرسالة المؤسسـة
 . ٖٖٓ/  ٔم ,  ٕ٘ٓٓ -ىـ 

المعجم الوسيط , شعبان عبد العاطي عطية , احمد حامد حسين , جمال مراد حممي , مكتبة الشروق  (٘)
 ٕٗٓٓ, القاىرة ,  ٗالدولية;, ط

 . ٚٓٔسورة المؤمنون اآلية  (ٙ)
 ٖٚ/٘اضواء البيان في ايضاح القران بالقران  ٚ
تيسير التحرير , أمير بادشاه  , محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي )المتوفى:  (ٛ)

 . ٕٓ/  ٕم( ,  ٕٖٜٔ -ىـ  ٖٔ٘ٔمصر ) -ىـ( , مطبعة مصطفى البابي اْلحَمِبي  ٕٜٚ
بع ألف باء األديب , ط المدخل الفقيي العام )الفقو اإلسبلمي في ثوبو الجديد( , مصطفى أحمد الزرقاء مطا (ٜ)
 . ٖٙٛ/  ٕم. ٜٛٙٔ - ٜٚٙٔ, دمشق  ٜ
مفردات ألفاظ القرآن , الراغب األصفياني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفيانى  (ٓٔ)

 -ىـ ٖ، ٖٕٗٔىـ(  , تحقيق صفوان عدنان داوودي، دار القمـم , دمشق، الدار الشامية، طٕٓ٘)المتوفى: 
 . ٖٕٔ٘م. ص ٕٕٓٓ

ىـ( , ضبطو ٙٔٛكتاب التعريفات , الجرجاني , عمي بن محمد بن عمي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  (ٔٔ)
  ٕٚٔصم. ٖٜٛٔ-ىـ ٖٓٗٔ,  ٔوصححو جماعة من العمماء بإشراف الناشر , دار الكتب العممية بيروت , ط

 .ٖٖٛ/٘لسان العرب ,  ٕٔ
 . ٕٕ, ص ٜٛٛٔدار لقمان، مصر.  العرف وأثره في األحكام, محمد جمال عمي، (ٖٔ)
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التقرير والتحبير, ابن أمير حاج , أبو عبد ا، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير  (ٗٔ)

ىـ ٖٓٗٔ، بيروت ,  ٕدار الكتب العممية , ط ىـ( , دار الكتبٜٚٛحاج ويقال لو ابن الموقت الحنفي )المتوفى: 
 . ٕٕٛ/  ٕم . ٖٜٛٔ -
ات عربية في ضوء القرآن الكريم  , عبد الفتاح محمد خضر , مجمة معيد االمام الشاطبي لمدراسات عاد(٘ٔ)

 .ٕٚىجرية . ص ٕٛٗٔ, الرياض ,  ٔ, ج ٖالقرآنية , العدد 
المجتمع الدين والتقاليد , بحث في اشكالية العبلقة بين الثقافة والدين والسياسة  , عاطف عطية , بيروت ,  (ٙٔ)

 .ٛٗ, ص ٖٜٜٔ
 . ٕٔٛ/  ٗمعجم مقاييس المغة: ابن فارس  (ٚٔ)
 . ٘ٔسورة لقمان : اآلية  (ٛٔ)
عرابو , الزجاج , إبراىيم بن السري بن سيل، أبو إسحاق )المتوفى:  (ٜٔ) ىـ( , تحقيق: عبد ٖٔٔمعاني القرآن وا 

 م ٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔالجميل عبده شمبي , عالم الكتب لمطباعة والنشر , بيروت , الطبعة: األولى 
تحقيق:  ه(،ٔٚٛالقاموس المحيط , الفيروزآبادي , مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبـادي) المتوفي  (ٕٓ)

، ٛ, مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع، بيروت , ط مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة المؤسسـة
 . ٓٛٔ - ٜٚٔ/  ٖم ,   ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔ

( ,  دار الكتب العممية  , بيروت , ٛ٘ٗ, عمي بن إسماعيل أبو الحسن ) المتوفي المخصص , ابن سيده (ٕٔ) 
 .ٜٔٔص  ٕٔ, المجمد ٖٕٓٓ,  ٗط
ىـ( , تحقيق عبد السبلم ٓٛٔعمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي أبو بشر  )المتوفى:  سيبويو , الكتاب ,  (ٕٕ)

 .ٖٔٙ,ص ٖ, ج  ٜٛٛٔ, القاىرة ,  ٖمحمد ىارون , مكتبة الخانجي، ط
ه(, ٜ٘ٓفيارس معجم تيذيب المغة , خالد بن عبد ا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي األزىري )المتوفي  (ٖٕ)

 ٕٕٓٔم ص ٜ٘ٚٔالطبعة:  -الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب  -المحقق: رشيد عبد الرحمن العبيدي 
ىب اإلمام أحمد بن حنبل، الدكتور عبد إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقو عمى مذ (ٕٗ)

 .ٖٖٙ-ٖٖ٘م. صٜٜٙٔىـ/ٚٔٗٔ، الرياض , دار العاصمة،  ٔالكريم بن عمي بن محمد النممة ، ط 
التقرير والتحبير, ابن أمير حاج , أبو عبد ا، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن ينظر  (ٕ٘)

، بيروت ,  ٕدار الكتب العممية , ط ىـ( , دار الكتبٜٚٛالمتوفى: أمير حاج ويقال لو ابن الموقت الحنفي )
 ( .ٖٖ٘ٛ/ٛ, )م ٖٜٛٔ -ىـ ٖٓٗٔ

 .ٖٖٕسورة البقرة : من االية  (ٕٙ)
أحكام القرآن , ابن العربي , القاضي محمد بن عبد ا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيمي المالكي  (ٕٚ)

أحاديثو وعم ق عميو: محمد عبد القادر , دار الكتب العممية ، بيروت, ىـ( , راجع أصولو وخرج ٖٗ٘)المتوفى: 
 ( .٘( )البقرة /ٕٓ٘/ٗم  ) ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔ، ٖط
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 .ٜٛسورة المائدة : اآلية  (ٕٛ)
مجموع الفتاوى , ابن تيمية , تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم بن تيمية الحراني )المتوفى:  (ٜٕ)

, مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية,  الرحمن بن محمد بن قاسم ىـ( , تحقيق عبدٕٛٚ
 . ٖٔ٘م , ص ٜٜ٘ٔىـ/ٙٔٗٔ

 .ٗسورة المجادلة : االية  (ٖٓ)
 .ٖٓٛٔ/ ٗاحكام القرآن البن العربي  (ٖٔ)
 .ٖٓٔسورة النساء :  (ٕٖ)
 .ٛٚسورة االسراء : اآلية  (ٖٖ)
 .ٚٔسورة الروم : اآلية  (ٖٗ)
ر: العرف والعادة في رأي الفقياء. احمد فيمي ابو سنة , دار البصائر لمطباعة والنشر , بيروت , انظ (ٖ٘)

 . ٛص ٔ. مجٕٗٓٓ
مجموعة رسائل ابن عابدين , ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي  ,  (ٖٙ)

 . ٗٔٔ/  ٕء بعض األحكام عمى العرف ,  "نشر العرف في بنا ٕٗٔٓدار الكتب العممية , بيروت , 
 . ٜٓ. ص ٕٓٓٓشباب األزىر , القاىرة  ,  -عمم أصول الفقو  , د. عبد الوىاب بحبلف , مكتبة الدعوة  (ٖٚ)
 . ٓٙص ٜٙٛٔاثر العرف في التشريع االسبلمي , د. صالح عوض , نشر دار االزىر , القاىرة ,  (ٖٛ)
مخالف لو في المفيوم. وأحدىما ينطبق   بين معنى ومعنى آخر،العموم والخصوص المطمق: ىي النسبة  (ٜٖ)

عمى كل ما ينطبق عميو اآلخر من أفراد دون العكس. ضوابط المعرفة وأصول االستدالل والمناظرة: لمميداني 
 .ٚ٘ص

,  ٔالعرف والعادة في رأي الفقياء. احمد فيمي ابو سنة , دار البصائر لمطباعة والنشر , بيروت , مج (ٓٗ)
 . ٖٔ؛ مجموعة رسائل ابن عابدين , ص ٕٗٓٓ

 . ٔٗٛ/  ٕالمدخل الفقيي العام  (ٔٗ)
أصول الفقو وابن تيمية , صالح بن عبد العزيز آل منصور , دار النصر لمطباعة اإلسبلمية ,القاىرة ,   (ٕٗ)

ٔٗٓ٘ – ٜٔٛ٘ ٕ  /ٕ٘ٔ . 
ن عمي بن محمد بن عبد ا إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم األصول , الشوكاني, محمد ب (ٖٗ)

,  ٔىـ( المحقق: الشيخ أحمد عزو عناية, دار الكتاب العربي الطبعة, طٕٓ٘ٔالشوكاني اليمني )المتوفى: 
 . ٕ٘ٙم . صٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔدمشق , 

ىـ( , تحقيق: ٖٛ٘أساس الببلغة , أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار ا )المتوفى:  (ٗٗ)
؛ معجم  ٜٙ/ٕم   ٜٜٛٔ -ىـ  ٜٔٗٔسل عيون السود , دار الكتب العممية، بيروت, الطبعة: األولى، محمد با

 .ٜٔ/٘مقاييس المغة البن فارس 
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 .ٔٚٔ – ٓٚٔسورة البقرة : اآليات  (٘ٗ)
 .ٔٚٔسورة البقرة  : اآلية  (ٙٗ)
ر بن عبد ا السعدي تيسير الكريم الرحمن في تفسير كبلم المنان , السعدي , عبد الرحمن بن ناص (ٚٗ)

م  ٕٓٓٓ-ىـ ٕٓٗٔ,  ٔىـ( , تحقيق عبد الرحمن بن معبل المويحق , مؤسسة الرسالة , طٖٙٚٔ)المتوفى: 
 .ٔٛص

 .ٗٓٔسورة المائدة : اآلية  (ٛٗ)
الجامع ألحكام القرآن ) تفسير القرطبي ( , أبو عبد ا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري  (ٜٗ)

براىيم أطفيش, دار الكتب ٔٚٙالدين القرطبي )المتوفى:  الخزرجي شمس ىـ( , تحقيق: أحمد البردوني وا 
 ٕٔٔ/ٕم  ٜٗٙٔ -ىـ ٖٗٛٔ، ٕالمصرية ,  القاىرة , ط

 .ٗٓٔسورة المائدة : اآلية  (ٓ٘)
تفسير القرآن العظيم )ابن كثير( , أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي  (ٔ٘)
دار الكتب العممية، منشورات محمد عمي بيضون ,  ىـ( , تحقيق محمد حسين شمس الدينٗٚٚلمتوفى: )ا

 .ٕٔٔ/ٖىـ.  ٜٔٗٔ,   ٔبيروت  , ط
  .ٖ٘سورة االنبياء : اآلية  (ٕ٘)
 ٗٚ.سورة الشعراء : اآلية   (ٖ٘)
 .ٖٛٗ/٘تفسير القران العظيم  (ٗ٘)
 .ٙٗٔ/ٙتفسير القران العظيم  (٘٘)
لقرآن , أبو الحسن عمي بن أحمد بن محمد بن عمي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى: أسباب نزول ا(ٙ٘)

 ٗم:  ٕٜٜٔ -ىـ  ٕٔٗٔ، ٕىـ( , تحقيق عصام بن عبد المحسن الحميدان , دار اإلصبلح , الدمام , طٛٙٗ
 .ٜٖٖ/ٖٔمجموع فتاوي ابن تيمية   (ٚ٘)
 . ٛ٘ٔسورة البقرة : االية  (ٛ٘)
ىـ( , المحقق: ٜٔٔعموم القرآن , السيوطي , عبد الرحمن بن أبي بكر، جبلل الدين )المتوفى: اإلتقان في  (ٜ٘)

 .ٜٛ/ٔم .  ٜٗٚٔىـ/ ٜٖٗٔمحمد أبو الفضل إبراىيم , الييئة المصرية العامة لمكتاب , القاىرة ,  
 .ٗ/ٔ.   ٕٕٔٓ,   ٖموسوعة الفقو االسبلمي , د. وىبة الزحيمي , دار الفكر  , دمشق , ط (ٓٙ)

 (ٓٔٙٚبرقم ) ٙ٘ٔ/ٕ( , مصنف ابي شيبة , ٜٛٙٔبرقم ) ٜٛ/ٖصحيح ابن خزيمة  ٔٙ
 (ٗٚٔٔٔ( برقم )ٕٔ/ٖ, مسند احمد ) ٛ٘ٛ( برقم ٖ٘ٓ/ٔصحيح البخاري ) ٕٙ
 . ٙٛسورة النساء : اآلية  ((ٖٙ))
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بن عبد ا روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )تفسير اآللوسي( , شياب الدين محمود  ٗٙ

، ٔىـ( , المحقق: عمي عبد الباري عطية , دار الكتب العممية ,  بيروت , طٕٓٚٔالحسيني األلوسي )المتوفى: 
 .ٜٛ/٘ىـ.  ٘ٔٗٔ

مفاتيح الغيب )تفسير الرازي(; أبو عبد ا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الممقب  ((٘ٙ))
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم   ; ٕٖٔ/٘,  ٜٔٛٔ - ٔٓٗٔبيروت , بفخر الدين الرازي, دار الفكر; 

ىـ( , تحقيق عمي ٕٓٚٔوالسبع المثاني , اآللوسي, شياب الدين محمود بن عبد ا الحسيني األلوسي )المتوفى: 
اد العقل تفسير أبي السعود , إرش ; ٜٛ/٘ىـ   ٘ٔٗٔ، ٔعبد الباري عطية , دار الكتب العممية , بيروت ,  ط

ىـ( , دار ٕٜٛالسميم إلى مزايا الكتاب الكريم , أبو السعود , العمادي محمد بن محمد بن مصطفى )المتوفى: 
 .ٖٔٔ/ٔ ٕٓٔٓإحياء التراث العربي , بيروت , 

ىـ( , ٜٕٚسنن الترمذي , محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )المتوفى:  ٙٙ
براىيم عطوة عوض , شركة مكتبة ومطبعة   ومحمد فؤاد عبد الباقي ,  أحمد محمد شاكر و قتحقيق وتعمي وا 

, باب ما ذكر في فضل السبلم , حديث  ٔ٘/٘م,  ٜ٘ٚٔ -ىـ  ٜٖ٘ٔ، ٕمصطفى البابي الحمبي , مصر , ط
 .(ٜٕٛٙرقم )

 . ٕٓٓسورة البقرة : اآلية  ((ٚٙ))
ناصر الدين أبي الخير، عبد ا بن عمر بن عمي البيضاوي رازي , الشي انوار التنزيل وأسرار التأويل. ((ٛٙ))

 . ٛٚٗ/ٔم( . ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔ,  ) ٔالشيرازي , دار الرشيد ومؤسسة اإليمان, دمشق , ط
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل, أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار ا )المتوفى:  ٜٙ

 .(ٖٔٗ/ٔىـ. ) ٚٓٗٔ,  ٖلعربي ,  بيروت , طىـ( , دار الكتاب اٖٛ٘
, المعجم األوسط ,  سميمان بن أحمد  (  ٜٖٕٕٔروقمو  -رواه أحمد بن حنبل في ) باقي مسند األنصار  ٓٚ

ىـ( , المحقق: طارق بن عوض ا بن ٖٓٙبن أيوب بن مطير المخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 
لم  (,ٙٗٚٗحديث رقم ) ٕٗٔص ٗم. جٜ٘ٛٔىـ / ٘ٓٗٔ عة والنشر , القاىرة ,محمد , دار المعارف لمطبا

يرو ىذا الحديث عن الجريري إال أبو المنذر الوراق ، تفرد بو : سيل بن عثمان ، وال يروى عن أبي سعيد إال 
 بيذا اإلسناد " .

 .(ٚ٘/ٔٔلسان العرب  , ابن منظور  ) ٔٚ
  .ٜٔسورة لقمان : االية  ((ٕٚ))
لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز , أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن ا ((ٖٚ))

ىـ( , تحقيق عبد السبلم عبد الشافي محمد , دار الكتب العممية , ٕٗ٘عطية األندلسي المحاربي )المتوفى: 
  .ٖٔ٘/ ٗىـ.  ٕٕٗٔ,  ٔبيروت , ط

 .(ٖٔٓٚحديث رقم ) ٜٔ/ٔصحيح مسمم,   ٗٚ
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 .ٖ – ٕسورة الحجرات : اآلية  ((٘ٚ))
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عمم التفسير )تفسير الشوكاني( , محمد بن عمي بن محمد  ٙٚ

 .(ٜٖٓٔ/ٔ. )ٕٚٓٓ – ٕٛٗٔ, القاىرة ,  ٗ, ط الشوكاني , المحقق: يوسف الغوش , دار المعرفة 
 .ٚسورة النساء : االية  ٚٚ
 . ٓٛٔة : االية سورة البقر  ((ٛٚ))
بن عاشور , « , تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد»التحرير والتنوير  ((ٜٚ))

ىـ( , الدار التونسية لمنشر , ٖٜٖٔمحمد الطاىر بن محمد بن محمد الطاىر بن عاشور التونسي )المتوفى: 
 .ٛٓ٘/ٖ.   ٜٗٛٔتونس , 

 .باب ما جاء في الوصية لموارث ( ,ٕٓٚٛرقم )سنن ابو داود , حديث  ٓٛ
 .ٔٔسورة النساء : اآلية  ((ٔٛ))
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو وأيامو , صحيح  ((ٕٛ))

بن كثير محمد زىير بن ناصر الناصر , دار ا البخاري , محمد بن إسماعيل أبو عبدا البخاري الجعفي المحقق
, ومسمم  كتاب الفرائض  ٚٚ٘ٗه : كتاب تفسير القرآن , باب يوصيكم ا في أوالدكم  رقم ٚٓٗٔ, بيروت 

 ٕٖٖٓباب : ميراث الكبللة رقم : 
 ٜٕٙ٘( , كتاب الوصايا  , باب ال وصية لوارث , حديث رقم ٖٛٗ/٘فتح الباري شرح صحيح البخاري ,) ((ٖٛ))
 .ٖسورة النساء : اآلية  ((ٗٛ))
العجاب في بيان األسباب, ابن حجر , أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقبلني  ((٘ٛ))

.   ٕٕٓٓ – ٕٕٗٔ  ,   ٔىـ( , تحقيق فواز أحمد زمرلي أبو عبد الرحمن , دار ابن حزم , طٕ٘ٛ)المتوفى: 
,  ىـ(ٜٔٔن السيوطي )المتوفى: ؛ الدر المنثور, السيوطي , عبد الرحمن بن أبي بكر، جبلل الدي ٕٙٛ/ٕ

,  ٔمركز ىجر لمبحوث والدراسات العربية واإلسبلمية , ط تحقيق عبد ا بن عبد المحسن التركي الناشر
ٕٔٗٗ –  ٕٖٓٓ( .ٕ /ٕٗٚ). 

اس أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس المرادي النحوي )المتوفى: الناسخ والمنسوخ ,  ((ٙٛ)) أبو جعفر الن ح 
 .ٕٜٕه.  ٛٓٗٔ، الكويت , ٔ, ط المحقق: د. محمد عبد السبلم محمد , مكتبة الفبلحىـ( ٖٖٛ

معالم التنزيل )تفسير البغوي( , الحسين بن مسعود البغوي أبو محمد , المحقق: محمد عبد ا النمر , دار  ٚٛ
 .(ٕ٘ٚ/ٕم . ) ٜٜٛٔ -ىـ  ٜٓٗٔطيبة  لمنشر ,  , 

 .(ٕٗٔ/ٔلسان العرب ) ٛٛ
 .(ٖٖ/ٔاالصفياني )المفردات ,  ٜٛ
 . ٕٕٙسورة البقرة : اآلية  ((ٜٓ))
 .ٕٕٖ/ٗ, تفسير وابن كثير   ٕٓٚ/ٚٔ, تفسير القرطبي  ٜٙ/ٙالتفسير الكبير لمرازي  ((ٜٔ))
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 .(ٕٗٙ/ٔتفسير البغوي ,) ٕٜ
 , رواه البخاري في الصحيح عن عبد العزيز األويسي ٙ٘ٚٗٔ( حديث رقم ٖٔٛ/ٜالسنن الكبرى البييقي , ) ٖٜ
 .(ٖٖٓ/ٙجم مقاييس المغة , )مع ٜٗ
 .(ٕٖٔ/ٚلسان العرب , ) ٜ٘
 .(ٕٖٗ/ٜفتح الباري شرح صحيح البخاري , ) ٜٙ
 .ٕسورة المجادلة : االية  ((ٜٚ))
أبو القاسم محمود بن  تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل , الزمخشري ((ٜٛ))

  ٜٕٓٓ – ٖٓٗٔ,  ٖىـ( , دار المعرفة , بيروت , طٖٛ٘متوفى: عمرو بن أحمد، الزمخشري جار ا )ال
ٖ/ٕٜ٘. 
 .ٕٚٛ/ٚٔالقرطبي تفسير  ((ٜٜ))

 .(ٖٕٗٔسنن ابو داود , حديث رقم ) ٓٓٔ
 .ـ طمقٔٓٔ: ٘كتاب العين  ٔٓٔ
 .ـ طمقٛٔ٘ٔ: ٗالصحاح  ٕٓٔ
 .ـ طمقٖ٘ٔ: ٖالنياية في غريب الحديث واألثر  ٖٓٔ

 .ٜٕٕسورة البقرة : االية  ((ٗٓٔ))
 .( ، والحديث الذي أشار إليو أخرجو الترمذي في سننو والحاكم في المستدَركٕٙٔ/ٖر القرطبي ) فسيت ٘ٓٔ
 .(ٖ٘ٔ/ٕتفسير اآللوسي , ) ٙٓٔ
 .ٕٖٕسورة البقرة : االية  ٚٓٔ
 .(٘ٗٙٔ/ٗصحيح البخاري )  ٛٓٔ
 .ٖٔٔسورة االعراف : االية  ٜٓٔ
 . . مادة )طير(ٖٕٚٚ-ٖٕٙٚ/ٗلسان العرب" البن منظور ٓٔٔ
 (. ى ٙ٘ٙلمحافظ أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي )ِ٘لما أشكل من تمخيص كتاب مسمم" الُمفيم  ٔٔٔ

 حققو وعمق عميو وقدم لو: محيي الدين ديب مستو، يوسف عمي بديوي، أحمد محمد السيد، محمود إبراىيم بّزال.
 .ٕٙٙم./ٜٜٙٔىـ/ٚٔٗٔ: ٔدار ابن كثير دمشق بيروت، دار الكمم الطيب دمشق بيروت. ط

 .ٕٕٔٙ/ٗشرح صحيح مسمم"  ٕٔٔ
 .ٕٕٔٙ/ٗشرح صحيح مسمم"  ٖٔٔ
 . . مادة ")فأل(ٖٖٖ٘/٘لسان العرب,  ٗٔٔ
(. وطرفو في باب الفأل: ٗ٘ٚ٘أخرجو البخاري في "صحيحو": كتاب الطب: باب الطيرة: برقم) ٘ٔٔ

 (.ٜٜٚ٘)(. واخرجو مسمم في "صحيحو": السبلم: باب الطيرة والفأل وما يكون فيو من الشؤم: برقم٘٘ٚ٘برقم)
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 (.ٜٜٖٔأخرجو أبو داود في "سننو": كتاب الكيانة والتطير: باب في الطيرة: برقم) ٙٔٔ
 .(ٖٙٚ/ٔٔفتح الباري في شرح صحيح البخاري , ) ٚٔٔ

 .ٛٚسورة النساء : من اآلية  ((ٛٔٔ))
, المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول ا صمى ا عميو وسمم )صحيح مسمم(  ((ٜٔٔ))

ىـ( , تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي,  دار إحياء ٕٔٙمسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 
؛ صحيح البخاري , كتاب  ٙٔٔٗ: كتاب السبلم وباب  الطيرة والفأل  رقم  ٜٜٜٔالتراث العربي ,  بيروت , 
 .ٙ٘ٚ٘الطب: باب ال عدوى  رقم 

 .ٙٚٔ/ٗٔ التفسير الكبير لمرازي ((ٕٓٔ))
 .(ٕ٘ٗ/٘تفسير القرطبي , ) ٕٔٔ
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, أحمد بن محمد بن عمي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس  ٕٕٔ

 . (ٓٚٗ/ٕ) ٜٚٛٔبيروت, -ىـ(, المكتبة العممية ٓٚٚ)المتوفى: نحو 
 . ٕٕٛسورة البقرة : االية  ((ٖٕٔ))
بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي  سنن أبي داود , أبو داود , سميمان ((ٕٗٔ))

 ٖٓٗٔ  تحقيق شعيب األرناؤوط وآخرون , دار الرسالة العالمية , بيروت ,  ىـ( , ٕ٘ٚالَسِجْستاني )المتوفى: 
 . , وحسنو االباني ٕٕٔٛ: كتاب الطبلق , باب في عدة المطمقة , رقم  ٜٕٓٓ –

ار( , محمد رشيد بن عمي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بياء الدين فسير القرآن الحكيم )تفسير المنت ٕ٘ٔ
م  ٜٜٓٔىـ( , الناشر: الييئة المصرية العامة لمكتاب , ٖٗ٘ٔبن منبل عمي خميفة القمموني الحسيني )المتوفى: 

(ٕ/ٕٜ٘). 
 .(ٔٔٔ/ٓٔشرح مسمم , ) ٕٙٔ

 .ٖٕٗسورة البقرة :  ((ٕٚٔ))
 .( كتاب االحدادٜٗٗ/ٔبداية المجتيد ونياية المقتصد , ) ٕٛٔ

تفسير أبي السعود , إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم , أبو السعود , العمادي محمد بن محمد  ((ٜٕٔ))
 . ٖٕٙ/ٔ. ٕٓٔٓىـ( , دار إحياء التراث العربي , بيروت , ٕٜٛبن مصطفى )المتوفى: 

 .ٕٓٛٔزوجيا رقم البخاري كتاب الجنائز  : باب احداد المرأه عمى غير  ((ٖٓٔ))
 . ٕٛسورة النساء : االية  ((ٖٔٔ))

 (٘ٓٔ/ٔٔلسان العرب , ) ٕٖٔ
 .(ٜٛٔالمفردات في غريب القرآن , ) ٖٖٔ
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ىـ(, المحقق: ضبطو ٙٔٛكتاب التعريفات, عمي بن محمد بن عمي الزين الشريف الجرجاني )المتوفى:  ٖٗٔ

-ىـ ٖٓٗٔلبنان , الطبعة: األولى –ت وصححو جماعة من العمماء بإشراف الناشر, دار الكتب العممية بيرو 
 .(ٗٚم )ٖٜٛٔ

 . ٜٚٔسورة البقرة : االية  ((ٖ٘ٔ))
 .(ٕٕٚ/ٔتفسير البغوي ) ٖٙٔ
 .(ٚٓٗ/ٔتفسير الكشاف ) ٖٚٔ
 ؛ٜٖٛ: ٔ؛ واإلمام مالك، الموطأ ٓٗٔ: ُٚانظر: النووي، المجموع  ٖٛٔ
 .ٚسورة آل عمران : االية  ٜٖٔ
( ٕ٘ٙٙ(، ومسمم )ٚٗ٘ٗتناب البدع والجدل، وأخرجو البخارّي )( باب اجٚٗأخرجو بيذا الّمفظ: ابن ماجو ) ٓٗٔ

 «.َفِإَذا َرَأْيت الِذيَن َيت ِبُعوَن َما َتَشاَبَو ِمْنُو َفُأوَلِئَك الِذيَن َسم ى ا َفاْحَذُروُىمْ »بمفظ: 
 .ٛ٘سورة الزخرف : االية  ٔٗٔ
(، من ٕٕ٘/ ٘« )مسنده»رف، وأحمد في ( باب ومن سورة الّزخٖٕٖ٘« )تفسير القرآن»خرجو الّترمذّي في  ٕٗٔ

 (.ٖٖٙ٘« )صحيح الجامع»حديث أبي أمامة رضي ا عنو، وحّسنو األلبانّي في 
( ٖٕٓٔ/ ٕ« )العمم»(، ومسمم في ٚٙٗ/ ٕباب ﴿َوُىَو َأَلد  الخَصاِم﴾ )« تفسير القرآن»أخرجو البخارّي في  ٖٗٔ

 (، من حديث عائشة رضي ا عنيا.ٕٛٙٙرقم )
 (.ٔٛٔ/ ٖٔالبن حجر )« لباريفتح ا» ٗٗٔ

 .ٜٖٕ/ٔابن كثير تفسير  ((٘ٗٔ))
 .ٜٖٕ/ٔابن كثير تفسير  ((ٙٗٔ))

 .(ٕٓٗ/ٗٔلسان العرب ) ٚٗٔ
 .(ٓ٘ٔ/ٗتفسير ابن كثير ) ٛٗٔ

 . ٖٓٔ/ٔ؛ اسباب النزول الواحدي  ٗ٘/ٙالطبري تفسير  ((ٜٗٔ))
 .(٘ٔٔ/٘ٔلسان العرب ) ٓ٘ٔ
، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة األولى ، ٕٖٓ/  ٔالتعريفات، عمي بن محمد بن عمي الجرجاني،  ٔ٘ٔ

 ىـ، تحقيق : إبراىيم األبياري.٘ٓٗٔ
 .ٗٗٚ/ٔالتوقيف عمى ميمات التعاريف  ٕ٘ٔ
 .ٗٚٙٔلتحرير والتنوير،  ٖ٘ٔ

 ٔسورة الحجرات : اآلية  ((ٗ٘ٔ))
 (ٖ٘ٙ/ٜتفسير ابن كثير ) ٘٘ٔ
 (ٓٓٗ/ٜأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ,  ) ٙ٘ٔ
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 (ٜٔ-ٛٔاثية , االيات )سورة الج ٚ٘ٔ
 ٓٚ/ٕٕتفسير الطبري  ٛ٘ٔ
 ٓ٘ٔسورة االنعام االية  ٜ٘ٔ
 ٕٛسورة الكيف , اآلية  ٓٙٔ
 ٙٔسورة طو , اآلية  ٔٙٔ
 .ٖ٘ٔسورة النساء اآلية  ٕٙٔ
 .ٛسورة المائدة , اآلية  ٖٙٔ
 .ٖٖٗ/  ٕتفسير ابن كثير  ٗٙٔ
 .ٖٗسورة الفرقان اآلية  ٘ٙٔ
 .ٜٕٚ/  ٘فتح القدير  ٙٙٔ
 .ٖٕسورة القصص اآلية  ٚٙٔ
 .ٕٙسورة ص , اآلية  ٛٙٔ
قال اإلمام النووي حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح, انظر شرح األربعين النووية  ٜٙٔ

, ويريد بصاحب كتاب "  ٖٗٙ/  ٕٓ, وانظر فتح الباري البن حجر ٖٙ/  ٔفي األحاديث الصحيحة النبوية 
سي الشافعي الفقيو الزاىد نزيل دمشق ، وكتابو ىذا ىو كتاب " الحجة " الشيخ أبا الفتح نصر بن إبراىيم المقد

الحجة عمى تارك المحجة " يتضمن ذكَر أصوِل الدين عمى قواعِد أىل الحديث والس نة, انظر جامع العموم 
 .ٖٚٛ/صٔوالحكم ج

 .ٙ٘االية  سورة النساء , ٓٚٔ
 ٖٙسورة االحزاب االية  ٔٚٔ
 ٖٛٛ/ٔجامع العموم والحكم  ٕٚٔ
 ٕٔ/ ٔ, حسنو األلباني, انظر صحيح الترغيب والترىيب ٜٙٔ/ ٕٔداود  سنن أبي ٖٚٔ
 ٙٔٔ/ ٓٔانظر عون المعبود  ٗٚٔ
 .ٓٛٔ/  ٜٔتفسير القرطبي،  ٘ٚٔ
 .ٜٗٔ -ٜٗٔ/  ٔروضة المحبين،  ٙٚٔ
 ٗٔ.سورة المطففين االية  ٚٚٔ
حديث رقم , سنن الترمذي  ٛٚٔتحفة األحوذي , محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري , ص ٛٚٔ
 .( باب ومن سورة ويل لممطففينٖٖٖٗ)

 .(ٕٚصحيح مسمم  حديث رقم ) ٜٚٔ
 .ٓ٘سورة القصص , اآلية  ٓٛٔ
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 .ٖٕسورة الجاثسة ,اآلية  ٔٛٔ
 ٜٔٔ.سورة االنعام , اآلية  ٕٛٔ
 .ٜٖ-ٖٚسورة النازعات , اآلية  ٖٛٔ
 

 

 

 المراجع والمصادر
  القرآن الكريم 

ول الفقو عمى مذىب اإلمام أحمد بن إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أص (ٔ
 الرياض , حنبل، الدكتور عبد الكريم بن عمي بن محمد النممة، دار العاصمة،

  .مٜٜٙٔىـ/ٚٔٗٔ
اإلتقان في عموم القرآن , السيوطي , عبد الرحمن بن أبي بكر، جبلل الدين )المتوفى:  (ٕ

عامة لمكتاب , ىـ( , المحقق: محمد أبو الفضل إبراىيم , الييئة المصرية الٜٔٔ
 .م ٜٗٚٔىـ/ ٜٖٗٔ

, اثر العرف في التشريع االسبلمي , د. صالح عوض , نشر دار االزىر , القاىرة  (ٖ
ٜٔٛٙ. 

أحكام القرآن , القاضي محمد بن عبد ا أبو بكر بن العربي المعافري االشبيمي المالكي  (ٗ
القادر , دار  ىـ( , راجع أصولو وخرج أحاديثو وعم ق عميو: محمد عبدٖٗ٘)المتوفى: 

 .م ٖٕٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔالكتب العممية ، بيروت, الطبعة: الثالثة، 
أبو الحسن سيد الدين عمي بن أبي عمي بن  , اآلمدي ,اإلحكام في أصول األحكام  (٘

  ,ىـ( المحقق: عبد الرزاق عفيفي ٖٔٙمحمد بن سالم الثعمبي اآلمدي )المتوفى: 
 .ىج ٗٓٗٔدمشق  -المكتب اإلسبلمي، بيروت

محمد بن عمي بن محمد  , الشوكاني,إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من عمم األصول  (ٙ
, ىـ( المحقق: الشيخ أحمد عزو عنايةٕٓ٘ٔبن عبد ا الشوكاني اليمني )المتوفى: 
 .مٜٜٜٔ -ىـ ٜٔٗٔ , دمشق , دار الكتاب العربي الطبعة: الطبعة األولى
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د بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار ا أبو القاسم محمو  الزمخشري , اساس الببلغة , (ٚ
 , ٔ, ط دار الكتب العممية، ,ىـ( تحقيق: محمد باسل عيون السود ٖٛ٘)المتوفى: 

 .م ٜٜٛٔ -ىـ  ٜٔٗٔ وتير ب
أصول الفقو وابن تيمية , صالح بن عبد العزيز آل منصور , دار النصر لمطباعة  (ٛ

 .ٜ٘ٛٔ – ٘ٓٗٔاإلسبلمية ,القاىرة ,  
ناصر الدين أبي الخير، عبد ا بن عمر بن  الشيرازي , أسرار التأويل.انوار التنزيل و  (ٜ

 ,  الطبعة األولى دمشق , عمي البيضاوي الشيرازي , دار الرشيد ومؤسسة اإليمان,
 م( .ٕٓٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔ)

أبو عبد ا بدر الدين محمد بن عبد ا  , الزركشي , البحر المحيط في أصول الفقو  (ٓٔ
 . ىـٗٔٗٔىـ( الناشر: دار الكتبي الطبعة: األولى، ٜٗٚشي )المتوفى: بن بيادر الزرك

 «المجيد الكتاب تفسير من الجديد العقل وتنوير السديد المعنى تحرير» والتنوير التحرير (ٔٔ
: المتوفى) التونسي عاشور بن الطاىر محمد بن محمد بن الطاىر محمد عاشور , , بن

 . ٜٗٛٔ نس ,تو  , لمنشر التونسية الدار , (ىـٖٜٖٔ
العمادي , إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكريم , أبو السعود  ,تفسير أبي السعود  (ٕٔ

بيروت ,  –ىـ( , دار إحياء التراث العربي ٕٜٛمحمد بن محمد بن مصطفى )المتوفى: 
ٕٓٔٓ. 

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي  ,تفسير القرآن العظيم )ابن كثير(  (ٖٔ
دار الكتب  ىـ( المحقق: محمد حسين شمس الدينٗٚٚري ثم الدمشقي )المتوفى: البص

 .ىـ ٜٔٗٔ -الطبعة: األولى  بيروت –العممية، منشورات محمد عمي بيضون 
 أبو الزمخشري , التأويل وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف تفسير (ٗٔ

 دار المعرفة ,( ىـٖٛ٘: المتوفى) ا جار الزمخشري أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم
 .ٜٕٓٓ – ٖٓٗٔ الطبعة الثالثة , بيروت -

ابن أمير حاج , أبو عبد ا، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد  ,التقرير والتحبير (٘ٔ
ىـ( الناشر: دار ٜٚٛالمعروف بابن أمير حاج ويقال لو ابن الموقت الحنفي )المتوفى: 

 .مٖٜٛٔ -ىـ ٖٓٗٔعة: الثانية، بيروت ,  دار الكتب العممية الطب الكتب
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محمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه ,   أمير بادشاه ,تيسير التحرير  (ٙٔ
 -ىـ  ٖٔ٘ٔمصر ) -ىـ( الناشر: مصطفى البابي اْلحَمِبي  ٕٜٚالحنفي )المتوفى: 

 .م( ٕٖٜٔ
لرحمن بن ناصر بن عبد عبد ا , السعدي ,تيسير الكريم الرحمن في تفسير كبلم المنان  (ٚٔ

ىـ( المحقق: عبد الرحمن بن معبل المويحق الناشر مؤسسة ٖٙٚٔا السعدي )المتوفى: 
 .م ٕٓٓٓ-ىـ ٕٓٗٔالرسالة الطبعة: األولى 

محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك،  ,سنن الترمذي  -الجامع الكبير  (ٛٔ
الغرب  دار ,ر عواد معروف بشا تحقيق ,ىـ( ٜٕٚالترمذي، أبو عيسى )المتوفى: 

 .ٜٜٛٔاالسبلمي , بيروت , 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ا صمى ا عميو وسمم وسننو  (ٜٔ

 محمد بن إسماعيل أبو عبدا البخاري الجعفي المحقق ,صحيح البخاري  ,وأيامو 
 .هٚٓٗٔمحمد زىير بن ناصر الناصر , دار ابن كثير , بيروت 

أبو عبد ا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن  , ( تفسير القرطبي )ع ألحكام القرآن الجام (ٕٓ
ىـ( تحقيق: أحمد ٔٚٙفرح األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 

براىيم أطفيش  لناشر: دار الكتب المصرية   -ىـ ٖٗٛٔ، ٕ, ط القاىرة –البردوني وا 
 .م  ٜٗٙٔ

)المتوفي   األنصاري أحمد بن محمد ا عبد أبو , يالقرطب, القرآن ألحكام الجامع (ٕٔ
  1985  .ه 1405 , , بيروت  العربي التراث إحياء دار ،,  (هٔٚٙ

عبد الرحمن بن أبي بكر، جبلل الدين السيوطي )المتوفى:  , السيوطي ,الدر المنثور (ٕٕ
مركز ىجر لمبحوث  عبد ا بن عبد المحسن التركي الناشر تحقيق,  ىـ(ٜٔٔ

 .ٖٕٓٓ – ٕٗٗٔ , ٔدراسات العربية واإلسبلمية , طوال
شياب الدين محمود  اآللوسي, روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني , (ٖٕ

عمي عبد الباري عطية , تحقيق ىـ( , ٕٓٚٔلوسي )المتوفى: بن عبد ا الحسيني اآل
 .ىـ ٘ٔٗٔبيروت ,  الطبعة: األولى،  –الناشر: دار الكتب العممية 
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سميمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو , أبو داود  ,سنن أبي داود  (ٕٗ
شعيب األرناؤوط وآخرون , دار  تحقيق  , ىـ(ٕ٘ٚاألزدي الَسِجْستاني )المتوفى: 

 .ٜٕٓٓ – ٖٓٗٔسنة النشر:  الرسالة العالمية , بيروت , 
الميداني  حبنكة الرحمن عبد اني ,الميد والمناظرة ,  االستدالل وأصول المعرفة ضوابط (ٕ٘

 .ٖٜٜٔ – ٗٔٗٔ: النشر سنة دمشق ,   – القمم مؤنس دار حسين: المحقق ,
عادات عربية في ضوء القرآن الكريم  , عبد الفتاح محمد خضر , مجمة معيد االمام  (ٕٙ

 .ىجرية ٕٛٗٔ, الرياض ,  ٔ, ج ٖالشاطبي لمدراسات القرآنية , العدد 
,  شباب األزىر , القاىرة  -م اصول الفقو , مكتبة الدعوة عبد الوىاب خبلف , عم (ٕٚ

ٜٔٛٛ. 
أبو الفضل أحمد بن عمي بن محمد بن  , ابن حجر ,العجاب في بيان األسباب المؤلف (ٕٛ

ىـ( المحقق: فواز أحمد زمرلي أبو عبد ٕ٘ٛأحمد بن حجر العسقبلني )المتوفى: 
 . ٕٕٓٓ – ٕٕٗٔسنة النشر:  ,   ٔالرحمن الناشر: دار ابن حزم ,ط

 .ٜٛٛٔ محمد جمال عمي، دار لقمان، مصر. ,العرف وأثره في األحكام (ٜٕ
 العرف والعادة في رأي الفقياء. احمد فيمي ابو سنة , دار البصائر لمطباعة والنشر , (ٖٓ

 . ٕٗٓٓ,  ٔمج بيروت ,
فتح الباري شرح صحيح البخاري , أحمد بن عمي بن حجر أبو الفضل العسقبلني  (ٖٔ

 .ىجريةٜٖٚٔبيروت،  -دار المعرفة الشافعي الناشر: 

خالد بن عبد ا بن أبي بكر بن محمد , فيارس معجم تيذيب المغة , األزىري  (ٕٖ
الناشر: الييئة المصرية العامة  -الجرجاوي , المحقق: رشيد عبد الرحمن العبيدي 

 . ٕٕٓٔم ص ٜ٘ٚٔالطبعة:  -لمكتاب 
تحقيق:  بن يعقوب الفيروزآبـادي،مجد الدين محمد الفيروزآبادي , القاموس المحيط:  (ٖٖ

, مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر  مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة المؤسسـة
 . م ٕ٘ٓٓ -ىـ  ٕٙٗٔلبنان الطبعة: الثامنة،  –والتوزيع، بيروت 

 القرآن الكريم. (ٖٗ
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 ,ىـ( ٓٛٔ)المتوفى:   عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي أبو بشر , سيبويو الكتاب , (ٖ٘
 . ٜٛٛٔ ,  ٖعبد السبلم محمد ىارون الناشر: مكتبة الخانجي، القاىرة , ط تحقيق

 الجرجاني الشريف الزين عمي بن محمد بن عمي , الجرجاني , التعريفات كتاب (ٖٙ
 الكتب دار , الناشر بإشراف العمماء من جماعة وصححو ضبطو ,( ىـٙٔٛ: المتوفى)

 م.ٖٜٛٔ- ىـٖٓٗٔ األولى: , الطبعة بيروت العممية
 ت( منظور بابن المعروف مكرم بن محمد الفضل أبو , ابن منظور , العرب لسان (ٖٚ

 .ٜٜٜٔلبنان ,  – بيروت دار صادر، ) ه 711
, المجتمع , الدين , التقاليد , بحث في اشكالية العبلقة بين الثقافة والدين والسياسة   (ٖٛ

تقي الدين أبو العباس ابن تيمية ,  , مجموع الفتاوى. ٖٜٜٔعاطف عطية , , بيروت , 
تحقيق عبد الرحمن بن , ىـ( ٕٛٚأحمد بن عبد الحميم بن تيمية الحراني )المتوفى: 

الرياض مجمع الممك فيد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية،  , محمد بن قاسم
 . مٜٜ٘ٔىـ/ٙٔٗٔ ,

ز عابدين مجموعة رسائل ابن عابدين , ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزي (ٜٖ
 . ٕٗٔٓالدمشقي الحنفي  , دار الكتب العممية , بيروت , 

 بن غالب بن الحق عبد محمد أبو: المؤلف العزيز الكتاب تفسير في الوجيز المحرر (ٓٗ
 عبد :المحقق( ىـٕٗ٘: المتوفى) المحاربي األندلسي عطية بن تمام بن الرحمن عبد

 - األولى: بيروت الطبعة – يةالعمم الكتب دار: محمد الناشر الشافي عبد السبلم
 ىـ . ٕٕٗٔ

زين الدين أبو عبد ا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  ,  الرازي, مختار الصحاح  (ٔٗ
ىـ( المحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة ٙٙٙالحنفي الرازي )المتوفى: 

 مٜٜٜٔىـ / ٕٓٗٔالطبعة: الخامسة،  صيدا –الدار النموذجية، بيروت  ... العصرية
. 

( ,  دار الكتب ٛ٘ٗ المتوفيعمي بن إسماعيل أبو الحسن ) , المخصص , ابن سيده  (ٕٗ
 . ٕٔ, المجمد   ٗ, طٖٕٓٓالعممية  , بيروت 
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أستاذ مصطفى أحمد الزرقاء , المدخل الفقيي العام )الفقو اإلسبلمي في ثوبو الجديد(  (ٖٗ
 م.ٜٛٙٔ - ٜٚٙٔ, دمشق  , األديب –مطابع ألف باء  , الطبعة التاسعة

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول ا صمى ا عميو وسمم  (ٗٗ
 ىـ( ,ٕٔٙمسمم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  )صحيح مسمم( ,

 .ٜٜٜٔ,  بيروت –تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي,  دار إحياء التراث العربي 

عرابو , الزجا (٘ٗ إبراىيم بن السري بن سيل، أبو إسحاق )المتوفى: , ج معاني القرآن وا 
بيروت , الطبعة: األولى  –ىـ( , تحقيق: عبد الجميل عبده شمبي , عالم الكتب ٖٔٔ

 .م ٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔ
المعجم الوسيط , شعبان عبد العاطي عطية , احمد حامد حسين , جمال مراد حممي,  (ٙٗ

 .ٕٗٓٓقاىرة : , ال ٗمكتبة الشروق الدولية; سنة النشر , ط
 القزويني محمد بن زكريا بن أحمد الحسين أبو , فارس المغة : بن مقاييس معجم (ٚٗ

 .ٜٜٛٔ,  بيروت ,  ٖمؤسسة الرسالة , ط 395 ))المتوفي 
مفاتيح الغيب )تفسير الرازي(; أبو عبد ا محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي  (ٛٗ

 . ٜٔٛٔ - ٔٓٗٔفكر; بيروت , سنة النشر: الرازي الممقب بفخر الدين الرازي, دار ال
الراغب األصفياني، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف  ,مفردات ألفاظ القرآن  (ٜٗ

ىـ(  تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار القمـم , ٕٓ٘بالراغب األصفيانى )المتوفى: 
 م.ٕٕٓٓ -ىـ ٖٕٗٔ, ٖدمشق، الدار الشامية، بيروت، ط 

مي , د. وىبة الزحيمي , دار الفكر  , دمشق , الطبعة الثالثة ,  موسوعة الفقو االسبل (ٓ٘
ٕٕٓٔ  .  

اس جعفر الناسخ والمنسوخ , أبو (ٔ٘  المرادي يونس بن إسماعيل بن محمد بن أحمد الن ح 
,  الفبلح مكتبة: الناشر محمد السبلم عبد محمد. د: المحقق( ىـٖٖٛ: المتوفى) النحوي
 ه. ٛٓٗٔ األولى، الكويت ,: الطبعة

أبو الحسن عمي بن أحمد بن محمد  )تفسير الواحدي( ,الوسيط في تفسير القرآن المجيد  (ٕ٘
تحقيق وتعميق: الشيخ , ىـ( ٛٙٗبن عمي الواحدي، النيسابوري، الشافعي )المتوفى: 
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  جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسبلمية. -عادل , نشر عمادة البحث العممي 
 .ىـ ٖٓٗٔالرياض , الطبعة: األولى، 
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 احلرف واملهن يف الدولة العربية االسالمية
 د. فينوس ميثم       د. زينة عبد االمير

 الجامعة المستنصرية / كمية التربية االساسية
 

 المستخمص

مف خالؿ تصفحنا كتب التاريخ كالمصادر التاريخية نجد اف نصكص كثير تذكر الحرؼ كالميف 
كرة مختصرة لكننا استطعنا نسمط الضكء عمى في الدكلة العربية االسالمية كجاء اغمبيا بص

بعض الميف االساسية كنتكسع بيا كنمقي الضكء عمييا كبما يظيرىا في ابيى صكرة ، لقد كقع 
اختيارنا عمى دراسة الميف في الدكلة العربية االسالمية لما ليا مف تماس مع الجانب االقتصادم 

لمجتمع العربي االسالمي في تمؾ الفترة ، لممعيشو ، كمف ثـ تككيف صكرة حية لنمط كحياة ا
كمف ابرز الميف التي ال زالت مستمرة كمستمدة الى كقتنا الحاضر ىي التجارة كالزراعة كالرعي 
كالطب كغيرىا مف الميف الميمة ، سكؼ نتطرؽ الييا بشكؿ مكسع كنكضح اىميتيا كدكرىا في 

 المجتمع العربي االسالمي .
 

Abstract  
Through the history books and historical sources we find that many texts 

reminiscent of the trades and professions in the Arab Islamic State 

enriched them in a mixed way, but we were able to highlight some basic 

professions and expand them and shed light on them and shows them in 

the best picture we have signed the study of professions in the Arab state 

I'm HIF a History of the Status of the Recreation of the Status of the 

Status of the Status of the Status of the Status. And explain its 

importance and role in the Arab-Islamic society . 
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 المقدمة :
يعد النشاط االقتصادم في الدكلة العربية االسالمية مف اىـ النشاطات التي ترتبط بحياة االنساف 
بشكؿ مباشر ، كليا تأثير ليس بالقميؿ عمى الجانب السياسي ايضان كالعكس صحيح اذ اف 

ىي حمقة متصمة ترتبط كاحدة  الكضع السياسي لو تأثيره المتبادؿ مع النشاط االقتصادم اذ
 باألخرل .

لقد تـ اختيارنا مكضكع الحرؼ كالميف في الدكؿ العربية االسالمية كذلؾ ألىميتيا كتماسيا مع 
الكضع االجتماعي كالثقافي كالمعاشي لمبشر ، لقد تـ تفصيؿ الميف السائدة في تمؾ الفترة 

ناؾ تشابو بيف االلقاب كالميف التاريخية كاعطيت نبذة مختصرة عف كؿ مينة كىؿ كاف ى
كتكضيح اىـ االسكاؽ االقتصادية ، اما القائميف بيا فمكؿ منيـ كضعو الخاص كالمكاف في 

 الدكلة .
لقد اعتمدت عمى مجمكعة مف المصادر البحثة التعريفية الرصينة التي امدت البحث بمادة غزيرة 

فترة تاريخية معينة ، فمذلؾ اختزلت  مف المعمكمات القيمة ، كالمكضكع كاسع اذ لـ يتـ تحديد
المعمكمات التاريخية لكي نعطي نبذة مبسطة لمقارئ الكريـ عف الحرؼ كالميف في الدكلة العربية 

 كاهلل كلي التكفيؽ االسالمية  .
 

 اواًل : التجارة :

اف ىي مف الميف القديمة التي عرفيا العرب ككانت رحمتا الشتاء كالصيؼ المتاف ذكرتا في القر 
، تشكالف االساس التجارم كالميـ  (1)أليالؼ قريش ايالفيـ رحمة الشتاء كالصيؼ ( الكريـ ) 
 انذاؾ .

الذم سمي صاحب ايالؼ قريش ) دأب  (2)ككاف عمى رأس ىذه الرحالت ىاشـ بف عبد مناؼ 
زة قريش ( ، ككاف يمتقي النجاشي ممؾ الحبشة في رحمة الشتاء فيكرمو ، كبذب الى الشاـ كفي غ

تحديدان في رحتمو الصيفية  كيتكغؿ في عمؽ بالد الركـ فيصؿ الى انقرة كيدخؿ عمى قيصر 
 .(3)فيكرمو 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

962 

كفي نياية القرف الخامس الميالدم اخذت قريش دكر الكسيط بيف الشماؿ كالجنكب كاستفادت مف 
ناؼ مف الصراع بيف الفرس كالركـ كانتعشت تجارتيا بسبب العيكد التي اخذىا ىاشـ بف عبد م

 .(4)الرـك لتأميف طريؽ التجارة ىذه 

 ككانت قريش تمارس التجارة رجاالن كنساءن عمى السكاء فالسيدة خديجة بنت خكيمد زكج رسكؿ اهلل
 ( استعانت قبؿ البعثة بو كبمسيرة غالميا بتجارة البر بيف مكة كالجند )(5). 

مف كيباع في سكؽ حباشة في كاف حكيـ بف حزاـ يتجر بو اذ كاف يجمب مف الجند في الي
 .(6)مكة

عمى عيد الجاىمية كرآل  (7)كاف طمحة بف عبد اهلل التيمي تاجران كحضر يكمان السكؽ في بصرل 
راىبان في صكمعتو يقكؿ : ) سمكا أىؿ ىذا المكسـ افييـ احد مف اىؿ الحـر ( قاؿ طمحة : فقمت 

ابف عبد اهلل بف عبد المطمب كىذا  نعـ انا. فقاؿ : ىؿ ظير احمد . قمت كمف احمد ؟ قاؿ :
شيره الذم يخرج فيو كىك اخر االنبياء كمخرجو مف الحـر كمياجره نخؿ كحره كسباخ كيقكؿ 

( كتبعو ابك بكر فأسرعت فقدمت مكة فكجدت الناس يقكلكف تنبأ محمد بف عبد اهلل االميف )
( : فخرج فقمت لو اتبعت الرجاؿ . فقاؿ ) نعـ ، فدخمت مع ابي بكر () ككاف ابف عـ طمحو

. كمما زاد في نشاط التجارة في المدينة كتفعيميا قدكـ المياجريف مف (8) كأسممت فسر النبي بذلؾ
مكة كىـ االدرل بمينة التجارة  مما ساعدىـ في فرضيا عمى مجتمعيـ الجديد لنيؿ معاشيـ ، 

اـ المياجريف كاالنصار بو ( عندما سئؿ عف كثرة حفظو لمحديث كعدـ المفقد ركل ابك ىريرة )
فقاؿ )) بأف اصحابو مف المياجريف كاف شغميـ االسكاؽ كاف االنصار كاف شغميـ العمؿ في 

 .(9) ارضيـ ((

، ككاف مف اغنياء قريش ، كلما تكلى الخالفة  (11)( يعمؿ بالتجارة اذ كاف بزازا كاف ابك بكر )
 .(11) ترؾ التجارة كاخذ يعيؿ اىمو مف عطائو

( ، فقد طمب مف بعض االنصار عند ىجرتو عمؿ في التجارة عبد الرحمف بف عكؼ ) كممف
 .، ثـ تزكج امرأة مف اىؿ المدينة الى المدينة اف يدلكه عمى السكؽ فاشترل كباع كربح
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( تاجران في الجاىمية كاالسالـ ككاف عنده ماؿ كثير يدفعو الى الناس ككاف عثماف بف عفاف )
 .(12)نصؼ يضاربكف بو عمى ال

( كبعثو الى كممف كاف يعمؿ في التجارة حاطب بف ابي بمتعو كىك مف اصحاب رسكؿ اهلل )
المقكقس صاحب االسكندرية ، اذ كاف يتجر بالطعاـ كترؾ يكـ مات اربعة االؼ دينار كدراىـ 

 . (13)كدار 

 .(14)ككاف عبد اهلل بف ربيعة يتاجر مع اليمف اذ كاف مكسران كذا ماؿ كثير 

( عاممو عمى مصر ، مالؾ بف االشتر النخعي بالتجار كاكصى الخميفة عمي بف ابي طالب )
 .(15)اذا كصفيـ بانيـ مكاد المنافع كاسباب المرافؽ 

 اما في عيد الدكلة االمكية كالدكلة العباسية اىتـ كالة االمر في عيد الخالفة االمكية بأنشاء
 .(16)الرض التي تقاـ عمييا الحكانيت مف الخراج االسكاؽ التجارية ، اذ اعفى االمكيكف ا

 .(17)كانتعشت التجارة كانفتح التجار العرب كالمسمميف مع الكثير مف البمدف كسفنيـ تجكب البحار

كمما ساعد عمى ذلؾ الضريبة التي كانت تجبى مف التجار فيي قميمة نسبيان كال تؤخذ اال مرة 
، ككانت ىناؾ تجارة بيف  (18)ى عند المعابر كالجسكر كاحد في السنة ، ككاف البعض منيا يجب

، (19)البصرة كالككفة كممف زاكال رجؿ اسمو ابراىيـ بف مقسـ كىك كالد المحدث اسماعيؿ بف عميو
، كبيف  (21)، ككانت ىناؾ تجارة لمثياب بيف قطر كالمدينة  (21) كذلؾ في اكاخر خالفة بني امية

بك العالية الرياحي لعبد اهلل عباس انو يشترم مف السكؽ قماشان ، اذا ذكر ا (22)البصرة كالرم 
 .(23)بأثنى عشر درىمان فيجعؿ منو قميصان كعمامة 

ككانت ىناؾ تجارة بالطعاـ داخؿ العراؽ حيث كانت امرأة تسمى اـ قيس تتاجر بيف المدف ككاف 
 . (24)معيا ستكف ثكران تحمؿ الجبف كالجكز 

الى المدينة كىي مالبس فاخرة كغالية الثمف لمحد ( 25)ة تجمب مف ىراة ككاف ىناؾ الثياب اليركي
 .(26)( مف لبسيا خكؼ الفتنة اف امتنع بعض اصحاب النبي )
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 مما يدؿ عمى كجكد التجارة بيف البصرة كاليمف. (28)الثياب اليمنية  (27)كلبس الحسف البصرم 

عمى اياـ العباسييف ، ثـ  (31)كسجستاف ( 29)كتاجر رجؿ اسمو عبيد اهلل السجزم بيف نيسابكر
 .(31)سكف بغداد كعدة المصنؼ مف فقيائيا كمحدثييا 

كامتاز التجار بالثراء عمى اياـ الدكلة االمكية ، مما حدا بالخميفة عمر بف عبد العزيز بأف 
 .(32)يمنعيـ مف العطاء النشغاليـ بتجارتيـ عما يصمح المسمكف ككتب الى بعض عمالو بذلؾ 

 ينسحب ذلؾ الى العصر العباسي اذ كانت التجارة تدر عمى اصحابيا امكالن كبيرة تغنييـ عف ك 
 حاجتيـ لمعمؿ في غيرىا ، اذ كاف لبعض مكالي بني العباس ممف يعممكف بالتجارة كارسؿ الييـ
 احد قادة بني العباس كىك عبد الصمد بف عمي بف عبد اهلل بف العباس احد كالتيـ كعرض عمييـ 

 لعمؿ فقالكا : ) اصمح اهلل االمير نحف قكـ تجار كال حاجة لنا في عمؿ السمطاف فمك اعفيتنا ( ا
فاعفاىـ كاكرميـ ككاف يقاؿ ليـ مكلى آؿ حنيف كىـ داككد بف خالد بف دينار كشميؿ بف خالد 

 (. 33) كيحى بف خالد 

 ثانيًا : الزرعة

 الزرعة في شبه الجزيرة العربية :

كالسيما سكاف الحكاضر الى ممارسة الزراعة ، اذ نجد اف سكاف نجد في  دعت حاجة العرب
حفركا االبار كزرعكا الكركـ كالنخؿ كالفكاكو ، ككذلؾ اىؿ اليمامة التي تمتاز بكثرة العيكف 

 .(34)بزراعة الحنطة كالشعير ، كخيبر ككادم القرل كفدؾ كانت مناطؽ زراعية 

، ككذلؾ القمح كالكـر  (35)كبيرة كبذركا الشعير تحتيا  كفي المدينة زرعكا النخيؿ في مغارس
، ككانت الطائؼ مدينة  (36)كالرماف كالميمكف كالبطيح كبعض الخضر كالسمؽ كالثكـ كالبصؿ 

 .(37)زراعية كثيرة الشجر كالثمر كتزكد مكة بالفكاكو كالبقكؿ 

 .(38)لى جميع البمداف كفي يثرب اىتـ العرب بزراعة النخيؿ ، كحب الباف الذم كاف يحمؿ ا
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 اما مكة فيي ارض جدب ، لكف االثرياء مف قريش كانت ليـ مزارع كبساتيف في الطائؼ ، ككاف 

 ( لما خرج الى الطائؼ يدعكىـ الى االسالـ اغركا عمييـ سفياءىـ كصبيانيـ حتى رسكؿ اهلل )

د عبيدىـ بقطٍؼ منو اخرجكه مف مدينتيـ كألجأه الى بستاف كاف لعتبة بف ربيعة كارسمكا اح
 .(39)( لرسكؿ اهلل )

 تربية الحيوانات : 

تشكؿ الثركة الحيكانية اىمية كبيرة في حياة المجتمع العربي كمنذ القدـ نظران لقمة المكارد كالجفاؼ 
الي يعـ اغمب اراضيو ) فيذا ديكدكس المؤرخ الصقمي في القرف االكؿ ؽ. ـ يصؼ الحضارة 

يتحدث عف االجزاء الداخمية في بالد العرب كيصفيا بأنو يقطنيا جميكران الزاىية في اليمف ، ثـ 
مف العرب الرحؿ كليـ قطعاف كثيرة مف االغناـ كينصبكف مضاربيـ في السيكؿ الكاسعة 

 .(63)كالمنسبطة 

فثمة بداكة في نجد كالحجاز اساسيا الرعي اذ يعيشكف مف منتجات ابميـ كينتشركف بيف الجزيرة 
 .(65). ككاف العرب يربكف الماشية كالخيؿ كاالبؿ كالمعز (64)عراؽ كالشاـ كاليمف كال

( لمعالء بف كأمتازت البحريف بتربية االبؿ كالبقر كاالغناـ استدالالن مف كتاب رسكؿ اهلل )
 كفي اليمف تربى  (66)الحضرمي عاممو عمييا يبيف فيو فرائض الزكاة في االبؿ كالبقر كالغنـ 

 .(67) ( لمعاذ بف جبؿ عاممو عمييا بفرائص الصدقة في المكاشيالنبي )المكاشي ككتب 

( بغمة بيضاء لـ تكف معركفة كفي مصر تربى البغاؿ كقد اىدل المقكقس ممؾ القبط لمنبي  )
 .(68)عند العرب كقد سمكىا دلدؿ 

 ثالثًا : الرعي :

منيا كربما حدثت نزاعات بينيـ قد كاف لكؿ قبيمة مف العرب ارضان ترعى بيا دكابيـ كمياه تشرب 
، ككانت المراعي  (69)( عمى مياىيـ كاراضييـ في ذلؾ ، كلما جاء االسالـ أقرىـ رسكؿ اهلل )
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( . كقد حمى الخميفة عمر )(71)خارج المدينة اذ كانت في احد كالجماء كالغابة كذم الجدر 
( ككاف رسكؿ اهلل ) (71)دقة ارض النقيع في المدينة لخيؿ المسمميف كحمى الزبذة ألبؿ الص

قبؿ ذلؾ ال يحمى اال لمخيؿ الي يغزك بيا اما االبؿ فكاف يتركيا ترعى في الربذة كما حكليا 
 كيمنع 

ككاف الىؿ الككفة مراع ترعى بيا دكابيـ  (72)اىؿ المياه اف ال يمنعكا مف كرد بشرب كمرعى 
مميف عمى احدىـ فكجد راعي أبؿ ( كىك خميفة المسكقد مر الخميفة عمي بف ابي طالب  )

يرعى منائح الىمو كىك يبكي فقاؿ : ) اف بعيران منيا قد تردل فكجأتو بحديدة كذكرت اسـ اهلل 
كاني جئت بمحمو الى اىؿ فأبكا اف يأكمكه كقالكا لـ تذكره ( فقاؿ الخميفة ) كيحؾ اىدم لي عجزه 

 .(73) .. اىدم لي عجزه (

العزيز اباح الحمى لمناس يرعكف اينما شاؤكا اال النقيع فيي  كفي عيد الخميفة عمر بف عبد
 (74)مكقكفو لمدكلة 

 رابعًا : الطب :

 ( ، كقد كاف رسكؿ اهلل ) (75)كىي مف الميف القديمة ، كقد اشتير بيا الحارث بف كمدة الثقفي 
تطبب ( يرسؿ اليو بعض اصحابو اذ مرض فيقكؿ ) انت الحارث بف كمدة اخا ثقيؼ فانو رجؿ ي

، كلما طعف  (76)ككاف يصؼ بعض الثمار يجمعيا كيعامميا ببعض االعشاب ثـ يداكم بيا 
استدعكا لو طبيبان مف العرب ككانت اصابتو في بطنو كسقاه نبيذ التمر  )عمر ابف الخطاب )

 اك الزبيب كلما شرب خرج مف الجرح ، فقاؿ الناس : ذا صديد ، فقاؿ : اسقكه لبنان. كخرج ايضان 
، كقيؿ انو استدعى لو  (77) فعمـ اف الخميفة سيمكت الف امعاءه قطعت فأمر الطبيب اف يكصي

 .(78)طبيباف احدىـ مف بني معاكية بف زيد مف االنصار 

( اذ كاف يبحث لو عف ككاف رجالن مصابان بالحذاـ كاسمو معيقب عمى عيد الخميفة عمر )
 (81)( حجاـ اسمو ابك طيبة في زمف النبي ) . ككاف(79)طبيب كاحضره لو اثناف مف اليمف 

( فاعطاه اجره ، ككاف يقكؿ ىي خير ما تداكل بو الناس ، اذ كاف يحتجـ مف حجـ النبي )
 .(83)كىك يغزك  (82)، كقد احتجـ عبد الرحمف بف خالد  (81) عمو يسمييا ) المغيشة (
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يكـ االربعاء ككاف الناس  ىػػ( كاف يستدعي الحجاـ فيحجمو 179ككذا االماـ مالؾ ) ت 
. كىناؾ اشارة الى تجبير (84)يتعقدكف اف الحجامة ال تبرأ المريض يكـ االربعاء فخالفيـ في ذلؾ 

 .(85)الكسكر

 : النجارة 

كىي مينة معركفة ، فقبيمة الخرزج كاف فرعان منيا اختتف جدىـ بالقدكـ كىك مف آالت النجارة 
ة مف االنصار كانت تعظ رجالن جاء لخطبتيا كتكبخو ككنو ، كذكر اف امرأ (86)فسمكا بالنجار 

( المسجد كاف كلما بنى رسكؿ اهلل ) (87)مشركان ) فكيؼ تعبد آليا صنو عبد بني فالف النجار( 
يخطب عمى جذع ثـ ارسؿ الى المرأة مف االنصار كقاؿ ليا : ) مرم غالمؾ يعمؿ لي اعكادان 

 .(88)بثالثة درجات مف طرفاء الغابة اكمـ الناس عمييا ( فعمؿ لو المنبر 

 : الحياكة 

كقد ذكر ابف سعد معف بف عيسى القزاز تمميذ االماـ مالؾ ، ككاف عنده غالـ يعممكف بالحياكة 
 .(89)يشترم ليـ الحرير كىـ يحكككنو لو فيبيعو 

 

 : الوزان 

، كقد كاف بالؿ يزف  (91)ىك الذم يزف البضائع كاالمكاؿ كالدرىـ كالدنانير اك الذىب اك الفضة 
( كما كاف يزف البي ، ككاف ىناؾ كزاف عمى عيد رسكؿ اهلل ) (91)( الماؿ لرسكؿ اهلل )

(. فقاؿ : مئتي الؼ ( فجرد بيت الماؿ كسأؿ كـ بمغ الماؿ الذم كرد عمى ابي بكر )بكر)
( ، بكر ) فعدكا الماؿ ككجدكه ناقصان فبحثكا عنو ككجدكه في خيشة الماؿ فترحمكا عمى ابي

كربما سمكا الكزاف بالصراؼ النو كاف يزف ليـ الدنانير كالدراىـ ككاف يمتينيا ىالؿ بف ابي 
 .(93)، ككانكا يكنكف بالكزاف اك الصراؼ  (92)حميد الجيني 

  : الحالق 
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مف الميف القديمة التي عرفيا العرب ، اذ كانت تمثؿ شعيرة مف شعائرىـ التي كرثكىا عف ابييـ 
 ( كأقرىا االسالـ .ـ )ابراىي

ق ( كمنعتو قريش حمؽ رأسو كحمؽ اصحابو  6( لما حج عاـ الحديبية ) كقد ركم اف النبي )
( حجـ عامان فحمقو بمنى ابف عـ النبي ) (95)، كذكر اف ابك سفياف بف الحارث  (94)ايضان 

نو حمؽ رأسو بنمى ا (97) (، كركم عف عبد اهلل بف عمر ) (96)كفي رأسو ثؤلكؿ فقطعو كمات 
ككردت  (98)كامر الحالؽ فحمؽ ذراعيو كلما رأل الناس ينظركف اليو . قاؿ : اما انو ليس بسنة 

 .(99)ركايات اخرل عنو اف حمؽ كلـ يكف بمنى 

 : الخياط 

( كاف يعمؿ في بيتو في مينة اىمو ) كاف يخيط عف عائشة ) رضي اهلل عنيا ( اف النبي )
ؿ ما تعمؿ الرجاؿ في بيكتيا ( كفي ركاية ليا ) اف اكثر ما يعمؿ ثكبو كيخصؼ نعمو كيعم

( يعمؿ خياطان كقد كرت اـ  سميـ ) انيا ذىبت لرسكؿ ، ككاف مكلى لمنبي ) (111)الخياطة ( 
( بيدية مف رطب فكجدتو عند ذلؾ الخياط كقد صنع لو طعامان كالخياط جالس يعالج اهلل)

 . (111)صنعتو 

( ابطأ يكمان في الخركج لمصالة كعتذر بأنو لـ يكف لو اال قميصان لخطاب )كذكر اف عمر بف ا
كاحدان فغسمو ، كانو بعد ذلؾ امر خياطان اف يخيط لو قميصان سنبالنيان ، كذكر خياط اخر في 

 . (112)( مف اىؿ الذمة كانو لـ يكف يمبس ما يخيطكنو زمف عمر )

خياط مف اىؿ الككفة في خالفة عمي ابف ابي كذكر اف رجالن اسمو مطرؼ قاؿ ) دخمت عمى 
 (113)( يخيط عنده قطيفة مف فرك الثعالب اك السمكر( فكجدت عمار بف ياسر )طالب )

  : الجزار 

، كذكر احد الركاة كاسمو يحيى بف الجزار كىك  (114)كمعناه القصاب ، الف الجزر يعني الذبح 
كقد اختمؼ فقو ىؿ ركل عف عمي ابف ابي طالب  ، (115)مكلى لبني بجيمة ، ككاف ابكه جزاران 
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( اـ ال فأثبت ذلؾ بانو عاش طفكلتو في عيد الخفاء الراشديف كبقية حياتو تككف عمى عيد )
 .(116)بني امية 

 : الخباز 

 كىي حرفة اك مينة امتينيا سكاء كاف عبدان مممككان اـ خادمان حران اـ بائعان لمخبز .

، قد عمؿ خبازان عند احد العمماء التابعيف كىك  (117)رك بف ميمكف فقد ذكر اف رجالن اسمو عم
، كعقممة ىذا تكفي سنة  (119)، كقد بقى يخبز عشرة سنيف عنده  (118)عمقمة بف قيس النخعي 

 .(111)ىػ( ام عاش اخر حياتو في زمف بني امية  62)

قة مالية فذىب الى كفي زمف بني العباس ذكر الكاقدم كىك شيخ ابف سعد انو اصابتو ضائ
الرشيد كالبرامكة فاعطكه ماالن كامركا باعداد منزؿ لو بالقرب منيـ كاف يشتركا لو جارية تخدمو 

 .( 111) كغالمان خبازان كاثاثان كمتاعان 

 

 

 : القين 

( ممف امتيف ىذه المينة كىك خباب بف ، كذكر اف رجالن مف اصحاب النبي ) (112)ىك الحداد 
 .(114) ، ككاف عبدان المرأة مف قريش بمكة اسميا اـ انمار () (113)االرت 

 : الخدم 

كاالخر اسماء ابني الحارث كانا  (115)( رجميف مف بني اسمـ احدىما اسمو ىند خدـ النبي )
ككاف عميو الصالة كالسالـ عنده اربعة  (116)( يخدمانو كال يفارقاف بابو ىما كانس بف مالؾ )
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كرضكة  (117)ف يخدمف في بيكتو كىف سممى اـ رافع كاالخرل خضرة مف النسكة اعتقيف كخم
 بنت سعد .( 119)كميمكنة  (118)

امرأة زيد بف حارثة اعتقيا كظمت تخدمو كزيد بف حارثة،  (121)( اـ ايمف كممف خدـ النبي )
مكاله  (123)شقراف كسفينة  (122)كصالح  (121)ككذلؾ ابك كبشة كرجؿ اخر اسمو انسو 

 .(126)كغالـ اسمو فدعـ قتؿ في كادم القرل (125)كرباح كيسار ككانكبيا كابك رافع  (124)فكثكبا
كاف طمحة بف عبيد اهلل كىك مف بني تميـ ال يسمع برجؿ مف عشيرتو لـ يكف عنده خادـ اال 

 .(127)اخدمو 

ى ( تشكره عمكقد كتبت فاطمة بنت الحسيف ) عمييـ السالـ ( الى عمر بف عبد العزيز )
 . (128)صمتو ليـ كارجاع بعض حقكقيـ ) يا أمير المؤمنيف لقد خدمت مف كاف ال خادـ لو ( 

 : الخارص 

ماخكذ مف الخرص كىك الظف كىك مف يحرز ما عمى النخمة مف رطب اك امر كمف العنب زبيبان 
،  (131)م ، كاكؿ مف عمؿ بيا عبد اهلل بف ركاحو االنصار  (129)، ام الذم يقدر تقديران بالتجربة 

 .(131) ( يرسمو الى خبير يخرص الى اف قتؿ في مؤتوككاف رسكؿ اهلل )

 : الكاتب 

( فداء كؿ اسير ال ككاف عددعـ قميالن اكؿ االسالـ ، كفي معركة بدر تحديدان جعؿ النبي )
 . (132)يستطيع فداء نفسو تعميـ عشرة مف صبياف المدينة 

( اذ احتاج اـ ؿ حرفة اك مينة الىميا ، اذ كاف النبي )ككانت الكتابة في اكؿ االسالـ ال تمث
 (133)يكتب ارسؿ الى احد اصحابو ممف يجيد الكتابة كممف كاف كاتبان في زمنو ابي بف كعب 

ثـ صار زمف الخمفاء الراشديف منية يرتزؽ منيا عند الخميفة  (134) كسعد بف ربيع االنصارم
( كاف لو كتاب في خالفتو كىك عبيد ف ابي طالب )كالكالة كالقضاة كاصحاب الخراج فعمي ب
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، ككاف زياد بف ابي سفياف المعركؼ زياد بف ابيو  (135)( اهلل بف ابي رافع مكلى رسكؿ اهلل )
 .(136) كاتبان البي مكسى االشعرم

كلـ تككف الكتابة مقتصرة عمى الدكلة بؿ تعدت الى كثير مف الفقياء كالمحدثيف كغيرىـ اذ كاف 
الفقيو  (137)يـ كتابان باالجرة يستنسخكف ليـ الكتب كيممكف عمييـ ككاف لميث بف سعد لدي

كمصنفنا محمد بف سعد كاف كاتبان  (139) بف صالح الجيني (138)المصرم كاتبان اسمو عبد اهلل 
 .(141)عند شيخو الكاقدم 

 
  : القافة 

كتعترؼ العرب ليـ بذلؾ ككاف عمر ىك الذم يميز االثر ، كامتاز بنك مدلج كبنك اسد بيا كتقر 
 .(141)( قافان بف الخطاب )

المدلجي فانو قد شؾ  (142)( رجؿ اسمو مجزز كممف اشتير بيذه المينة في زمف النبي )
الناس في نسب اسامة بف زيد الى ابيو ككف زيدان كاف ابيض الكجو كاسامو اسكد الكجو كافطس ، 

ت رؤكسيما بقطيفة كبدت اقداميما فابصرىما القافو مجزز فجيء باسامة كزيد فناما سكية ثـ طي
 (143)( بيتو تبرؽ اساريره فرحان فقاؿ ) اف ىذه االقداـ بعضيا مف بعض ( فدخؿ رسكؿ اهلل )

 .(145)القاضي فاقان  (144)ككاف شريح 

 : الخازن 

ـ مف غمة اك ىك اميف الماؿ الخاص باالفراد  ، اذ اف اغمب االغنياء يجعمكف مف يحفظ امكالي
بضاعة نقكد ، ككاف لطمحة بف عبيد اهلل حازف ، كجدكا عنده لما قتؿ طمحة الفا الؼ كمئتا الؼ 

، كلمبرامكة خازف اك اكثر ، ككانكا اذا ارادك اف يصرفكا كتبكا اليو برقعية تبيف كمية  (146)درىـ 
 .(147)الصرؼ كالجية المصركؼ الييا 

 : القراظ 
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و الحديث ) اتى بيدية في اديـ مقركظ ( ام مدبكغ بالقرظ كىك كرؽ كمن (148)يعني الدباغ 
 .(151)، ككاف في زمف التابعيف رجؿ يمنيف ىذه المينة اسمو ابك عبد اهلل القراظ  (149)السمـ

 : المؤدب 

كقد شاعت ىذه المينة في اكاخر خالفة بني امية كخالفة بنك العباس ، فقد ذكر ابف سعد اف 
 . (152)( كاف يؤدب زمف عمر بف عبد العزيز ) (151) القاسـ بف مخيمر

ركاية كتب محمد بف اسحاؽ صمحب السيرة كاف  (153)ككذا كاف سممة بف الفضؿ بف االبرش 
 . (154)مؤدبان كمف بني العباس 

  : الصواغ 

 كالصياغة مف الميف القديمة التي زاكليا الييكد كال سيما بنك (155) اك الصائغ ىك صانع الحمي 
( كقد نزؿ فيو حكيـ ، ككاف في المدينة زقاؽ خاص لمصكاغيف في زمف الرسكؿ ) (156) قينقاع

 (158) لما ىاجر لممدينة (157)بف حزاـ 

 

 . 

 : التمار 

كينسب الى مف يبيع التمكر كقد عمؿ بيذه المينة عدد ذكرىـ ابف سعد كمنيـ الخطاب بف 
كىك  (161)ككذلؾ محمد بف صالح التمار (161)بف دينار التمار كىك احد االنصار  (159)صالح

 . (162)احد الركاة كمف طبقة الذم قبمو 

 : الخواص 
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( ، كىك الذم يعمؿ السالؿ كالحصراف مف خكص النخؿ ، كقد اشتير بيا سمماف الفارسي )
( عمى المدائف كىك امير كاف يأكؿ مف كسب يده كقد كاف عامؿ الخميفة عمر بف الخطاب )

كؿ يكـ خكص بدرىـ فيبيعو بعد صنعو بثالثة دراىـ ، درىـ يشترم بو خكص لعمؿ ، فيشترم 
 . (163)اليـك االتي كدرىـ ينفقو عمى نفسو كدرىـ يتصدؽ بو 

  ل :االغز 

كىك صانع الخيكط مف الصكؼ اك القطف ، كليـ قكانيف كسنف خاصة في المينة ، فكانكا اذا 
 .(164)يـ الخاصة بيـ في الحاكمة عمييـ اختصمكا الى القضاة كالقاضي شريح جعؿ سنن

  : الفراء 

 .(166)الفراء اك كالده  (165)كىك الشخص الذم يبيع الفرك ، كينسب الى ىذه المينة داكد بف قيس 

 : الغواص 

بالنظر الحاطة جزيرة العرب بالبحار كاف امران طبيعيان اف يمتيف ىذه المينة بعض الناس كما 
( اباح جاف كالعنبر كقد ذكر ابف سعد اف عمر بف عبد العزيز )جاء مف ذكر المؤلؤ كالمر 

 . (167)لمناس الغكص 

  : حفار القبور 

( حفاراف يسمةل مف يمنيف ىذه المينة بالحفار اك القبار ، ككاف في المدينة زمف النبي )
  (169)كاخر مف قريش ىك ابك عبيدة الجراح (168)احدىما مف االنصار كىك ابك طمحة االنصارم 

( ( ارسمكا اليو فكجدكا االنصارم في بيتو كلـ يجدكا ابك عبيدة )، كلما تكفي رسكؿ اهلل )
 . (171)( فحفر ابك طمحة قبر رسكؿ اهلل )

  : الكري 
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ىك العمؿ باالجرة ، كيطمؽ عمى الرجؿ الذم يذىب مع القكافؿ لتحميؿ البضائع كاطعاـ الدكاب 
ككصؼ مينتو بشكؿ مفصؿ ، بأنو كاف يذىب معيـ في  (171)( ، كقد عمؿ فييا ابك ىريرة )

 .(172)السفر ، ككاف يسكؽ ليـ الدكاب اذا ركبكا كيخدميـ مقابؿ طعاـ بطنو 

  : الطيالسي 

نسبة الى بيع الطيمساف ، كىك نكع مف الثياب ، كقد عمؿ فييا ابك داكد كسميماف بف داكد 
 .(174)، كىك احد شيكخ ابف سعد  (173)الطياليسي 

  : البتي 

ابف جرمكز ( 176) ، كقد ذكر ابف سعد اف عثماف بف سميماف( 175)البت كساء غميظ جمعو بتكب 
 . (177)مكلى بني زىرة كىك فقيو مشيكر كاف يبيع البتكب 

 : الوراق 

ىك الشخص الذم يقكـ ببيع مستمزمات الكتابة كممف امتينيا محمد بف سعد الثقفي الكراؽ ، 
 . (181)الكراؽ  (179) ، ككذلؾ مطر بف طيماف الخراساني (178)العباس  عاش في خالفة بني

 : العنقزي 

كمف عمؿ بيذه المينة عمرك  (181)نسبة الى العنقز كىك نكع مف الريحاف يسمى ) المرزنجكش ( 
 . (183)، الذم عاش في صدر خالفة بني العباس  (182)بف محمد العنقزم 

 : الحذاء 
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( 184)كلمحذائيف سكؽ خاص في البصرة ، يتردد الى ىذا السكؽ كيجمس فيو خالد بف ميراف 

كىك مف كبار عمماء الحديث ، تكفي زمف المنصكر سنة  –بخالد الحذاء  –فسمي 
 .(185)ق(141)

  : الدهقان 

رئيس ، كلكف اغمب استعماالت العرب لو بمعنى  (186) كىي كممة فارسية تعني المزارع اك القركم
المزارعيف اك القرية ، كالمعركؼ اف ارض العجـ اصبحت في زمت الخميفة عمر بف الخطاب 

( ارضان خارية يعمؿ بيا اصحابيا االصميكف كليـ مسؤكلكف عنيـ اماـ عامؿ الخميفة اك )
( مر عمى صاحب الخراج اطمؽ عمييـ الدىاقف. كذكر ابف سعد اف الخميفة عمر بف الخطاب)

 . (187)اؽ كاف دىقانان رجؿ اسمو يت

 : الدهان 

( 188) نسبة الى بيع الدىف كيسمى الزيات اك السماف ، كممف اشتير بيا رجؿ اسمو صالح 

 . (191)، كاخر اسمو ابك أمية الدىاف  (189)الدىاف 

 : الخراز 

 ف كىك الذم يقكـ بخرز الجمكد كالحقائب كالسيكر كالقرب ، كقد عمؿ بيذه المينة عبد اهلل بف عك 

 ـ ( . 846 –ق 232 –ـ  841 –ق 227) (191) زمف الخميفة العباسي ) الكاثؽ (

 كىناؾ بعض الميف يتقاضى اصحابيا اجران مف بيت الماؿ كتعد كظائؼ حككمية منيا :

  : القاضي 
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) كاف النظاـ السياسي كاالجتماعي قائمان عمى اساس القبيمة في الجتمع العربي قبؿ االسالـ ( ، 
ايجاد سمطة تشريعية بؿ سادت العادات كالتقاليد ككانكا يتحاكمكف الى شيكخ اك كياف مما عرقؿ 

 . (192)اك عرافيف كرما لـ يمتزمكا بتنفيذ تمؾ االحكاـ ( 

كبعد ظيكر الدعكة االسالمية ككضع المبنات الرئيسة لبناء الكياف االدارم لمدكلة اىتـ رسكؿ 
( قاضيان عمى  قضاء اذ ارسؿ عمي بف ابي طالب ) ( كمف بعده الخمفاء الراشديف بالاهلل)

،كعمؿ بعده الصحابة مثؿ ما عمؿ عميو الصالة كالسالـ ( 193)اليمف كىك اكؿ قاٍض في االسالـ 
  (194) يجعؿ في كؿ مصر يفتحو المسممكف قاضيان (  ) ، كىذا الخميفة عمر ابف الخطاب 

عمؿ لعمي بف ابي  (195)، فشريح القاضي  ككاف القاضي يتقاضى اجران عف عممو ليعيؿ عيالو
 . (196)( ككاف يرزقو خمسمائة درىـ طالب )

 
  : الجمواز 

ماذخكذة مف الجمز كىك السير مف الجمد اك السكط كفي الحديث ) ام احب اف اتجمؿ بجالز 
، كالجمكاز ىك الرجؿ الذم يحمؿ السكط اك العصا عند السمطاف اك القاضي  (197)سكطي ( 

ة الحدكد اك الحماية اك ضبط االمف كالنظاـ ، ككاف ال يفعؿ شيئان اال بامر مف يعمؿ ألقام
بأمرتو ، كربما يحاسب اذا تجاكز عمى احد ظممان كعدكانان ) كلمقاضي شريح جمكازان ضرب رجالن 

 . (198)بسكط فاقادة منو كأمر الرجاؿ اف يضرب الجمكاز بسكط ( 

 

 

  : السجان 

، كيرد ذكر ىذه المينة عند ابف سعدفي ترجمةعبداهلل بف كىك القيـ عمى السجف
 ( )(199)الحسف
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عندما كاف مسجكنان في سجف المنصكر فمات كأمر الساف احمد اقربائو اف يخرج فيصمي 
 . (211)عميو

 : المصدق 

( تكلى ىذه المينة رجؿ يدعى ابك ، كفي زمف الرسكؿ ) (211)كىك المعنى بجمع الصدقات 
، ككذلؾ اىباف بف  (213) كما تكالىا لعمر كعثماف ) رضي اهلل عنيما ( (212) عبس بف جبر

 .( 214)( عمى قبائؿ كمب كبمقيف كغساف االككع الصحابي يتكلى الصدقات لمخميفة عثماف )

  : الشرطة 

تعني النخبة مف اصحاب السمطاف الذيف يستقدميـ عمى غيرىـ مف جنده كالنسبة الييا 
( ، ثـ صر عمى كالشرطي عند النبي ) (216)يس بف سعد بف عبادة ، ككاف ق (215)شرطي

 (219)شرطي اسمو ابك العكاـ (218). كلمحجاج بف يكسؼ  (217)( الشرطة لعمي بف ابي طالب )
 . (211)حكشب 

  : الرشك 

كىك الذراع ) المساح ( الذم يقيس مساحة االرض كيسمى في كؿ االمصار ذراع لكؿ اىؿ 
 . (211)رشؾ كىي كممة فارسية البصرة يسمكنو 

، كقد مسح يزيد ىذا ارض  (213)الرشؾ كىك يزيد بف ابي يزيد الضبعي  (212)اشتير بيا يزيد 
 . (214)مكة ثـ ارسؿ اليو الحجاج فمسح البصرة 

  : العشار 

 كقد يسمى العشار ، كرد ذكره في عصر ما قبؿ االسالـ ، اذ كاف شيكخ العشائر ياخذكف ربع
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رمو االسالـ ، كلكف بقى يطمع عمى زكاة الحبكب فيما سقى عمى المطر ككذلؾ يؤخذ العشر فح
 قكلو( 216). كقد ركل ابف سعد عف ابي العالية الرياحي (215)مف امكاؿ اىؿ الذمة مف التجارات 

 ، لما يصاحب ىذه المية مف الجكر كالظمـ .( 217)) لك مررت بباب عشار ما شربت ماءه (  

 : الوالي 

امير المصر كالمعيف مف الخميفة ، ككاف الكالي يتقاضى اجران فعمرك بف العاص يتقاضى  كىك
 . (218)( مف بيت الماؿ ككنو اميران عمى مصر مائتى دينار يدفعيا لو الخميفة عمر )

  : المحتسب 

 (219) ماخكذة مف الحسبة كىي االمر بالمعركؼ اذا ظير تركو كالنيي عف المنكر اذا ظير فعمو

كاف محتسبان عمى االكزاف  (221)كقد ذكر ابف سعد اف عاصمان بف سميماف االحكؿ  ،
 .(221)كالمكاييؿ

  : المؤذن 

لـ يكف المؤذف في بداية عصر صدر االسالـ يتقاضى مرتبان اذ كاف يعمؿ لكجو اهلل كما فعؿ 
بف ، كعرؼ لعمر  (222)( كىك اكؿ مف رفع االذاف ( مكلى ابي بكر )بالؿ الحبشي )

كذكر ابف سعد اف  (224)، كقد سكف البصرة بعد ذلؾ  (223)( مؤذف اسمو ) االقرع ( الخطاب )
 . (225)لعمر بف عبد العزيز ثالثة عشر مؤذنان يتناكبكف االذاف كيرزقكف مف بيت الماؿ 

 

 نتائج البحث :

 ئج منيا :مف خالؿ دراستنا لبعض الميف لمدكلة العربية االسالمية تكصمنا الى عدة نتا -
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اف ىذه الميف الزالت مستمرة الى كقتنا الحاضر فيي االساس في التنمية االقتصادية لممجتمع 
 العربي االسالمي .

 يجب عمينا كباحثيف التعمؽ كالتطرؽ بشكؿ تفصيمي لمعرفة االنكاع االخرل مف الميف . -
مجتمع كالحياة العامة في االىتماـ بما اندثر مف ىذه الميف بأنيا تمثؿ المبنة االساسية لم -

 المجتمع العربي االسالمي.
 

 الهوامش :

 . 2،  1 سكرة قريش ، االيتاف : .1
( كانما قيؿ لو ىاشـ النو اكؿ (ىاشـ بف عبد مناؼ : كاسمو عمرك كىك جد النبي  .2

، كانظر : ابف االثير ، الكامؿ 34،ص 1مف ىاشـ الثريد لقكمو بمكة . ابف سعد ، الطبقات ، ج
 .16،ص2ريخ ، جفي التا

 .34، ص1ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .3
 .213احمد الشريؼ ، مكة كالمدينة في الجاىمية كعيد الرسـك ، ص .4
 .169ص 2د : بمدة مف مخاليؼ اليمف الثالثة ، الحمكم ، معجـ البمداف ، ججنال .5
 .281، ص 2؛ الطبرم ، تاريخ ، ج 513،ص 8ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .6
 .441،ص 1بة حكراف مف اعماؿ دمشؽ ، الحمكم ، معجـ جبصرل : قص .7
 .114نص 3ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .8
؛  2؛ الذىبي ، سير اعالـ النبالء ، ج 428،ص 4ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .9

 .595_594ص
 .249ابف قتيبة ، عيكف االخبار ، ص .11
 .، طبقة القاىرة  432، ص 3؛ الطبرم ، ج 98، ص 3ابف سعد ، ج .11
 .34، ص 3المصدر نفسو ، ج .12
 .61،ص 3المصدر نفسو ،ج .13
 .74_73،ص 1االصفياني ، االغاني ، ج .14
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؛ ابف ابي الحديد ، شرح نيج البالغة ،  63ابف حمدكف ، ، تذكرة ابف حمدكف ،ص .15
 .83، ص17ج

 .32،ص 7ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .16
 .117_116االعظمي كالكبيسي ، دراسات في التاريخ ، ص .17
 .477،ص 8؛ انظر ابف سعد ، الطبقات ، ج 612ـ ، االمكاؿ ، صابف سال .18
 مرت ترجمتو انفا في الفصؿ االكؿ . .19
 .161، ص 7ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .21
 .176، ص 3المصدر نفسو ، ج .21
الرم : مدينة كبيرة كثيرة الخيرات كالفكاكو ، بيف نيسابكر كقزكيف ، فتحت زمف  .22

ق( كالنسبة الييا الرزام عمى غير قياس ، 21) الخميفة عمر بف الخطاب كذلؾ سنة
 .116، ص 3الحمكم ، معجـ ، ج

 .58، ص 7ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .23
 .477،ص 8نفسو ، ج المصدر .24
ىراة : مف كبريات مدف خرساف كثيرة المياه كالفكاكة كالخيرات ، الحمكم ، معجـ ،  .25

 .296،ص 5ج
 .399،ص 4ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .26
حسف بف ابي الحسف البصرم : احد عمماء التابعيف ، كرل عف جمع مف الصحابة ال .27

 .165،ص1. ابف حجر ، تقريب التيذيب ، ج ق( كقد قارب التسعيف مف عمره111)ت
 .89،ص 7ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .28
نيسابكر : كىي مدينة عظيمة مف بمداف الشرؽ بينيا كبيف الرم مائة كستكف فرسخا  .29

( عدد كبير مف فضالء العمماء ، كىي كثيرة الخيرات ، فتحت زمف عثماف) اخرج مني
 .331،ص 5الحمكم ، معجـ ، ج ق( ،31سنة )

قع جنكب ىراة كىي ذات رماؿ كسباخ الرياح اف : ناحية كبيرة كبالد عظيمة تسجستن .31
عمى طكاحيف تديرىا الرياح . الحمكم ،  فييا ال تسكف كاغمب طحنيـ في تمؾ البالد 

 .191،ص 3معجـ ، ج
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 .178،ص 5ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .31
 .297_296،ص 5المصدر نفسو ، ج .32
 .297_296،ص 5المصدر نفسو ، ج .33
ياسيف ، نجماف ، تطكر االكضاع االقتصادية في عصر الرسالة كالراشديف ، )  .34

 .41( ، ص1988المكصؿ ، بيت المكصؿ ، 
 .29،ص 7ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .35
 .356د الشريؼ ، مكة كالمدينة ، صد. احم .36
 .41نجماف ياسيف ، المرجع السابؽ ، ص .37
 .41المرجع نفسو ، ص .38
 .91، ص 2ابف االثير ، الكامؿ في التاريخ ، ج .39
 .37نجماف ياسيف ، تطكر االكضاع االقتصادية ، ص .41
 .117،ص 2،ج 4كؿ ديكرانت ، نشأة الحضارة )عصر االيماف ( ، مج .41
 .127،ص 1، ج ابف سعد ، الطبقات الكبرل .42
، ابك داكد، سميماف بف االشعث)ت 128، ص 1ابف سعد ، المصدر نفسو ، ج .43

 113، ص 2مجمد ، ج 4( ، 1985ىػ( ، السنف ، )بيركت ، دار الجيؿ ، 272
،  1؛ ابف القيـ ، زاد المعاد ، ج 126، ص 1ابف سعد ، المصدر نفسو ، ج .44

 .34ص
 .488،ص 4/ج139،ص 1ابف سعد ، المصدر السابؽ ، ج .45
 .243،ص 1المصدر نفسو ، ج .46
 .163،ص 3المصدر نفسو ، ج .47
 .8، ص5المصدر ، ج .48
 .476،ص 6ينظر : ابف سعد ، الطبقات ، ج .49
 .169،ص 5المصدر نفسو ، ج .51
( في الحارث بف كمدة : بف عمرك الثقفي ، اسمـ مع اىؿ الطائؼ ككمـ الرسكؿ ) .51

قاء اهلل ، ابف االثير ، عبد لو ىرب منو كىك ابك بكره )رض اهلل عنو ( فقاؿ ىؤالء عت
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ق( ، اسد الغابة في معرفو الصحابة ، )بيركت ، 631عمي بف محمد الجزرم ، ) ت ، 
 .413،ص 1دار الفكر ، د.ت( ، ج

 .78،ص 3ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .52
 .78،ص 3المصدر نفسو ، ج .53
 .185، ص3المصدر نفسو ، ج .54
 .378، ص4المصدر نفسو ج .55
النصار ، اختمؼ في اسمو ، ، ابف حجر ، االصابة ، ابك طيبة الحجاـ : مكلى ا .56

15.6. 
 .216،ص 1ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .57
عبد الرحمف بف خالد : بف الكليد المخزكمي ، يقاؿ صحبو كليست لو ركاية عف  .58

ق( . 46( ، شيد فتكح الشاـ مع ابيو ، ككاف يغزك الركـ زمف معاكية )مات النبي )
 .695صابف حجر ، االصابة ، 

 .218،ص 1ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .59
 .291ص 5المصدر نفسو ، ج .61
ديكرانت ، كؿ ، قصة الحضارة ) عصر االيماف ( ، ترجمة محمد يدراف ، )القاىرة ،  .61

  .117، ص 2،ج 4( ، مج 1949مطبعة لجنة التاليؼ كالنشر ، 
 .253،ص 3المصدر نفسو ، ج .62
 .447،ص 4المصدر نفسو ، ج .63
 .122،ص 1ج المصدر نفسو ، .64
 .317،ص 5المصدر نفسو ، ج .65
 .323،ص 2ابف حجر ، تقريب التيذيب ، ج .66
 .488،ص 8ابف سعد ، الطبقات ، ج  .67
ىالؿ بف ابي حميد الحيني : مكالىـ الكزاف اك الصراؼ ، ككفي ، ثقة ، خرج لو  .68

البخارم كمسمـ في صحيحييما ، كعاش زمف بنك امية ، كلـ تذكر سنة كفاتو . ابف 
 .323،ص 2قريب ، جحجر ، الت
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 .521، ص 6/ج421،ص 6ابف سعد ، الطبقات ، ج .69
 .312، ص 2ابف سعد ، الطبقات ، ج .71
( كاخكه مف الرضاعة اسمـ ابك سفياف بف حارث بف عبد المطمب ، ابف عـ النبي ) .71

ق( في خالفة عمر )رض اهلل عنو( . ابف حجر ، 15في فتح مكة ، تكفي في )
 .1486االصابة ، ص

 .346، ص4طبقات ، جابف سعد ، ال .72
عبداهلل بف عمر : بف الخطاب العدكم القرشي ، اسمـ بمكة ، كىاجر كىك ابف عشر  .73

ق( . ابف حجر ، 84( معركة الخندؽ ، تكفي سنة )سنيف ، اكؿ مشاىدة مع النبي )
 .818االصابة ، ص

 .395،ص 4ابف سعد ، الطبقات ، ج .74
 .396،ص 4المصدر نفسو ، ج .75
 .176،ص 1المصدر نفسو ، ج .76
 .448،ص 8المصدر نفسو ، ج .77
 .176،ص 3المصدر نفسو ، ج .78
 .136،ص 3المصدر نفسو ،ج .79
 .267،ص 1ابف االثير ، النياية ، ج .81
 .516،ص 6ابف سعد ، الطبقات ، ج .81
 .191،ص 1ابف حجر ، تيذيب التيذيب ، ج .82
ق( اك بعدىا ، 71عمرك بف ميمكف االكدم الككفي ، مخضـر ، ثقة ، تكفي سنة ) .83

 .81،ص 2اب الكتب الستة ، ابف حجر ، التقريب ، جاخرج حديثة اصح
ق( ، 61عمقمة بف قيس : بف عبد اهلل النخعي الككفي ، ثقة ، عابد ، تكفي سنو ) .84

 .31، ص 2خرج حديثة اصحاب الكتب الستة ، ابف حجر ، التقريب ، ج
 .417،ص 6ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .85
 .418،ص 6المصدر نفسو ، ج .86
 .113،ص 5المصدر نفسو ، ج  .87
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 .113،ص 5المصدر نفسو ، ج .88
خياب بف االرت : بف جندلة التميمي كقيؿ الخزاعي ، سبي في الجاىمية كبيع بمكة  .89

المرتة اسميا اـ انمار ، ثـ حالؼ بني زىرة ، مف السابقيف االكليف ، شيد بدرا كما 
 .333ق( ، ابف حجر ، االصابة ،ص37بعدىا ، مات بالككفو سنة )

 .87،ص 3قات ، جابف سعد ، الطب .91
ىند بف الحارث كاخكه اسماء بف الحارث مف بني اسمـ ، كانكا اخكه ثمانية فاسممكا  .91

جميعا كذكر ابك ىريرة اف ىند كاسماء لـ يككنا خادميف كانما مف طكؿ مالزمتيـ لمنبي 
(في بابو كنا التراىـ اف ؛ ابف االثير ؛ النياية ، ج )639،ص 4. 
( منذ قدـ المدينة النصارم الخزرجي خدـ رسكؿ اهلل )انس بف مالؾ : بف النضر ا .92

( ثماف ككاف عمره عشر سنيف ، شيد بدرا كلـ يقاتؿ لصغر سنو ، غزا مع النبي )
ق( كعمره مائة كثالث سنيف . ابف 93غزكات ، ثـ سكف البصرة بعد فتحيا تكفي سنة )

 . 83حجر ، االصابة ، ص
ت تخدمو في حياتو ، ابف حجر ، ( اعتقيا كظمخضرة : احدل خدـ النبي ) .93

 .1674االصابة ، ص
( ، ذكرىا اىؿ السير كلـ ترك عنو شيئا ، ابف االثير ، اسد رضكة : مكالة لمنبي ) .94

 .111، ص6الغابة ، ج
( كركت عنو احاديث ، ركل عنيا عدد مف ميمكنة بنت سعد : احدل خدـ النبي ) .95

 .1771حجر ، االصابة ، صالركاة ، اخرج ليا اصحاب السنف االربعة ، ابف 
( كحاضنتو تزكجيا زيد بف حارثة فكلدت لو اسامة بف زيد . اـ ايمف : مكالة النبي ) .96

 . 1786ابف حجر ، االصابة ، ص
( ، قيؿ استشيد في بدر كقيؿ شيدىا كمات في خالفة ابي انسة : مكلى النبي ) .97

 .86بكر ، ابف حجر ، االصابة ، ص
( اىداه لو عبد الرحمف بف عدم مكلى النبي ) صالح شقراف : اسمو صالح بف .98

 .587عكؼ كقيؿ غير ذلؾ ، سكف المدينة كيقاؿ البصرة ، ابف حجر ، االصابة ، ص
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( اختمؼ في اسمو اعتقتو اـ سممة كاشترطت عمية خدمة سفينة : مكلى رسكؿ اهلل ) .99
صابة ، ( ، كاف في سفر فحمؿ احمالة كثيرة فسمي سفينة ، ابف حجر ، االالنبي )

 .517ص
( الى اف كاف مف العرب اشتراه فاعتقو كخدـ النبي ) (ثكباف : مكلى رسكؿ اهلل ) .111

ق(. بف حجر ، االصابة ، 54مات عميو الصالة كالسالـ ، مات بحمص سنة )
 162ص

( ، اسمو ابراىيـ ، كىك قبطي ، كرل عف النبي )( ابك رافع مكلى رسكؿ اهلل )  .111
( . ابف حجر االصابة ، بالمدينة قريب مف كفاة عثماف )كركل عنو اكالده ، تكفي 

 .1469ص
 .       244،ص 1ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .112
 118، ص 3ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .113
 195،ص 5المصدر نفسو ، ج .114
 22،ص 2ابف االثير ، النياية ، ج .115
مف االنصار ، عبد اهلل بف ركاحة : بيف ثعمبة الخزرجي االنصارم ، احد السابقيف  .116

كاحد النقباء ليمة العقبة ، شيد بدرا كما بعدىا كاستشيد في معركة مؤتو . ابف حجر ، 
 771االصابة ، ص

 271، ص 3ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .117
 261،ص 2المصدر نفسو ، ج .118
 256،ص 3المصدر نفسو ، ج .119
 .271،ص 3المصدر نفسو ، ج .111
 .356، ص 3ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .111
 49،ص 7صدر نفسو ، جالم .112
الميث بف سعد : بف عبد الرحمف الفيمي مكالىـ عالـ الديار المصرية ، سمع عطاء  .113

ق( 175بف ابي رباح كنافع العمرم ، ثقة ، كثير الكـر ، ركل عنو خمؽ ، تكفي )
 136، ص 8.الذىبي سير اعالـ النبالء ، ج
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يث بف سعد ، ثبت في عبد اهلل بف صالح : بف محمد الجيني المصرم كاف كاتبا لم .114
كتابة ، ركل لو البخارم في االدب المفرد كاصحاب السنف باستثناء النسائي ، مات 

 .423، ص 1ق( . ابف حجر ، التقريب ، ج222)
 239،ص  7ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .115
 .7المصدر نفسو ، المقدمة ،ص  .116
 . 66، ص 12ابف حجر ، فتح البارم ، ج .117
عادة المدلجي الكناني ، ذكر انو شيد فتح مصر ، ابف مجزز : بف االعكر بف ج  .118

 .1176حجر ، االصابة ص
 .351، ص 4ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج  .119
شريح : بف الحارث بف قيس الكندم القاضي المشيكر ، كاف مف اكالد الفرس باليمف  .121

( كلـ يره ، حدث عف عمر كعمي )رضي اهلل عنيما( تكفي ، اسمـ في حياة النبي )
 .111،ص 4ق( .الذىبي ، سير اعالـ النبالء ، ج81سنة )

 .428،ص 6ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .121
 .118،ص 3ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .122
 .315،ص 5المصدر نفسو ، ج .123
 .43،ص 4ابف االثير ، النياية ، ج .124
السمـ : شجر مف العضاه كاحدتيا سممو كرقيا القرظ الذم يدبغ بو ، ابف االثير ،  .125
 .395، ص 2لنياية ، جا
 .511، ص6ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .126
القاسـ بف مخيمر : اليمذاني الككفي ، نزيؿ الشاـ ، ثقة ، فاضؿ ، مات سنو  .127
 ق( .111)
 .121،ص 2ابف حجر ، التقريب ، ج  .128
 .511،ص 6ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .129
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ق( 191كفي سنة )سممة بف الفضؿ بف االبرش : مكلى االنصار ، قاضي الرم ت .131
كقد تجاكز المئة ، صدكؽ ، كثير الخطأ ، خرج حديثة ابك داكد الترمذم . ابف حجر ، 

 .318،ص 1التقريب ، ج
 .181،ص 7ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج .131
 .61،ص 3ابف االثير ، النياية ، ج .132
 .263،ص 2ابف سعد ، الطبقات الكبرل ،ج  .133
ابف اخ خديجة اـ المؤمنيف ، اسمـ يـك حكيـ بف حزاـ بف خكيمد القريشي االسدم   .134

ق( . ابف 74الفتح كلو اربع كسبعيف سنو ، كاف عالما باالسباب ، عاش الى سنة )
 .194، ص1حجر ، التقريب ، ج

 516،ص 8ابف سعد ، الطبقات الكبرل ، ج  .135
الخطاب بف صالح بف دينار الظفرم مكالىـ المدني ، ركل عف ابف اسحاؽ صاحب   .136

 3ق( . ابف حجر ، التقريب ، ج143البخارم كابف حياف ، سنة )السيرة ، كثقو 
 146،ص

 269ص، 5ابف سعد ، الطبقات الكبرل ج  .137
محمد بف صالح بف دينار التمار المدني ، مكلى االنصار ، صدكؽ يخطأ ، تكفي   .138
 .171، ص2ق( .ابف حجر ، التقريب ، ج168)
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 حقوق املرأة القيادية بني الرتاث واملعاصرة
 

 أ.م.د. رحاب لفته حمود الدهمكي                                                 
 المستخمص

تعد المرأة الركن األساسي في بناء المجتمع في النواة األصمية لتكوين الشعوب سواء في    
بحث موضوعًا ميمًا اال وىو " المرأة القيادية في العصور القديمة أو الحديثة ، لذا يتناول ال

التراث العربي والمعاصرة " ، وأوضحت فيو المقصود بالمرأة القيادية ىو حق المرأة في تولي 
المناصب في سمطاتيا الثالثة ، وقد قسمت البحث الى قسمين أساسين ، أوليما مكانة المرأة 

ة القيادية في المعاصرة ، وقد أوضح البحث التطور القيادية في التراث ، وثانييما مكانة المرأ
التاريخي والنظرة الدونية التي كانت تمر بيا المرأة عبر العصور المختمفة ألنيا استطاعت ان 
تتجاوز تمك العقبات التي تعترض سبيميا لتصل بيا الى بر األمان بما منحيا االسالم من شرائع 

من ليا حق الدخول في الشؤون السياسية وفي أمور وقوانين فرضت عمى الجميع احتراميا وض
الحكم وفي السمطات السياسية الميمة في شؤون الدولة ، فاستطاعت ان تحقق دورًا قياديًا 

 يحسب ليا .
Abstract 

      Women are the comestone of building society , the nuclen of in 
diigenous peoples, whe ther in ancientor modern times, so it deals with 
an imp portant issue namely , women, Leader between her it age and 
con temporary and explainted the meaning of women leader shir is the 
right of women toassame positions in the three powers have been 
divided the search in to two parts of the first place in place women in 
heritage and second place leading women in contemporary . The 
research has shad light on the historical develop ment and the inferior 
view that women were passing through different ages . Has been able 
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tog ond those obstacles that stand in its way to reach the safety of the 
rules granted by Islam laws and laws imposed on everyone to respect .  

 المقصود بالحقوق القيادية  -
وردت تعريفات عدة تفسر المقصود ومن أىميا بأنو : " حق المواطن في ان يشترك في     

الدولة ويكون ذلك بطريق مباشر كما ىو الحال بالنسبة لمنصب رئيس الدولة ادارة شؤون 
ومنصب الوزير ، وقد يكون بطريق غير مباشر ، أي يشترك المواطن من ادارة البمد عن طريق 
ممثمين عنو ىم اعضاء المجالس المختمفة ، كمجمس األمة ، والمجمس البمدي ، وسائر المجالس 

 .(ٔ)بالمفيوم العام ىو االنتخاب والترشيح ، وحق تولي الوظائف العامة " المحمية، فالحق القيادي
أما المرأة عند الشعوب القديمة فالمالحظ انيا قد ىدرت مكانتيا وحقوقيا ، فقد اعدمت     

اىميتيا الكاممة في ) االلتزام ، والتصرف ، والوجوب ، واالداء ( ، فمم يعد ليا أي حق ) إنساني 
 . (ٕ)و اقتصادي أو قانوني ( ، وحتى تمك الشرائع قد أباحت التخمص من األناث أو اجتماعي أ

ومن االمثمة عمى ذلك ما ورد في سفر التكوين ، فقال آدم " المرأة التي جعميا معي ، ىي      
خراجو من الجنة ،  اعطتني من الشجرة ، فأكمت وليذا فأن المرأة ممعونة لتسببيا في اغواء ادم وا 

 . (ٖ)ا لم تكن تتمتع بأي حق في الميراث والتممك واختيار الزوج كما اني
أما مكانة المرأة عند المسيح ، فقد حممت لعنة اميا العميا حواء الى يوم القيامة ، ومن 
نصوصيم الدينية المخدرة منيا : ما قالو القديس ترنوليان عنيا " انيا مدخل الشيطان الى نفس 

 . (ٗ) " االنسان ، ناطقة لنوامس اهلل
 

م( عقد الفرنسيون مؤتمرًا قرروا فيو " انيا انسان خمق لخدمة الرجل فقط ٙٛ٘وفي عام )    
"(٘). 

لقد جاء االنجيل خاليًا من أي نصوص تنظم الحياة االجتماعية ، ولذا يعتمد اتباعو عمى      
 العيود القديمة ، ألنو من الكتاب المقدس ، وىو يشتمل عمى التوراة .

وتبعًا لذلك فأن المرأة المسيحية ىدرت عمى حقوقيا ) اإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية     
 والقانونية ( فانحطت مكانتيا ولم تكن ليا أي دور قيادي يذكر .
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أما في العصور الوسطى ، فقد كان وضع المرأة ومكانتيا امتدادًا لما كانت عميو المرأة في     
نت نساء أوربا جاىالت متاخرات حيث ذكر العقاد " كان تعمم المرأة العصور القديمة ، فقد كا

تشمئز منيا النساء قبل الرجال فمما كانت ) الصابات بال كويل ( تتعمم في حمقة جنيف سنة 
م( وىي أول طبيبة في العالم كان النسوة المقيمات يقاط منيا ويأبين ان يكممنيا ويزوين ٜٗٛٔ)

من طريقيا إحتقارًا ليا ، عآنين متحرزات من نجاسة  –صنيا أي يجمعنيا ويقب –ذيولين 
 . (ٙ)يتجنبنَّ مساسيا " 

ولما قامت الثورة الفرنسية ) نياية القرن الثاني عشر ( ، واعمنت تحرير االنسان من     
العبودية والمياتو ، فأنيا لم تغير من وضع المرأة القانوني ، منعن القانون المدني عمى انيا 

ن كانت غير متزوجة ، وقد جاء النص إن القاصرين ليست ا ىاًل لمتعاقد دون رضي ولييا ، وا 
م حيث عدلت ىذه النصوص ٖٜٛٔىم ) الصبي والمجنون والمرأة ( واستمر ذلك حتى عام 

 . (ٚ)لمصمحة المرأة وال تزال فيو بعض القيود عمى تصرفات المرأة المتزوجة 
ي المرأة مخموقًا قاصرًا عمى مدى الحياة ،                    فقد حول القانون المدني الفرنس     

" إذ جردىا من حق الشيادة أو المقاضاة أو التوقيع عمى عقود االيجار ، أو التعمد بأي التزام 
فني أو ممارسة مينة منفصمة ، أو الحصول عمى وثيقة رسمية من دون موافقة زوجيا ، واذا 

بر ممكًا لزوجيا ... وقد ظل الزوج يتمتع بمبدأ العنف حتى عام كانت تعمل فإن اجرىا كان يعت
 . (ٛ)م ٖٜٛٔ

والمالحظ في تمك الفترة قد مضت حتى من ابداء رأييا ولو كانت ممكة ، وأشار الى ذلك    
العقاد حيث قال : " إن الممكة بال نشفمور ذىبت الى قرينيا الممك ) بيبي ( تسألة معونة أىل 

الييا ثم استشاط غضبًا ، ولطميا عمى أنفيا بجميع يده ، فسقطت منيا أربع المورين ، فأضفى 
 قطرات من الدم وصاحت تقول :

شكرًا هلل ، إن ارضاك ىذا ، فأعطني من يدك لطمو أخرى حين تشاء ، ولم تكن ىذه     
مطمة الحادثة مفردة ألن الكممات عمى ىذا النحو كثيرًا ما تكرر كأنيا صيغة محفوظة وكأنما ال

 . (ٜ)بقبضة اليد جزاء كل امرأة جرت في عيد الفروسية عمى ان تواجو زوجيا بمشورة 
وبيذا نستطيع الخروج نتيجة مفادىا ان المرأة في المرأة في الشرائع القديمة والعصور     

 الوسطى لم تكن تتمتع بأي دور قيادي ، ألنيا ال قيمة ليا انسانيًا ، وميدورة كرامتيا ، ومحرومة



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

193 

من أبسط حقوقيا االنسانية واعظميا شأنًا ، وىو الحياة، فضاًل عن حقوقيا األخرى المسموبة 
منيا عن غير ارادتيا ، وما ذكر في التاريخ من جود ممكات ، كممكات الفراعنة فأن الشعب لم 
ينتخبين ولم ينصبين ابدًا ، بل جئن الى سمطة الحكم ، لكونين من بنات أو زوجات المموك 

واتي ورثن الحكم عنيم ، وقد ذكر ) ول ديورانت ( ما احدثو من خراب في ممالكين المعمورة الم
بقولو : " وقد ارتقت حتبثبسوت وكميو باتره عرشا مصر وحكمتا ، وخربتا عما يحكم المموك 

 . (ٓٔ)ويخربون " 
 
 
 

 ثانيًا : حقوق المرأة القيادية في االسالم 
يا القانون الشرعي في االسالم من نحو " ان تشترك فيما ينشأ ىي تمك الحقوق التي أقرىا ل    

من المجتمعات من حق الخصومة ، فتكون مدعية ، ومدعي عمييا ، وشاىدًا وممتودًا عمييا ، 
منفرده ومجتمعو وتكون وصيتو ، وناظرة وقف ، ووكيمة وراىبة ومرتيفة ، وشريكة ، وتكون 

 . (ٔٔ)ا ، وتكون قيمة ، كما يكون الرجل في ذلك كمو " متصدقة ، ومتصدقًا عمييا ، وموىبًا لي
فأصبحت حقوق المرأة ثابتة تمارسيا كما يمارسيا الرجل دون تفرقو ، والمالحظ ان الفقياء     

والعمماء القدامى وغالب المعاصرين في حكم تولي المرأة لمقيادة ومن اآلراء التي أكدت ذلك " 
شأنيا شأن غيرىا من جزئيات انظمة  –لي المرأة رتابة الدولة أي تو  –أرى ان تترك ىذه المسألة 

الحكم ليوضع ليا الحل طبقًا لما نمميو ظروف البيئة االجتماعية ، واتجاه الرأي العام ، 
ومتغيرات الصالح العام في كل مكان وكل زمان ، واال نقيم من الدين أو احكام الشريعة عقبة أو 

 . (ٕٔ)يو ظروف البيئة مما يتطمبو صالح االمة " عاتقًا في سبيل الحل الذي تمم
وقيل أيضًا " ال تختار المرأة ابتداء لرئاسة الدولة ... أما اذا انفردت امرأة الستعداد خاص     

 . (ٖٔ)فييا ، وليبة منحيا اهلل إياىا ليذا العمل ، فأنو يصبح واجبًا عمييا تعبر عمى اداءه " 
جازة تولي المرأة لرئاسة الوزراء ، إذ يقول أحدىم " إذا وذىب بعض المعاصرين الى إ      

وجدت المرأة الكفء ، فميس ما يمنع من تولييا رئاسة الوزراء ، واالمثمة في الدول االوربية 
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واالسيوية كثيرة عمى شجاعة المرأة في ىذا المجال غير ان ىذا متروك لتيار الرأي العام في 
 . (ٗٔ)المجتمع " 

  ڳ  ڳ  ڳک  گ  گ   گ  گچ اب ىذا الرأي بقولو تعالى : واستدل اصح     
  ڻڻ   ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  ڳ
 . (٘ٔ) چ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ
ن السمطات      إن ىذه اآلية المحكمة تعني ان الرجال والنساء شركاء في سياسية المجتمع ، وا 

 . (ٙٔ)لتنضيد وااللزام التنفيذية ليست اال اوامر بالمعروف والنيي عن المنكر با
ومن ذلك ما ورد في القرآن الكريم عن ممكة سّبا في ادارة مممكتيا عمى أساس الشورى ،     

  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ   ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭچ وحسن التدبير بالسياسة والدىاء 
 . چ  ۅ   ۅ  ۋ
، حسنة فيذه اآليات وأمثاليا تشير الى ان لممرأة فرصة ألن تكون مدبرة شديدة الرأي     

 االرشاد والمشاورة واالدارة وىي االميرة والوزيرة والمدبرة .
ومع اختالف الواقع الذي تعيشو المرأة القيادية العربية اال انيا استطاعت ان تشغل     

المناصب السياسية وساعدىا في ذلك التشريعات التي ضمنت حقوقيا االنسانية واالجتماعية 
كفي االحكام الشرعية التي اعتبرتيا انسانة ذات اىمية كاممة ، واالقتصادية والقانونية ، وت

وكشفت لنا التقارير ان البنية السياسية في العالم العربي قد أثرت بشكل كبير عمى انخراط النساء 
القياديات في حكم السياسة عمى نطاق واسع ، اضافة الى اختالف البنيات العربية ذات البنية 

 حيث تمثيل المرأة سياسيًا . السياسية المتشابية من
 

 المرأة والوزارة  -

 الوزارة لغة :
يزُر ووزرا وزارة : حمل ما يثقل ظيره من االشياء المثقمة . وأثم فيو وازر . ولو  –من وزر    

وزارة : صار وزيرًا لو . والشيء وزرا : حممو ، فيو وزارة . والرجل وزرًا غمبو . والثممة : سّدىا 
 .من معاني وزرة 
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 ُيوزر ، وزرًا وزرة : ركب الوَزر . ورمي يوزٍر . فيو موزور . –وزر  -
 جعل لع وزرًا يأوي إليو . وخبأُه والشيء : أحرزه . وأوثقو . –اوزرُه  -

 غل االمر : أعانو وقواه . وصار وزيرًا لو . –وذىب بو وازره 
 لو . صار وزيرًا لو  –نؤزر 

 جعمو وزيرًا وذىب بو . –استوزره 
 حال الوزير ومنصبو . –ارة ) والكسر أعمى ( الِوز  -
الحمل الثقيل والسالح والذنب والجمع أوزار ، ويقال اعدُّوا أوزار الحرب :  –الوْزُر  -

 آلياتيا . ووصفُت الحرب أوزارىا : أنقضى أمرىا فخفت أثقاليا . فمم يبقى قتال .
 والممجأ المتصم . –الجبل المنيع  –الوزُر  -
. وخاصة الممك يحمل ثقمو وُيصيُنو برأيو . ورجل الدولة الذي يختاره  الموازرُ  –الوزير  -

رئيس الحكومة لممشاركة في ادارة شؤون الدولة مختصًا بجانب منيا ، كوزير العدل ، 
 . ( ٚٔ)ووزير الدولة  

وقال ابن منظور في لسان العرب : " وزير الخميفة ، معناه : الذي يعتمد عمى رأيو في أموره 
ء إليو ، وقيل : لوزير السمطان وزير ألنو يزُر عن السمطات أثقال ما أسند إليو من تدبير ويمتجي

 . (ٛٔ)المممكة ، أي يحمل ذلك " 
 -:( ٜٔ)وقال الماوردي في اشتقاق معنى الوزارة : " واختمف فيو عمى ثالثة "     

 أحدىما : انو من الوزارة ، وىو الثقل ، ألنو يحمل عن الممك أثقالو .
 الثاني : انو مشتق من االزر ، وىو الظير ، ألن الممك يقوي بوزيره كقولو البدن بظيره .

، أي ( ٕٓ) چ  ۅ   ۋ  ۋچ الثالث : انو مشتق من الوزر وىو الممجأ ، ومنو قولو تعالى : 
ليو تفوض االحوال .  انو ال ممجأ ألن الممك يمجأ إلى رأيو ومونتو ، ألن عميو مدار السياسة وا 

ال ابي خمدون في معنى ) الوزارة ( : " الوزارة ىي أم الخطط السمطانية ، والرتب المموكية وق  
ألن اسميا يدل عمى مطمق اإلعانة . فأن الوزارة مأخوذة : أما من الموازرة وىي المعاونة أو من 

الى المعاونة  الوزر وىو الثقُل ، كأنو يحمل مع ُمفاِعِمِو مع ُمَفاِعِمِو أوزارُه واثقالو وىو راجع
 .( ٕٔ)المطمقة " 
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الوزارة اصطالحًا : عرف ابو بكر ابن العربي الوزارة بقولو : " الوزارة : والية شرعية ، وىي 
 .( ٕٕ)عبارة عن رجل موثوق بو في دينو ، يشاوره الخميفة فيما يفي لو من األمور " 

 أقول : وىذا التعريف اشتمل عمى ثالثة عناصر وىي :
أنيا ) والية شرعية ( : أي أن احكاميا مستمدة من فقو التشريع وصف الوزارة ب -ٔ

اإلسالمي السياسي ، سواء في شروط متقمدىا ، أم تحديد وظائفو وصالحياتو المختفي 
 بيا ، أم طريقة تعيينُو وعزلو ، إلى غير ذلك . 

. وىما  ابرز التعريف بجالء ان من شروط متقمد الوزارة ) الرجولة ، واالمانة في الدين ( -ٕ
 من الشروط الالزمة في أصمية متقمد كل والية عامة عند أكثر الفقياء والعمماء .

 بين التعريف ان وظيفة الوزير ان يشاور اإلمام فيما ُيّفى لو من أمور الدولة الطارئة . -ٖ

ومرتبة أدنى من مرتبة وزيري  –ٖٕوىذا ىو ) وزير االستشارة ( أو ) المشورة ( عند المالكية
 ض والتنفيذ .التفوي

من حيث كونيا والية شرعية يتقمدىا رجل موثوق  –فكان ىذا التعريف لمعنى الوزارة اصطالحًا 
ولكنو غير جامع ألنو أتى ناقصًا من ذكر أقسام الوزارة حيث اقتصر عمى ذكر واحد  –من دينو 

 منيا وىو وزارة االستشارة ، دون ذكر وزارتي التفويض والتنفيذ .
 لوالية الوزارية :المقصود من ا -

وضح ابن خمدون ىذا المقصود بقولو : " اعمم ان السمطان بنفسو ضعيف ُيحمل أمرًا ثقياًل ، فال 
ُبدَّ من االستعانة بأبناء جنسو ، واذا كان يستعين بيم في ضرورة معاشو وسائر مينو ، فما ظنَك 

لى حماية الكافة من عدوىم بسياسة نوعو ، ومن استرعاه اهلل من خمقو وعبادة ، وىو محتاُج ا
بالمدافعة عنيم ، والى كف عدوان بعضيم في أنفسيم ، بامضاء االحكام الوازعة فييم ، وكف 
العدوان عمييم في أمواليم بإصالح سابمتيم ، والى حمميم عمى مصالحيم ، وما تيميم البموى 

 .( ٕٗ)في معاشيم ومعامالتيم 
يقتضى مباشرة السمطان دائمًا ، ومشاركُتُو  –د الوزير يعتق -ثم يقول بموضع آخر : " إذ ىو    

 . (ٕ٘)في كل صنف من احوال الدولة " 
اقول : إن المقصود من الوالية الوزارية ىو إعانة الوزير لمسمطان ) رئيس الدولة ( عمى تدبير 

ة الى أمور الدولة من القيام عمى رعاية شؤون الرعية وتحصيل مصالحيم العامة الدنيوية والراجع
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الدين ، فضاًل عن معاونة رئيس الدولة في تحقيق الغاية التي وضعت من أصميا رئاسة الدولة   
) اإلمامة العظمى ( في حراسة الدين وسياسة الدنيا بو . وحدة الغاية يستحيل تحقيقيا دون 
حماسة مساندة لمسمطان ، وىم ) الوزراء ( ، ألن السمطان في نفسو ضعيف كما قال ابن 

 دون، ألنو ال يقوي وحده عمى إدارة شؤون األمة وتدبير مصالحيا .خم
وتبعًا لذلك فقد اختمفت االدارة في حكم تولي المرأة لموزارة فمنيم من " رأى من حق المرأة 
المشاركة في الحياة السياسية مطمقًا وليا الحق في تولي كل الوظائف السياسية شريعة ان تمتزم 

 .( ٕٙ)سالمية ، وذلك ألنو ال يوجد نص صريح يحول بينيا وبين ذلك " بكل أحكام الشريعة اال
 وقد يمثل اصحاب ىذا الرأي بالدواعي نفسيا التي وردت في حكم تولي المرأة ذلك المنصب .   

 وىي كما يمي :
 إن الشرع لم يفرق بين المرأة والرجل في الحق السياسي . -ٔ
ة أو          أو قانونية ،أما ىي مسائمة إن مشكمة الحقوق السياسية لممرأة ليست ديني -ٕ

اجتماعية سياسية ، إذ ليس ىناك حكم من األحكام الشرعية يحرم منع المرأة تمك 
 .( ٕٚ)الحقوق"

الرأي الثاني : ذىب جميور الفقياء والعمماء القدامى والمعاصرين إلى حرمة تولي المرأة -ٕ
 الممنوعة عنيا . لمنصب وزارة التفويض ألنيا في معنى رئاسة الدولة

والقاعدة عندىم في تولية وزير التفويض ذكرىا الماوردي بقولو : " يعتبر في تقميد ىذه الوزارة 
 .( ٕٛ)شروط االمامة اال لنسب وحده " 

مجمس  –أقول : ومعنى ىذه القاعدة ان من شروط صحة تقميد وزير التفويض رئيس  -
عند االختيار عن ىذا المنصب عن منصب  –" الذكورة " فتمنع المرأة ابتداًء  –الوزراء 

، وتمسكوا ألجل ذلك (ٖٓ)، وقد أيد ذلك كثير من العمماء المعاصرين( ٜٕ)رئاسة الدولة 
( ٖٔ)بالدواعي نفسيا التي ذكرىا جميور الفقياء والعمماء في منع المرأة من رئاسة الدولة 

" وال يجوز لممرأة ان . حيث بنوا عمييا منصبيم ليا من تقمد وزارة التفويض فقالوا : 
تكون وزيره ، ألن الوزارة والية شرعية تنعقد لرجل موثوق بو في دينو وعقمو يشاوره 
الخميفة فما يفي لو من األمور ، وان مشاورة النساء في االمور مجمبة لمعجز ومدعاة 

 .( ٕٖ)لمفساد ومنبية إلى ضعف الرأي " 
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 حكم تولي المرأة وزارة التنفيذ : -

لمعاصرين مذىب جميور الفقياء والعمماء والقدامى والمعاصرين ) في منع توليو خالف بعض ا 
المرأة منصب وزارة التنفيذ ( ، فأجازوا توليتيا عمى ىذا المنصب ، وتأسيسيا عمى ىذا الخالف 

 بالرأي بين الفريقين ، فأن حقيقة ىذين الرأيين كما يمي :
ى جواز تولية المرأة منصب وزارة ذىبت مجموعة من المعاصرين ال -الرأي األول : -ٔ

وقالوا : " ان تخصصت وزارة لشؤون المرأة وحماية مصالحيا ، فأن المرأة ( ٖٖ)التنفيذ
تختار فييا ابتداًء ألنيا أىل لمقيام بمصالحيا واقدر عمييا وكذلك تصمح المرأة لموزارة 

 .( ٖٗ)التي تتطمب الشفقة والرحمة " 

اعي نفسيا التي أوردىا المجيزون لتولية المرأة عمى رئاسة وقد تمثل اصحاب ىذا الرأي بالدو 
 .( ٖ٘)الدولة ووزارة التفويض 

الرأي الثاني : ذىب جميور الفقياء والعمماء القدامى والمعاصرين الى حرمة تولي المرأة  -ٕ
 .( ٖٙ)عمى وزارة التنفيذ 

مجاالت الحياة فأنو لم  وقالوا : " بالرغم من الحقوق التي منحيا االسالم لممرأة في كل مجال من
يجز ليا تولي الوظائف التي تحمل معنى الوالية ، ألن الوالية تحتاج الى العزم والقدرة والقربة 
والصمة المباشرة بالناس وىذه الشروط قمما تتوفر في المرأة ؛ ألن طبيعتيا تكون قد أىمتيا 

 لوظائف اخرى تتناسب مع طبيعتيا وتكوينيا .
القول ان في عصرنا ىناك نساء كثيرات اثبتن المقدرة والكفاءة في ادارة ما  ولكن ال بد من    

تولينو من مناصب الوزارة ورئاسة الوزراء ، فتولي المرأة لتمك المناصب ال يخالف الشرع وقد 
نوقشت العديد من االستدالالت في حق تولي المرأة لمثل تمك المناصب وقياميا لتمك االعمال 

 واهلل الموفق من حسن التدبير والحيمة .لما استثمرت بو 
 

 الهوامش
                                                           

 .  ٖٖٔ.ت : مكانة المرأة بين االسالم والقوانين العالمية ، سالم البينساوي ، دار القمم ، الكويت ، د.ط ، د -ٔ
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م : ٖٜٛٔ،  ٔينظر : المرأة في جميع االديان والعصور ، محمد عبد المفقود ، مكتبة مددبولي ، القداىرة ، ط -ٕ

ٖٗ-ٖ٘ . 
 . ٕٗينظر : المصدر نفسو :  -ٖ
 . ٜٔم : ٜٗٛٔ،  ٙالمرأة بين الفقو والقانون ، صطفى السياعي ، المكتب االسالمي ، بيروت ، ط -ٗ
  ٙٙم : ٖٜٛٔ،  ٔاألديان والعصور ، محمد عبد المقصود ، مكتبة مدبولي ، القاىرة ، ط المرأة في جميع -٘
  ٜ٘/ٕ، بيروت ، د . ط ، د . ت : موسوعة العقاد االسالمية ، عباس محمود العقاد ، المكتبة العصرية  -ٙ
 . ٕٔالمرأة بين الفقو والقانون :  -ٚ
 . ٔٙ-ٓٙم : ٜٜٛٔ،  ٔاسعد الحمداني ، بيروت ، طينظر : المرأة في التاريخ والشريعة ، د.   -ٛ
 .  ٜ٘-ٜٗينظر : موسوعة العقاد االسالمية ) عبقرية محمد ( :  -ٜ

 . ٜٙ:  ٕم ، جٜٛٛٔقصة الحضارة ، ِول ديورانت ، دار الجيل ، بيروت ، د . ط ،  -ٓٔ
-ٖٙٓة ، د.ت. ، د.ط. : من ىدي القدرآن ، محمدد شدمتوت ، دار الكتداب العربدي لمطباعدة والنشدر ، القداىر  -ٔٔ

ٖٓٚ . 
مبادئ نظام الحكم في االسالم مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديثة ، عبدد الحميدد متدولي ، االسدكندرية ،  -ٕٔ
 .ٖٖٗم : ٜٚٛٔ،  ٗط
 . ٕٔٗم : ٕٜٚٔ،  ٔمبدأ المساواة في االسالم ، د. فؤاد عبد المنعم احمد ، ط -ٖٔ
سالم ، عبد الحميد الشدواربي ، منشدأة المعدارف ، االسدكندرية ، د.ت. ، د.ط. الحقوق السياسية لممرأة في اال -ٗٔ
 :ٕٙٓ . 
 . ٔٚسورة التوبة :  -٘ٔ
 . ٜٙٔم : ٖٜٛٔ،  ٚمبدأ المساواة في االسالم ، د. عبد المنعم احمد ، مصر ، ط -ٙٔ
 . ٖٕٛ-ٕٕٛ:  ٘لسان العرب : ج -ٚٔ
 . ٖٕٛ:  ٘المصدر نفسو : ج -ٛٔ
 . ٕٚ:  ٜٚٛٔ،  ٕتحقيق : د. فؤاد عبد المنعم ، د. محمد سميمان ، اسكندرية ، طقوانين الوزارة ،  -ٜٔ
 . ٔٔسورة القيامة : اآلية  -ٕٓ
 . ٖٕٙمقدمة ابن خمدون :  -ٕٔ
 . ٖٙٗٔ/ٗاحكام القرآن ، ابن العربي :  -ٕٕ
 . ٘ٙٗٔ/ٗاحكام القرآن ، ابن العربي:  -ٖٕ
 . ٖٕ٘مقدمة ابن خمدون :  -ٕٗ
 . ٖٕٚ:  نفسوالمصدر  -ٕ٘
 . ٔٚالحقوق السياسية لممرأة في االسالم :  -ٕٙ
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 . ٜٙالمصدر السابق :  -ٕٚ
 . ٕٕاالحكام السمطانية :  -ٕٛ
 . ٙٙالمصدر نفسو :  -ٜٕ
 . ٕٚالمصدر نفسو :  -ٖٓ
 . ٖٖٛالمصدر نفسو :  -ٖٔ
 . ٛٔمبدأ المساواة في االسالم :  -ٕٖ
 . ٙٔٚ، د. سيد رجب :  ينظر : المسؤولية الوزارية في النظم السياسية المعاصرة -ٖٖ
 . ٕٕٗالمصدر نفسو :  -ٖٗ
 . ٓٙٔالمصدر نفسو :  -ٖ٘
 .  ٗٙٔالمصدر نفسو :  -ٖٙ
 

 قائمة المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم . -ٔ
 م .ٜٛٛٔقصة الحضارة ، ِول ديورانت ، دار الجيل ، بيروت ، د . ط ،  -ٕ
الحديثة ، عبد الحميد مبادئ نظام الحكم في االسالم مع المقاربة بالمبادئ الدستورية  -ٖ

 م .ٜٚٛٔ،  ٗمتولي ، االسكندرية ، ط
 م .ٕٜٚٔ،  ٔمبدأ المساواة في االسالم ، د. فؤاد عبد المنعم احمد ، ط -ٗ
،  ٙالمرأة بين الفقو والقانون ، مصطفى البابي ، المكتب االسالمي ، بيروت ، ط -٘

 م .ٜٗٛٔ
 م .ٜٜٛٔ،  ٔ، ط المرأة في التاريخ والشريعة ، د. اسعد الحمداني ، بيروت -ٙ
المرأة في جميع االديان والعصور ، محمد عبد المقصود ، مكتبة مدبولي ، القاىرة ،  -ٚ

 م .ٖٜٛٔ، ٔط
من ىدي القرآن ، محمود شمتوت ، دار الكتاب العربي لمطباعة والنشر القاىرة ، د.ت ،  -ٛ

 د.ط .
روت، د.ط ، موسوعة العقاد االسالمية ، عباس محمود العقاد ، المكتبة العصرية ، بي -ٜ

 د.ت . 
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راق املؤسسات الدينية ودورها يف إثراء العادات والتقاليد يف الع
 9389-9471خالل عهد املماليك 

 م.د.  طالب سمطان حمزة       م.د. أرشد حمزة حسن       أ.م.د. وائل جبار جودة   
 يةجامعة بابل /كمية التربية الفن   (ع)/ كمية األمام الكاظم     جامعة المثنى / كمية التربية  

 
  البحث ممخص

 من األول الربع حتى عشر الثامن القرن أوائل من الممتدة الحقبة خالل ، العراق شيد
 آثارىا تركت االجتماعية، السياسية الظواىر من جممة تشابك تقريبًا، عشر التاسع القرن

 عصر مثل فقد آنذاك فييا الفكرية الحركة عن فضالً  والتقاليد العادات مجمل عمى الواضحة
 كبيرة تغيرات الوقت، ذات في واحدث االستقالل نحو والنزوع القوة عصر العراق في المماليك

 مما السمطة، عن االنكشاريين تنحية وبدايات ، باشا حسن تولي بعد بدأت الوالية ادارة في
 عام بغداد عمى واليا الكبير باشا سميمان بتنصيب انتيت بينيم دامية وصراعات فوضى احدث

"  تركي لباشا نموذج افضل"  لونكرك واعتبره بغداد في ونصف عقود ثالثة حكم الذي ،1=>0
 ووفر التجارة وشجع بالرعاية الشعب من الفقيرة الطبقات بمساعدة ،وتعيد ومقداماً   شجاعاً  لكونو

 وكانت ، شرط أو قيد دون وتقاليدىم عاداتيم بممارسة الطوائف لكافة سمح وقد الحماية، ليا
 وكان.  آخر قرن نصف لمدة المماليك حكم استمرار عمى ساعد ما وىو".  كبيرة ىيبة" لحكومتو

 دول مع الحروب وتحاشي والوىابيين االيرانيين من العراق حماية ىو المماليك اىتمام مقدمة في
 .  الجوار

 ،فضالً  ما نوعاً  والرخاء بالعدالة اتسم عيداً   >0=0 عام باشا داود الوالي حكم ومثل    
 العراق في واجتماعي فكري تأثير ليا كان التي االصالحات ببعض عيده تميز فقد ذلك عن

 يكتب لم المحاوالت تمك ان اال,  واالقتصادي والثقافي العسكري المجال في التجديد ،ومحاوالتو
 االمراض طريق عن سواء معروف ىو كما أليمة بفواجع 80=0 عام في وانتيت النجاح ليا

 من المرحمة تمك خالل العراقي بالمجتمع المت التي الفواجع من وغيرىا الفيضانات وأ الوبائية
 في  البصمات من الكثير تركت ألنيا تجاىميا أو اغفاليا يمكن ال حقبة مثمت التي,  التاريخ
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 القرن من األول والنصف عشر الثامن القرن من األول النصف منذ العراقي المجتمع داخل
  . عشر التاسع

Summary 

During the period from the early 18th century until the first quarter 
of the 19th century, Iraq witnessed the intertwining of social and 
political phenomena, which had a clear impact on all customs and 
traditions as well as the intellectual movement at that time. The Mamluk 
era in Iraq represented the era of power and At the same time, 
significant changes took place in the administration of the state, which 
began after Hassan Pasha took over and began to disqualify the 
Ancars from power. This led to the chaos and bloody conflicts between 
them, which culminated in the inauguration of Suleiman Pasha, the 
great and the ruler of Baghdad in 1780, who ruled three and a half 
decades in Baghdad, Go ahead "He pledged to help the poorer classes 
of the people to take care, encourage trade and provide protection. All 
communities were allowed to practice their customs and traditions 
unconditionally and his government had a" great prestige ". Which 
helped to maintain the rule of the Mamluks for half a century. The 
Mamluks were the first to protect Iraq from Iranians and Wahhabis and 
to avoid wars with neighboring countries. 

    The rule of Wali Dawood Pasha in 1817 was a fairly fair and 
prosperous era. Moreover, his reign was characterized by some 
reforms that had an intellectual and social influence in Iraq, and his 
attempts at renewal in the military, cultural and economic fields. 
However, these attempts were not successful and ended in 1831 by 
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painful epidemics as it is known, whether through epidemics or floods 
and other tragedies that afflicted the Iraqi society during that period of 
history, which represented an era can not be ignored or ignored 
because it left a lot of fingerprints in the Iraqi society since the first half 
of the eighteenth century Wa For the first half of the nineteenth century. 

 

 المقدمة
مما الشك فيو إن المجتمع العراقي ومنذ قرون طويمة تعيش عمى ارضو مختمف الطوائف والديانات      

والقوميات التي انصيرت تحت مسمى الدولة العراقية ، وان اختمفت المسميات عمى مر العيود فكان يسمى 
ان لمطوائف اإلسالمية والييودية ارض العراق تارة ، وتارة أخرى يسمى ارض الرافدين أو الفراتين ،  وك

والمسيحية وعمى مدى التاريخ دورًا ميمًا في رسم الحياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية لمعراق وقد 
سمطت معظم الدراسات الضوء عمى ذلك التاريخ ،إال إن الجانب االجتماعي وخاصة العادات والتقاليد وأثر 

 مماليك في العراق لم يحظ بالبحث والدراسة الكافية .المؤسسات الدينية فييا خالل عيد ال
شيد العراق ، خالل الحقبة الممتدة من أوائل القرن الثامن عشر حتى الربع األول من القرن التاسع        

العادات عشر تقريبًا، تشابك جممة من الظواىر السياسية االجتماعية، تركت آثارىا الواضحة عمى مجمل 
 نحو والنزوع القوة عصر المماليك في العراق عصر فقد مثلالحركة الفكرية فييا آنذاك عن  والتقاليد فضالً 

 تنحية ، وبدايات باشا حسن تولي بعد بدأت الوالية ادارة في كبيرة تغيرات الوقت، ذات في واحدث االستقالل
 واليا الكبير باشا انسميم بتنصيب انتيت بينيم دامية وصراعات فوضى احدث مما السمطة، عن االنكشاريين

"  تركي لباشا نموذج افضل"  لونكرك واعتبره بغداد في ونصف عقود ثالثة حكم الذي ،ٓٛٚٔ عام بغداد عمى
 ليا ووفر التجارة وشجع بالرعاية الشعب من الفقيرة الطبقات بمساعدة ومقدامًا ،وتعيد  شجاعاً  لكونو

 ىيبة" لحكومتو وكانت وتقاليدىم دون قيد أو شرط ، وقد سمح لكافة الطوائف بممارسة عاداتيم الحماية،
 المماليك اىتمام مقدمة في وكان  .آخر قرن نصف لمدة المماليك حكم استمرار عمى ساعد ما وىو  ".كبيرة
  الجوار.  دول مع الحروب وتحاشي والوىابيين االيرانيين من العراق حماية ىو
 تميز يدًا اتسم بالعدالة والرخاء نوعًا ما ،فضاًل عن ذلك فقدع  ٚٔٛٔ عام باشا داود ومثل حكم الوالي    
العراق ،ومحاوالتو التجديد في المجال  في واجتماعي فكري تأثير ليا كان التي االصالحات ببعض عيده

بفواجع  ٖٔٛٔفي عام  العسكري والثقافي واالقتصادي , اال ان تمك المحاوالت لم يكتب ليا النجاح وانتيت
سواء عن طريق االمراض الوبائية أو الفيضانات وغيرىا من الفواجع التي المت ىو معروف  أليمة كما

بالمجتمع العراقي خالل تمك المرحمة من التاريخ , التي مثمت حقبة ال يمكن اغفاليا أو تجاىميا ألنيا تركت 

 اٌّملِـــــخ
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عشر والنصف األول من الكثير من البصمات  في داخل المجتمع العراقي منذ النصف األول من القرن الثامن 
    القرن التاسع عشر .

    
المطمب االول : نظرة  تاريخية موجزة عن األوضاع العامة في العراق خالل الحكم 

 .ٖٔٛٔ-ٜٗٚٔالممموكي  
مثل عصر المماليك الكولمنده عصر القوة والنزوع نحو االستقالل واحدث في ذات الوقت، تغيرات كبيرة       

بدأت بعد تولي حسن باشا وبدايات تنحية االنكشاريين عن السمطة، مما احدث فوضى في ادارة الوالية 
، الذي حكم ثالثة ٓٛٚٔوصراعات دامية بينيم انتيت بتنصيب سميمان باشا الكبير واليا عمى بغداد عام 

عدة عقود ونصف في بغداد واعتبره لونكرك " افضل نموذج لباشا تركي " لكونو شجاعا وظريفا وتعيد بمسا
وىو ما   وكانت لحكومتو "ىيبة كبيرة".  الطبقات الفقيرة من الشعب بالرعاية وشجع التجارة ووفر ليا الحماية،

وكان في مقدمة اىتمام المماليك ىو حماية العراق   ساعد عمى استمرار حكم المماليك لمدة نصف قرن آخر.
تعود اصول المماليك "الكرج" الى قوقاسيا الذين من االيرانيين والوىابيين وتحاشي الحروب مع دول الجوار. و 

أسسوا في تركيا اول سمطة عسكرية وراثية غير تركية، كما أسسوا في مصر اسرة المماليك المعروفة واشتير 
منيم محمد عمي باشا الكبير. غير ان االضطرابات والصراعات الدموية بين المماليك واالنكشاريين لم تنتيي 

الذي تميز عيده ببعض االصالحات التي كان ليا تأثير فكري واجتماعي  ٚٔٛٔشا عام اال بمجيء داود با
 ( .ٔفي العراق )

قبل ان ينتصف القرن الثامن عشر بعام واحد وبعد سمسمة من االحداث الدامية التي شيدتيا بغداد من       
انية ان تصدر اوامرىا بتعيين جراء تعدد الوالة الذين تبوؤا منصب الوزارة فييا ، اضطرت السمطات العثم

سميمان ابو ليمة واليا عمى العراق وبدرجة وزير ، بعد ان وجدت نفوذىا وقوتيا داخل بغداد مركز الوالية ليستا 
( ، وبعتيين ٕبالدرجة الكافية التي تمكنيا من حسم  االحداث لصالحيا مقارنة بالقوة التي يمتمكيا المماليك )

اخرى جديدة من تاريخ العراق ونقصد بيا حكم المماليك والتي استمرت ما يقارب اثنان ىذا الوالي ابتدأت حقبة 
وثمانون عامًا  حيث شكل ىذا التعيين المعيار الفاصل لتقدير القوى في تمك المرحمة الن استيزار ابو ليمة 

دة بين الوالة ( والتي كانت سائٖاستوجب عمى سمطات المركز ان تتعامل معو عمى اساس نظام االلتزام )
ورؤساء العشائر والقبائل في العراق وتحت ضغط االحداث فان مركز القار في اسطنبول فد طبقيا عمى نفسو 
مع احد والتو في بغداد وبال شك فان ىذا االجراء معان ودالالت كثيرة ابرزىا واوضحيا المدى الذي وصل اليو 

 ( .ٗحال العراق اثناء االحتالل العثماني لو )
م، وضعًا جديدًا في السياسة العثمانية المركزية في ٚٗٚٔر موت أحمد باشا والي بغداد سنة أظي

إسطنبول، من أجل إعادة التوازن بين الواليات في العراق، خاصة مع توقف التيديدات الفارسية التي كانت 
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كان قد مأل قصره بالمماليك  قائمة أيام نادر شاه، إاّل أن ذلك الوالي لم يكن لو ابن أو حفيد يخمفو، غير أنو
 ( . ٘ذوي العيون السود والبشرة البيضاء الذين قدر ليم أن يحكموا العراق مدة قاربت قرنًا من الزمن )

ومما تجدر اإلشارة إليو أن المماليك قد استخدموا أسرًا محمية ساعدت في إدارة بعض المدن وليس البمد    
كانت خارج نطاق السيطرة التامة، إضافة إلى والئيا المتذبذب لمسمطة برمتو، فيناك القبائل والعشائر التي 

(  ، َٚأحد عشر واليا من ىؤالء) ٖٔٛٔ(  ، وقد حكم العراق خالل عيد المماليك الذي امتد الى عام ٙ)
 وتحول في ذلك العيد مركز الثقل في اختيار الوالة من استانبول الى بغداد، إذ أصبح المتغمِّب من المماليك

 ( .ٛعمى منافسيو يحظى بتأييد السمطان العثماني وودِّ حاشيتو )
اعترف المماليك بخضوعيم لمسيادة العثمانية، وكانوا يرسمون مبمغا محددا من المال الى خزينة استانبول     

،  ( ، إذ كانت ليم مصالحيم في مراعاة مظاىر الخضوع لمباب العاليٜسنويا "بانضباط لم يكن تاما دائما" )
فيم ال يريدون دفع العالقات معو الى حد االنفصال التام ، خشية َأن يجدوا َأنفسيم معزولين ، وال يمقون 
مساندة في مواجية األخطار الداخمية المتمثمة بالقبائل العربية والكردية ، وكذلك األخطار الخارجية التي قد 

ن قمقا من تنامي قوة المماليك في العراق ، ويرغب ( ، ومع أنَّ الباب العالي كآٔتأتي من جانب بالد فارس)
في مدِّ حكمو المباشر عمييم، اال أنَّ ضعف الدولة ، وخشيتيا من أن تؤدِّي خطوتيا في ىذا االتجاه الى 
الفوضى واالضطراب في بغداد، في وقت ىي بحاجة الى قوة قادرة عمى مواجية أطماع بالد فارس ، أدَّى 

قبول باأَلمر الواقع ، وال سَّيما بعد َأن َأخفق في إقصاء المماليك عن الحكم ، بعد َأن فشل الى ال بالباب العالي
 (.ٔٔ( )٘ٚٚٔ-ُٗٙٚٔكلُّ من مصطفى باشا وعبدي باشا في إدارة اإليالة، بعد عزل عمر باشا)

م( ، دون أن يتمكن ٓٛٚٔ-ٕٙٚٔإستمرت الفوضى في المدن العراقية مدة ثماني عشرة سنة )  
من الوالة العثمانيين المتعاقبين في بغداد عمى إعادة األمن واالستقرار إلى عموم العراق، وقد أفرز حصار أحد 

( ، مما شجع ٕٔالبصرة وصمودىا بوجو الفرس، قائدًا شجاعًا إتسم بجميع صفات القيادة وىو سميمان باشا )
نصب والية بغداد لو في سنة م( ، عمى إسناد مٜٛٚٔ-ٗٚٚٔالسمطان العثمانّي عبد الحميد األول )

 م . ٓٛٚٔ
( وأعوانو الذين ىربوا من ٖٔسار سميمان الكبير من الحّمة لقتال محمد العجمي )عجم محمد( )
( ، وقد استمد سميمان قوتو ٗٔبغداد إلى مقاطعة لورستان الفارسية عند سماعيم بقدوم الوالي الجديد إلييم )

لمقيم السياسي البريطاني في العراق )ىارفورد جونز ريدجز(، الذي ظل من العالقة القوية التي كانت تربطو با
يقدم المشورة والنصح لوالي بغداد، إضافة إلى حصول سميمان الكبير عمى مؤازرة الشركات البريطانية في 
التغمب عمى خصومو، مقابل حصوليا عمى منافع إقتصادية ميمة، كان من أىميا الحصول عمى الصوف 

 ( . ٘ٔرخيص والضروري لصناعة الغزل والنسيج البريطانّي )العراقّي ال
( ، التي أخذت تتعرض لمقوافل ٙٔكما شيد عيد سميمان باشا الكبير، بروز الحركة الوىابية )

الواردة الى العراق، كما أنيا بدأت بالتعرض لممدن العراقية ومنيا الحّمة وكربالء والنجف وكان ذلك سنة 
( من أجل أن يكون قادرًا عمى مواجية ٚٔمال ذلك الوالي ىو تعميره لسور الحّمة )م، فكانت إحدى أعٓٓٛٔ
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( ، كما عجز عن اإلطاحة بالحكم الممموكي بعد مقتل سميمان باشا الصغير سنة ٛٔالوىابيين والتصدي ليم )
 . ٖٔٛٔ(  ، لذلك استمرَّ حكميم لغاية سنة ٜٔ، إذ تولَّى الحكم عبد اهلل باشا)ٓٔٛٔ

 

ب الثاني : المؤسسات الدينية ودورىا في تطور الجانب االجتماعي  في العراق خالل المطم
 .ٖٔٛٔ-ٜٗٚٔعيد المماليك 

شيد العراق ، خالل الحقبة الممتدة من أوائل القرن الثامن عشر حتى الربع األول من القرن التاسع 
ىا الواضحة عمى مجمل العادات عشر تقريبًا، تشابك جممة من الظواىر السياسية االجتماعية، تركت آثار 

. في الواقع إن العالقات السياسية التي كانت بين القوى ( ٕٓ) والتقاليد فضاًل عن الحركة الفكرية فييا آنذاك
االجتماعية القائمة منذ مطمع العصر العثمانّي، أخذت تستنفد مبررات قياميا، فمثاًل تحولت فرقة االنكشارية 

يد غير التصادم والتطاحن في ما بينيا، وبقي المجال خاليًا لقوى القبائل المحمية، إلى مجرد قوة مسمحة ال تج
بيد أن تمك القبائل لم يكن نشاطيا ليعني شيئًا بالنسبة لذلك الواقع، فضاًل عن قيام فئات جديدة في المجتمع 

الصراع من ضرر  )التجار وأصحاب الحرف( باالىتمام بما يجري حوليا من صراع بحكم ما كان يؤديو ذلك
بمصالحيا اإلقتصادية، فظيرت التجمعات الساندة ليا وكانت تنظيمات )األصناف( و)الطرائق الصوفية( أبرز 
 عناصر تمك التجمعات، وكانت فئتا )أىل العمم( و)أىل األدب( تمثالن عنصرًا مكماًل لثقافتيا وقيميا الجديدة

(ٕٔ ) . 
وجود مدن العتبات المقدسة فيو التي كانت مراكز جذب وساعدت طبيعة حدود العراق المفتوحة، و 

لممسممين عمى اختالف إنتماءاتيم المذىبية من كل بقاع العالم، ساعدت عمى تفسير دوافع العناصر األجنبية 
الفارسّي واحتدام السجاالت بين الجانبين كان قد أحال العراق  –(. وأن الصراع العثمانّي ٕٕفي اليجرة إليو )

ة صراع بينيما مؤثر بذلك في تركيبة المجتمع العراقّي وتنظيم اإلسالم فيو، إذ عرَّض ظيور الفرس إلى ساح
الصفويين سكان العراق عمومًا، ومدن )كربالء، والنجف، وبغداد، والبصرة، والحّمة( خصوصًا إلى مؤثرات 

ىم من التجار وأصحاب ( ،وفي مطمع القرن الثامن عشر كان أغمب الفرس الموجودين ٖٕفارسية كثيرة )
المصالح االقتصادية ، إذ لم يكن عدد كبير من الطالب والعمماء الفرس في العراق حينذاك، ألن المراكز 
العممية الشيعية الرئيسة كانت في إيران ، ولم يأخذ العمماء والطالب الفرس بالمجيء الى العراق في أعداٍد 

قل بذلك مركز الدراسات الشيعية من إيران إلى العراق، وتحديدًا إلى فانت( ٕٗ)  كبيرة إالَّ في بداية ذلك القرن
كربالء أواًل ثم إلى النجف )التابعتين إلى الحّمة في تمك المرحمة(، وانتشرت المغة الفارسية حينذاك إنتشارًا 

ن بيا من واسعًا في مختمف المدن الشيعية ، وأن الدولة العثمانية كانت قد ناصرت وراعت لغتيا والمتكممي
، فمن ( ٕ٘) الموظفين، فقويت التركية إلى حد كبير، إاّل أن ذلك لم يكن ليعني بالضرورة إىمال المغة العربية

المعروف أن الدولتين )الفارسية والعثمانية( كانتا في سعي مستمر القتباس الثقافة وأخذىا من العراق ومن 
آلداب، مما سيل ليما تكوين ثقافة عممية وأدبية، أدت إلى غيره من البالد العربية بطريق االتصال بالعموم وا
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أن تستقل كل دولة بما توفر ليا من تمك العموم واآلداب، مما يعني أن االحتالل لم يكن مقصورًا عمى الجوانب 
 (  .ٕٙ) السياسية واالقتصادية، بل يعني تنافس وتزاحم واكتساب نصيب وافر من الثروة األدبية

ف تاريخيًا إن المراقد والمقامات الدينية قد جسدت أدوارًا ميمة في ثقافات الشعوب واألمم من المعرو      
وأكدت عمى الترابط الروحي والتماسك الوجداني بين أفراد المجتمع الواحد ونجد ذلك ليس عمى مستوى الديانة 

اييس واألعراف التي نادت اإلسالمية فحسب بل تجسد ذلك في معتقدات الديانات السماوية األخرى ووفق المق
بيا تمك الديانات حتى شاع مفيوم المراقد في ثقافات الشعوب بشكل عام وخاص عمى السواء ، بل واألكثر 
من ذلك انو ارتبط برحمة اإلنسان الطويمة تأريخيًا إلى الحد الذي اقترن بو المرقد المقدس عمى استميام 

 ( .ٕٚي بين اإلنسان وما يعتقد او ما يؤمن بو )المعاني السامية في الترابط المعنوي والروح

رأٌف اٌّجزّغ اٌؼشالٟ ِٓ ػذح د٠بٔبد ٠أرٟ فٟ ِمذِزٙب اٌذ٠ٓ االعالِٟ ، ئر ؽىً اٌّغٍّْٛ اٌغبٌج١خ 

 (  83اٌؼظّٝ ِٓ اٌغىبْ ر١ٍُٙ د٠بٔبد ِخزٍفخ وب١ٌٙٛد ، ٚإٌصبسٜ ، ٚاٌصبثئخ، ٚا١ٌض٠ذ٠خ ، ٚػمبئذ أخشٜ )

ٌزشو١ت اٌذ٠ٕٟ فمذ ػبػ اٌج١ّغ ثحبٌخ ِٓ االعزمشاس   ٚاالٌفخ ٚاٌزأصس، ثفعً ِجبدب ػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٕٛع ا

اٌذ٠ٓ االعالِٟ اٌغّحبء اٌزٟ دػذ اٌٝ احزشاَ اٌؼمبئذ  اٌذ١ٕ٠خ ٌزشص١ٓ اٌزّبعه االجزّبػٟ ، ار عبس 

فٍُ ٠غبء اٌٝ اٌّغٍّْٛ ػٍٝ لبػذح اعبع١خ فشظزٙب ػ١ٍُٙ غج١ؼخ د٠ُٕٙ ٟٚ٘ ، ػذَ اٌزؼشض ٌّخزٍف اٌؼجبداد 

ِزؼجذ فٟ ػجبدرٗ اٚ ِزذ٠ٓ فٟ د٠بٔزٗ 
 ،

اٌٝ جبٔت رٌه فأْ اٌحش٠خ   اٌذ١ٕ٠خ ِعّٛٔخ ثبٌذعزٛس ِٚىفٌٛخ ثبٌزٛافك 

االجزّبػٟ اٌزٞ احزشِٗ اٌجغذاد٠ْٛ ِٕز  الذَ االصِٕخ ، ف١مَٛ اٌّغجذ اٌٝ جٛاس اٌى١ٕغخ اٚ اٌّؼجذ ، ال فشق فٟ 

ح، ؽؼبسُ٘ ج١ّؼبً اٌذ٠ٓ هلل ٔظشُ٘ فٟ  حشِخ ٚلذع١خ ِشاوض اٌؼجبد
،

ٌزٌه اِزضجذ ٘زٖ االد٠بْ ثذسجخ ػب١ٌخ ِٓ  

 (  . 83اٌزأٌف رجّؼٙـب ساثطـخ اٌؾؼـٛس اٌّؾزـشن ثبٌٛحـذح   اٌٛغ١ٕـخ اٌؼشال١ـخ )

اِزبصد ٚال٠بد اٌؼشاق اٌضالس ) ثغذاد ، اٌّٛصً ، اٌجصشح(خالي ػٙذ اٌّّب١ٌه ٚخبصخ فٟ ػٙذ اٌٛاٌٟ      

ضشح اٌّإعغبد اٌذ١ٕ٠خ ٌٍّغ١ٍّٓ ِضً اٌّغبجذ ٚاٌجٛاِغ  ٚاٌزىب٠ب ٚاٌحغ١ٕ١بد ٚاٌّذاسط داٚد ثبؽب  ثى

( , ٚلذ ٔبٌذ ٘زٖ 30ِٚجبٌظ اٌٛػع فعالً ػٓ اٌىٕبئظ ٚاالد٠شح ٚاِبوٓ اٌؼجبدح اٌزبثؼخ ئٌٝ االل١ٍخ ا١ٌٙٛد٠خ  )

خشٜ ، ٚرؼذدد أ٘ذافٙب فٟٙ اٌّإعغبد لذع١خ   وج١شح ِٓ ِخزٍف اٌطٛائف اإلعال١ِخ ٚاألل١ٍبد اٌذ١ٕ٠خ األ

فعالً ػٓ وٛٔٙب أِبوٓ إللبِخ اٌؾؼبئش اٌذ١ٕ٠خ فأٙب وبٔذ ثّضبثخ ِذاسط ٌزذس٠ظ اٌؼٍَٛ اإلعال١ِخ ٚاٌٍغخ 

اٌؼشث١خ ٌٚزؼ١ٍُ اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ ٌٍّجزذئ١ٓ ِٚشاوض ٌالجزّبػبد  اٌؼبِخ ٠ٍزمٟ ف١ٙب أثٕبء اٌّجزّغ فٟ ػَّٛ 

 ( ,33ٕبعجبد االجزّبػ١خ ٚاٌٛغ١ٕخ ػٍٝ حذ عٛاء)اٌؼشاق فٟ األػ١بد اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌّ

أِب ثبٌٕغجخ فٟ ٚال٠خ ثغذاد اٌزٟ رؼذ اٌّشوض االلزصبدٞ ٚاٌغ١بعٟ ٚاالجزّبػٟ فٟ اٌؼشاق فغ١ىْٛ رشو١ض     

ِٛظٛع اٌذساعخ ػ١ٍٙب رمش٠جبً , فمذ اصداد ػذد اٌّإعغبد اٌذ١ٕ٠خ فٟ ثغذاد ٌض٠بدح ػذد اٌغىبْ اٌّغ١ٍّٓ ف١ٙب ، 

ٌجؼط ثأؾبء ٘زٖ اٌّإعغبد الع١ّب أً٘ اٌخ١ش ٚاإلحغبْ ٚأثٕبء اٌطجمخ ا١ٌّغٛسح ،  فعالً ػٓ دٚس ٚل١بَ ا

( ، فٟ رش١ُِ اٌّغبجذ اٌمذ٠ّخ ٚئٔؾبء أخشٜ  جذ٠ذح. ِٚٓ أؽٙش اٌجٛاِغ 38اٌغٍطخ اٌحبوّخ فٟ ٘زا اٌّجبي)

غ اإلِبَ أثٛ ح١ٕفخ ٚجبِغ اٌؾ١خ اٌمذ٠ّخ " جبِغ اإلِبَ ِٛعٝ اٌىبظُ ِٚحّذ اٌجٛاد  )ػ١ٍّٙب اٌغالَ ( ٚجبِ

٠ٚؾشف ػٍٝ اٌّإعغبد اٌذ١ٕ٠خ ٌٍّغ١ٍّٓ  (،33ِؼشٚف ٚجبِغ ثشاصب ٚجبِغ اٌؾ١خ ػجذ اٌمبدس اٌى١الٟٔ)

ؽش٠حخ اجزّبػ١خ ٚد١ٕ٠خ رزأٌف ِٓ اٌفمٙبء ٚاٌٛػبظ ٚاٌخطجبء ، ٠مِْٛٛ ثاسؽبد إٌبط ٚٚػظُٙ ػٓ غش٠ك 

 ( .33عالِٟ ٚاٌغٕخ إٌج٠ٛخ اٌّطٙشح)اٌخطت اٌٝ أ١ّ٘خ االٌزضاَ ثّجبدب اٌذ٠ٓ اإل

 

المطمب الثالث :المساجد ودورىا في عممية إثراء العادات والتقاليد لممجتمع العراقي خالل عيد 
 ٖٔٛٔ-ٜٗٚٔالمماليك 
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وسنتعرض ىنا اىم المساجد ودورىا في إثراء العادات والتقاليد لممجتمع العراقي وخاصة في مدينة بغداد      
يا تمثل سمطة القرار في العراق والتي كان ليا دورًا ميمًا في إرساء دعائم الحياة الفكرية في عمى اعتبار ان

 العراق أبان عيد المماليك .وىي :.
 : جامع العادلية الصغير . ٔ

يعد جامع العادلية الصغير من اول الجوامع التي بنيت في عيد عادلة خاتون وبأمر منيا وذلك في        
قد ىذا الجامع في محمة الدنكجية من محالت الجانب الشرقي )الرصافة( من بغداد القريبة من ، ي ٚٗٚٔعام 

نير دجمة  ، بالقرب من الجسر الوحيد في بغداد آنذاك ومكانو االن ىو بالقرب من جسر الشيداء الحالي ، 
الصالة والطارمة  وقد وصف الحاج أمين المميز ىذا الجامع كما رآه في صباه بما يأتي " يتكون من حرم

( ، ٖ٘الواقعة أمامو وغرفة االمام وغرفة الخادم والتواليتات وتتوسطو حديقة صغيرة فييا ثالث نخالت فقط " )
( بقولو " ىو مسجد صغير حسن الوضع قرب الجسر اليوم في ٖٙكما وصفو السيد محمود شكري االلوسي)

لجمع واالعياد وسائر الصموات , وقد تداعى لمسقوط الجية الشمالية منو وىو من المساجد التي تقام فييا ا
 فجدد عمارتو متولي اوقافو سنة ثمان عشر بعد الثمثمانئة وااللف "  .

وقال السيد محمد سعيد الراوي " ىو جامع صغير واقع عمى يسار السالك من سوق الصفارين عمى طريق     
مة وه جامع مشتمل عمى مصمى وصفة امامو الجسر عند منتيى الدرب الواقع امام بناية مطبعة الحكو 

وحجرتين عند مدخل الباب عمى يسار الداخل متجية بابيا نحو القبمة، ويدار ىذا الجامع من قبل المتولي 
( ، وىو ايضا من ابنية المرحومة صاحبة ٖٚعميو الذي يمي اوقاف جامع عادلة خاتون الكبير او العادلية )

ير فاتح ىمدان احمد باشا ، وزوجة المرحوم الوزير سميمان باشا ، وكان قد الخيرات عادلة خاتون بنت الوز 
( وكانت عمى ٖٛ،)ٖٛٔٔتداعى لمسقوط فعمره متوليو إذ ذاك ابراىيم افندي المعروف بالمميز وذلك في سنة 

 باب ىذا الجامع لوحة من الرخام كتبت عمييا أبيات تؤرخ لبنائو حسب الجمل وىي عمى النحو االتي :.
 لقد اشبعتيا الحادثات وردىا      الى صدق االحداث بعد السنا اردى 

 فعمر اىموىا ليا اي مسجد      عمى غير تقوى اهلل لن يتشيدا
 امان وال خوف ، ورشد وال عمى     وخير وال ضر بو شرف اليدى

 تراه البصار المصمين اثمدا  فصفوا بو صفو القمب ولم يزل
 (.ٜٖلنا وجمت ماء الضمآن من الصدى)  فمما زىى بنيان باب دخولو

" انو ُيعطى  ٜٗٚٔومن المالحظ من الوقفية التي اوقفتيا عادلة خاتون الى ىذا الجامع والمؤرخة في عام 
(  الى محافظ المكتبة " مما يدل عمى ان ليذا الجامع مكتبة تحوي مجموعة من المصادر ٓٗعشرة آقجات )

البي العموم ، ونستدل عمى ذلك من تكممة قراءة بقية الوقفية حيث تقول " التي كانت محط انظار الباحثين وط
وكان ىناك في داخل الجامع ثالثين جزًء من القران الكريم  ، وقرآنين كبيرين ، وقرآنين صغيرين ، وكتاب 

زالي ) دالئل خيرات نسختين , وتفسير القران بالمغة التركية ، وكتاب جواىر القرآن  لالمام ابي حامد الغ
ىـ( ، وكتاب ابراىيم حمبي الصغير ، وكتاب تفسير معالم التنزيل ) وعنوان الكتاب االصمي الدر  ٘ٓ٘ت
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ىـ( ، وكتاب مصابيح السنة ٛٛٓٔالمختار وشرح تنوير االبصار لمحمد بن عمي العباسي الحصكفي )ت 
لم تذكرىا الوقفية كان لممسجد ىـ( وغيرىا الكثير من الكتب التي  ٙٔ٘لالمام حسين بن مسعود البغوي ) ت 

دور ىام في ترسيخ العادات والتقاليد اإلسالمية لدى المجتمع البغدادي ، فضاًل عن ذلك فقد كان لو دورًا في 
 ( .ٔٗإرساء القيم واالعراف العشائرية العربية االصيمة  )

 جامع العادلية الكبير : – 2
( كما دلت الكتابات الموجود في مدخمو اي ٗ٘ٚٔ-ٜٗٚٔأنشأتو السيدة عادلة خاتون خالل المدة )      

( متر مربع ، ٜٓ٘( ، تبمغ مساحتو الكمية بحدود )ٕٗبعد سنوات قميمة من إنشائيا لجامع عادلية الصغير )
( مصٍل ،أما بالنسبة إلى وصف ٓٓٗ( متر مربع ،ويستوعب حوالي )ٓٓٙومساحة حرم الصالة بحدود )
متر مربع( مبني من الطابوق ، في حين يرتفع السقف  ٕ٘× ٖٓحتو بحدود )الحرم فيو مستطيل الشكل مسا

( امتار، وقد زينت جدرانو من الداخل باآليات القرآنية ، فضاًل عن ذلك فانو يحتوي عمى منارة كبيرة ٘إلى )
 مترًا ، وقبة ومنبر من الخشب    ٕٛترتفع بحدود 

فيو مصمى كبير ومنارة شامخة ، فيو مدرسة في الطابق وقد وصفو السيد محمود شكري االلوسي بقولو "    
الذي فوق الباب ، وخزانة كتب ، أنشأتو صاحبة الخيرات والمبرات عادلة خاتون بنت احمد باشا الذي تولى 

 ( .ٖٗإيالة بغداد الثني عشر سنة " )
بغداد السابقين وىو  كما وصفو الشيخ عباس بن جواد البغدادي بقولو " مسجد عادلة خاتون من بنات وزراء 

جامع جمعة وفيو مدرسة ومئذنة " ، كما وصف السيد محمد سعيد الراوي الجامع بقولو " ىو الجامع الواقع 
عمى شارع النير تجاه المحكمة الشرعية يبعد عن جامع الصاغة مسافة ربع ميل وىو جامع اشتمل عمى 

عمى الركن الغربي لممصمى ، وعمى يمين المصمى مصمى واقع عمى يمين الداخل اليو ، ومنارة عالية واقعة 
 رواق صغير لصالة من فاتو صالة الجماعة فيصمي ىناك منفردًا ".

 وكانت ثمة ابيات تؤرخ لبناء الجامع نذكر منيا :.
   بعادلة الرضاام الصالت    اال يادىر فافخر انت حقاً 
 وغرة دىرىا ذات اليبات    كريمة قوميا في كل مجد

 وكاسية االرامل والعراة    ليتامى والبراياومطعمة ا
 ومن حسنى صنيع الصالحات   تجدد كل يوم فعل خير 
 جزاء الخير في يوم النجاة    وتعمر مسجدًا هلل يبقى 

 ( ٗٗتروم بو ثواب المحسنات)   وىذا الجامع االسنى بنتو 
منيا والنقمية ، واختصت بالفقو الحنفي وقد الحقت عادلة خاتون بالجامع مدرسة لتدريس العموم العقمية      

مما شجع الطالب عمى االلتحاق بيذه المدرسة الجامعة مما كام لو األثر الكبير في ترصين القاعدة االخالقية 
لممجتمع البغدادي ، وكانت ىذه المدرسة تشغل عددًا من الغرف في الطابق العموي من الجامع ، وضمت الييا 

وطمبتيا عمى حد سواء ، وحددت عدد طمبتيا بخمسة عشر طالبًا وىو عدد  لمدرسيياخزانة كتب لتكون عونًا 
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( ، وقد عنيت عناية فائقة بيذه ٘ٗكبير قياسًا الى المدارس االخرى ، وقد كان المدرسون يتقاضون رواتب )
ا يؤكدون المدرسة فقد كانت تشرف ىي عمى شؤونيا وادارتيا ، ومما تجدر اإلشارة إليو أن المدرسون كانو 

عمى العادات والتقاليد التي تؤكد عمييا القرآن الكريم وسنة النبي االكرم )صمى اهلل عميو وآلو وسام( وسيرة 
 ( . ٙٗصحبو االكرام  )

 جامع االمام االعظم :- 8
 حياتو كرس والذي التاريخ عبر صيتيم ذاع الذين االئمة النعمان احد حنيفة ابو االمام يعد      
 الفقو عموم طالبو منو يرتوي ميما" منبعا يزال وال عممو وكان.. البيت اىل ونصرة ينالد لخدمة

 بن النعمان حنيفة أبو األعظم اإلمام الرئيسية، توفي االسالمية المذاىب ائمة احد وىو..والشريعة
 جية في ىـ ـ، ودفن0:1 عام المنصور جعفر ابي وقت ببغداد( عنو اهلل رضي) الكوفي مثبت
 الخميفة زوج الخيزران الى نسبة وذلك( الخيزران مقبرة:)بـ حين بعد دعي مكان في غدادب شمال

 جامع بني ذلك وبعد..ىـ8>0 عام ىناك ودفنت توفيت التي الرشيد وىرون اليادي ووالدة الميدي
- ىـ<:9 عام القبر عمى وقبة ومشيد كبيرة مدرسة عنده ىـ، وبنيت:>8 عام الشريف قبره قرب

 (. >9م  );;01
ه  <:9( بغداد اىتموا اىتمامًا كبيرًا في جامع ابي حنيفة ففي سنة =9عندما احتل السالجقة )  

لمميالد أقام شرف الممك ابو سعيد الخوارزمي مشيدًا وقبة لالمام ابي حنيفة  =;01الموافق 
 في الواقعة الدور ( ، وسميت<9وكانت بيضاء المون عمى نمط قبة الشيخ عمر السيروردي )

 العموم عمى قاصرا المدرسة في التدريس وكانت.. حنيفة ابي االمام محمة باسم المشيد جوار
 الشرقي الجانب م(9=00ىـ ـ 1=:) سنة بغداد الى رحمتو في جبير ابن وصف فقط، وقد الدينية

 الطاق باب كان الرصافة محمة بإزاء كبيرة محمة البمدة خارج الشرقية " وبأعمى:يمي بما بغداد من
 قبر فيو اليواء في سامية بيضاء قبة لو البنيان حفيل مشيد المحمة تمك وفي الشط عمى المشيور

 ىـ>2> بزيارتو بغداد بطوطة ابن ( ، ووصف1:المحمة ") تعرف وبو( رض) حنيفة ابي االمام
 وجامع السمطان وجامع الخميفة جامع وىي فييا الجمعة تقام التي المساجد وذكر م>082

 ابي االمام قبر الرصافة وبقرب الميل نحو السمطان جامع وبين وبينو( باالعظمية) الرصافة
 اندثرت المنطقة لكانت بغداد في ومدرستو حنيفة ابي االمام مشيد وجود ، ولوال(رض) حنيفة
 الصفويين وجود منيا، واثناء عديدة مناطق اندثرت كما ىوالكو ودخول بغداد سقوط بعد وزالت

 المشيد لقي المدرسة ، وقد وتحطيم حنيفة ابي االمام مشيد ىدم عدة مراتول تمت بغداد في
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 العثمانيين مجئ بعد الخوارزمي منصور بن محمد الممك قبل من العناية بعض المبارك والمكان
 ، فعند القانوني سميمان السمطان قبل من اصالحات العام ذلك وشيد..م0:89 عام بغداد الى

 حنيفة ابي االمام قبر زار االشرف والنجف لكربالء زيارتو من انونيالق سميمان السمطان عودة
 وحمام ضيافة دار بتعمير كذلك عميو، وأمر والجامع القبة تشييد بإعادة فأمر "ميدما كان الذي
 والمنطقة والمدرسة الجامع لحراسة قمعة بتعمير أمر حولو، ثم دكانا خمسين الى وأربعين وخان

 بعد المكان، وكانت لحماية ومدافع حربية معدات ومعيم 0:1 نحو عددىم بمغ جنودا ووضع
 م=8;0 ىـ=019 عام بغداد دخولو عند الرابع مراد السمطان يد عمى اخرى اصالحات ذلك

 االعظم االمام ضريح حول وسكنوا العبيد قبيمة من بعض االعظمية الى معو جاء حيث
 المنارة وانشئت المرقد جدد( ليمة ابو) باشا مانسمي الوالي" وتحديدا المماليك عيد لحمايتو، وفي

 ( .0:م  )>:>0 عام والقبة
ذكر السيد ىاشم االعظمي في كتابو تاريخ جامع االمام االعظم ما نصو " لم يدون التاريخ      

, ولم اجد  2:>0ولغاية  1=08اسماء المدرسين الذين درسوا في مدرسة ابي حنيفة من عام 
ا في التدريس بين التاريخين ، ولكني عثرت عمى اسماء بعضيم ما بعد ىذا اثرًا لمذين تعاقبو 

 التاريخ بواسطة السندات العثمانية وأوليم ىو"  
السيد عبداهلل افندي مدرس جامع االمام االعظم )رض( وجدت اسمو في الوثيقة  .0

 2:>0عام التاريخية الموجودة لدي كان قد وقعيا  بامضائو وكتب عنوان وظيفتو فييا وذلك 
 .(0;>0-<9>0سميمان باشا )اي في عيد الوالي الممموكي 

السيد شياب الدين مدرس جامع االمام االعظم ) رض( ، كان عالمًا من اعالم الفقو  .2
والمغة وشيخًا بارزًا بين اقرانو وجدت اسمو في الوثيقة التي كان قد وقعيا وذكر فييا عنوان 

-;>>0عبد اهلل باشا ) اي في عيد الوالي الممموكي، 0>>0وظيفتو وىو مدرس وذلك بتاريخ 
0<<=). 

العالمة السيد مصطفى افندي المدرس بن احمد واصمو من طي ، وجدت توقيعو في   .8
ووثيقة أخرى وقعيا في سنة  1=>0والتي تقابل سنة   ه :<00وثيقة يرجع تاريخيا الى عام 

وىو مدرس اي في عيد الوالي وقد ذكر فييا عنوان وظيفتو  :<>0ىـ والتي تقابل  <021
، ووجدت االمر الذي تعين فيو ايضًا مفتيًا (12=0-1=>0سميمان باشا الكبير )الممموكي 
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( ، ومما تجدر االشارة اليو ان السيد مصطفى 2:) 9<>0لبغداد دار السالم وذلك في عام 
ع بعموم المغة افندي كان عالم في التفسير والحديث واالصول والفقو والكالم ، واسع االطال

 ( 8:العربية )

العالمة السيد عبد اهلل افندي االلوسي ، درس في مدرسة ابي حنيفة النعمان اربعين  .9
عمي باشا في زمن عمي باشا الالظ والي بغداد،  81=0عامًا توفي بمرض الطاعون عام 

( 08=0-01=0( ، عبد اهلل باشا )01=0-=1=0( ، سميمان باشا الصغير )>1=12-0=0)
وتعد مدة تدريسو اطول مدة ،  (80=0-;0=0( ، داود باشا );0=0-08=0سعيد باشا )، 

والعالمة االلوسي فخر المدرسين ورئيس العمماء في بغداد دار السالم وولده العالمة السيد 
 (.9:محمود شكري االلوسي )

 
   : د ٚاٌزمب١ٌذ فٟ اٌّجزّغ ا١ٌٙٛدٞ اٌؼشاق ٚدٚس٘ب فٟ ئصشاء اٌؼبدا اٌذ١ٕ٠خ ٙبِإعغبرٚا١ٌٙٛد٠خ اٌطبئفخ :  اٌّطٍت اٌشاثغ

( ,   ويقترن وجود الييود في ٘٘تعد الطائفة الييودية بالعراق من أقدم الطوائف الييودية في العالم )       
 العراق باألسر البابمي األول والثاني اال انو يمتد إلى ابعد من ذلك إلى عيد اإلمبراطورية األشورية حيث

, وتم توزيعيم في المناطق  (ٙ٘ق.م () ٕٚٚ-٘ٗٚمرة الممك األشوري )تجالت بالصر أحضرىم ألول 
الجبمية المنعزلة شمال العراق واألجزاء الشمالية الغربية من إيران واألجزاء الجنوبية من تركيا وضمن حدود 

  . (ٚ٘اإلمبراطورية األشورية )
ألسض ٚاعزضّبس٘ب ػٍٝ اٌشغُ ِٓ عٜٛ صساػخ ا ِٕٚز ٌحظخ ٚجٛدُ٘ فٟ ؽّبي اٌؼشاق ٌُ ٠ىٓ أِبُِٙ      

ٌٚىٓ ٚجٛد ١ِبٖ األٔٙبس ٚوضشح عمٛغ األِطبس عبػذرُٙ ػٍٝ اٌضساػخ ٚرشث١خ ، ح ٘زٖ إٌّطمخ اٌجج١ٍخ ٚػٛس

) اٌؼّبد٠خ ٚثشٚاسٞ اٌؼ١ٍب ِٕبغك  لبِٛا ثجٕبء لشأُ٘ فٟ إٌّبغك اٌزٟ رٛصػٛا ف١ٙب ٚخبصخ فٟ ، ئراٌح١ٛأبد 

مشٖ ٚصاخٛ( ح١ش وبٔذ ٌُٙ لشأُ٘ اٌّؼشٚفخ ِضً )عٕذٚس فٟ د٘ٛن ٚثٟ رٕٛس فٟ ثشٚاسٞ ٚاٌغفٍٝ ٚد٘ٛن ٚػ

اٌؼ١ٍب ( ٚوبٔٛا فٟ ٘زٖ اٌمشٜ ٠ّزْٕٙٛ اٌفالحخ ٚرشث١خ اٌّٛاؽٟ ٚغشط األؽجبس ُِٕٚٙ ِٓ ػًّ  ثؼذ رٌه فٟ 

خضاْ ٚ٘ٛ ٌذأٚد اٌزجبسح ٚاٌصٕبػخ ٚاٌحذادح ٚاٌص١بغخ ٚوبٔذ ٌُٙ وٕبئظ ِؼشٚفخ ٚوبْ ٌُٙ ِضاس ٠ذػٝ اثٓ 

ٚثجبٔجٗ لجش صٚجزٗ )اٌغذ ٔجبد ( لشة اٌى١ٕغخ ( َ 3380٘ـ  3030 ) ثٓ ٠ٛعف ثٓ افشا٠ُ اٌّزٛفٝ ٔحٛ عٕخ

أمطؼذ  (ق.َ  338 ) (. ٚػٍٝ اصش عمٛغ اٌذٌٚخ األؽٛس٠خ فٟ ١ٕٜٔٛ عٕخ٠ٚ33ذػْٛ ثأٔٗ ِٓ أ١ٌٚبئُٙ  )

لذ أػبد ( ق.َ  333-338 ػبَ ) اٌىٍذا١ٔخ فٟ ثبثًأخجبس ا١ٌٙٛد األعشٜ فٟ ؽّبي اٌؼشاق ٌٚىٓ رأع١ظ اٌذٌٚخ 

اِزذد ِٓ  ػبِبً (  30 )ئٌٝ اٌٛجٛد دٌٚش ا١ٌٙٛد ٚخبصخ ػٕذِب لبَ اٌٍّه اٌؾ١ٙش ٔجٛخز ٔصش ٚاٌزٞ حىُ ص٘بء

ثأضاي ػمبثٗ اٌصبسَ ثبٌذٌٚخ اٌّصش٠خ اٌفشػ١ٔٛخ اٌزٟ أسادد أْ رؾك ػ١ٍٗ ػصٝ ( ق.َ  333-303)ػبَ 

خ ا١ٌٙٛد اٌز٠ٓ رّشدٚا ػ١ٍٗ ح١ٓ رُ عج١ُٙ ِشر١ٓ  ِٓ اسض اٌؾبَ ٚدِش ػبصّزُٙ اٌطبػخ ثزأ٠ذ٘ب ثغ١بع

 333 ). ٚاٌضب١ٔخ ػبَ(ق . َ  333 ) أٚسؽ١ٍُ ٚ٘ٛ ِب ٠ؼشف ربس٠خ١بً ثبألعش اٌجبثٍٟ ١ٌٍٙٛد ٚوبٔذ األٌٚٝ ػبَ

ُ اٌىٍذا١١ٔٓ فٟ (  ٚأزٙٝ حى33ٌف ٠ٙٛدٞ()اٚرُ ٔمٍُٙ اٌٝ ثالد ثبثً ح١ش لذس ػذدُ٘ ثٕحٛ )عز١ٓ ( ق . َ 

ػٕذِب أغبس اٌٍّه اٌفبسعٟ وٛسػ ػٍٝ ٍِّىخ ثبثً ٚلزً أٍ٘ٙب ٚ٘ذَ أث١ٕزٙب ٚعّح ( ، ق.َ  333 )ثبثً عٕخ

ِٚحػ أٔظبسُ٘ أٚسؽ١ٍُ فؼبد اٌم١ًٍ ُِٕٙ ٚثمٟ اٌىض١ش فٟ ثبثً ٚثزٌه ، ١ٌٍٙٛد ثبٌؼٛدح ئٌٝ لذط أعشاسُ٘ 
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( ٚثؼذ رحش٠ش اٌؼشاق ػٍٝ 30م١خ ِذْ اٌؼشاق األخشٜ )رىٛٔذ اٌجب١ٌخ ا١ٌٙٛد٠خ فٟ اٌؼشاق صُ أزؾشد فٟ ث

أ٠ذٞ اٌّغ١ٍّٓ وبْ حبي ا١ٌٙٛد وجم١خ أصحبة األد٠بْ األخشٜ فُّٕٙ ِٓ اعٍُ ُِٕٚٙ ِٓ ثمٟ ػٍٝ د٠ٕٗ ح١ش 

ٚلصذ٘ب إٌبط ِٓ ِخزٍف ( ٘ـ  333 )غذٚ ِٓ أً٘ اٌزِخ ٚٚجت ػ١ٍُٙ دفغ اٌجض٠خ ٚػٕذِب ث١ٕذ ثغذاد عٕخ

ٍغبد ٚاألد٠بْ ُِٕٚٙ ا١ٌٙٛد ح١ش ثشص اٌؼذ٠ذ ُِٕٙ فٟ اٌص١شفخ ٚاٌزجبسح وّب ئُٔٙ ٔبٌٛا إٌّبغك ٚثّخزٍف اٌ

( ٚأصجحذ ٌُٙ فٟ ٘زٖ اٌفزشح ِغزٛغٕخ فٟ ثغذاد ظٍٍذ 33حمٛلُٙ اٌّذ١ٔخ ٚاٌذ١ٕ٠خ ِٚبسعٛ٘ب ثحش٠خ ِطٍمخ )

ذٌٚخ اٌّخزٍفخ َ ٚرٌٛٛا ِٕبصت خط١شح فٟ أجٙضح اٌ 3833ِضد٘شح حزٝ عمٛغ ثغذاد ػٍٝ ٠ذ اٌّغٛي عٕخ 

َ وبٔذ  3333( ٚفٟ صِٓ اٌؼضّب١١ٔٓ ٚػٕذِب دخً اٌغٍطبْ اٌؼضّبٟٔ ع١ٍّبْ اٌمبٟٔٛٔ ئٌٝ ثغذاد ػبَ 38)

ئٌٝ اٌٛظبئف اٌّّٙخ فٟ اإلداسح اٌؼضّب١ٔخ ٌٛال٠بد اٌؼشاق ِشحٍخ جذ٠ذح ١ٌٍٙٛد ٚاخز اٌؼذ٠ذ ُِٕٙ ٠شرمٟ 

 (33) وّغزؾبس٠ٓ ِٚزصشف١ٓ

ِٚؼزمذارُٙ ٚرمب١ٌذُ٘ ٚغمٛعُٙ  اٌى١ٕظ .٠ّٚبسعْٛ ف١ٙب غمٛعُٙ اٌذ١ٕ٠خرغّٝ ث١ٛد اٌؼجبدح ا١ٌٙٛد٠خ 

اٌذ١ٕ٠خ اٌزٟ ال رخزٍف وض١شاً ػٓ اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ اٌزٟ ٔؾأ ػ١ٍٙب اٌفشد اٌؼشالٟ ٚاٌزٟ ارصفذ ثبٌزغبِح اٌذ٠ٕٟ 

١ّٓ ٚاٌّغ١ح ٚػذَ اٌزؼصت ، فعالً ػٓ رٌه فبْ اٌطبئفخ ا١ٌٙٛد٠خ وبٔذ ػبدح ِب رؾبسن اخٛأُٙ ِٓ اٌّغٍ

ِشالذ أج١بئُٙ  اٌىٕبئظ ا١ٌٙٛد٠خ ٠ٛجذ فٟ ثؼطِٓ جبٔت آخش ٚ ثبفشاحُٙ ٚاحضأُٙ ِٕٚبعجبرُٙ اٌذ١ٕ٠خ ، 

اٚ اٌّذاسػ اٚ اٌصٍٛاد ٠ٚغّٛٔٙب  طٚصبٌح١ُٙ ٚلذ٠غ١ُٙ ٚرغّٝ اٌج١ٛد وزٌه " ثبٌفٙش " ٚاٌّذاس

(33) ػجبدرُٙ فٟ ِٕبغك عىُٕٙ أِبوٓ ثغذاد ، ٚرٕزؾش أً٘وّب وبْ ٠غ١ّٙب  (صٍٛرب اٚ صالد )ثبٌؼجشا١ٔخ
.

 

 : ا١ٌٙٛد٠خاٌطبئفخ  ٚاُ٘ رؾى١الد 

 سئ١ظ اٌطبئفخ  03

 اٌّجٍظ اٌشٚحبٟٔ  08

 سئ١ظ اٌحبخب١١ِٓ  03

 سئ١ظ ِحىّخ اٌز١١ّض اٌؾشػٟ  03

 ِحىّخ اٌز١١ّض اٌؾشػٟ  أػعبء 03

 اٌّحىّخ اٌذ١ٕ٠خ  أػعبء 03

 (33ئظبف١بْ )ػعٛاْ  03
.

 

ة التسامح والتساىل الذي عاش الييود في ظمو أبان العيود االسالمية , أن كثرت وكان من نتيج       
معابدىم في المدن العراقية الرئيسية , فكان في بغداد , في منتصف القرن التاسع عشر , تسعة كنس , 

ض , ىذا باإلضافة الى بع(ٙٙ) ومدرسة دينية . وكان في الموصل , في الوقت نفسو , كنيس واحد ومدرسة
ة " العمارة"  وقبر ذي الكفل يندمالعزيز )عزرا( عمى دجمة , قرب  المزارات الدينية خارج المدن , مثل قبر

مسجد أسالمي قديم لو في الحمة , مع أن األخير يقع  مدينة الى الجنوب منفي ناحية الكفل )حزقيال( 
تولى أدارة المسجد واألشراف عميو , ورغم ىذا , فان األسرة العربية التي ت ،( ٚٙ) مكانتو لدى المسممين

 . ( ٛٙ) كانت تسمح ألولئك الييود بزيادة المكان دونما اي مقابل
وسنحاول أن نعطي صورة واضحة عن ابرز مزارات ودور العبادة الخاصة بالطائفة الييودية في العراق      

ين الييودي ، ولعل من ابرز تمك التي كانوا يمارسون فييا طقوسيم وعاداتيم وتقاليدىم التي جاء بيا الد
أو ما يسمى حزقيال )ع( . وىذا مقام يعظمو  -ع-االماكن العبادية وىو مزار أو كنيس نبي اهلل ذي الكفل

(, ويحل  موسم ٜٙالييود وكانت من تقاليدىم انو يحجونو من اقاصي البالد لمتبرك بو واقامة الصالة فيو )
(. فتقام االفراح والميرجانات يحضرىا من بغداد راس الجالوت ٓٚفارة )الزيارة بين عيد رأس السنة وعيد الك

وراس المثيبة فتضطر الجموع الغفيرة الى االقامة في العراء ويمتد مخيميم الى مسافة اثنين وعشرين ميال , 
ارة ويقيم االعراب في ىذا الموسم سوقا عظيمة ويبيعون فييا انواع السمع من الحجاج , وفي يوم عيد الكف
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تتمى فصول من اسفار نبي اهلل موسى )ع( , من مخطوط كبير يقال ان النبي حزقيال كتبو بيده , وفوق القبر 
قنديل يتقد ليال ونيارا ، يقال ان النبي حزقيال كان اول من اشعمو , وعميو َقيْم يتعيد تبديل )الفتائل( وتجديد 

ر من اوقاف النبي )ع( فييا خزانة كتب يقال ان بعضيا الزيت كمما ادعت الحاجة الى ذلك ، وتجاور المرقد دا
يرتقي تاريخو الى عيد الييكل الثاني، ومن جاري العادة ان من يموت بال عقب يوقف كتبو إلى خزانة الدار 

(. ميمتيم العناية بالزوار القادمين من بالد فارس ٔٚىذه ، وفي مقام النبي حزقيال طائفة من المجاورين )
نذرون حج قبر ىذا النبي فيكونون ليم ادالء ومرشدين , ومن زوار ىذا المرقد جماعة من ومادى ممن ي

المسممين يؤمونو إلقامة الصالة فيو وىذا يدل عمى روح التسامح واأللفة التي كانت سائدة بين طوائف 
يذا المرقد اوقاف الشعب العرقي آنذاك , وكان لو في قموبيم حرمة كبيرة ويسمونو بمغتيم )دار المميحة( , ول

واسعة من العقار والضياع يقال إنيا من تركة الممك يكنية )الييودي( فمما تولى محمد )المقتفي( العباسي 
(, وعمى بعد  نصف ميل من قبر ٖٚ( . خميفة المسممين عمى البالد , أيد حق المرقد في ىذه األوقاف )ٕٚ)

(. وىذه ٗٚلنبي حزقيال وىم كل من )ميشائيل وعزرية( )حزقيال قباب تحتيا قبور حننية , تعود إلى أصحاب ا
( . وبعد زيارة الرحالة  بنيامين التطمي  بنحو ٘ٚاالبنية كميا محافظ عمييا من قبل الييود والمسممين )

م ( ومما قال عنو ٖٛٔٔىــ.  ٜٚ٘عشرين سنة زار مرقد حزقيال الرحالة االسباني  فتاحية ) في حدود سنة 
تقع عميو العيون , جدرانو الداخمية موشاة بالذىب ، وفوق القبر ضريح يرتفع نحو القامة ،  : )) اجمل بناء

مكسو بخشب االرز المطعم بالذىب  ، تعموه قبة مذىبة مرصعة بالبمور تتدلى منيا السجوف الجميمة , وتحت 
( أناس موكمون بالمحافظة عميو القبة ثالثون قنديال مممؤًا بالزيت تضي المقام ليال ونيارا .. ولمرقد النبي )ع

يبمغ عددىم المائتين ، وىم يعيشون عمى النذور التي تتوارد من كل الجيات ويصرف ما فاض من الحاجة ال 
(. وفي عيد السمطان االيمخاني اولجايتو محمد ٙٚعالة طالب العمم . واعانة اليتامى وتزويج اليتيمات , )

شيد اىمية كبيرة من قبل المسممين ومن قبل السمطان نفسو  حيث أكد ( . بمغ ىذا المٚٚخدابنده خدا بنده )
تخذه مكانًا لتجمع  المصادر التاريخية عمى أن ىذا المكان ىو باالصل مسجدًا بناه أمير المؤمنين عمي )ع( وا 

( لميجرة ، وليذا امر السمطان ٖٙجيشو )ع( عندما حدثت معركة صفين بينو وبين الجيش االموي عام )
رتو وتشييده من جديد , وكان السمطان ىذا قد ربطتو عالقة وطيدة مع السيد تاج الدين ابو الفضل محمد بعما

(  فواله حينذاك تولية المسجد ونقباء المماليك باسرىا . العراق والري وخراسان وغيرىا , ٛٚالحسيني االوى  )
بيو ، ثم ان تاج الدين نصب في صحن وولي والده شمس الدين حسين نقابة العراق فترة قصيرة نيابة عن ا

( . اما عمارة السمطان خدا بنده لممشيد فقد ٜٚمشيد ذي الكفل منبرا واقام فيو صالة )الجمعة والجماعة (  )
كانت وماتزال اثارىا من االبنية الضخمة صرف عمييا الكثير من االموال واىم االثار الشاخصة اليوم منيا , 

..... والقبة المخروطية ومنارة المشيد القائمة بزخارفيا البديعة وجزء من منارة االسوار المحيطة بالمشيد 
 مسجد النخيمة المتاخم لممشيد , وما عدا ذلك فيي اطالل متداعية .

مسجدا واخذ  -ع–وذكر ابن المستوفي , مانصو )) ان السمطان خدا بنده شيد قرب قبر نبي اهلل ذي الكفل 
 (.ٓٛمن الييود والمسممين وبني في المسجد قبة ومنبرا ) حراسة )تولية( ىذا المرقد



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

333 

ىـ ٕٙٚوبعد عمارة السمطان االيمخاني لمشيد الكفل بسنين قميمة  مر ) ابن بطوطة( ببر مالحة وذلك سنة ) 
م( اال انو لألسف لم يزور مشيد الكفل , واكتفى بقولو )) انيا بمدة حسنة بين حدائق ونخيل ونزلت ٕٖٙٔ_ 

(. ولو قام بزيارتو لمشيد الكفل او زيارة ابن جبير من ٔٛكرىت دخوليا الن اىميا روافض (( )بخارجيا و 
م( أي في عيد الوالي ٘ٙٚٔ -ىـ ٜٚٔٔقبمو لتعرفنا عن طريقييما عن معمومات ىامة .وفي سنة )

( ٖٛ) Carsten  Niebuhr( ٕٛالممموكي ) عمر باشا( زار مدينة  الكفل , الرحالة كارستن نيبور )
ووصف مشيد حزقيال ومما قال : )) سافرت من مشيد عمي )النجف( الى كفيل )الكفل( الواقعة عمى مسافة 
اربع ساعات ونصف باتجاه الشمال ثم منيا الى الحمة الواقعة باتجاه الشمال الى الشمال الشرقي , وكفيل 

ىناك , اال انو ليس ليذا النبي خزائن  اسم حسيقيل بالمغة العربية , وال يزال مئات الييود سنويا يزورون قبره
 من الفضة , او الذىب او االحجار الكريمة ..

ويحاط قبر حسيقيل  والجامع  وبضعة مساكن عربية كميا بسيطة , بسور قوي يرتفع الى ثالثين قدما       
االولى عمى  ( خطوة مضاعفة ) مايقارب الف ومائتين قدما ( وقد شيد ىذا السور لممرةٕٓ٘ويبمغ محيطو )

نفقة رجل ييودي يسمى )سميمان( ويسكن في الكوفة , ومن المحتمل ان الييود انفسيم ىم الذين يتولون 
العناية بو عمى نفقتيم الن فائدتو تعود عمييم اكثر مما عمى غيرىم . وال يشاىد في مسجد النبي شي اخر 

تحت منارة صغيرة , وحامية ىذا المحل المقدس عائمة عربية ليا ىناك جامع صغير  غير قبر محاط بالجدران
وجميل ذو منارة واحدة , ولم تكن تدفع لالتراك أي ضريبة عن األراضي المجاورة بسبب ىذا النبي وباإلضافة 

, وليس من الى ذلك كانت ىذه العائمة تكسب الكثير من الذين يرغبون بكل سرور في االستراحة بعض الوقت
النادر ان يفد العرب في الموسم الذي يأتي الييود فيو الى ىناك ليباركوا ليم عمى سالمة الوصول , وأكثر من 
ذلك لطمب اليدايا منيم ولو تمكن الييود ان يتفاىموا مع العرب بسالم , الستفادوا من ذلك كثيرا , حيث ان 

تمكنون من ارىاب عشرة او حتى عشرين ضعفاء من الييود جبناء بدرجة ان بضعة أفراد من المسممين ي
الييود وليذا أصبح العرب في بعض األحيان وقحاء جدا , وعندئذ لم يكن لمييود سبيل اخر لمنجاة غير 
االختباء في قمعة صغيرة او خان كما يدعونيا .ولم يتجاسر الييود عمى اطالق النار عمى اعدائيم مع انيم 

استعماليا , اذ ان مايسفكو الييود من دم المسمم , ال يدفع ثمنو غاليا الى حد يمتمكون البنادق ويجيدون 
يدعو الى العجب فحسب , بل ان العرب  اليالون جيدا ايضا من ترقب قافمتيم في فرصة اخرى ومياجمتيا بل 

, اذا كان  نيبيا وليذا عمى الزوار البقاء في الخان ريثما ينجدىم من الحصار متصرف الحمة او باشا بغداد
عدد االعراب كبيرا , وىذا يكمفيم دائما اكثر مما يطمبع العرب منيم , وفي الحالة االخيرة يضطر العرب 
االنسحاب بخفي حنين او ببعض اليدايا البسيطة , االمر الذي يكون انذارا ليم بعد التمادي كثيرا في الوقاحة 

 مع الييود مرة اخرى . 
ى الحمة انير صغيرة وبيوت صغيرة لمفالحين وقبب صغيرة عمى قبور اولياء من وفي الطريق من الكفل ال    

 (.ٗٛالمسممين (( ويشير ) نيبوىر( الى االىمال والضياع الذي لقيو ىذا المشيد ايام االتراك  )
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ومن االسباب التي ادت الى ىنا ىو ضعف االمن العام وصعوبة سيطرة الحكومة العثمانية عمى العشائر 
يا  ولم يخمو المشيد خالل ىذه الفترة من التجديدات الطفيفة التي كان يقوم بيا عدد من التجار واخضاع

الييود او يصرف عمييا من واردات اوقاف المشيد عند سنوح الفرصة , فقد اضيفت الى المرقد اوائل القرن 
عقوب صميح ( احد اثرياء التاسع عشر بنايات وغرف معدة لنزول الزوار كما جددت بعض االبنية من تركة )ي

ييود بغداد , وتوحي الكثير من اجزاء العمارة الحالية عمى ان الكثير من التجديدات قد اجريت عمييا خالل 
عصور مختمفة ولعل اخر ما اضيف الى المشيد الخانين المعروفين االن بخان قريش ) او كريش بالكاف 

 ( . ٘ٛالفارسية ( . وخان السيف )بكسر السين( )
 

 اٌّطٍت اٌخبِظ : اٌطبئفخ اٌّغ١ح١خ ِٚإعغبرٙب اٌذ١ٕ٠خ  ٚدٚس٘ب فٟ ئصشاء اٌؼبداد ٚاٌزمب١ٌذ فٟ اٌّجزّغ اٌّغ١حٟ اٌؼشالٟ :

 

دخٍذ اٌّغ١ح١خ ئٌٝ اٌؼشاق فٟ اٚاعػ اٌمشْ األٚي ١ٌٍّالد ) ػٕذِب وبْ اٌؼشاق خبظؼبً رحذ اٌغ١طشح     

ا٠بد فٟ و١ف١خ دخٛي اٌذ٠بٔخ اٌّغ١ح١خ ئٌٝ اٌؼشاق ئال ئٔٙب اٌفبسع١خ ( ،ٚػٍٝ اسغُ ِٓ رعبسة االساء ٚاٌشٚ

ج١ّؼٙب رإوذ فٟ إٌٙب٠خ ػٍٝ اٌذٚس اٌزٞ ٌؼجٗ اٌّجؾشْٚ فٟ أزؾبس اٌذ٠بٔخ اٌّغ١ح١خ فٟ ِٕبغك ِخزٍفخ ِٓ 

اٌؼشاق ، ئر ئْ ٕ٘بن رم١ٍذ لذ٠ُ ٚؽبًِ ثح١ش ٠ىبد ال ٠خٍٛ أٞ ِصذس ربس٠خٟ ِغ١حٟ  ِٕٗ ، ٠زٕبٚي اٌّغ١ح١خ 

اٌّؾشق اٌؼشثٟ ٠ضجذ ئْ  اٌّغ١ح١خ أزؾشد فٟ ثالد اٌّؾشق اٌؼشثٟ ِٕز ٌجمشْ أٚي ١ٌٍّالد ثّب فٟ رٌه فٟ 

اٌؼشاق ٚثالد االٔبظٛي ، ٚإٌّبغك اٌؾّب١ٌخ اٌغشثٟ ِٓ ثالد فبسط ، ٠ٚشجغ اٌفعً فٟ رٌه ئٌٝ اٌّجؾش٠ٓ ) 

اػزّبداً ػٍٝ ِب اٚصٝ اٌغ١ذ رِٛب اٌشعٛي ِٚبس ادٞ ِٚبس اجٟ ِٚبس ِبسٞ ( ٚغ١شُ٘ ِٓ سعً اٌّغ١ح ٚ

اٌّغ١ح ثمٌٛٗ ) ار٘جٛا فٟ األسض وٍٙب ٚاػٍٕٛا اٌجؾبسح ئٌٝ اٌخٍك اجّؼ١ٓ(  ٚثزٌه ٠ىْٛ اصً اٌّغ١ح١خ فٟ 

 (  .33( ٚاعزّش اٌزجؾ١ش فٟ ِٕبغك ِخزٍفخ ِٓ اٌؼشاق)33اٌؼشاق سع١ٌٛبً )

 

ٌىٕبئظ اٚ اٌج١غ اٚ اٌّؼبثذ اٚ االد٠شح ِبسط اٌّغ١ح غمٛعُٙ ٚػبدارُٙ ِٚؼزمذارُٙ اٌذ١ٕ٠خ فٟ ث١ٛد رؼشف ثب

(.اٌزٟ ٟ٘ ثّضبثخ ث١ٛد ِشوض٘ب اٌى١ٕغخ ،٠زجّغ ف١ٙب اٌش٘جبْ ٌغشض اٌصالح اٌّؾزشوخ ٚاٌزمشة اٌٝ هللا ، 33)

ٌىً سا٘ت صِٛؼخ خبصخ ثٗ ٚوبٔذ رٍه اٌطمٛط ٚاٌؼبداد ال رض١ش حف١ظخ اٌطٛائف االخشٜ ثً ثبٌؼىظ فمذ 

(33ن رٍه اٌطٛائف ثبفشاحُٙ ٚاحضأُٙ .)وبٔذ اٌطبئفخ اٌّغ١ح١خ رؾبس
 

٠ٚصٕف إٌصبسٜ فٟ ثغذاد اٌٝ ػذح 

 غٛائف د١ٕ٠خ اّ٘ٙب :

 ارجبع اٌى١ٕغخ اٌىبص١ٌٛى١خ ُٚ٘ اٌىٍذاْ ٚاٌغش٠بْ ٚاالسِٓ اٌالر١ٓ  .3

 ارجبع اٌى١ٕغخ االسصٛروغ١خ " ا١ٌؼبلجخ " ُٚ٘ اٌغش٠بْ االسصٛدوظ ٚاالسِٓ ٚاٌشَٚ  .8

 ٕغبغشح " ُٚ٘ اٌغش٠بْ اٌؾشل١ْٛ اٌمذِبء ٚاالصٛس٠ْٛ .ارجبع اٌى١ٕغخ اٌؾشل١خ " اٌ .3

ارجبع اٌى١ٕغخ اٌجشٚرغزبٔز١خ " اٌى١ٕغخ  االصٛس٠خ االٔج١ٍىب١ٔخ " ُٚ٘ االصٛس٠ْٛ اٌز٠ٓ أؾمٛا  .3

 ( 30ػٓ اٌى١ٕغخ اٌؾشل١خ ٕٚ٘بٌه ثؼط اٌجشٚرغزبٔز١١ٓ اٌز٠ٓ ٠ٕزّْٛ اٌٝ غٛائف ِزؼذدح )

(  . ٚرؼذ ثغذاد اٌّمش اٌشعّٟ 33ُٙ فٟ ثغذاد ٚاٌجصشح ٚاٌّٛصً )رٕزؾش وٕبئظ اٌّغ١ح١١ٓ ثّخزٍف ِزا٘ج

( 38ٌشؤعبء ج١ّغ اٌطٛائف اٌذ١ٕ٠خ فٟ اٌؼشاق )
.
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ٕٚ٘بن ِجّٛػخ ِٓ اٌىٕبئظ اٌزٟ أزؾشد فٟ ثغذاد ٚثم١خ اٌّذْ اٌؼشال١خ اثبْ ػٙذ اٌّّب١ٌه ِٕٙب ) ث١ؼخ 

اَ االحضاْ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌىٕبئظ (  ٚعٕزوش ا١ٌّذاْ و١ٕغخ اٌغش٠بْ  ٚ و١ٕغخ االثبء اٌىجٛؽ١١ٓ ٚو١ٕغخ 

 ِضب١١ٌٓ ػٍٝ ٘زٖ اٌىٕبئظ ٟٚ٘ :.

 

 و١ٕغخ االثبء اٌىش١١ٍِٓ . .3

ػٍٝ اعُ اٌمذ٠ظ رِٛب , ٚوبْ ٘زا اٌمذ٠ظ لذ  3333/رّٛص /3افززح ٘زٖ اٌى١ٕغخ االة ػّبٔٛئ١ً ثب١٠ٗ فٟ 

( , ٚصبس اعمفبً 33) 3333خ , ٚاعٕذد ا١ٌٗ ِّٙخ اٌمٕص١ٍخ اٌفشٔغ١خ فٟ عٕ 3383ٚصً ئٌٝ ثغذاد عٕخ 

 . 3333, ٚثمٟ فٟ ثغذاد حزٝ ٚافبٖ االجً  ثّشض اٌطبػْٛ فٟ ػبَ  3333ػٍٝ اٌالر١ٓ عٕخ 

 و١ٕغخ اٌمذ٠غخ ِغىٕزٗ : .8

ثؼذ أْ فمذ اٌىٍذاْ و١ٕغزُٙ فٟ ا١ٌّذاْ ثبعز١الء االسِٓ ػ١ٍٙب , رجشػذ ع١ذح اعّٙب )) حّبَ(( ثذاس٘ب 

ٍمغظ , ٚوبٔذ ٘زٖ اٌذاس ِالصمخ ٌفٕبء اٌى١ٕغخ األٌٚٝ فٟ ِحٍخ ا١ٌّذاْ , اٌٛاعؼخ ٌزىْٛ ِغىٕبً ِٚؼجذاً ٌ

 (. 33ٚصبدق اٌٛاٌٟ ع١ٍّبْ ثبؽب اٌىج١ش ػٍٝ رٍه اٌٙجخ  )

, ٚأٙب ال١ّذ ثبٌمشة ِٕٙب  ٠3333شجح ثؼط اٌّإسخ١ٓ ئٌٝ أْ اٌى١ٕغخ لذ ث١ٕذ فٟ رٍه اٌذاس ثؼذ عٕخ   

 (.33و١ٕغخ ػٍٝ اعُ اٌغ١ذح اٌؼزساء )ع( )

وىكذا كانت المظاىر الفكرية البارزة  وخاصة فيما يتعمق بقضية إرساء العادات والتقاليد في العراق بصورة     
عامة وفي بغداد بصورة خاصة , وتجمت بوضوح النواحي العممية التي برزتيا وىذبتيا وصقمتيا حمقات 

 ( ،ٜٙفية والعممية )المساجد ومجالس العمم وانتشرت الكتب العدية في شتى المجالت المعر 
كانت المدارس في بغداد عبارة عن اماكن صالحة لمعمم والتعميم ، وقد عنيت تمك المدارس في تدريس العموم 
واآلداب والتربية ، كما انيا عنيت باالختصاص فقد كان كل موضوع مدرسو المختص ، وكان مجال النقاش 

والتمميذ اداب خاصة تكفل لالستاذ وقاره وىيبتو ومكانتو ، مفتوحًا امام الطالب وكانت لممناقشة بين االستاذ 
 ( .ٜٚكما تحقق لمطالب طريق الفيم والتعميم )

ان المدارس العراقية قامت بإداء رسالتيا التعميمية وقدمت خدمات جميمة في نيضة العموم الدينية في   
والصرف والعروض ، والعموم الرياضية  التفسير والحديث والفقو والفرائض ، والعموم االدبية كالمغة والنحو

والعموم العقمية كالمنطق وعمم الكالم واالصول والعموم الطبيعية ، واصبح لتمك المدارس شخصية بارزة في 
 ( .ٜٛعالم الثقافة وفي تربية النشىء واعداىم لحياة افضل )

 اٌخبرّــخ

 ات وىي :من خالل قراءة موضوع البحث توصل الباحث إلى عدد من االستنتاج
م واستمروا حتى سقوط آخـر والتيم ٜٗٚٔكان العراق تحت حكم المماليك الذين استولوا عميو منذ سنة       

الناس  األمر الذي جعلحسن إدارة األمور في العراق ،نوع ما بم. وقـد عرف المماليك ب ٖٔٛٔداود باشا عام 
شاكل كثيرة في والياتيا المتفرقة لذلك تركت شؤون كما كان لمسمطات العثمانية م في العراق يميمون إلييم ،

اال انو مع ذلك كان قد شيد يعاني من مشاكل كبيرة ، مرحمةوكان العراق في تمك ال ،العراق لحكم المماليك
نيضة اقتصادية واجتماعية وفكرية وثقافية ، ال زالت اثارىا باقية الى االن ولعل المساجد والجوامع ما ىي اال 
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دث عن تاريخ تمك المرحمة من تاريخ العراق الحديث , وخاصة اذا ما عممنا انيا بقيت الكثر من شواىد تتح
ثمانين عامًا تركت بصمات واضحة في حياة المجتمع العراقي ، مع بروز شخصيات سياسية وادبية وفكرية 

لوسي وعبد الباقي العمري الزال تراثيم الى االن يتناول بين ايدي المثقفين والقراء ولعل شخصية ابي ثناء اال 
 وغيرىم ىي من كان ليا السبق في ىذا المجال .

عمى الرغم من التنوع االثيني واالجتماعي الذي كام يتميز بو المجتمع العراقي آنذاك ، إال إن كل فئة أو طائفة وبغض النظر        
يا بحرية كاممة دون قيود أو مضايقات ، وكانت سمة التعايش عن انتمائاتيا العرقية والدينية كانت تتمتع بممارسة عاداتيا ومعتقدات

السممي ىي السمة التي امتاز بيا المجتمع العراقي . وىنا برزت قضية المؤسسات الدينية ودورىا الكبير في التفاعل بين مختمف 
بيئة واحدة فكان لممسجد ولمكنيس طبقات المجتمع فمم تكن ىناك فوارق في ممارسة العادات والتقاليد التي يحكميا مجتمع واحد و 

 والكنيسة الدور  االبرز في الحفاظ عمى تمك العادات  
 قام اذ ، العراق في اجتماعية  والفكريةال بالنيضة ود باشا من الشخصيات التي اىتمت داولعل شخصية الوالي 

 المنح واعطائيم ، لطمبةا ورعاية ، بالجوامع الممحقة والمكتبات بالعمم واالعتناء عديدة، مدارس بتأسيس
 الفكرية الحركة رواد ، والعمماء الطمبة عمى لالنفاق المخصصة الوقفيات حاصل من المالية والمرتبات
 اآللوسي، عبداهلل بينيم ومن والشعراء، العمماء مع وطيدة عالقات لو وكانت،  البالد في العممية والنيضة

 في العمم فييا انكمش حقبة ،وفي االلوسي الثناء أبو دومحمو  سعد، بن وعثمان الروزبياني وعبدالرحمن
التي غرز مفيوم القيم  المدن من وغيرىا الدينية وبغداد النجف مدارس ولوال يكاد، او الدينية والمدن المساجد

  . والتقاليد المجتمعية
 اٌٙٛاِؼ 

ّجبط  22 األهثؼبء 5555 اثوا١ُ٘ اٌؾ١لهٞ ، ثلا٠بد اٌزؾل٠ش فٟ اٌؼواق ، عو٠لح اال٠الف ، اٌؼلك .1

 2115 

، ث١وٚد ، ثال  1وبهي ثوٚوٍّبْ ، ربه٠ـ اٌْؼٛة اٌؼضّب١ٔخ ، روعّٗ ٔج١ٗ فبهً ١ِٕٚو اٌجؼٍجىٟ ، ط .2

 . 1141ٓ،155ِظ ، 

ٔظبَ االٌزياَ : وبْ اٌٍَطبْ ٠مطغ اٌمبكح ٚاالغٛاد ٚاٌؾىبَ َِبؽبد ٚاٍؼخ ِٓ االهاضٟ اٌصبٌؾخ ٌٍيهاػخ ٚاٌن٠ٓ ػوفٛا  .3

فلأبً، ٚ" اٌيػبِذ" الطبع أوجو ِٓ اٌز١ّبه، ري٠ل َِبؽزٗ  511ـ  311ثؤصؾبة " اٌز١ّبه" ٠ٚزواٚػ َِبؽزٗ ث١ٓ ؽَت رم١َّبرٙب 

ألغخ ٠ٍٕٛبً  111111ألغخ ٠ٍٕٛبً، اٌٝ  11111فلأبً ٚػبكح ِب ٠ٍّىٗ اٌجىٛاد ٚاٌيػّبء ٚاٌجبّٛاد ٠ٚزواٚػ كفٍٗ ث١ٓ  511ػٍٝ 

ب١ٍخ فٟ اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ؽزٝ إٌصف االٚي ِٓ اٌموْ اٌَبثغ ػْو( ، أِب "اٌقبٓ " فٙٛ )ٚااللغخ ػٍّخ فض١خ ٟٚ٘ ٚؽلح إٌمل االٍ

ألغخ ٚػبكح ِب ٠ّٕؼ ٌٍٛالح ِٓ اٌٛىهاء، ٕٚ٘بن أهاضٟ " فٛآ" فٟ ػلح  ا٠بالد  111111الطبع وج١و ٠ي٠ل ٚاهكٖ إٌَٛٞ ػٍٝ 

د اٌؼَىو٠خ رزٛىػٙب اال٠بالد اٌؼضّب١ٔخ ٚرٕمَُ اال٠بالد اٌٝ َِغٍخ ثبٍُ اٌٍَطبْ رؾذ ػٕٛاْ " فٛاصٟ ّ٘ب٠ْٛ" . ٚوبٔذ االلطبػ١ب

ٍٕبعك، ٠ٚزؤٌف وً ٍٕغك ِٓ اٌز١ّبهاد ٚاٌيػبِبد . ٠ٚؼّل ٔظبَ االٌزياَ ِٓ اثوى اٌّغبالد اٌزٟ أثمذ اٌؾ١بح اٌؼضّب١ٔخ اٌقصجخ 

ٙلح " ٍِزيَ" ِمبثً ِجٍغ ِٓ اٌّبي . صُ ٍبء َِزّوح رٍه اٌموْٚ اٌؼل٠لح، ٚاالٌزياَ ٘ٛ أْ ٕ٘بن ِٓ ٠زون الطبػٗ اٌٝ ِىبْ آفو فٟ ػ

ٔظبَ االٌزياَ وض١واً فٛصً االِو اٌٝ ظٙٛه فئخ ِٓ اٌٍّزي١ِٓ اٍزغٍٛا إٌبً فْبع اٌظٍُ ٚاٌغٛه ٚاٌّآٍٟ  ، ٌّي٠ل ِٓ اٌزفبص١ً 

ٍبٌخ ِبعَز١و غ١و َ( ، ه1551-1631ربه٠ـ اٌؼواق اإلكاهٞ ٚااللزصبكٞ فٟ اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ اٌضبٟٔ )٠واعغ: ف١ًٍ ػٍٟ ِواك، 

 .311ـ  211ٓ   ٓ،  1155ِْٕٛهح ، و١ٍخ ا٢كاة ، عبِؼخ ثغلاك، 

، كاه  1111-1546ؽ١ّل ؽّل اٌَؼلْٚ ، اِبهح إٌّزفك ٚاصو٘ب فٟ ربه٠ـ اٌؼواق ٚإٌّطمخ االل١ّ١ٍخ  .4

 . 111، 1111ٓٚائً ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ، ػّبْ ، 
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كٍخ غبٌجبً، وً ِٓ ؽَٓ ثبّب ٚاثٕٗ أؽّل ثبّب اٌٍن٠ٓ عبء ثبٌّّب١ٌه اٌن٠ٓ وبٔذ أػّبهُ٘ ال رزغبٚى اٌَب .5

ٍؼ١ب اٌٝ ا٠غبك لٛح ػَىو٠خ ِٓ األهلبء ِورجطخ ثُٙ، ثؼل أْ رفْٝ االٔؾالي ٚاٌضؼف فٟ اٌمٛاد اإلٔىْبه٠خ، 

ٚوبٔذ رف١ٌٍ )ػبصّخ عّٙٛه٠خ عٛهع١ب اٌؾب١ٌخ(، ِصلهاً ِّٙبً ٌغٍت أٌٚئه األهلبء، ٚألبَ اٌٛاٌٟ ؽَٓ ثبّب 

ه اثٕٗ أؽّل ثبّب ػٍٝ ١ٍبٍزٗ مارٙب_ كائوح فبصخ ٌزْوف ػٍٝ رؼ١ٍُّٙ ٚرله٠جُٙ ِقزٍف اٌفْٕٛ _اٌنٞ ٍب

ّٟ ػٍٝ ٠ل ِلهث١ٓ فبص١ٓ، صُ ٠غوٞ أزمبء اٌؼٕبصو اٌم٠ٛخ ُِٕٙ  اٌؾوث١خ ٚاٌفو١ٍٚخ ٚرٍم١ُٕٙ اٌل٠ٓ اإلٍالِ

اإلكاهح، ٚثّوٚه اٌيِٓ صبهد ١ٌىٛٔٛا ضجبطبً فٟ اٌغ١ِ اٌزبثغ ٌأل٠بٌخ، أِب ا٢فوْٚ فىبٔٛا ٠َزقلِْٛ فٟ 

أػلاكُ٘ رزيا٠ل ٚأصجؼ ٌُٙ ٚعٛك ًٍِّٛ فٟ اٌؾ١بح ا١ٌَب١ٍخ. ٌٍّي٠ل ٠ٕظو:  ػالء ٍِٛٝ ٔٛهً، ؽىُ اٌّّب١ٌه 

 .  26، 1155َٓ ، ثغلاك، كاه اٌؾو٠خ ٌٍطجبػخ ، 1131-1551فٟ اٌؼواق

صج١زٙب اٌل١ٕ٠خ، أٍوح اٌغ١١ٍ١ٍٓ ِٓ رٍه األٍو اٌزٟ اٍزّلد لٛرٙب ِٓ ٍِى١برٙب اٌيهاػ١خ اٌىج١وح أٚ ِٓ ػ .6

فٟ اٌّٛصً ٚاٌجبثب١١ٔٓ فٟ ّّبي اٌؼواق، ٚأٍوح اٌَلٔخ ٚإٌمجبء فٟ ووثالء ٚإٌغف، ٌٍّي٠ل ٠ٕظو: ١ّّبء عَبَ 

ػجل اٌل١ٌّٟ،أؽٛاي اٌؼواق االلزصبك٠خ فٟ ػٙل اٌّّب١ٌه،هٍبٌخ ِبعَز١و،ِؼٙل اٌزبه٠ـ اٌؼوثٟ ٚاٌزواس 

 . 6َ،2111ٓاٌؼٍّٟ،ثغلاك، 

(، ػجل هللا 1555-1564(، ػّو ثبّب )1563-1562(، ػٍٟ ثبّب )1561-١ٍٍ1541ّبْ ثبّب )ُ٘:  .5

-1112( ، ػٍٟ ثبّب )1112-1511(، ١ٍٍّبْ ثبّب اٌىج١و )1511-1551(، ؽَٓ ثبّب )1551-1556ثبّب )

 (1116-1113( ، ٍؼ١ل ثبّب )1113-1111( ، ػجل هللا ثبّب )1111-1111( ، ١ٍٍّبْ ثبّب اٌصغ١و )1115

(أظو : ػجل اٌؼي٠ي ٔٛاه ، ربه٠ـ اٌؼواق اٌؾل٠ش ِٓ ٔٙب٠خ ؽىُ كاٚك ثبّب اٌٝ ٔٙب٠خ 1131-1116، كاٚك ثبّب )

 . 41-34، ٓ 1116ؽىُ ِلؽذ ثبّب ، اٌمب٘وح ، ِطجؼخ كاه اٌفىو , 

 .1-5ػالء ٍِٛٝ وبظُ ٔٛهً، اٌّصله اٌَبثك ، ٓ .1

   1112ٓ،612اٌَجبػٟ ، اٌمب٘وح  هٚث١و ِبٔزواْ ، ربه٠ـ اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ، روعّخ ث١ْو .1

 .   613، ٓ ٔفَٗاٌّصله   .11

هٍٛي اٌىووٛوٍٟ ، كٚؽخ اٌٛىهاء فٟ ربه٠ـ ٚلبئغ ثغلاك اٌيٚهاء، روعّخ ٍِٛٝ وبظُ ٔٛهً،  .11

 . 153-152، 1163ٓث١وٚد ، 

ٞ ١ٍٍّبْ ثبّب: ٘ٛ اٌٛى٠و أثٛ ٍؼ١ل اٌّؼوٚف ثبٌىج١و )ثبٌزوو١خ ث١ٛن( ، ثلأ ؽ١برٗ ٍِّٛوبً ٌّؾّل أفٕل .12

)ِزٍَُ ِبهك٠ٓ(، ٚثؼل ٚفبح ١ٍلٖ هؽً اٌٝ ثغلاك ٚاٌزؾك ثقلِخ ١ٍٍّبْ أثٟ ١ٌٍخ )أٚي ٚالح اٌّّب١ٌه فٟ  ّٟ اٌّبهك٠ٕ

-1563اٌؼواق(، ثوىد ِىبٔزٗ فٟ ػٙل ٚاٌٟ ثغلاك )ػّو ثبّب( اٌنٞ ػ١ٕٗ ِزٍَّبً اٌجصوح فٟ إٌَٛاد )

اٌئل١٠ٓ ٌٙب، ٔبي ِٕصت ٚال٠خ ثغلاك ثؼل  َ( ، لبَ ثلٚه وج١و فٟ اٌلفبع ػٓ اٌجصوح فٟ أصٕبء ؽصبه1556

 1112َ اٌٝ ٍٕخ 1511ٍٕخ( ِٓ ٍٕخ  22َ، كاَ ؽىّٗ ٔؾٛ )1511فوٚط ؽَٓ ثبّب )ٚاٌٟ وووٛن( ِٕٙب ٍٕخ 

َ ، اٍزطبع فالٌٙب رم٠ٛخ ٍٍطخ اٌّّب١ٌه ِٚٛاعٙخ فطو اٌمجبئً اٌضبئوح فٟ أٔؾبء اٌؼواق، ٚأفطبه اٌٛ٘بث١١ٓ 

: ١ٍٍّبْ فبئك، ١ٍٍّبْ فبئك ثه ، ربه٠ـ اٌّّب١ٌه اٌىٌّٕٛلٖ فٟ ثغلاك ، روعّخ ِؾّل ٚغيٚارُٙ. ٌٍّي٠ل ػٕٗ ٠ٕظو

 .  36-35،  ٓ ٓ 1161ٔغ١ت اهِٕبىٞ ،ِطجؼخ اٌّؼبهف ، ثغلاك ، 

ّٟ األصً عبء اٌٝ ثغلاك فٟ ػٙل ١ٍٍّبْ ثبّب أثٟ ١ٌٍخ، ّٚىً ف١ٙب  .13 ػغُ ِؾّل: وبْ ّبثبً أِوك ، فبهٍ

ٗ اٌوالصز١ٓ ٚأِٗ اٌضبهثخ ػٍٝ اٌلف ٚ٘ٛ ٠غٕٟ، فواعذ ثضبػزٗ ٚأفززٓ إٌبً فولخ ١ٍِٛم١خ رىٛٔذ ِٓ أفز١
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َ( ، ٚصبه إٌبً ٠وعؼْٛ ا١ٌٗ 1511 -1564ثغّبي أفز١ٗ، ٚرّىٓ ِٓ ا١ٌَطوح ػٍٝ ٚالح ػلح فالي اٌّلح )

ؼصٛه فٟ لضبء أّغبٌُٙ ٌّىبٔزٗ ػٕل أٌٚئه اٌٛالح. ٌٍّي٠ل ٠ٕظو: عؼفو اٌق١بط، صٛه ِٓ ربه٠ـ اٌؼواق فٟ اٌ

 . 111-152، ٓ ٓ 1151، ث١وٚد، ِطجؼخ كاه اٌىزت، 1اٌّظٍّخ، ط

 . 45ػالء ٍِٛٝ ٔٛهً، اٌّصله اٌَبثك ،ٓ .14

ػٍٟ وبّف اٌغطبء، كٚه اٌلثٍِٛب١ٍخ اٌجو٠طب١ٔخ فٟ رغٍغً إٌفٛم اٌجو٠طبٟٔ فٟ اٌؼواق فٟ اٌؼٙل  .15

 . 31، 1115ٓرْو٠ٓ األٚي(، إٌَخ اٌضب١ٔخ ٚاٌؼْوْٚ، 5اٌؼضّبٟٔ، ثغلاك، ِغٍخ آفبق ػوث١خ، اٌؼلك)

اٌؾووخ اٌٛ٘بث١خ: ؽووخ ك١ٕ٠خ َٔت أٍّٙب اٌٝ ِئٍَٙب ِؾّل ثٓ ػجل اٌٛ٘بة، اٌٌّٛٛك فٟ اٌؼ١ٕ١خ ٍٕخ  .16

َ، ِٓ أٍوح لضبح ؽٕبثٍخ، كهً فٟ اٌؾغبى ٚاٌجصوح، ٚرؤصو ثآهاء اثٓ ر١ّ١خ، كػب اٌٝ رون اٌجلع 1513

ٌلهػ١خ ِٓ اثٓ ٍؼٛك، ثؼل طوكٖ ِٓ ِل٠ٕزٗ ٍٕخ ٚاٌقوافبد )اٌزٟ ٠ؼزمل٘ب ٘ٛ( ، ٚؽظٟ ثلػُ ِٓ أ١ِو ا

َ، فىبْ االرفبق ث١ٓ االص١ٕٓ ِضً اٌجلا٠خ اٌؾم١م١خ ٌم١بَ اٌلٌٚخ اٌَؼٛك٠خ. ٠ٕظو : ػجل اٌفزبػ ؽَٓ أثٛ ػ١ٍخ، 1545

 . 15-13ِؾبضواد فٟ ربه٠ـ اٌلٌٚخ اٌَؼٛك٠خ األٌٚٝ، اٌمب٘وح، ِطجؼخ إٌٙضخ، ك.د، ٓ ٓ

بِغ اٌقٍفبء ثجغلاك، ٚطٍٝ هأً ِٕبهح األِبَ األػظُ ثبٌن٘ت، ٚثٕبء ٍواٞ ِٓ أػّبٌٗ األفوٜ رؼ١ّوٖ ع .15

عل٠ل ٌؾىِٛزٗ، ٚثٕبء اٌّلهٍخ ا١ٌٍَّب١ٔخ ثجغلاك، ٚثٕبإٖ لٍؼخ فٟ وٛد اٌؼّبهح ِٚقبىْ ٌٍغالد اٌيهاػ١خ فٟ 

، 6ال١ٌٓ، طأٔؾبء ثلهح ٚعصبْ . ٌٍّي٠ل ػٓ ثم١خ أػّبٌٗ األفوٜ ٠ٕظو: ػجبً اٌؼياٚٞ، ربه٠ـ اٌؼواق ث١ٓ اؽز

 . 141-145، ٓ 1154ٓثغلاك، ّووخ اٌزغبهح ٚاٌطجبػخ اٌّؾلٚكح ، 

اٌٝ ٍٕخ  1111ػضّبْ ثٓ ٍٕل اٌٛائٍٟ اٌجصوٞ، ِطبٌغ اٌَؼٛك ربه٠ـ اٌؼواق ِٓ ٍٕخ  .11

َ، رؾم١ك ػّبك ػجل اٌَالَ هإٚف ١ٍٍٙٚخ ػجل اٌّغ١ل اٌم١َٟ، اٌّٛصً، كاه اٌؾىّخ 1126-1554٘ـ/1242

 . 241، 1111ٌٍٓطجبػخ ٚإٌْو، 

 . 611هٚث١و ِبٔزواْ ، اٌّصله اٌَبثك ، ٓ .11

ف١ًٍ اٌجص١و، اٌلهه إٌّظِٛخ ٚاٌصوه اٌّقزِٛخ، رؾم١ك ػّبك ػجل اٌَالَ هإٚف، ثغلاك، ِغٍخ  .21

 . 13، 1155ٓ( ، 25اٌّغّغ اٌؼٍّٟ اٌؼوالٟ، اٌؼلك )

صً ، ِطجؼخ اٌضمبفخ اٌؼوال١ْٛ فٟ اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ ، اٌّٛ ، اٌزؤه٠ـ ٚاٌّئهفْٛ ػّبك ػجل اٌَالَ هإٚف .21

 . 21، 1115ٓاٌؼبِخ، 

22.   Charles Trip , A History of Iraq, Cambridge, 2000 , P.39 .  

ّٞ ِغزّؼبً ػوث١بً ػٍٝ اٌؼَّٛ، ٚفٟ  .23 ّٟ اٌٝ ٔٙب٠خ اٌموْ اٌَبكً ػْو ا١ٌّالك وبْ ِغزّغ اٌؼواق ا١ٌْؼ

ٚثغلاك، ٍٚبِواء، ٚاٌؾٍّخ( َِزؾٛم٠ٓ  مٌه اٌٛلذ ٍىٓ اٌىض١و ِٓ اٌفوً فٟ ِلْ )ووثالء، ٚإٌغف، ٚاٌجصوح،

ّٟ اٌضبٟٔ  ػٍٝ لَُ ال ٠َزٙبْ ثٗ ِٓ رغبهرٙب، االّ أْ اٌىض١و ِٓ أٌٚئه اٌفوً ٘وثٛا اٌٝ ا٠واْ ثؼل االؽزالي اٌؼضّبٔ

( ِٓ اٌفوً. ٌٍّي٠ل ٠ٕظو: اٍؾبق ٔمبُ، ١ّؼخ اٌؼواق ، 1511َ، اٌنٞ أٍفو ػٓ ِمزً ى٘بء )1631ثغلاك ٍٕخ 

 . 25، 1111ٓزْبهاد اٌّىزجخ اٌؾ١له٠خ، لُ اٌّملٍخ ، أ
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( ألصفٙبْ ٍٕخ  .24 ّٟ ّٟ )إٌَ ّٟ 1522وبْ االؽزالي األفغبٔ  -َ، ِٚؾبٚالد ٔبكه ّبٖ ٌزْغ١غ اٌزمبهة إٌَ

، ِٚصبكهح اٌىض١و ِٓ االٚلبف اٌزٟ رلػُ هعبي اٌل٠ٓ ا١ٌْؼخ فٟ ا٠واْ، لل ّوكد اٌّئبد ِٓ ػٛائً  ّٟ ا١ٌْؼ

َ( . ٌٍّي٠ل ٠ٕظو: 1563-1522اٌٝ اٌؼواق فالي اٌّلح اٌّؾصٛهح ث١ٓ ٍٕزٟ )اٌؼٍّبء اٌن٠ٓ ٘وة اٌىض١و ُِٕٙ 

؛ اثوا١ُ٘ اٌٍّٛٛٞ اٌئغبٟٔ، عٌٛخ فٟ األِبوٓ اٌّملٍخ،  25-26اٍؾبق ٔمبُ، اٌّصله اٌَبثك، ٓ ٓ

 . 14، 1115ٓث١وٚد، ِئٍَخ األػٍّٟ، 

فٟ اٌؼواق ، ،  ربه٠ـ األكة اٌؼوثٟ؛ ػجبً اٌؼياٚٞ،  26اٍؾبق ٔمبُ، اٌّصله اٌَبثك، ٓ .25

 . 11، َٓ 1161،ِطجؼخ اٌّغّغ اٌؼٍّٟ اٌؼوالٟ ، ثغلاك ، 2ط

؛ 151، 1152ٓػجل اٌوىاق اٌٙالٌٟ، ر١بهاد صمبف١خ ث١ٓ اٌؼوة ٚاٌفوً ، ثغلاك، ِىزجخ إٌٙضخ ،  .26

ػجل هللا ِؾّل اٌؾ١َٕٟ، ِصبكه اٌفىو اٌؼوثٟ االٍالِٟ فٟ اٌغي٠وح اٌؼوث١خ، صٕؼبء، ِطجؼخ ؽضوِٛد ، 

1111 ، ٓ415 . 

ووثالء اٌّملٍخ ، ِطجؼخ اٌىف١ً ، ِؾّل صبكق اٌىوثبٍٟ ، كٚه اٌّوالل فٟ ؽ١بح اٌْؼٛة ٚاالُِ ،  .25

2115  ٓ ،25 . 

ِٕنه ػجل اٌّغ١ل اٌجلهٞ ، عغواف١خ االل١ٍبد اٌل١ٕ٠خ فٟ اٌؼواق ، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح ،          .21

 .     141، ٓ 1155لَُ اٌغغواف١خ، و١ٍخ االكاة ، عبِؼخ ثغلاك ، 

      . 12ػجبً فوؽبْ ظب٘و ،اٌّصله اٌَبثك ،  ٓ  .21

 . 212.،1165ِٓطجؼخ اٌؼبٟٔ ، ، ػٍٟ اٌٛهكٞ ، كهاٍخ فٟ طج١ؼخ اٌّغزّغ اٌؼوالٟ ، ثغلاك  .31

طبهق ٔبفغ اٌؾّلأٟ ، ِالِؼ ١ٍب١ٍخ ٚؽضبه٠خ فٟ ربه٠ـ اٌؼواق اٌؾل٠ش ٚاٌّؼبصو ،ث١وٚد , اٌلاه  .31

 .           35ٓ, 1111اٌؼوث١خ ٌٍٍّٛٛػبد , 

 .           36طبهق ٔبفغ اٌؾّلأٟ ، اٌّصله اٌَبثك ،ٓ .32

،  1155, ثغلاك ، ِطجؼخ االِخ ، ٠1ٌٛٔ ا١ٌْـ اثوا١ُ٘ اٌَبِوائٟ ، ربه٠ـ َِبعل ثغلاك اٌؾل٠ضخ ،ط .33

ٓ ٓ42-55            . 

ِبعَز١و  , هٍبٌخ1163-1151ٍٍٛٓ ػجل اٌؼي٠ي ػجل اٌٛ٘بة , اٌزطٛهاد االعزّبػ١خ فٟ اٌؼواق  .34

 . 46, ٓ  2114غ١و ِْٕٛهح , اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍلهاٍبد ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ , اٌغبِؼخ اٌَّزٕصو٠خ , 

 .21ٓ ، 1115ا١ِٓ ا١ٌّّي ، ثغلاك وّب ػوفزٙب ، ّنهاد ِٓ موو٠بد ، ثغلاك، كاه آفبق ػوث١خ ،  .35

َ، ٚػوف 1156ـ/1253ِ٘ؾّٛك ّىوٞ االٌٍٟٛ :ٌٚل اٌؼالِخ ِؾّٛك ّىوٞ ا٢ٌٍٟٛ فٟ ثغلاك ػبَ  .36

ػٓ ٚاٌلٖ ٚأػّبِٗ ؽت األكة ٚاٌزفمٗ ِغ ١ًِ ٌٍزصٛف. ٌٚىٓ ِؾّٛك ّىوٞ أفن ثٕيػخ ػمال١ٔخ ػب١ٌخ عؼٍزٗ 

 ألوة ٌلػبح اٌٍَف١خ اإلصالؽ١١ٓ فٟ ػصوٖ ِضً ِؾّل ه١ّل هضب ٚاإلِبَ ِؾّل ػجلٖ، ٚعّبي اٌل٠ٓ اٌمبٍّٟ.

ِٚٓ اٌّزَّى١ٓ ثّٕٙظ اٌٍَف اٌصبٌؼ ِٚٓ أؽل  أك٠ت ِٚئهؿ ػوالٟ، ٚ٘ٛ أؽل ػٍّبء أً٘ إٌَخ فٟ اٌؼواق

اٌْقص١بد اٌجبهىح فٟ اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ ٚاإلٍالِٟ، ٚوبْ ؽجٗ ٌطٍت اٌؼٍُ ثلأ ِٕن صغوٖ، ٚأفن اعبىاد اٌؼٍُ ِٓ 

َ، ٚكفٓ فٟ ِمجوح ا١ٌْـ 1124آ٠به  1٘ـ/  1342ّٛاي  4اٌىض١و ِٓ ػٍّبء ثغلاك. رٛفٟ فٟ ٠َٛ اٌق١ٌّ 
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ٚاٌّؼوٚفخ ثبٍُ ِمجوح ا١ٌْٔٛي٠خ، ٚموو ر١ٍّنٖ ا١ٌْـ ِؾّل ثٙغخ األصوٞ أٔٗ ِبد ِؼوٚف اٌىوفٟ فٟ ثغلاك 

 ثّوض أٌُ ثٗ فٟ هئز١ٗ ٌّي٠ل ِٓ اٌزفبص١ً ٠ٕظو ِمبي ثؼٕٛاْ: ػالِخ اٌؼواق ا٢ٌٍٟٛ ـ ِٛلغ ص١ل اٌفٛائل.

 ١ٍزُ ِٕبلْزٗ الؽمبً . .35

، ثغلاك ، ِىزجخ اٌغٛاك ٌٍْٕو  1ػّبك ػجل اٌَالَ هإٚف ، ػبكٌخ فبرْٛ صفؾخ ِٓ ربه٠ـ اٌؼواق ، ط .31

 . 35، ٓ  1115ٚاٌزٛى٠غ ، 

 36اٌّصله ٔفَٗ ، ٓ  .31

%، ٠ٕظو: ػجبً اٌؼياٚٞ، ربه٠ـ إٌمٛك 11ػٍّخ ػضّب١ٔخ ٚىٔٙب هثغ ِضمبي ِٓ اٌفضخ اٌقبٌصخ ثَٕجخ  .41

 .142-141، 1151ٓاٌؼوال١خ ٌّب ثؼل اٌؼصٛه اٌؼجب١ٍخ، ثغلاك، ك.ِظ ، 

 .31اٌَبثك ، ٓ  ػّبك ػجل اٌَالَ هإٚف ، اٌّصله .41

 . 41اٌّصله ٔفَٗ ، ٓ  .42

 .41اٌّصله ٔفَٗ ٓ  .43

 .43، ٓ  ٔفَٗاٌّصله  .44

 ( اٌنٞ ٠ج١ٓ ٚلف١خ ػبكٌخ فبرْٛ . ٠1ٕظو ٍِؾك هلُ ) .45

 .46اٌّصله ٔفَٗ ، ٓ  .46

 http://www.radiodijla.comاٌّٛلغ اال١ٌىزوٟٚٔ :  .45

لبق اٌنٞ رٌٛٝ ل١بكرٙب ٚٚؽل اٌَالعمخ : روعغ ر١َّخ ٘نٖ اٌطبئفخ ثبٌَالعمخ اٌٝ هئ١َٙب ٍٍغٛق ثٓ ك .41

َ(، 1141٘ـ/432وٍّخ أثٕبئٙب، ٚأصٍُٙ ٠ؼٛك اٌٝ اٌمجبئً اٌزوو١ــخ اٌزٟ ػوفٙب اٌؼوة ثبٍُ) اٌغي( ٚفٟ ٍٕخ )

اثزلأد ٘نٖ اٌلٌٚخ . ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ؽبِل األصفٙبٟٔ، ربه٠ـ كٌٚخ اي ٍٍغٛق، رؾم١ك ٠ؾ١ٝ ِواك، ِطجؼخ كاه 

 .                                                                  25،ٓ 2114اٌىزت اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد ،

فبٓ ثغبِغ االِبَ اثٟ ؽ١ٕفخ  –٘بُّ االػظّٟ ، ربه٠ـ عبِغ االِبَ االػظُ َِٚبعل االػظ١ّخ  .41

 .21، ٓ 1164، ثغلاك ، ك.ِظ ، 1ِٚلهٍزٗ اٌؼ١ٍّخ ، ط

 .125، 1155ٓ، اثٓ عج١و  ، هؽٍخ اثٓ عج١و ، رؾم١ك ؽ١َٓ ٔصبه، اٌمب٘وح .51

 ( اٌنٞ ٠ج١ٓ فبهطخ عبِغ االِبَ االػظُ .٠2ٕظو ٍِؾك هلُ ) .51

( ٚاٌنٞ ٠ج١ٓ رؼ١١ٓ ا١ٌَل ِصطفٝ افٕلٞ ِلهٍبً فٟ ِلهٍخ اثٟ ؽ١ٕفخ إٌؼّبْ ػبَ ٠3ٕظو ٍِؾك هلُ ) .52

1514 . 

 .15٘بُّ االػظّٟ ، اٌّصله اٌَبثك ،  ٓ .53
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 . 11اٌّصله ٔفَٗ ، ٓ  .54

 2111, اٌمب٘وح , ِطجؼخ ِىزجخ ِلثٌٟٛ ,  1121 -1156ٟ  اٌؼواق غبكح ؽّلٞ ػجل اٌَالَ , ا١ٌٙٛك ف .55

,  13ٍؼل ٍٍّبْ اٌّْٙلأٟ , ربه٠ـ اٌطبئفخ ا١ٌٙٛك٠خ فٟ اٌؼواق , ِغٍخ َِبهاد , اٌؼلك . ٚونٌه ٠ٕظو:  5, ٓ

  .21, ٓ 2111إٌَخ اٌواثؼخ , 

ً ١ٍورٗ ِْٚٙلٖ فٟ ثبثً ٌّي٠ل ِٓ اٌزفبص١ً ػٓ ٘نا اٌّٛضٛع ٠ٕظو : ِؾّل ٍؼ١ل اٌطو٠ؾٟ , مٚ اٌىف .56

 . 1111, ِغٍخ اٌٍَّٛٛ , اٌؼلكاْ اٌضبٟٔ ٚاٌضبٌش , إٌَخ االٌٚٝ , 

، ٌٕلْ ، كاه اٌٛهاق ٌٍْٕو ،   ٠2ٍٛف هىق هللا غ١ّٕخ ، ٔي٘خ اٌّْزبق فٟ ربه٠ـ ٠ٙٛك اٌؼواق ، ط .55
1115 ٓ ،66 .    

د اٌفٍَط١ٕ١خ ,ِطجؼخ اٍؼل ,,ثغلاك اؽّل ٍٍٛخ , ,ِالِؼ ِٓ اٌزبه٠ـ اٌمل٠ُ ١ٌٙٛك اٌؼواق ,ِووي اٌلهاٍب .51

1151  ٓ25. 

 .321ٍؼل ٍٍّبْ اٌّْٙلأٟ , اٌّصله اٌَبثك  , ٓ  .51

 . ٠56ٍٛف هىق هللا غ١ّٕخ , اٌّصله اٌَبثك  , ٓ .61

 .51اٌّصله ٔفَٗ , ٓ .61

, ِغٍخ  1251-551فبهٚق ػّو فٛىٞ ,  ٌّؾبد ربه٠ق١خ ػٓ أؽٛاي ا١ٌٙٛك فٟ اٌؼصو اٌؼجبٍٟ  .62

 ,11, 112ٓ.اٌؼلك ,  1115ثغلاك ,  اٌلهاٍبد اٌفٍَط١ٕ١خ ,

 . 441, ٓ 1146 ِطجؼخ ثٛالق ،, اٌمب٘وح , 2ف١ٍ١ت ؽزٟ , ربه٠ـ اٌؼوة , ط .63

 5اٌؼلك    1112ِبه٠ْٛ ٚف١ٍَْٛ , أٔج١بء فٟ ثبثً , روعّخ ٔبعٟ اٌؾل٠ضٟ , ِغٍخ آفبق ػوث١خ , ثغلاك ,  .64

 . 21, ٓ 1112, ٍٕخ 

،  ١1145خ ، ِل٠و٠خ إٌفًٛ اٌؼبِخ ، اؽصبء اٌَىبْ ٌَٕخ اٌٍّّىخ اٌؼوال١خ ، ٚىاهح اٌْئْٚ االعزّبػ .65

 ٓ ٓ56 – 55 . 

 . 53،  1136ٓ، ثغلاك ، ك.ِظ  1136اٌٍّّىخ اٌؼوال١خ ، اٌل١ًٌ اٌؼوالٟ اٌوٍّٟ ٌَٕخ  .66

 .154ٓ ،  اٌّصله اٌَبثك٠ٍٛف هىق هللا غ١ّٕخ ،  .65
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غٌٟٛ اال١ٍ٠قبٟٔ فٟ اٌؼواق ٠ْٚزٙو ٘نا اٌَّغل ثّئنٔزٗ اٌفقّخ اٌْبِقخ , ٟٚ٘ ِٓ ِْٕآد اٌؼٙل اٌّ .66

يحًذ سعٛذ انغشٚحٙ، رٔ انكفم حضلٛبل  سٛشتّ ٔيشٓذِ فٙ  .ٌٍّي٠ل ِٓ اٌزفبص١ً  ػٓ ٘نا اٌّٛضٛع ٠ٕظو :

  .213, 9161ٓ، انسُت االٔنٗ ،ايستشداو ، ْٕنُذا، 3-2بببم، يجهت انًٕسى ،  انعذداٌ 

 .353انًصذس َفسّ ، ص .61

فٙ انتمٕٚى انعبش٘ , تمع فٙ أاخش اٚهٕل تششٍٚ انثبَٙ ٔٚسًٛٓب ْٙ االٚبو انعششة االٔنٗ يٍ تششٍٚ    .07

انٕٛٓد ) اٚبو انتٕبت انعششة (ٚحتفم فٛٓب انٕٛيٍٛ االٔنٍٛ يُٓب بعٛذ ساط انسُت ٔفٙ انٕٛو انعبشش بعٛذ انكفبسة 

ٕسى ٔٚإٚذ انشحبنت فتبحٛت حهٕل صٚبسة لبش حضلٛبل ْزِ االٚبو انعششة ٔفٙ انعصٕس االخٛشة فمذ اصبح ي

انضٚبسة فٙ أائم حضٚشاٌ فٙ عٛذ االسببٛع ) انعُصشة( انز٘ ٚسًّٛ ٕٚٓد انعشاق ) عٛذ انضٚبسة( ٔفّٛ ٚضاس لبش 

، 2774انعضٚض نًضٚذ يٍ انتفبصٛم ُٚظش: عًشٔ صكشٚب خهٛم ، االعٛبد انٕٛٓدٚت ،بغذاد ، يغبعت عذَبٌ، 

 .24ص

عذدْى عٍ انعششة ٚمضٌٕ ألبتٓى بتالٔة انكتب   ٚعشف ْإالء بأْم انشٛعت )انًشٛبت( ٔال ٚجٕص اٌ ٚمم  
. نًضٚذ يٍ انتفبصٛم  9146انًمذست بجٕاس انًشلذ , ُٔٚفك عهٛٓى يٍ ألبث انُبٙ ٔكبَٕا يٕجٕدٍٚ حتٗ سُت 

، بببم ، يغبعت انتشاث  9146ُٚظش: أسشذ حًضة حسٍ انفتالٔ٘ ، دٔس انٕٛٓد انثمبفٙ فٙ انعشاق نغبٚت عبو 

فبهٚق ػّو فٛىٞ ,  ٌّؾبد ربه٠ق١خ ػٓ أؽٛاي ا١ٌٙٛك فٟ اٌؼصو اٌؼجبٍٟ ، 954ص، 2776انعبنًٙ ، 

 .112.اٌؼلك ,  1115, ِغٍخ اٌلهاٍبد اٌفٍَط١ٕ١خ , ثغلاك ,  551-1251
و( . ٔفٙ عٓذ  9967 – 9936ْــ( )  556/ 555- 439انخهٛفت انعببسٙ يحًذ انًمتفٙ اليش اهلل ) .09

اسجع نهٕٛٓد جًٛع حمٕلٓى ٔيشاسٛى سؤسبئٓى ٔأٔلبفٓى ٔجعم سأط  تذْٕس حكى انسالجمت ٔكبٌ انًمتفٙ لذ

انجبنٕث انعبنى انثش٘ سهًٛبٌ بٍ حسذا٘ يٍ ال سبظ انًهك دأد يٍ جبَب ايّ فهًب تٕفٙ سهًٛبٌ خهفّ بًُصبّ 

ٔنذِ داَٛبل بٍ سهًٛبٌ بٍ حسذا٘ ايب يُصب ساط انًشٛبت فكبٌ نصًٕئٛم بٍ عهٙ انًهمب بببٍ انذستٕس ٔبعذ 

فبة داَٛبل َشب خالل حٕل انتٕنٛت بٍٛ ٔنذّٚ دأد ٔصًٕئٛم ٔكبَب ٕٚيئز ببنًٕصم , فبَتٓض ابٍ ادستٕس ْزِ ٔ

انفشصت فضى سأسّ انجبنٕث اٖ يُصبّ فأصبح ٚجًع انسهغتٍٛ انشٔحٛت ٔانسٛبسٛت عهٗ ابُبء عبئفتّ ، يحًذ 

 .352سعٛذ انغشٚحٙ ، انًصذس انسببك ، ص

 .354صذس انسببك ، صيحًذ سعٛذ انغشٚحٙ ، انً   .02

يغبعت  داس انٕساق  نُذٌ ، ,9، طسحهت بُٛبيٍٛ انتغٛهٙ , تشجًت عضسا حذاد بُٛبيٍٛ انتغهٙ ،  .03

 . 949-947ص ,  2799نهغببعت ٔانُشش , 

 .945انًصذس َفسّ ، ص   .04

،  9646انشبٙ فتبحٛت ، سحهت انشبٙ انشجُسبشجٙ فتبحٛت ، انبشتغبل ، نشبَٕت ، عبعت نٛغٕسَٕ ،     .05

 .02-61ص

ٌغب٠زٛ فلاثٕلٖ , ٘ٛ غ١بس اٌل٠ٓ ِؾّل اثٓ اٚهغْٛ ثٓ اثمب ثٓ ٘ٛالوٛ ثٓ رٌٟٛ ثٓ عٕى١ي ٚا .56

٘ـ  516_ 513فبْ اٌّؼوٚف ثقلاثٕلٖ ٚفوثٕلٖ ٚاٌٚغب٠زٛ صبِٓ ٍِٛن ا٠ٍقب١ٔخ فبهً ؽىُ فٟ اٌفزوح ) 

ٕى١ي فبْ،  ٌٟٚ َ( ٚوبْ ِٓ اؽفبك ٘ٛالوٛ , اٍزًٙ ػٙلٖ ثّصبٌؾزٗ  ٌمجبئً اهٚق ع 1315_  1314/ 

اٌؼواق فٟ اٌواثؼخ ٚاٌؼْو٠ٓ ِٓ ػّوٖ ٚلل ػّلرٗ أِٗ ثبٍُ فلا ثٕلٖ ٌٚىٕٗ أٍٍُ ف١ّب ثؼل ٚرَّٝ ثّؾّل 

٘ـ ارقن ِٓ ِل٠ٕخ  515ٌٚمت ٔفَٗ )غ١بس اٌل١ٔب ٚاٌل٠ٓ( ٚوبْ ػٍٝ اٌّن٘ت ا١ٌْؼٟ االِبِٟ , ٚفٟ ٍٕخ 
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كاهح ٚوبْ ِؾجبً ٌٍؼّبهح ٚاإلْٔبء فمل ثٕٝ ٍٍطب١ٔخ ؽبضوح ٌٍّىٗ ىاك فٟ هفبء اٌجالك وّب ف١ٙب ؽَٓ ا

ػبصّخ عل٠لح  ٌٍّىٗ ٍّب٘ب ٍٍطب١ٔخ ٚأ٠بِٗ اٌيا٘وح فٟ ط١جٙب وبألػ١بك اٌفبفوح ٌُٚ ٠ىٓ ِٓ ٍِٛن 

اال١ٌقب١١ٔٓ اػلي ِٕٗ ٚال أووَ ٚال اعّغ ٌصفبد اٌق١و ٚأٍجبة اٌصالػ ٚإٌبً فٟ أ٠بِٗ  ٌٚمل وبٔذ 

ال ؽو اٌوأٞ ٚٔبصو اٌؾووخ االكث١خ ٚاٌؼ١ٍّخ ٚرٛفٟ ثّل٠ٕخ ٖ ـٛوبْ هعال فبض 516ٚفبرٗ فٟ ػبَ 

ا١ٌّوىا ػجل هللا افٕلٞ ٘ـ ٚال ٠ياي لجوٖ لبئّب ف١ٙب اٌٝ  االْ. ٠ٕظو:516ٍٍطب١ٔخ فٟ هِضبْ ٍٕخ 

رؾم١ك اؽّل اٌؾ١َٕٟ , ِئٍَخ اٌزبه٠ـ اٌؼوثٟ ،  ,ٚؽ١بض اٌفضالء ه٠بض اٌؼٍّبء  االصفٙبٟٔ ،

 كٚي ٌّؼوفخ اٌٍَٛن ،ٌّمو٠يٞا اٌمبكه ػجل ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽّلأ ؼجبًاٌ أثٛ؛ 114ٓ ،2111ث١وٚد ،

ٚونٌه . 154ٓ، 1115،ث١وٚد، اٌؼ١ٍّخ اٌىزت كاه ،ِطجؼخ1ط ػطب اٌمبكه ػجل ِؾّل ،رؾم١ك اٌٍّٛن

رؾم١ك : اٌّئٍَخ  , 1, طفٟ ٍِٛن اٌمب٘وح إٌغَٛ اٌيا٘وح أثٛ اٌّؾبٍٓ ٠ٍٛف ثٓ رغوٞ ثوكٜ ، ٠ٕظو:

 . 161ٓ ، 1163وعّخ ، اٌمب٘وح  ، اٌؼبِخ ٚاٌزؤ١ٌف ٚاٌز

٘ٛ ا١ٌَل ِؾّل ثٓ ِغل اٌل٠ٓ اٌؾ١َٓ ثٓ ػٍٟ ثٓ ى٠ل إٌّزٟٙ َٔجٗ اٌٝ اٌؾَٓ االفطٌ ثٓ  .55

ػٍٟ ثٓ ى٠ٓ اٌؼبثل٠ٓ ثٓ ػٍٝ ثٓ اٌؾ١َٓ ا١ٌْٙل ثٓ ػٍٟ ثٓ اثٟ طبٌت )ع( , ِٚٓ اٚالكٖ هضٟ اٌل٠ٓ 

اٌغوٚٞ . ٚاٌٝ ا١ٌَل ربط اٌل٠ٓ ٠َٕت  ِؾّل ثٓ اٌؾ١َٓ ِؾّل االٜٚ ِٓ وجبه ٍبكاد اٌؼوق ثبٌّْٙل

ٔٙو اٌزبع١خ اٌنٞ ؽفوٖ فٟ اٌطو٠ك اٌٛاصً اٌٝ ِل٠ٕخ إٌغف اّوف : ٌّي٠ل ِٓ اٌزفبص١ً ٠ٕظو: اثٓ 

، ٓ  1152،ٚاٌزغبهة إٌبفؼخ فٟ اٌّبئخ اٌَبثؼخ ،ثغلاك ، ِطجؼخ اٌفواد  اٌؾٛاكس اٌغبِؼخ اٌفٛطٟ ، 

432. 
 .350ك ، ص يحًذ سعٛذ انغشٚحٙ ، انًصذس انسبب .06

عّبي اٌل٠ٓ اؽّل ثٓ ػٍٟ اٌؾ١َٕٟ اثٓ ػٕجخ ، ػّلح اٌطبٌت فٟ أَبة آي أثٟ طبٌت، ػٕٝ  .51

 . 311- 315،ٓ  ثزصؾ١ؾٗ ِؾّل ؽَٓ اٌطبٌمبٟٔ، كاه االٔلٌٌ، إٌغف، ك. د

 .  41، ٓ  3٘ـ . ُ ، ط1336ؽّل هللا ثٓ أثٟ ثىو اٌمي٠ٕٟٚ ، ٔي٘خ اٌمٍٛة ، طٙواْ ،  .11

اٌّطجؼخ اٌؼصو٠خ اٌزمل١ِخ ،  اٌمب٘وح ،، 1،طاألٔظبه فٟ غوائت األِصبهاثٓ ثطٛطخ ، رؾفخ    .11

1141ٓ ،221. 
،  انمبْشة ، داس االًٚبٌ نهغببعت ، د.ث ، 5اَظش تشجًتّ فٙ خٛش انذٍٚ  نهضسكهٙ ، اإلعالو ،ج   .62

 . 299ص

 .356يحًذ سعٛذ انغشٚحٙ ، انًصذس انسببك ، ص .63

 .350، ص َفسّانًصذس   .64
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،  9سعبد ْبد٘ انعًش٘ ,ط –ت َٛبٕس انكبيهت انٗ انعشاق , تشجًت سبنى االنٕسٙ كبسستٍ َٛبٕس , سحه .65
 .17-66، ص 2792داس انٕساق ,بعت يغبغذاد ، 

 .92، ص9113،داس انًششق ، بٛشٔث ، 2أنبٛش أبَٕب ، تبسٚخ انكُٛست انسشٚبَٛت انششلٛت ،ج .66

 .93انًصذس َفسّ ، ص .60

 .365ػّبك ػجل اٌَالَ هإٚف , اٌّصله اٌَبثك , ٓ  .11

٠ٍٛف ٠ؾ١ٝ طؼّبً ، اٌزٛى٠غ اٌّىبٟٔ الٍزؼّبالد االهض اٌل١ٕ٠خ فٟ ِل٠ٕخ ثغلاك ، اطوٚؽخ كوزٛهاٖ  .11

 . 66،ٓ 55، ٓ 1115غ١و ِْٕٛهح ، و١ٍخ االكاة ، عبِؼخ ثغلاك ، 

   ،ِطجؼخ اٌؼبٟٔ ، 1161ِؾّٛك فّٟٙ كه٠ِٚ ٚآفوْٚ، ك١ًٌ اٌغّٙٛه٠خ اٌؼوال١خ ٌَٕخ  .11

 . 426ٓ، 1161ثغلاك،

كهاٍخ ربه٠ق١خ , اطوٚؽخ  1151-1131فوؽبْ ظب٘و , اٌؾ١بح االعزّبػ١خ فٟ ِل٠ٕخ ثغلاك ػجبً  .11

 .15كوزٛهاٖ غ١و ِْٕٛهح , و١ٍخ اٌزوث١خ اثٓ هّل , عبِؼخ ثغلاك , ٓ 

 .  426ِؾّٛك فّٟٙ كه٠ِٚ ٚافوْٚ ، اٌّصله اٌَبثك ، ٓ .12

 . 61-٠56ٍٛف ٠ؾ١ٝ طؼّبً ، اٌّصله اٌَبثك ، ٓ ٓ .13

, ٓ  1111, إٌَخ اٌضبِٕخ ,  32ثغلاك ػجو اٌزبه٠ـ , ِغٍخ ث١ٓ إٌٙو٠ٓ , اٌؼلك ثطوً ؽلاك , وٕبئٌ  .14

424. 

لبَ اٌجبؽش ثي٠بهح ِىبْ اٌى١َٕخ فٟ ِٕطمخ ا١ٌّلاْ ثبٌؼبصّخ ثغلاك , ٟٚ٘ االْ ث١ٕذ ِىبٔٙب و١َٕخ ٚرمغ  .15

 و ((ثبٌضجظ فٍف كاه اٌىزت ٚاٌٛصبئك اٌؼوال١خ ِٓ عٙخ ا١ّ١ٌٓ ػٍٝ َِبفخ الً ِٓ )) ِئخ ِز

 . 425ثطوً ؽلاك , اٌّصله اٌَبثك , ٓ ٓ .16

ؽ١َٓ ا١ِٓ ، ْٔؤد اٌؾووخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌؼواق ٚاصو٘ب فٟ ٔٙضخ االكاة ٚاٌؼٍَٛ ، ِغٍخ اٌّئهؿ  .15

 . 15، ٓ  1155، إٌَخ  212اٌؼوثٟ ، اٌؼلك 

 .11، ٓ ٔفَٗاٌّصله   .33
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 د( ٠ج١ٓ ٚلف١خ ػبدٌخ خبرْٛ فٟ ثغذا3ٍِحك سلُ )
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 .56اٌّصله : ػّبك ػجل اٌَالَ هإٚف ، ػبكٌخ فبرْٛ صفؾخ ِٓ ربه٠ـ اٌؼواق ، ٓ
 

 

 

 

 (3ربثغ اٌٝ ٍِحك سلُ )
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 .261اٌّصله : ٘بُّ االػظّٟ ، اٌّصله اٌَبثك ، ٓ 
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مدرسًا في مدرسة ابي حنيفة النعمان تعيين السيد مصطفى افندي ج١ٓ ( اٌزٞ 3٠ٍِحك سلُ  )

 . ٜٗٚٔعام 
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 .33اٌّصذس : ٘بؽُ االػظّٟ ، اٌّصذس اٌغبثك ، ؿ 

 
  

 

 ّصبدس.اٌلبئّخ ثأعّبء 

  اٚالً : اٌّطجٛػبد اٌؾى١ِٛخ :.

 

 .1136، ثغلاك ، ك.ِظ  1136اٌٍّّىخ اٌؼوال١خ ، اٌل١ًٌ اٌؼوالٟ اٌوٍّٟ ٌَٕخ  .1

 . 1145ٍّّىخ اٌؼوال١خ ، ٚىاهح اٌْئْٚ االعزّبػ١خ ، ِل٠و٠خ إٌفًٛ اٌؼبِخ ، اؽصبء اٌَىبْ ٌَٕخ اٌ .2

 

 صب١ٔبً :  اٌىزت االعٕج١خ :.

  Charles Trip , A History of Iraq, Cambridge, 2000.  

  

 صبٌضبً : اٌىزت ٚاٌّواعغ اٌؼوث١خ .

 .1115لٍخ، ث١وٚد، ِئٍَخ األػٍّٟ، اثوا١ُ٘ اٌٍّٛٛٞ اٌئغبٟٔ، عٌٛخ فٟ األِبوٓ اٌّم .1

 .1152،ٚاٌزغبهة إٌبفؼخ فٟ اٌّبئخ اٌَبثؼخ ،ثغلاك ، ِطجؼخ اٌفواد  اٌؾٛاكس اٌغبِؼخ اثٓ اٌفٛطٟ ،  .2

 .1141اٌّطجؼخ اٌؼصو٠خ اٌزمل١ِخ ،  اٌمب٘وح ،، 1،طاثٓ ثطٛطخ ، رؾفخ األٔظبه فٟ غوائت األِصبه .3

 .1155صبه، اٌمب٘وح، اثٓ عج١و  ، هؽٍخ اثٓ عج١و ، رؾم١ك ؽ١َٓ ٔ .4

 ػجل ِؾّل ،رؾم١ك اٌٍّٛن كٚي ٌّؼوفخ اٌٍَٛن ،ٌّمو٠يٞا اٌمبكه ػجل ثٓ ػٍٟ ثٓ ؽّلأ اٌؼجبً أثٛ .5

 . 1115،ث١وٚد، اٌؼ١ٍّخ اٌىزت كاه ،ِطجؼخ1ط ػطب اٌمبكه

رؾم١ك : اٌّئٍَخ اٌؼبِخ  , 1, طفٟ ٍِٛن اٌمب٘وح إٌغَٛ اٌيا٘وح أثٛ اٌّؾبٍٓ ٠ٍٛف ثٓ رغوٞ ثوكٜ ، .6

 . 1163ؤ١ٌف ٚاٌزوعّخ ، اٌمب٘وح  ، ٚاٌز

ِالِؼ ِٓ اٌزبه٠ـ اٌمل٠ُ ١ٌٙٛك اٌؼواق ,ِووي اٌلهاٍبد اٌفٍَط١ٕ١خ ,ِطجؼخ اٍؼل,ثغلاك  اؽّل ٍٍٛخ, .5

1151 . 

، بببم ، يغبعت انتشاث  9146أسشذ حًضة حسٍ انفتالٔ٘ ، دٔس انٕٛٓد انثمبفٙ فٙ انعشاق نغبٚت عبو  .6

 .2776انعبنًٙ ، 

  .1111اٌؼواق ، لُ اٌّملٍخ ، أزْبهاد اٌّىزجخ اٌؾ١له٠خ،  اٍؾبق ٔمبُ، ١ّؼخ .1

 .9113،داس انًششق ، بٛشٔث ، 2أنبٛش أبَٕب ، تبسٚخ انكُٛست انسشٚبَٛت انششلٛت ،ج .97

 . 1115ا١ِٓ ا١ٌّّي ، ثغلاك وّب ػوفزٙب ، ّنهاد ِٓ موو٠بد ، ثغلاك، كاه آفبق ػوث١خ ،  .11
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يغبعت  داس انٕساق  نُذٌ ، ,9، طتشجًت عضسا حذاد سحهت بُٛبيٍٛ انتغٛهٙ , بُٛبيٍٛ انتغهٙ ،  .92

 .   2799نهغببعت ٔانُشش , 

 .1151، ث١وٚد، ِطجؼخ كاه اٌىزت، 1عؼفو اٌق١بط، صٛه ِٓ ربه٠ـ اٌؼواق فٟ اٌؼصٛه اٌّظٍّخ، ط .13

عّبي اٌل٠ٓ اؽّل ثٓ ػٍٟ اٌؾ١َٕٟ اثٓ ػٕجخ ، ػّلح اٌطبٌت فٟ أَبة آي أثٟ طبٌت، ػٕٝ ثزصؾ١ؾٗ  .14

 . اٌطبٌمبٟٔ، كاه االٔلٌٌ، إٌغف، ك. دِؾّل ؽَٓ 

 .  3٘ـ . ُ ، ط1336ؽّل هللا ثٓ أثٟ ثىو اٌمي٠ٕٟٚ ، ٔي٘خ اٌمٍٛة ، طٙواْ ،  .15

، كاه  1111-1546ؽ١ّل ؽّل اٌَؼلْٚ ، اِبهح إٌّزفك ٚاصو٘ب فٟ ربه٠ـ اٌؼواق ٚإٌّطمخ االل١ّ١ٍخ  .16

 .1111ٚائً ٌٍطجبػخ ٚإٌْو ، ػّبْ ، 

 ،  انمبْشة ، داس االًٚبٌ نهغببعت ، د.ث .5اإلعالو ،ج خٛش انذٍٚ  نهضسكهٙ ، .90

 . 9646انشبٙ فتبحٛت ، سحهت انشبٙ انشجُسبشجٙ فتبحٛت ، انبشتغبل ، نشبَٕت ، عبعت نٛغٕسَٕ ،  .96

هٍٛي اٌىووٛوٍٟ ، كٚؽخ اٌٛىهاء فٟ ربه٠ـ ٚلبئغ ثغلاك اٌيٚهاء، روعّخ ٍِٛٝ وبظُ ٔٛهً،  .11

 .1163ث١وٚد ، 

 .٠1112ـ اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ، روعّخ ث١ْو اٌَجبػٟ ، اٌمب٘وح هٚث١و ِبٔزواْ ، ربه .21

١ٍٍّبْ فبئك، ١ٍٍّبْ فبئك ثه ، ربه٠ـ اٌّّب١ٌه اٌىٌّٕٛلٖ فٟ ثغلاك ، روعّخ ِؾّل ٔغ١ت اهِٕبىٞ  .21

 . 1161،ِطجؼخ اٌّؼبهف ، ثغلاك ، 

وٚد , اٌلاه طبهق ٔبفغ اٌؾّلأٟ ، ِالِؼ ١ٍب١ٍخ ٚؽضبه٠خ فٟ ربه٠ـ اٌؼواق اٌؾل٠ش ٚاٌّؼبصو ،ث١ .22

           .1111اٌؼوث١خ ٌٍٍّٛٛػبد , 

،ِطجؼخ اٌّغّغ اٌؼٍّٟ اٌؼوالٟ ، ثغلاك ، 2ربه٠ـ األكة اٌؼوثٟ فٟ اٌؼواق ، ، طػجبً اٌؼياٚٞ،  .23

1161. 

 .1154، ثغلاك، ّووخ اٌزغبهح ٚاٌطجبػخ اٌّؾلٚكح ، 6ػجبً اٌؼياٚٞ، ربه٠ـ اٌؼواق ث١ٓ اؽزال١ٌٓ، ط .24

 .1151مٛك اٌؼوال١خ ٌّب ثؼل اٌؼصٛه اٌؼجب١ٍخ، ثغلاك، ك.ِظ ، ػجبً اٌؼياٚٞ، ربه٠ـ إٌ .25

  .1152ػجل اٌوىاق اٌٙالٌٟ، ر١بهاد صمبف١خ ث١ٓ اٌؼوة ٚاٌفوً ، ثغلاك، ِىزجخ إٌٙضخ ،  .26

ػجل اٌؼي٠ي ٔٛاه ، ربه٠ـ اٌؼواق اٌؾل٠ش ِٓ ٔٙب٠خ ؽىُ كاٚك ثبّب اٌٝ ٔٙب٠خ ؽىُ ِلؽذ ثبّب ، اٌمب٘وح  .25

 . 1116، ِطجؼخ كاه اٌفىو , 

ػجل اٌفزبػ ؽَٓ أثٛ ػ١ٍخ، ِؾبضواد فٟ ربه٠ـ اٌلٌٚخ اٌَؼٛك٠خ األٌٚٝ، اٌمب٘وح، ِطجؼخ إٌٙضخ،  .21

 ك.د، 
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ػجل هللا ِؾّل اٌؾ١َٕٟ، ِصبكه اٌفىو اٌؼوثٟ االٍالِٟ فٟ اٌغي٠وح اٌؼوث١خ، صٕؼبء، ِطجؼخ  .21

  .1111ؽضوِٛد ، 

اٌٝ ٍٕخ  1111ِٓ ٍٕخ ػضّبْ ثٓ ٍٕل اٌٛائٍٟ اٌجصوٞ، ِطبٌغ اٌَؼٛك ربه٠ـ اٌؼواق  .31

َ، رؾم١ك ػّبك ػجل اٌَالَ هإٚف ١ٍٍٙٚخ ػجل اٌّغ١ل اٌم١َٟ، اٌّٛصً، كاه اٌؾىّخ 1126-1554٘ـ/1242

  .1111ٌٍطجبػخ ٚإٌْو، 

 .1155َ ، ثغلاك، كاه اٌؾو٠خ ٌٍطجبػخ ، 1131-1551ػالء ٍِٛٝ ٔٛهً، ؽىُ اٌّّب١ٌه فٟ اٌؼواق .31

 .1165ِطجؼخ اٌؼبٟٔ ، ، ٌؼوالٟ ، ثغلاك ػٍٟ اٌٛهكٞ ، كهاٍخ فٟ طج١ؼخ اٌّغزّغ ا .32

اٌؼوال١ْٛ فٟ اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ ، اٌّٛصً ، ِطجؼخ اٌضمبفخ  ، اٌزؤه٠ـ ٚاٌّئهفْٛ ػّبك ػجل اٌَالَ هإٚف .33

 .1115اٌؼبِخ، 

، ثغلاك ، ِىزجخ اٌغٛاك ٌٍْٕو  1ػّبك ػجل اٌَالَ هإٚف ، ػبكٌخ فبرْٛ صفؾخ ِٓ ربه٠ـ اٌؼواق ، ط .34

 . 1115ٚاٌزٛى٠غ ، 

 .2774شٔ صكشٚب خهٛم ، االعٛبد انٕٛٓدٚت ،بغذاد ، يغبعت عذَبٌ، عً .35

 .2111, اٌمب٘وح , ِطجؼخ ِىزجخ ِلثٌٟٛ ,  1121 -1156غبكح ؽّلٞ ػجل اٌَالَ , ا١ٌٙٛك فٟ  اٌؼواق  .36

 . 441, ٓ 1146 ِطجؼخ ثٛالق ،, اٌمب٘وح , 2ف١ٍ١ت ؽزٟ , ربه٠ـ اٌؼوة , ط .35

،  9سعبد ْبد٘ انعًش٘ ,ط –ٗ انعشاق , تشجًت سبنى االنٕسٙ كبسستٍ َٛبٕس , سحهت َٛبٕس انكبيهت ان .36
 . 2792داس انٕساق ,بعت يغبغذاد ، 

، ث١وٚد ، ثال  1وبهي ثوٚوٍّبْ ، ربه٠ـ اٌْؼٛة اٌؼضّب١ٔخ ، روعّٗ ٔج١ٗ فبهً ١ِٕٚو اٌجؼٍجىٟ ، ط .31

 .1141ِظ ، 

اك، ِطجؼخ كاه اٌىزت ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ؽبِل األصفٙبٟٔ، ربه٠ـ كٌٚخ اي ٍٍغٛق، رؾم١ك ٠ؾ١ٝ ِو .41

                                                                  . 2114اٌؼ١ٍّخ، ث١وٚد ،

ووثالء اٌّملٍخ ، ِطجؼخ اٌىف١ً ، ِؾّل صبكق اٌىوثبٍٟ ، كٚه اٌّوالل فٟ ؽ١بح اٌْؼٛة ٚاالُِ ،  .41

2115 . 

 .1161،ِطجؼخ اٌؼبٟٔ ، ثغلاك،1161خ ِؾّٛك فّٟٙ كه٠ِٚ ٚآفوْٚ، ك١ًٌ اٌغّٙٛه٠خ اٌؼوال١خ ٌَٕ .42

رؾم١ك اؽّل اٌؾ١َٕٟ , ِئٍَخ  ,ٚؽ١بض اٌفضالء ه٠بض اٌؼٍّبء  ا١ٌّوىا ػجل هللا افٕلٞ االصفٙبٟٔ ، .43

 .2111اٌزبه٠ـ اٌؼوثٟ ، ث١وٚد ،

فبٓ ثغبِغ االِبَ اثٟ ؽ١ٕفخ  –٘بُّ االػظّٟ ، ربه٠ـ عبِغ االِبَ االػظُ َِٚبعل االػظ١ّخ  .44

 . 1164، ثغلاك ، ك.ِظ ، 1، طِٚلهٍزٗ اٌؼ١ٍّخ 
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، ٌٕلْ ، كاه اٌٛهاق ٌٍْٕو ،   ٠2ٍٛف هىق هللا غ١ّٕخ ، ٔي٘خ اٌّْزبق فٟ ربه٠ـ ٠ٙٛك اٌؼواق ، ط  .45

1115  

  .1155, ثغلاك ، ِطجؼخ االِخ ، ٠1ٌٛٔ ا١ٌْـ اثوا١ُ٘ اٌَبِوائٟ ، ربه٠ـ َِبعل ثغلاك اٌؾل٠ضخ ،ط .46

 هاثؼبً : اٌوٍبئً ٚاالطبه٠ؼ :.
َ( هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و 1551-1631ربه٠ـ اٌؼواق اإلكاهٞ ٚااللزصبكٞ فٟ اٌؼٙل اٌؼضّبٟٔ اٌضبٟٔ )واك، ف١ًٍ ػٍٟ ِ .1

 . 1155ِْٕٛهح ، و١ٍخ ا٢كاة ، عبِؼخ ثغلاك، 

, هٍبٌخ ِبعَز١و 1163-1151ٍٍٛٓ ػجل اٌؼي٠ي ػجل اٌٛ٘بة , اٌزطٛهاد االعزّبػ١خ فٟ اٌؼواق  .2

 . 2114ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌل١ٌٚخ , اٌغبِؼخ اٌَّزٕصو٠خ , غ١و ِْٕٛهح , اٌّؼٙل اٌؼبٌٟ ٌٍلهاٍبد 

١ّّبء عَبَ ػجل اٌل١ٌّٟ،أؽٛاي اٌؼواق االلزصبك٠خ فٟ ػٙل اٌّّب١ٌه،هٍبٌخ ِبعَز١و،ِؼٙل اٌزبه٠ـ  .3

 .2111اٌؼوثٟ ٚاٌزواس اٌؼٍّٟ،ثغلاك، 

ٌزوث١خ كها٠خ ربه٠ق١خ ، و١ٍخ ا 1151-1131ػجبً فوؽبْ ظب٘و ،اٌؾ١بح االعزّبػ١خ فٟ ِل٠ٕخ ثغلاك   .4

  .2113اثٓ هّل ، عبِؼخ ثغلاك ، اطوٚؽخ كوزٛهاٖ غ١و ِْٕٛهح ، 

   ِٕنه ػجل اٌّغ١ل اٌجلهٞ ، عغواف١خ االل١ٍبد اٌل١ٕ٠خ فٟ اٌؼواق ، هٍبٌخ ِبعَز١و غ١و ِْٕٛهح ، لَُ  .5

 . 1155اٌغغواف١خ، و١ٍخ االكاة ، عبِؼخ ثغلاك ، 

هض اٌل١ٕ٠خ فٟ ِل٠ٕخ ثغلاك ، اطوٚؽخ كوزٛهاٖ اٌزٛى٠غ اٌّىبٟٔ الٍزؼّبالد اال٠ٍٛف ٠ؾ١ٝ طؼّبً ،  .6

 . 1115غ١و ِْٕٛهح ، و١ٍخ االكاة ، عبِؼخ ثغلاك ، 

 فبَِبً : اٌلٚه٠بد :
, ٓ  1111, إٌَخ اٌضبِٕخ ,  32ثطوً ؽلاك , وٕبئٌ ثغلاك ػجو اٌزبه٠ـ , ِغٍخ ث١ٓ إٌٙو٠ٓ , اٌؼلك  .1

424. 

و٘ب فٟ ٔٙضخ االكاة ٚاٌؼٍَٛ ، ِغٍخ اٌّئهؿ ؽ١َٓ ا١ِٓ ، ْٔؤد اٌؾووخ اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ اٌؼواق ٚاص .2

 . 15، ٓ  1155، إٌَخ  212اٌؼوثٟ ، اٌؼلك 

ف١ًٍ اٌجص١و، اٌلهه إٌّظِٛخ ٚاٌصوه اٌّقزِٛخ، رؾم١ك ػّبك ػجل اٌَالَ هإٚف، ثغلاك، ِغٍخ  .3

 .1155( ، 25اٌّغّغ اٌؼٍّٟ اٌؼوالٟ، اٌؼلك )

, إٌَخ اٌواثؼخ  13اٌؼواق , ِغٍخ َِبهاد , اٌؼلك  ٍؼل ٍٍّبْ اٌّْٙلأٟ , ربه٠ـ اٌطبئفخ ا١ٌٙٛك٠خ فٟ .4

 ,2111 . 

ػٍٟ وبّف اٌغطبء، كٚه اٌلثٍِٛب١ٍخ اٌجو٠طب١ٔخ فٟ رغٍغً إٌفٛم اٌجو٠طبٟٔ فٟ اٌؼواق فٟ اٌؼٙل  .5

  .1115(، إٌَخ اٌضب١ٔخ ٚاٌؼْوْٚ، رْو٠ٓ األٚي5اٌؼضّبٟٔ، ثغلاك، ِغٍخ آفبق ػوث١خ، اٌؼلك)

,  1251-551ربه٠ق١خ ػٓ أؽٛاي ا١ٌٙٛك فٟ اٌؼصو اٌؼجبٍٟ  فبهٚق ػّو فٛىٞ ,  ٌّؾبد .6

 .112.اٌؼلك ,  1115اٌلهاٍبد اٌفٍَط١ٕ١خ , ثغلاك ,  ِغٍخ
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, ِغٍخ  1251-551فبهٚق ػّو فٛىٞ ,  ٌّؾبد ربه٠ق١خ ػٓ أؽٛاي ا١ٌٙٛك فٟ اٌؼصو اٌؼجبٍٟ  .5

  1115ثغلاك ,  ،112اٌلهاٍبد اٌفٍَط١ٕ١خ , .اٌؼلك , 

 5اٌؼلك    1112ٔج١بء فٟ ثبثً , روعّخ ٔبعٟ اٌؾل٠ضٟ , ِغٍخ آفبق ػوث١خ , ثغلاك , ِبه٠ْٛ ٚف١ٍَْٛ , أ .1

 . 1112, ٍٕخ 

، 3-2يحًذ سعٛذ انغشٚحٙ، رٔ انكفم حضلٛبل  سٛشتّ ٔيشٓذِ فٙ بببم، يجهت انًٕسى ،  انعذداٌ  .1
  .9161انسُت االٔنٗ ،ايستشداو ، ْٕنُذا، 

 ٍبكٍبً : اٌصؾف :.
شببط  22 األسبعبء 5055 ٚبث انتحذٚج فٙ انعشاق ، جشٚذة االٚالف ، انعذدئبشاْٛى انحٛذس٘ ، بذا

 2790 

 ٍبثؼبً : ّجىخ االٔزو١ٔذ :
http://www.radiodijla.com 

 ػالِخ اٌؼواق ا٢ٌٍٟٛ ـ ِٛلغ ص١ل اٌفٛائل.
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1222-2915العراق االتجارب األنتخابية الوطنية يف   
 دراسة تارخيية 

 

   أ.م. حسين كريم حمود                                     
 ورـم منصـاسـل جـم. فاض                                    

 ية كمية التربية االساسية /الجامعة المستنصر                                    
 

 صمخستالم
تعتبر العممية االنتخابية عممية يعترييا بعض التعقيد،فيي تحتاج الى ضوابط قانونية واضحة 
وبسيطة وشاممة،وباالمكان تسييل ذلك من خالل قانون انتخابات موحد  متناسق  فيو تخويل 

بية بمراحل لبعض الصالحيات الى االدارة االنتخابية والسمطة التنفيذية، تمر العممية االنتخا
مختمفة ومتعددة واىم تمك المراحل ىو اجراء التعداد السكاني النو يوفر البيانات التي البد منيا 

 لغرض اجراء العممية االنتخابية. تمر العممية االنتخابية  بعدة مراحل ىي : 
)االطار القانوني وىي مجموعة القوانين الخاصة باالنتخابات ، انشاء المفوظية الخاصة 

النتخابات ،ترسيم الدوائر االنتخابية ،سجل الناخبين، الترشيح ،سجل الناخبين ، مراقبة با
 االنتاخابات ، الحممة االنتخابية ،

 العد والفرز و حل النزاعات االنتخابية ونقل النتائج .واعالننيا (.
فيوميا شغمت الديمقراطية ىاجس الشعوب منذ اكثر من ثالثة قرون ،حيث عرفت الديمقراطية بم

الحالي في بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة االمريكية ،واصبحت الشعوب تتمنى تطبيق 
 الديمقراطية في بمدانيا والخالص من االنظمة الدكتاتورية .

والعراق عرف الديمقراطية قديما قبل اكثر من ثالثة االف سنة وكان نظاما ديمقراطيا شائعا في 
المراة مع الرجل ،ولكن بروزاشخاص يرغبون في السيطرة الكاممة عمى  المدن العراقية وتشترك فية

 مقاليد الحكم انيى الديمقراطية في العراق القديم .
وفي القرن العشرين وفي العيد الممكي عرف العراق التجربة الديمقراطية وخاصة بعد صدور 

نساء بالمشاركة ، ولكنيا بقت غير مكتممة حيث لم يسمح لم 5291القانون االساسي غام 
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 5291ترشيحا وانتخابا،وحدثت تغيرات عمى القانون االساسي وصدر الدستور العراقي عام 
حيث انتيت الممكية بثورة تموز،ولكن تمك االنتخابات  5211واجريت عدة انتخابات حتى عام 

مور لم تقدم النموذج الذي كان يطمع اليو الشعب العراقي حيث استولى اشخاص عمى مقاليد اال
 السياسية طيمة تمك الفترة بسبب قربيم من الالط الممكي والسفارة البريطانية اال ماندر.

 وخالل العيد الجميوري االول حيث كانت ىناك ثالث جميوريات ىي :
برئاسة عبد الكريم قاسم والذي لم تشيد اي ممارسة  5299-5211الجميورية االولى -5

عمى الحكم من العسكرين بتسميم السمطة واجراء انتخابات  ديمقراطية وذلك لعدم رغبة القائمين
 بحجج واىية .

وىي التي شيدت حكم االخويين عبد السالم وعبد الرحمن  5291-5299الجميورية الثانية -9
 عارف وايضا لم تشيد اية ممارسة ديمقراطية .

دام وشيدت حكم حزب البعث )احمد حسن البكر وص 9119-5291الجميورية الثالثة -9
حسين(وشيدت بعض الممارسات الديمقراطية المزيفو من خالل انتخابات المجمس الوطني بدءا 

والذ اجريت لو خمسة دورات انتخابية كان المسيطر فييا الحزب الحاكم ،ولم  5211من عام 
 يكن لمنجمس اية دور يذكر بل انو تابع ذليل لرئيس مجمس قيادة الثورة )رئيس الجميورية(.

( عشر 59ائية بسيطة نرى ان عدد انتخابات مجمس النواب في العيد الممكي ىي )وفي احص
 مجمسا لم يكمل دورتو االنتخابية سوى مجمس واحد فقط .

( دورات 1وخالل حكم حزب البعث الثاني جرت انتخبات لما سمي بالمجمس الوطني وعددىا )
تخاذ اي تشريع اال بعد موافقة وكانت تتصف بالضعف لكونيا تابعة لرئيس النظام والتستطيع ا

 رئيس النظام ،وكذلك لم يسمح لممرشحون بالترشيح اال بعد موافقة الجزب الحاكم .
فقد جرت اربعة دوارت انتخابية وعممية استفتاء واحدة  9151ولغاية  9119اما بعد عام 

تعتبر ممارسة  لمدستور اشترك فييا الكثير وبالرغم من المالحظات عمى قوانين االنتخابات ولكن
 ديمقراطية جيدة .
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 المقدمة

تعتبر العممية االنتخابية عممية يعترييا بعض التعقيد،فيي تحتاج الى ضوابط قانونية واضحة 
وبسيطة وشاممة،وباالمكان تسييل ذلك من خالل قانون انتخابات موحد  متناسق  فيو تخويل 

نفيذية، تمر العممية االنتخابية بمراحل لبعض الصالحيات الى االدارة االنتخابية والسمطة الت
مختمفة ومتعددة واىم تمك المراحل ىو اجراء التعداد السكاني النو يوفر البيانات التي البد منيا 

 لغرض اجراء العممية االنتخابية. تمر العممية االنتخابية  بعدة مراحل ىي : 
، انشاء المفوظية الخاصة  )االطار القانوني وىي مجموعة القوانين الخاصة باالنتخابات

باالنتخابات ،ترسيم الدوائر االنتخابية ،سجل الناخبين، الترشيح ،سجل الناخبين ، مراقبة 
 االنتاخابات ، الحممة االنتخابية ،

 العد والفرز و حل النزاعات االنتخابية ونقل النتائج .واعالننيا (.
ون ،حيث عرفت الديمقراطية بمفيوميا شغمت الديمقراطية ىاجس الشعوب منذ اكثر من ثالثة قر 

الحالي في بريطانيا وفرنسا والواليات المتحدة االمريكية ،واصبحت الشعوب تتمنى تطبيق 
 الديمقراطية في بمدانيا والخالص من االنظمة الدكتاتورية .

ي والعراق عرف الديمقراطية قديما قبل اكثر من ثالثة االف سنة وكان نظاما ديمقراطيا شائعا ف
المدن العراقية وتشترك فية المراة مع الرجل ،ولكن بروزاشخاص يرغبون في السيطرة الكاممة عمى 

 مقاليد الحكم انيى الديمقراطية في العراق القديم .
وفي القرن العشرين وفي العيد الممكي عرف العراق التجربة الديمقراطية وخاصة بعد صدور 

ت غير مكتممة حيث لم يسمح لمنساء بالمشاركة ، ولكنيا بق 5291القانون االساسي غام 
 5291ترشيحا وانتخابا،وحدثت تغيرات عمى القانون االساسي وصدر الدستور العراقي عام 

حيث انتيت الممكية بثورة تموز،ولكن تمك االنتخابات  5211واجريت عدة انتخابات حتى عام 
استولى اشخاص عمى مقاليد االمور لم تقدم النموذج الذي كان يطمع اليو الشعب العراقي حيث 

 السياسية طيمة تمك الفترة بسبب قربيم من الالط الممكي والسفارة البريطانية اال ماندر.
 وخالل العيد الجميوري االول حيث كانت ىناك ثالث جميوريات ىي :
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برئاسة عبد الكريم قاسم والذي لم تشيد اي ممارسة  5299-5211الجميورية االولى -5
طية وذلك لعدم رغبة القائمين عمى الحكم من العسكرين بتسميم السمطة واجراء انتخابات ديمقرا

 بحجج واىية .
وىي التي شيدت حكم االخويين عبد السالم وعبد الرحمن  5291-5299الجميورية الثانية -9

 عارف وايضا لم تشيد اية ممارسة ديمقراطية .
زب البعث )احمد حسن البكر وصدام وشيدت حكم ح 9119-5291الجميورية الثالثة -9

حسين(وشيدت بعض الممارسات الديمقراطية المزيفو من خالل انتخابات المجمس الوطني بدءا 
والذ اجريت لو خمسة دورات انتخابية كان المسيطر فييا الحزب الحاكم ،ولم  5211من عام 

 ة )رئيس الجميورية(.يكن لمنجمس اية دور يذكر بل انو تابع ذليل لرئيس مجمس قيادة الثور 
من عام سنتطرق في بحثنا الى التجربة الديمقراطية في العراق خالل العيد الجميوري الثاني 

  .9151حتى العام  9119
 المبحث االول                                  

 2003-1221الحياة البرلمانية 
( ممكا عمى 5ب الممك فيصل)عندما تم تنصي 5299اب 99نشات الدولة العراقية الحديثة في 

العراق،وواجيت الدولة العراقية واحدة من اعقد المشكالت وىي مشكمة الدستوروالذي يعتبر عقدا 
اجتماعيا بين الحاكم والشعب حيث انو يعبر عن مرحمة التطور الحضاري لممجتمع،يحتوي 

ثمة في السمطات الدستور عمى القواعد القانونية التي تنظم عالقة الحكومة بالمجتمع متم
تضمن اول  (9الممنوحة لمحكومةوواجباتيا من جية وحقوق وواجبات المواطنين من جية اخرى)

 دستور عراقي اسس رئيسية منيا:
 العراق دولة ذات سيادة ..حكومة ممكية وراثية شكميا نيابي -5
 البرلمان ىو مجمس االمة يتالف من مجمسين )النواب واالعيان(.-9
وغير مسؤول، يممك وال يحكم، يستعمل سمطتو الدستورية بإرادة ممكية تصدر  الممك مصون -9

 بناء عمى اقتراح الوزير أو الوزراء المسؤولين وبموافقة رئيس الوزراء.
 (9الفصل بين السمطات الثالث: التشريعية والتنفيذية والقضائية) -4
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عيات ،عدم توقيف او اجبار منع نزع الممكية،حرية الراي والنشر واالجتماع وتاليف الجم-1
 ( .4مواطن عمى تبديل مسكنو)

لكن ىذا النظام الديمقراطي الوليد لم يتم العمل بو بشكمو المطموب  بسبب االنحرافات الدستورية 
  (1التي سمحت لمممك بالييمنة عمى السمطات الثالث )

أو رفضيا. من ىنا  وتحولت قرارات مجمس الوزراء إلى توصيات لمَممك األخذ بيا أو تعديميا
تحول المجمس  من كيان سياسي إلى إدارة تنفيذية، ومن سمطة تنفيذية لمشيئة المجمس النيابي 
)السمطة التشريعية( إلى أداة تنفيذية إِلرادة الَممك. وىذه السمطات مكنت الَممك من الييمنة عمى 

ضع9مجمس الوزراء.) افو لسمطتييما في جوانب (تجمَّت ىيمنة الَممك عمى البرلمان بمجمسيو وا 
قالتيم .  عديدة. إذ ُمنح حق تعيين أعضاء مجمس األعيان وا 

إذ افتقد القضاء استقاللو وحياده أمام السمطة التنفيذية الطاغية، نتيجة اندماج الدور الوظيفي 
لمسمطة القضائية مع السمطة التنفيذية. وفي مثل ىذه الظروف عانى الحكام باستمرار من 

(، 7يديد الوظيفي، وواجيوا بصورة رتيبة ضغوطًا شخصية قوية من أصحاب النفوذ)مخاطر الت
بمغ ستة  5211-5291وباحصائية بسيطية يتبين ان عدد المجالس النيابة المنتخبة من عام 
سنوات( والمجمس الوحيد 4عشر مجمسا حمت منيا خمسة عشر قبل اكمال دورتيا االنتخابية )

 (   1) 5249-5292ية ىو المجمس التاسع الذي اكمل دورتو االنتخاب
إن الفترة النيابية اعترتيا عوامل قصور عديدة في سياستيا الداخمية، عالوة عمى سياستيا 
الخارجية، وساىمت في خمق قطبية سياسية واقتصادية لصالح األقمية، ومحاربة العممية الحزبية، 

حضوره بفعالية بدءًا من تشكيل أول وزارة وتزايد االعتماد عمى الحميف البريطاني، الذي استمر 
عراقية ومن ثم وضع الدستور وىيمنتو عمى الثروة النفطية من خالل االمتيازات، وتمفيق 

 االنتخابات والمساىمة في اختيار رؤساء الوزارات.
والغت اكثر القوانيين واصدرت قوانين جديدة ولكن عطمت الحياة  5211جاءت ثورة تموز

( بل ان الصراعات 2ث لم يشيد العراق اية انتخابات في فترة حكم عبدالكريم قاسم)البرلمانية حي
التي حدثت بين العسكرين بعد اقل من عام عمى الثورة جعمت قاسم ينفرد بالسمطة .حدث انقالب 

( ليكون رئيسا 51والذي قام بو حزب البعث وجيئ بعبد السالم محمد عارف ) 5299شباط 
س لقيادة الثورة الذي سيطر عميو البعثيون،ولكن عبدالسالم استطاع من لمجميورية بوجود مجم
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السيطرة الكاممة عمى الحكم بعد سنة وطرط البعثين من الحكومة وطاردىم وايضا عطمت الحياة 
استمم السمطة شقيقو عبدالرحمن محمد  5299البرلمانية ،وبعد وفاة عبدالسالم بحادث الطائرةىام 

( وايضا افتقر 59حين قام البعث بانقالبو الثاني واستمم السمطة ) 5291(لغاية تموز55عارف)
 العراق الى اية ممارسة ديمقراطية .

بدء البعث حكمو وشكل مجمس لقيادة الثورة استولى العسكريين عمى الجزء االكبر منو،واستمر 
قراطية ولكنيا وشيد العراق فييا بعض الممارسات التي اريد ليا ان تكون ديم 9119الحكم لغاية 

والخاص بانشاء المجمس الوطني  5211لسنة  11صدر  القانون رقم كانت بعيدة جدا ،حيث 
العراقي  ضم القانون اربعة وستون مادة  شممت كافة الجوانب  والغى القانون قانون المجمس 

 اول  جرت(،59والذي لم يعمل بو اساسا) 5271الوطني المرقم مئتان وثمانية وعشرون لسنة 
مرشحا لمتنافس عمى  191وكان عدد المرشحين 5211في حزيران  وطنيالمجمس مانتخابات ل

مرشحا ،اما الدورة  719وعدد المرشحين  5214مقعدا ،والدورة الثانية لممجمس كانت عام  911
،اما الدورة الرابعة فجرت في العام  295وكان عدد المرشحين  5212الثالثة فكانت في عام 

وكان عدد   9111مرشحا ،والدورة الخامسة جرت في العام  912د المرشحين وكان عد 5229
 ( .54مرشحا وىي اخر دورة لممجمس الوطني) 199المرشحين 

ولكنو كان مجمس لمبعث فقط حيث لم يسمح  وكان المجمس يعقد دورتين في السنة الواحدة ، 
مجمس الوطني اي دور في لترشيح اي شخص بدون موافقة قيادة الحزب انذاك،لذا لم يكن لم

الحياة السياسية سوى تاييد قرارات مجمس قيادة الثورة، ان نقطة الفشل المركزية لمالنقالبات 
وأنظمتيا الجميورية المتعددة، تجسدت في عجزىا عن بناء نظام سياسي مدني يستند إلى حكم 

كم النخب والزعامات الدستور والقانون والمشاركة الجماعية بداًل من المؤسسات العسكرية وح
 الفردية.

 
      

 
 المبحث الثاني                         

 20010-2003الحياة الدستورية 
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 91بدأت الحركة الدستورية بعد االحتالل األمريكي لمبالد بصورة مبكرة مع دعوة النجف في 
يم دستورىم عن )ذكرى ثورة العشرين( المطالبة بضرورة أن يصوغ العراقيون بأنفس 9119حزيران

طريق انتخاب جمعية تأسيسية، خصوصًا بعد أن سرت شائعات بأن األمريكيين واإلسرائيميين 
 (.51سيكتبون الدستور)

( قانون إدارة الدولة العراقية لممرحمة االنتقالية، 59اصدر ممثل سمطة  االحتالل بول بريمر) 
 ة دستور مؤقت لمبالد، متضمناً ، بمثاب9114آذار/مارس  1تاريخ  -29بموجب األمر المرقم 

بإيجاز: تسعة ابواب شممت كافة الجوانب وحسب ماتريدة االدارة االمريكية ،شمل الباب االول 
، و يتم خالليا  9111تسعة مواد حددت فييا الفترة االنتقالية وحددت تمك الفترة لغاية نياية عام 

ة منتخبة وفقًا لدستور دائم.. نظام الحكم إجراء االنتخابات لمجمعية الوطنية وتأليف حكومة عراقي
 جميوري، اتحادي )فيدرالي(.

احتوى الباب الثاني عمى ثالثة عشر مادة تخص المواطن  وحقوقو االساسية ،اما  الباب الثالث 
فضم ستة مواد اىتمت بالحكومة والفصل بين السمطات والسياسة الخارجية،وضم الباب الرابع 

( عضوا،والباب 911عية الوطنية ب)منتخابات وحدد اعضاء الجاربعة مواد  اختصت باال
الخامس ضم سبعة مواد اىتمت بتنظيم مجمس الرئاسة والوزراء وتنظيم العالقة بين الجمعية 
الوطنية ومجمس الوزراء ومجمس الرئاسة،اما الباب السادس فاشتمل عمى اربعة مواد تخص 

اد اختصت بتشكيل المحكمة الخاصة برموز النظام السمطة القضائية،والباب السابع ضم ثالثة مو 
السابق ،واحتوى الباب الثامن عمى ستة مواد فاختصت بحكومة اقميم كردستان وتنظيم عمميا 
وعالقتيا مع السمطة االتحادية ،اما الباب التاسع واالخير وضم اربعة مواد اىتمت بالضمانات 

 زمة. الدستورية وصالحية عقد االتفاقات الدولية المم
  (57واجو القانون المذكور جممة اعتراضات تتمخص في:)

منح األقمية )كل ثالث محافظات( حق النقض ضد األكثرية في تبني الدستور المستقبمي  -5
 لمبالد.

 توسيع إقميم كردستان العراق من ثالث محافظات إلى ست محافظات. -9
يا أية سمطة مركزية الصالحيات الممنوحة لممحافظات واسعة إلى حدود تكاد تخفي مع -9

 في الدولة.
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منح منظمات المجتمع المدني حق العمل دون رقابة أو موافقة أو تنظيم سجل بالتعاون  -4
 مع أي شخص أو مؤسسة أجنبية.
( كيان 551واشترك فييا )   9111كانون الثاني 95جرت انتخابات الجمعية الوطنية بتاريخ 

% 11( بنسبة1419915(مواطنا وعدد الذين صوتوا بالفعل)54999211وبمغ عدد الناخبين )
 11بعد انتياء انتخابات الجمعية الوطنية تم تشكيل لجنة لكتابة الدستور ضمت المجنة) ( .51)

(عضوا من مختمف االحزاب التي شكمت الجمعية الوطنية،ثم اضيف الييم خمسة عشر  عضوا 
(،وبعد مناقشات حادة واختالفا بين االعضاء تم اكمال الصيغة 52تمر اىل العراق )من مؤ 

وىو الخاص باالستفتاء عمى الدستور  9111( لسنة 55النيائية لمدستور وصدر القانون رقم)
"مجموع   حيث بمغ عدد  9111تشرين الثاني  51جرى االستفتاء عمى الدستور بتاريخ  ،

 925الفا و 119في عممية التصويت عمى الدستور بمغ تسعة ماليين والعراقيين الذين شاركوا 
في المئة" مقابل  71,12قالوا نعم لمدستور " 729ألفا و 749شخصا منيم سبعة ماليين و

  (.91ي المائة )في 95,45قالوا ال لمدستور " 421آالف و 512مميونين و
بل الشعب ستة ابواب ،اىتم والذ تم التصويت عمية من ق 9111تضمن دستور العراق لسنة 

الباب االول بالمبادى االساسية العامة اما الباب الثاني فشمل الحقوق والواجبات وفيو ثالثة 
فصول  اما الباب الثالث فتحدث عن السمطات االتحادية وفيو اربعة فصول ،اما الباب الرابع 

ات االقاليم وفيو فتحدث عن اختصاصات السمطة االتحادية والباب الخامس تحدث عن سمط
 .(  95اربعة فصول  اما الباب السادس واالخير فتضمن االحكام الختامية واالنتقالية )

جرت انتخابات كانون االول بعد نجاح عممية االستفتاء عمى الدستور رغم المشاكل التي واجيتيا 
ت ( كيان سياسي وحدد917(مرشحا متوزعين عمى)7911وكان عدد المرشحين فييا ) 9111

بالمائو من الناخبين باصواتيم 79ادلى ،( 99انتخابي في جميع العراق)ركز (م9952المفوظية )
( وعدد الذين ادلوا 51191719حيث بمغ عدد االلناخبون المسجمون )

 ,(99()55111255باصواتيم)
بنجاح وتم تشكيل حكومة جديدة بعد اجتماع مجمس النواب  9111اجريت انتخابات عام 

( ،قام رئيس الجميورية المنتخب من مجمس 94ئيس الجميورية )جالل الطالباني( )وانتخابة لر 
النواب بتكميف رئيس الكتمة االكبر بتشكيل الحكومة ،وقد تعطل تشكيل الحكومة لوجود 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

343 

( بتشكيل الحكومة 91احتالفات في تفسير بعض المواد حتى تم تكميف )نوري كامل المالكي()
 .9119الثالثة بعد عام 

مر عمل الحكومة بالرغم من الخالفات الكبيرة بين الكتل المشكمة ليا  فيما بينيا وبين القوى است
المعارضة لمحكومة ،حيث ان جميع الكتل ترغب بان تكون في الحكومة ومعارضة ليا في نفس 
الوقت مما اثر كثيرا عمى اداء الحكومة في كافة الجوانب ،حتى جاء موعد انتخابات مجمس 

في ظروف  9151مارس 7جرت اإلنتخابات البرلمانيةالعراقية في ي دورتو الثالثة ،النواب ف
 سياسية مختمفة عن سابقتييا في بعض النقاط ومتشابيو معيا في نقاط أخرى:

من القانون السابق وتم  51فتم إلغاء الماده  9111لعام  59تعديل قانون اإلنتخابات رقم -5
التعويضية لممكونات التالية)المسيحيون،األيزيديون،والصابئو تعديميا بحيث حددت نسبة المقاعد 

والشبك(وقد أثار تعديل ىذه الماده استياءا من قبل ىذه المكونات ورأت فييا انتقاصا جديد من 
 حقوقيا السياسية .

من التعديالت التي حدثت في ىذه اإلنتخابات اعتبار كل محافظو وفقا لحدودىا اإلدارية -9
ة إنتخابية واحدة تختص بعدة مقاعد متناسبة بعدد السكان في المحافظة حسب آخر الرسمية دائر 

 اإلحصائيات المعتمدة لمبطاقة التموينية
تم استبدال الترشيح والتصويت بطريقة القائمة المغمقة ليتم التصويت والترشيح وفقا لمقائمة  -9

 المفتوحو .
ة في بغداد وبين الحكومة اإلقميمية في إقميم وجود خالفات شديده الحدة بين الحكومة المركزي-4

كردستان العراق حول العديد من القوانين مثل قانون الغاز والنفط وحول بعض القضايا اليامة 
من الدستور والمتمعقة بكركوك وكذلك الخالف حول ترسيم وتحديد  541كثل تطبيق المادة 

 المناطق المتنازع عمييا .
 ييا ىذه اإلنتخابات مع االنتخابات السابقة فيمكن تمخيصيا فيماأما النقاط التي تتشابو ف

 . حالة العنف الشديد والحوادث اإلرىابية التي سبقت إجراء ىذه اإلنتخابات
ستمرارا لحالة اإلنقسامات في التحالفات السياسية والتي سادت في الإلنتخابات السابقة انقسمت 

 التحالفات وتبدلت خارطة التحالفات.
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كيانا( كيان  579ائتالفا و 59( مرشحا توزعوا عمى )  9915عدد المرشحين لمالنتخابات) بمغ 
( ناخب وعدد المصوتين الفعمي )  51911111انتخابي وبمغ عدد الناخبين في عموم العراق) 

 (.99) 9151ايار54( واعمنت النتائج في   59111111
( عمى واحد 97راقية برئاسة اياد عالوي)حدثت المشاكل بعد اعالن النتائج وحصول القائمة الع

وتسعين صوتا مقابل تسعة وثمانون صوتا لقائمة دولة القانون بقيادة نوري المالكي واستمرت 
،وليكمف رئيس  512حتى قرر المالكي االئتالف مع االئتالف الوطني لتصبح عدد مقاعدىم 

بتشكيل الحكومة وبعد مناقشات الجميورية رئيس الكتمة االكبر والتي سميت بالتحالف الوطني 
 والثانية لو.  9119طويمة كمف نوري المالكي بتشكيل الحكومة الرابعة منذ عام 

 
 
 
 
 
 

 الخاتمة                                          
تشكل االنتخابات العراقية  نقطة جذب واىتمام إعالمي كبيرين، عمى صعيد العراق والساحة 

مك القوى العالمية المعروفة والتي تراىن عمى نجاح العممية السياسية في الدولية، وخصوصا ت
العراق، وخاصة نجاح إجراء االنتخابات البرلمانية ، باعتبار أن ىذه النتيجة ربما ستكون ىي 
المبرر الوحيد المتبقي لما سوقتو من أسباب عديدة لغزو العراق واحتاللو وتحطيم مؤسسات 

 .   5295عام   دولتو التي تأسست منذ
 تبين لنا من خالل الدراسة مايمي 

وىي انتخابات المجمس التاسيس والذي يعتبر اول  5291اول انتخابات جرت عام  -5
 مجمس منختب في العراق الممكي .
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جرت عدة دورات انتخابية في العيد الممكيعددىا ستة عشر مجمسا  شيد اخمسة عشر  -9
نتخابية وذلك لمخالفات الكبيرة بين البالط منيا  حل مجالسيا قبل اكمال دورتيا اال

الممكي والمجمس المنتخب مما يضطر الممك الى حل المجمس والدعوة الى انتخابات 
 جديدة.

اي انتخابات تذكر اة اية ممارسة  5211-5211لم يشيد الحكم الجميوري منذ عام  -9
ة التحديات ديمقراطية النشغال رؤساء الجميوريات بتنظيم الوضع الداخمي ومواجي

الخارجية حسب ادعائاتيم وىي ادعاءات غير صحيحة والسبب ىو تمسكيم بالحكم 
 وعدم ايمانيم بالديمقراطية اساسا لخمفياتيم العسكرية.

اجراء انتخابات النتخاب اعضاء  9119حتى عام  5211شيد العراق من عام  -4
ابات مزيفة حيث لم ( دورات انتخابية ،ولكنيا بالحقيقة انتخ1لممجمس الوطني  وىي )

يسمح الحزب الحاكم بترشيح سوى من ينتمون لحزب البعث او روساء العشائر الموالين 
 لو فقط .

اربعة عمميات انتخابية ثالثة منيا  9151حتى 9111جرت في العراق من العام  -1
النتخاب مجالس لمنواب والرابعة استفتاء عمى الدستور العراقي ،تفاوت المشاركون فييا 

بالمائة من عدد الناخبين 79رشحون ووصمت نسبة االنتخاب في بعضيا الى والم
الكمي،وشيدت تمك االنتخابات اعمال عنف في بعضيا ومعارضة من بعض فئات 

 الشعب العراقي 
 الهوامش

بعد ان استقر راي المحتل البريطاني عمى تعيين االمير  5295تاسس النظام الممكي عام -5
 مكا عمى العراقفيصل بن الشريف حسين م

عبدالحسين شعبان، "الدستور ونظام الحكم"، ندوة احتالل العراق"، مركز دراسات الوحدة -9
 . 159-159، ص9114العربية، بيروت

 . 91، ص9114عبدالوىاب حميد رشيد،العراق المعاصر، دار المدى، دمشق،-9
 . 159عبد الحسين شعبان ،مصدر سابق،ص -4
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ف النظام البرلماني في العراق ، وزارة الثقافة واإلعالم، سمسمة الكتب فايز عزيز اسعد، انحرا -1
 .99-99، ص5271(، بغداد19الحديثة )

 . 559المصدر السابق ،ص   -9
، 5274، مطبعة دار الكتب، بيروت1عبدالرزاق الحسني، تاريخ الوزارات العراقية ، ج -7

 . 519ص
 .911-999، ص51ج عبدالرزاق الحسني،تاريخ الوزرات العراقية، -1
 5297في محمة الميدية ببغداد،تخرج من االعدادية عام 5254عبدالكريم قاسم : ولد عام -2

 5245،عام 5294التحق بالكمية العسكرية وتخرج عام  5299، عام  5295وعين معمما عام 
،اشترك بتاسيس تنظيم الضباط االحرار ساىم 5241تخرج من كمية االركان ،شارك في حرب 

غمى اثر االنقالب الذي قام بو  5299شبط 1واصبح رئيسا لموزراء،توفي في  5211رة تموز بثو 
 حزب البعث.   

     
https://www.marefa.org/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9% 

في بغداد الكرخ،تخرج من االعدادية  5295اذار  95عبدالسالم محمد عارف : ولد في -51
الى خمية  5217،انظم عام 5245عسكرية وتخرج منيا عام والتحق بالكمية ال 5291عام 

،احيل الى المحكمة العسكرية وصدر الحكم 5211الضباط االحرار وكان لو دور في ثورة تموز
باعدامو ولم يوقعو عبد الكريم قاسم،اختاره البعثيين ليكون رئيسا لمجميورية بعد انقالب شباط 

كم مدني في العراق،توفي اثر حادث اصطدام .اصبح اول رئيس لمجميورية وثاني حا5299
 .5299نيسان  59طائرتو في 

خريج الكمية العسكرية  ،5259ولد في الفموجة عام  عشيرة جميمة عبدالرحمن محمد عارف:-55
 57إلى  5299نيسان  59ولقد شغل منصب الرئيس لمفترة من  وكمية االركان ،

 في عمان. 9117اب 94،توفي قي 5291تموز
  s://www.google.iq/search?q.http 

واستطاع السيطرة عمى الحكم ،وبدء  5291تموز 57قام حزب البعث بانقالبو الثاني في -59
 بش حمالت اعتقال لممعارضين وواجو المعتقمون شتى انواع التعذيب .
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59-http://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/3139.ht    قاعدة التشريعات
 العراقية  

 .9154حزيران 57مجمة الكاردينا مجمة ثقافية عامة،مقال صفاء صالح العمر ،-54
 بيان المرجعية الدينية العميا حول الوضع السياسي في العراق. -51
–ة بيل ،خريج جامع  ىارتفورد، كونيتيكت، الواليات المتحدة، 5245بول بريمر مواليد  -59

عينو الرئيس  معيد الدراسات السياسية بباريس و جامعة ىارفارد مدرسة ىارفارد لالعمال 
مايو  9األمريكي جورج بوش رئيسا لإلدارة المدنية لإلشراف عمى إعادة إعمار العراق في 

استمر بعممة لمدة عام كامل في العراق ،اصدر كتابا عن الفترة التي قضاىا في  ، 9119
  .    ويكيبيديا العراق ،

صباح المختار، تعقيب عمى ورقة "الدستور ونظام الحكم"، ندوة احتالل العراق، مركز  -57
 .199-199، ص9114دراسات الوحدة العربية، بيروت

نتخابات الجمعية الوطنية العراقية كانون الثاني طاىر خمف البكاء،ا-51
 .91-97،ص9111،بغداد،9111

52- -45e3-1cf5-http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/dfcb101d 

817 
91-http://www.alwasatnews.com/news/500479.html 
95- https://www.constituteproject.org/constitution/Iraq_2005.pdf?lang 
99-IMIE Final Report of the December 15, 2005, Iraq Council of 

Representatives Elections       تقريرالبعثة االممية النتخابات مجمس النواب العراقي
 . 9،ص9111كانون االول 51
 .97المصدر السابق ،ص -99
ىو ابن أحد شيوخ الطريقة  قرب أربيل . 5299ولد طالباني عام جالل الطالباني: -94    

القادرية بمحافظة كركوك شمال العراق، ويدعى الشيخ حسام الدين طالباني. انضم إلى الحزب 
 عاًما 54ره ، عندما كان عم5247الديمقراطي الكردستاني بزعامة المال مصطفى البارزاني سنة 

بدأ مسيرتو السياسية في بداية الخمسينيات كعضو مؤسس التحاد الطمبة في كردستان داخل ،  

https://www.google.iq/search?biw=1366&bih=662&q=%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF+%D9%83%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%83%D8%AA&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3MEyvSstT4gAx0wyLc7XEspOt9AtS8wtyUoFUUXF-nlVSflEeAKnda64vAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwib0umAg9vaAhWC1xQKHdoeAc8QmxMIswEoATAU
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85%D8%B1
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/dfcb101d-1cf5-45e3-817
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/dfcb101d-1cf5-45e3-817
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الحزب الديمقراطي الكردستاني، وترقى في صفوف الحزب بسرعة، حيث اختير عضًوا في المجنة 
سنوات فقط من انضمامو إلى الحزب وكان عمره  4م، أي بعد 5215المركزية لمحزب في سنة 

، وتخرج من كمية الحقوق من إحدى 5219التحق طالباني بكمية الحقوق سنة ،عاًما 51آنذاك 
، شارك في انتفاضة األكراد ضد حكومة عبد 5295، وفي سنة 5212جامعات بغداد سنة 

الكريم قاسم. وبعد االنقالب عمى قاسم قاد الطالباني الوفد الكردي لممحادثات مع رئيس الحكومة 
وكان أول رئيس غير عربي لمعراق وانتخب عام ،  5299 لسالم عارف سنة الجديد عبد ا

بعد الغزو الذي قادتو الواليات المتحدة وأطاح بصدام حسين. وىو زعيم مخضرم شارك  9111
بعد صراع مع  9157تشرين الثاني  59،توفي بتاريخ في مساعي األكراد لتقرير مصيرىم

 المرض.
https://www.eremnews.com/news/arab-world/1013403 

رئيس الحكومة العراقية حاليا وزعيم حزب الدعوة، أقدم األحزاب الشيعية نوري المالكي :  -91
وحصل  بمحافظة بابل وأكمل دراستو بجامعة بغداد 5211عام  ولد في مدينة طويريج.بالعراق

، 5211في ، لحمةوعمل موظفا في مديرية التربية با عمى شيادة الماجستير في المغة العربية
أصدر الرئيس العراقي  صدام حسين قرارا حظر بموجبو حزب الدعوة، فأصبح أعضاؤه ميددين 

بعد غزو العراق  باإلعدام، مما دفع المالكي وعدد من أعضاء الحزب إلى الفرار خارج البالد
، عاد المالكي لمعراق حيث شغل منصب نائب رئيس "ىيئة 9119وسقوط نظام صدام في 

 . اث البعث" التي شكميا الحاكم األميركي لمعراق بول بريمراجتث
شغل العديد من المناصب منيا رئاسة "المجنة األمنية" في الجمعية الوطنية العراقية، و"المتحدث 

 .  9119اإلعالمي" باسم االئتالف العراقي الموحد، وأصبح رئيسا لمحكومة العراقية في مايو/أيار 
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2014/4/28/%D8

%A7%D9%86%D8%AA%D. 
99https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%
D8%A7. 

نتمي  ،خريج كمية الطب جامعة بغداد،5244ايار 95ية في اياد عالوي :ولد في االعظم – 97
الدكتور أياد ىاشم عالوي الى عائمة بغدادية عريقة واصول عربية أصيمة، امتينت العمل 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2014/4/28/%D8%A7%D9%86%D8%AA%25D
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/newscoverage/2014/4/28/%D8%A7%D9%86%D8%AA%25D
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السياسي ألكثر من قرن، حيث تفردت شخصيتو بعالقات دولية )اقميمية وعالمية( وتأريخية 
 5271لفاعل، اىض الدكتاتورية منذ عام متميزة، تمتد لعشرات السنين من العمل السياسي ا

 5271وأسس لحركة وطنية لتحرير العراق وتعرض لعدة عمميات اغتيال كان أشيرىا في عام 
 .والتي كادت ان تودي بحياتو حيث قضى في المشفى أكثر من عام ونصف

 .9114عام  وىو أول رئيس وزراء عراقي 
allawi.com/%D8%B9%D-http://www.ayad   

 

http://www.ayad-allawi.com/%D8%B9%25D
http://www.ayad-allawi.com/%D8%B9%25D


عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

465 
 

 املعتقداث والعاداث الشعبيت يف مىاجهت حياة املدنيت
ا(
ً
 )مدينت املىصل أمنىذج

 
 أ.م.د. عمي احمد محمد العبيدي                                                         

 جامعة الموصل/مركز دراسات الموصل                                                      
 
 

 بحث:ممخص ال
تكمن أىمية الدراسة في تسميط الضوء عمى المعتقدات الشعبية  التي توارثناىا وأثرت في   

ويمكننا من خالليا تنمية روح المواطنة في االجيال ،سموكنا وتحمل سمات  ومالمح شخصياتنا
 لمواجية التحديات التي تتعرض ليا ىويتنا الثقافية.

 
Abstract 
The imprtant of the research is to shed ligt on the popular beliefs that 

hare been  in berited and influenced in our behavior and bearing the  

features of our personalities and through which can develop the 

citizenship in the generation to meet tha challanges of our cultural 

society.  
 

 مدخل :
النظم االجتماعية التي وضعيا المجتمع وارتضاىا معيارًا من  تعد العادات والتقاليد من

معايير السموك ألفراده واكتسبت أىميتيا من استمراريتيا، ومن ثم أصبحت من المجاالت التي 
تسيم في التربية الشعبية،وعن طريقيا تتم تربية الشخصية الوطنية التي تتميز عن غيرىا من 

 .(1)الشخصيات في المجتمعات األخرى
وتعرف المعتقدات الشعبية بأنيا تمك األفكار والمعتقدات والمعارف المتراكمة في أذىان 
الناس عن حياتيم والبيئة المحيطة بيم وعالقاتيم ببعضيم البعض والتي تشكل اإلطار المرجعي 
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عتقدات الدينية السماوية، إنما لكل مظاىر سموكيم، والمعتقدات بيذا المفيوم ال يقصد بيا الم
ن كان بعضيا في األصل معتقدات دينية إسالمية أو مسيحية أو  معتقدات نبعت من الناس،وا 
 ىغير ذلك ثم تحولت في صدور الناس الى أشكال أخرى جديدة بفعل التراث القديم الكامن عم

 .(2)مدى األجيال، فمم تعد بذلك معتقدات دينية
يم يجب الحديث عن كيفية ممارسة التراث في الحياة اليومية، وقبل الحديث عن التعم

وبالتالي ال يتحمل التعميم وحده مسؤولية غياب التراث، وأوضح أنو ال بد من تحديد مفيوم 
التراث، وتحديد مسؤوليتنا كمواطنين تجاه ىذا التراث، وبعدىا يتم الحديث عما يستوعبو التعميم 

 . من التراث
سة في تسميط الضوء عمى المعتقدات الشعبية  التي توارثناىا وأثرت في سموكنا تكمن أىمية الدرا

 وتحمل سمات ومالمح شخصياتنا.
إن التراث الثقافي غير المادي ىو تراث حي باألساس بمختمف جوانبو الروحية المحركة 

ن المكون لألفكار والتي تتداوليا األجيال حتى وصمت إلينا ونسعى لمحفاظ عمييا بوصفيا جزءا م
االنتمائي ليويتنا وتنوعنا الثقافي، وانطالقًا من أىمية صون التراث الثقافي الالمادي، فإن العراق 

كدولة  2006وقع عمى االتفاقية الخاصة بحماية التراث الثقافي العراقي الالمادي وذلك في عام 
صفو بوتقة لمتنوع وعاماًل طرف في االتفاقية وىو تأكيد قوي عمى إيمانو بأىمية التراث الثقافي بو 

 .(3)يضمن التنمية المستدامة
ويكاد الحديث عن تراث نقي أن يكون من المستحيل في أي مكان في العالم، ويجدر 
االنتباه إلى شيء ميم، أنو ال يمكن فرض التراث عمى جيل إال إذا تحول ىذا التراث إلى حاجة 

نما يكون لزاما عمينا  اجتماعية، وبالتالي ال يصح الحديث عن التراث من باب الحنين فقط. وا 
عالميا. وكيفية إعداده  تحويل ىذا الموروث الى مادة محببة لألفراد أو الترويج لو سياحيا وا 
ليصبح حاجة يومية لمفرد والمجتمع، من دون أن يتحول إلى حالة غزلية نتغزل بو من حين 

 ؤتمرات أو المنتديات والممتقيات. آلخر أو نقف عمى عتباتو كمما دعت الحاجة لذلك في الم
وقد شغمت المعتقدات الشعبية حيزًا واسعًا من حياة اإلنسان عمى صعيد مأكمو ومشربو 
وصحتو وتفكيره وثقافتو بكل إيجابياتيا وسمبياتيا فيو معذور ألنو ابن بيئتو بكل مكوناتيا 

ن كانت ىذه المعتقدات تفتقر إلى الع قل والعمم، إال أن اإلنسان األيديولوجية والمعرفية، وا 
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استطاع توظيف ىذه المعتقدات في التربية وتيذيب السموك اإلنساني وتعزيز قيم التجارب 
 . (4)الحياتية

وتكمن أىمية ىذه الدراسة، بأن المعتقدات الشعبية تنتقل من جيل ألخر في أغمب 
دراك أم عن طريق األم والتي تعد الع امل األساس المشارك في األحيان، سواء أكانت عن وعي وا 

 مقنيمالعممية التربوية الفعمية في حياة الجماعة واألفراد، فيي وسيمة إتصال بين ىذه األجيال، وت
ىذه المعتقدات منذ نعومة أظفارىم عن طريق إصدار عالمات تحذيرية وأحيانا توجييية ترغب 

 طفميا أو ترىبو في أحيان كثيرة. 
ل صالحية اشكال التراث الشعبي بتنوعيا وجاذبيتيا كأداة ويعتقد الباحثون في ىذا المجا

فاعمة لتثقيف الطفل والترفيو عنو بجانب قدرة ىذه االشكال عمى منافسة االنتاج السائد غير 
االصيل من وسائط الثقافة المختمفة وقابميتيا لمتطبيق بوسائل االتصال الحديثة كالمطبوعات 

عاب االلكترونية والكومبيوتر، وتأتي االشكال الحكائية والصور والممصقات والتمفزيون واالل
الشعبية واالخبار والسير الشعبية في مقدمة المرويات التي نسجيا الخيال الشعبي وتداوليا الناس 
جياًل بعد جيل مضيفين الييا ومحورين فييا، وكذلك المعتقدات الشعبية التي تناقمتيا األجيال 

 . (5)معتقدا شعبيا لو مالو وعميو ما عميوحتى باتت  يموترسخت في أذىان
 في مدينة الموصل اشتغمت الدراسة عمى المعتقدات التي سمعيا الباحث من افواه الناس

 والتي كانت  تمثل طريقة تفكيرىم وعقميتيم فيما مضى من الزمان. 
ة وألن اإلىتمام بالموروث الثقافي يتطمب توعية، فإن من األىمية بمكان أن تعنى وزار 

التربية في مناىجيا بموضوعة أىمية الموروث الثقافي وتربية الجيل الجديد عمى ضرورة الحفاظ 
عميو.  ونظرا ألىمية الموروث الثقافي، فقد أخذت جامعة الموصل عمى عاتقيا ىذه األىمية، 
فأسست لمركز بحثي ىو )مركز دراسات الموصل( وىو مركز متخصص بالبحوث والدراسات 

التي تعنى بدراسة التراث الثقافي والتاريخ والتوثيق لمدينة الموصل. وقامت بإنشاء األكاديمية 
متحف التراث الشعبي، وقد ضّم ىذا المتحف وحفظ الكثير من موروثاتنا الشعبية الخاصة بمدينة 

 الموصل وماجاورىا من أقضية ونواحي. 
ئعة في مدينة الموصل والتي قد ويرى الباحث بأن ىناك مجموعة من المعتقدات الشعبية الشا    

 اعتقدت بيا االميات في تنشئة األبناء والتي تدور حوليا ىذه الدراسة.
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ويمكننا القول كما يرى محمد الجوىري بأن" المعتقدات الشعبية إرث مشترك بين كل 
الناس في كل مجتمع وفي كل عصر، ريفيين أم حضريين أم بدوًا، أميين أم متعممين، أغنياء أم 

إلخ. وتعممنا بحوث عمم الفولكمور أن أكثر العناصر االعتقادية الشعبية انتشارًا سواء في …قراءف
الماضي والحاضر، في العالم القديم والجديد، وعند الشعوب البدائية والمتقدمة ىي: أساليب 

مغ ىذه إلخ(.وتب…التنبؤ بالمستقبل ومحاولة استطالع الغيب )الكيانة، والتنبؤ، التفاؤل والتشاؤم
العمومية وسعة االنتشار مدى بعيدًا يجعل الباحثين يصفون كثيرًا من المعتقدات الشعبية بأنيا ال 
تاريخية، بمعنى أنيا ال تنتسب إلى مرحمة تاريخية معينة، أو أنيا من صنع فرد بعينو، عمى نحو 

 . (6)ما ننظر إلى بعض منتجات الفن الشعبي التي توصف بيذه السمة أيضًا"
بل الولوج الى متن البحث عمينا أن نسأل أوال: ىل المعتقدات الشعبية حاضرة وسارية وق

المفعول لحد اآلن؟ بمعنى آخر ىل المعتقدات الشعبية اليوم حاضرة كذاكرة وسموك في حياتنا 
اليومية؟ وما عالقة المعتقد الشعبي بالحاضر؟ وما ىو موقف المتمقي من داللة المعتقد الشعبي 

 يو، وىل يجب أن يتفاعل معو اآلن، أم أنو مات في بيئتو؟ أو توجي
لقد لجأ الوعي الجمعي الى معتقدات يعتقد بأنيا تجنح أو تفضي الى المعنى الخرافي أو 
االسطوري، وذلك لترسيخ المعنى االجتماعي أو التربوي عمى حد سواء، من خالل بثو ليذه 

 في مجتمعو.  األفكار والتي يعتقد بأنيا ترسخ لقيم ثابتة 
إن الباحث في موضوع المعتقدات الشعبية يرى نفسو أمام عدة ابواب وتشعبات واسعة 
في ىذا الفرع من المعارف الشعبية والتي تنقسم الى عدة فروع أساسية مثل )الكون، والكائنات 

تفرع كل فوق الطبيعية، واالنسان، والحيوانات، والروح، والنباتات، والطب الشعبي.....الخ( وقد ي
 فرع منيا الى عّدة فروع اخرى أو موضوعات رئيسة أو فرعية.

ومن المالحظ أن ىذه المعتقدات في غالبيا تتجو في مسارىا إلى الصغار كما تتجو إلى  
النساء, وأنيا تعتمد في سبيل ترسيخيا عمى الحقائق والمفاىيم الشرعية التي ىي قوام تكوينيم 

كما أنيا قد تكون ذات طابع تربوي توجييي ومقاصد أخالقية النفسي والعقمي واالجتماعي, 
وتيذيبية, كان الكبار يخترعون ىذه المعتقدات اختراعًا ليزرعوا في نفوس الناشئة الفضائل والقيم 

 النبيمة إلى جانب األىداف السموكية, واالجتماعية األخرى.
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فاىيم لقيم إيمانية متجذرة في ويمكننا القول بأن المعتقدات الشعبية في أصميا عبارة عن م 
الالشعور، وتبقى تمارس سمطتيا عمى األفراد عمى الرغم من التطور اليائل والتحوالت المتقدمة 
في مجال العمم والمعرفة. كما أنيا أصبحت ىاجسا يشغل بال الناس فيشعرىم بالتفاؤل والفرح 

معتقدات الشعبية عمى سموك العديد حينا والخوف والتشاؤم حينا آخر. وقد تؤثر الكثير من ىذه ال
من األفراد نتيجة إيمانيم بيا ومنيم من يدافع عنيا ويعتبرىا حقيقة ال تقبل الشك، ويضرب لذلك 
الكثير من السير والحوادث التي تؤكد صحة اعتقاده حيث يصبح ىذا االعتقاد بمثابة اإلطار 

بث ىذه المعتقدات من جديد. أما من الذي يجمع مختمف الشرائح االجتماعية التي تعيد إنتاج و 
ناحية الصياغة المفظية، فإن معظم ىذه المعتقدات قد صيغت في قوالب شرطية صارمة 

 أكسبياشيئًا من الييبة, وتدفع بسامعيا إلى حدود االقتناع والتصديق.
 الجانب التطبيقي: الدراسة الميدانية
اليمكن تجاىميا أو التقميل و في ذاكرة الناس  حاضرة بقوة زالتإن الكثير من المعتقدات الشعبية ما

من أىميتيا فيي تعبر عن ثقافة المجتمع وتطوره التاريخي والحضاري وىي تستحق منا الدراسة 
عن المخزون بمجمميا تعبر  تجربة طويمة وىينتاج فالكثير منيا  ،الدقيقة ومحاولة الولوج إلييا

دراستيا وفيم أبعادىا ما دامت تفرض نفسيا في محاولة جمعيا و ،وتدعونا الى الثقافي الشعبي
وكثير من ىذه المعتقدات قد .حياتنا الكثير من المناسبات وتفرض حضورىا في مختمف جوانب

تضحك سامعيا أو قارئيا، ألنيا تبدو خرافية لكنيا في جوىرىا تؤدي وظيفة تعميمية وتقويم 
عد أخالقية تدخل في سموكو اليومي. لمسموك الجيد وعالج نفسي وروحي لتنشئة جيل يحمل قوا

والغالب من المعتقدات الشعبية الموصمية قد عممتنا وغرست بداخمنا كممتين ىما)عيب وحرام(. 
 فكل كممة قاليا لنا أجدادنا فييا حكمة وغايتيا تربوية وتعميمية، وتنصُب أغراضيا في جانبّي 

 ) اإلغراء والتحذير(، وتخُمُص الى التعميم عمى آداب خاصة.
 نماذج تطبيقية:

. نجد أن فيو تأكيد عمى احترام ال تخمي األوالد يمعبون بالعجين حتى ال اطيغ البركي)البركة(_ 
 النعمة وعدم السماح لألطفال بالمعب بيا خشية أن تفقد قيمتيا)النعمة(.

. فيو عالمة أيقونية، ويشكل ىذا الخطاب جيب الغضب عمينوالذي يشبك ايدينو ) يديو ( ي_ 
صورة أيقونية تتضمن إشارة الى مفيوم يتعمق بالجانب الداللي. إذ تشكل ىذه الصورة )شبك 
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اليدين( أن ىذه الشخصية مأزومة أو تعاني من االنشغال، ومن ثم، فإن المعتقد الشعبي يقدم 
 و ألنو دال سمبي.توجييًا باالنصراف عن ىذا الفعل أو ترك

ىذا المعتقد فيو توجييان: االول  اليقف الولد قدام)أمام( التنوغ)التنور( حتى ال تقع األرغفة._ 
أنو قد يتعرض األوالد لألذى أثناء وقوفيم أمام التنور، والثاني أنو قد يعبث بالنعمة فتفقد، خوفًا 

 من زواليا.
نجد في ىذا المعتقد الشعبي توجييا تربويا  .ال تأكل مما قطعو غيرك بأسنانو لئال تتباغضا_

وفيو بعٌد تيذيبي لألوالد والكبار عمى حد سواء، كما أن ليذا الفعل توجيو ديني ألنو فعل منيي 
 عنو في التوجيو الديني.

فيو  ىدوك مطعومًا في صحن فال ترجع الصحن فارغًا بل ضع فيو ولو قطعة خبز .أإذا _  
طعامًا، أن تتعامل معو بالمثل وتيدي لو انت ايضا طعاما وال ترد  تعميم لكي ترد لمن أىداك

صحنو فارغًا. كما أن فيو دعوة لممحبة والتواصل االجتماعي بين أبناء المجتمع ووسيمة لمتواصل 
 فيما بينيم.

قد تكون العمكة بالميل تفضي الى الغيبة ،  يعمك بالميل يعمك لحم الميتين ) الموتى ( . ميال_ 
مل أو فعل مستيجن وليس لو معنى، وشبو العمكة بمحم الميت داللة عمى ذم ىذا الفعل وىو ع

 من قبل الوعي الجمعي.
فيو نيي الدار. ال يترك باب الدوالب أو ) الصندليي ( كيال تنفتح أفواه الناس عمى أصحاب _ 

شخصية، ففيو حرفٌيعن عدم ترك باب الدوالب مفتوحا، ألنو يحوي في داخمو حاجيات اإلنسان ال
دليل وتعميم في الحفاظ عمى الخصوصية، وعدم عرضيا عمى الناس ، لئال تتعرض لمشاكل 

 اجتماعية، فاألمور الخاصة أو الشخصية يجب أن تكون محروزة أو محضية. 
إن الميل فيو سكون وثبات وسكينة ، وليس مجال  النظر في المرآة لياًل يسبب الجنون ._ 

 ر الى المرآة، ولمنظر الى المرآة لياًل فيو أكثر من داللة.لمحركة والجمال والنظ
 الداللة النرجسية، والتي تفضي في النياية الى حب الذات. -1

_ نوع من الشعور بالوحدة والعزلة، فيكون التواصل مع المرآة أكثر من التواصل مع 2
 األشخاص.
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نسان سوي ، ألن المرآة _ النظر الى الصورة في المرآة قد يوحي بأن الشخص مختل وليس إ3
ىي أداة لتأدية وظيفة معينة وىي إصالح النفس أو البدن، كما أنيا ال تعكس الصورة الحقيقية 

 لإلنسان، وىي أداة انعكاسية ال حالة وجودية لإلنسان.
ليس النيي عن النزول الى  ال تنزل عل الشط بالميل ألن الشط يقول جوعان... جوعان._ 

نما النيي عن النزول لياًل خوفا عمى الشط لياًل بمعناه  الحرفي أن الشط بالفعل جوعان.. وا 
الشخص من الغرق، فإن غرق في النير لياًل ربما لم يره أحد لينقذه من الغرق، وغاية المعتقد 
الشعبي ىنا النصح واإلرشاد، وجاءت أنسنة الشط ووصفو بالجوع إلخافة األوالد ونيييم عن 

 .النزول الى الشط ليالً 
في ىذا المعتقد الشعبي حث  .)السعادة( السعادي ة )شعرة(ال تمشط بالميل لئال تقع شعغاي_ 

عمى عدم التمشيط في الميل وىذا جانب تعميمي ،الن الميل وقت النوم لألطفال وليس لمتسمية، 
وعندما يسمع الطفل بأن شعغاية السعادة سوف تذىب، فإنو المحالة سيستجيب من فوره ليذه 

 يحة .النص
. في ىذا المعتقد الشعبي دليل ظيور نقاط صغيرة عمى االظافر دليل عمى أن الشخص كذاب_ 

نيي لألطفال عمى عدم الكذب، فمو ظيرت لو ىذه النقاط السوداء دلت عمى أنو كّذاب، لذا فإنو 
 كمما يتحدث سيطيل النظر الى أظافره ويسعى الى عدم الكذب أثناء حديثو، لئال تظير لو تمك
النقاط السوداء، فتكشف كذبو، وأن كذبو ميما خفي البد أن يفتضح، وما ظيور العالمات 

 السوداء إال ألنيا بارزة ومرئية)عالمة مرئية(، وىذا خطاب توجييي تربوي ويحمل بعدًا ثقافيًا. 
فيو تعميم بأن قص الحكايات ال يكون . الذي يحكي حكيي ) قصة ( في النيار يشتعل لبيسو_ 
في الميل، وتحذير لمن يقصيا في النيار بأن لباسو سيحترق، وحرق المباس يعني إظيار إال 

العورة، فإذا قصيا في النيار ولم يجد من يصغي لو، فكأنما يحرق نفسو، ألنو لم يجد من 
يصغي لو فيكون قد كشف عورتو أمام الناس، ألنيم منشغمون بالعمل أثناء النيار، فتكون 

 فرًا. والحكايات ال تحكى إال لياًل ألنو وقت المسامرة.استجابتيم لمحكي ص
في دفن الميت يجب عمى المشيعين أن يذىبوا من طريق ثم يعودوا بعد الدفن من طريق _   

في ىذا المعتقد الشعبي تعميم وتعّمم بأن ال ترجع من الموت الى الموت، بل تعود من آخر .
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ف طريق الذىاب فتعود من طريق آخر لتعود الى الموت الى الحياة، والحياة تتمثل بأن تخال
 الحياة. 

م وجانب وقائي بعدم الدخول عمى المريض خوفًا من فيو تعمّ ال يدخل مريض عمى مريض ._ 
االنسان بالضرورة يعد كائنًا تراثًا ويحمل عمى عاتقو تجاربو ألن انتقال المرض أو العدوى.

لذا فإنو ال يستطيع  الحفاظ عمى صحتو وحياتو وتراثو،فقد تعّمم من سمفو كيفية  السابقة بالحياة،
 ن أساس من مكونات الحفاظ عمى اليوية.بوعي ألنو مكوّ  ومنو فكاكًا، وعميو أن يتعامل مع

في ىذا المعتقد نعمم الطفل آداب الطعام . من تشرب المي ال تشفط شفط بعدين تطرد المالئكة_
طرد سيترك من فوره عممية الشفط لو بأن المالئكة ستُ  والشراب والحفاظ عمى النعمة، فعندما يقال

عمى ىذه اآلداب الخاصة)ال اطمع صوت عندما تأكل أو تشرب وال تأكل  وىكذا تربينا وتعممنا
 . كثيرًا(

نجد في ىذا المعتقد الشعبي تخويف وتعميم لألطفال  بعدم األكل م. األ ِثم لثم اتموتمن _ 
حرصيم عمى قواعد الصحة العامة وتجنب الوقوع في  قد دفعيموالشرب من مصدر واحد و 

بسبب انتقال الشرب من فم لفم، وعند نيي الطفل وتخويفو بأن امو ستموت إن  عدوى األمراض
 فعل ذلك سينتيي من فوره ويترك ىذه العادة المنيي عنيا.

أن  لقد حاولوا من ىذا المعتقد_ إذا تثاوبت حط إيدك عمى ثمك حتى ال يدخل الشيطان. 
يرسخوا لقواعد اجتماعية وأخالقية، وفيو تأكيد عمى نمو الذوق السميم ومراعاة الجالسين. فقاموا 

 بتخويف الطفل إن فعل ذلك فإنو سيدخل الشيطان في داخمو.
لعل السبب في ذلك يرجع الى قّمة اإلنارة في ذلك الوقت، تقميم األظافر بعد المغرب حرام. _ 

األظافر فوق الطعام. إال أن العصر الحديث قد دعم ىذا المعتقد وخشيتيم أن يتساقط نثار 
 الشعبي، فقال: إن تقميم األظافر لياًل يؤدي الى نقص الكالسيوم في الجسم.  

يعتقد الكثير من الناس بأن حكة اليدين أنيا ستجمب لو نقودًا، وقد يتحقق ىذا  حــــــك اليديــــن:_ 
، وأغمب الظن أن المعتقد الشعبي كان يوجينا توجييًا تربويًا صدفة، مما يزيد االعتقاد رسوخاً 

 مفاده بأن استحصال النقود ال يأتي إال من تعب اليدين وعرق الجبين. 
: يعني في المعتقد الشعبي بأن أحد المقربين منك أو شخصًا عزيزًا وقوف المقمة في البمعوم_ 

ى البمعوم بسيولة ويسر. والذي يبدو لي بأن عميك ربما يكون جائعًا، ولذلك ال تدخل المقمة ال
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التوجيو التربوي من ىذا المعتقد الشعبي قد انحسر بأنك إن ذكرت عزيزًا عميك في داخمك أو 
جيرًا، فإن لسان المزمار قد غير اتجاىو، مما أحدث صعوبة في بمع المقمة، وىذا المعتقد يوجينا 

 فس.بالتالي الى الدعوة لممحبة واإليثار عمى الن
إن المعتقد الشعبي يقول: بأن الخفاش إذا التصق بوجو أحد يكون من الصعوبة  الخفاش:_ 

انتزاعو إال بمرآة من الذىب، وحين يرى الخفاش نفسو فييافانو يتخمى عن الوجو. في حقيقة 
األمر أن ىذا المعتقد الشعبي أرادت األميات منو تخويف أطفالين من الخروج من البيت وقت 

لخفاش، لذا كان عميين تخويف أطفالين وتحذيرىم من الخفاش، كونيم كانوا ال يممكون ظيور ا
 المرآة الذىبية إلنتزاعو.

ولم يعد  ،قد تركت في وقتنا الحاضرالمعتقدات الشعبية يجب معرفة أن أكثر ىذه و 
ه سبب رفض الناس لكثير من ىذولعّل أحد يعتقد بأكثرىا وبقي القميل منيا متداوال اآلن. 

. حيث المدارس والثقافة والعمم بين مختمف طبقات المجتمع انتشارىو المعتقدات الشعبية 
دخالو في  أننا نسعى من خالل ىذا الممتقى الى المحاولة والسعي الى اإلفادة من تراثنا وا 
المناىج الدراسية، فالتراث الثقافي غير المادي بكل صوره، ىو تعميم وتعّمم ووسيمة لالتصال 

حجر  أفراد المجتمع، لذلك ستقف سنوات الطفولة التي عاشيا اإلنسان وتربى عمييابين 
، وتعد ىذه المرحمة من أىم المراحل التي يكتسب فييا الفرد األساس في تكوين شخصية الفرد

اتجاىاتو وعاداتو ومعتقداتو وتعميمو، وفييا يكون مرنًا وقابال لمتعميم والتعمم، لذا انصب 
ع الموصمي الى تعميم أبنائيم منذ نعومة أظفارىم ىذه العادات والقيم اىتمام المجتم

االجتماعية، وقد لعبت دورا ميما في تكوين شخصيتيم من عدة جوانب منيا: االجتماعي 
ذا ما تم بناؤه بصورة صحيحة وسميمة سينتج عنيا شخص مثالي، يمكنو  والعقمي والمغوي، وا 

ثبات، مستعينًا بالقيم التي تعّمميا من موروثو الثقافي مواجية صعوبات وتحديات الحياة بكل 
ن المعتقد الشعبي ىو موروث ثقافي يقوم عمى التصديق بأ مما سبق يمكن القولو  الشعبي.

النظر عن مدى منطقية ذلك الشيء أو عقالنيتو،  غظالجازم واليقين الحاسم في شيء ما، ب
، حيث ومروره عبر األجيال دمو الزمنيويترسخ المعتقد الشعبي في وعي الناس نتيجة تقا

أصبح يشكل سمطة قوية عمى فكر األفراد وسموكيم، وكامن في صدور الناس غير أنو 
 يتجمى في الممارسات والطقوس االجتماعية المتنوعة.
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دراسة  لبعض القيم  األخالقية والسياسية  في قصص صحافة ألطفال: احمد مختار مكي، رسالة  (1)
 11،  10،ص 1990ماجستير،جامعة أسيوط، 

       حمود :البالد النامية)دراسة تطبيقية عن المجتمع اليمني( الشعبي وعالقتو بالتنمية في التراث (2)
 130،ص 1980دي،القاىرة عالم الكتب،االعو 
( دراسات في عمم الفولكمور: محمد الجوىري وآخرون،القاىرة، عين لمدراسات والبحوث اإلنسانية االجتماعية، 3)

 37، ص  1998

  http: //www. jamahir.alwehda ( المعتقدات الشعبية ودورىا في التربية والتيذيب.4)
   http://www.alittihad.hgjvhe .لمحموم بيا/ شييرة أحمدالتراث والتعميم العالقة ا( 5)
 130،ص 1978الدراسة العممية لممعتقدات الشعبية: محمد الجوىري، دار الكتاب لمتوزيع، القاىرة،، ( 6)
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 املعاصرة  ودورها يف الرتبية املدرسية ةالوسائل اإلعالمي
 

 أ.م.د. عذراء أسماعيل زيدان                                                              
 جامعة بغداد /مركز دراسات المرأة                                                           

 -الممخص:

عبلمية ذات أثر ممموس في صناعة التغيير المنشود في الرؤى والمفاىيم والتطبيقات التربية اإل
التربوية المدرسية. وقميل من المدارس تيتم بتقديم خدمات التربية اإلعبلمية عمى الصعيد 
المدرسي رغم األىمية القصوى ليا في تشكيل الذات أو إعادة تشكيميا. ويتميز العصر الحاضر 

ر الثقافية وسرعة تفاقميا وانتشارىا وتداخميا وشدة تأثيرىا إلى درجة ال يمكن معيا بكثافة العناص
مجاراتيا ومتابعتيا، إال إن التربية اإلعبلمية يمكنيا أن تساعد المربين عمى ضبط ىذه التأثيرات 

 وترشيدىا وبمورتيا في إطار يخدم األىداف المنشودة.
يا التربية اإلعبلمية تثقيف الناشئة بسبل فيم األمور ومن أبرز القضايا المعاصرة التي تعنى ب

وتقديرىا، وسبل التعايش مع اآلخرين، واستيعاب مقتضيات العصر الحديث، وآليات التفاعل مع 
العولمة، وتعبئة الشباب لمواجية األحداث الجارية الطارئة وغير الطارئة، وتمكينيم من الميارت 

ن الخوف واالستسبلم أو االنعزال والرفض أو التبرير، أو التي تعينيم عمى المواجية عوضًا ع
إسقاط المشكبلت عمي الغير، كما تعنى التربية اإلعبلمية بمساعدة الطبلب عمى فيم حقوقيم 
وواجباتيم، وتقدير قيم الشورى، واإلخبلص، وحب الوطن، واالنتماء الصحيح، واحترام اآلخر، 

لتضميل، ومحاربة اإلنحرافات الفكرية والمنحرفين وفق والحرية العادلة، ومواجية الشائعات وا
 الطرق المناسبة لذلك.

وتوفر التربية اإلعبلمية مساحة كبيرة من الفرص المواتية لمعالجة المشكبلت النفسية والثقافية 
واالجتماعية التي يعاني منيا الطبلب في المدرسة كمشكمة األمية الحضارية، واألمية 

ية السياسية، عبلوة عمى التوترات التي تنشأ بفعل االتصال مع اآلخرين، وعدم التكنولوجية، واألم
 األلفة، والتحيزية واالستغراق في المحمية وغيرىا.

وتمعب التربية اإلعبلمية دورًا بارزًا في إكساب الطبلب الثقافة االجتماعية النقية، وامتبلكيم 
لربط بين األشياء وبين المتغيرات، والميارات ميارات النقد والتقويم والتحميل وحل المشكبلت وا
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التركيبية، وميارات الحديث والقراءة والكتابة والميارات االجتماعية والثقافية التي تساعدىم عمى 
االتصال الفعال، وتمكنيم من استيعاب الخصوصيات الثقافية في عبلقتيا مع العموميات 

 والمتغيرات الثقافية األخرى.

لى جانب ذلك،  فإن التربية اإلعبلمية تساعد عمى تكوين نموذج القدوة الحسنة لدى الطبلب وا 
في المدرسة، وامتبلك الطبلب ميارات الخطابة والعرض والحوار وحسن تقدير اإلنجازات، 
والتحمل والصبر، وتعزيز مفاىيم اجتماعية وصحية بالغة األىمية لدييم. كما إن التربية 

ة وألوان شتى، وتستخدم فييا وسائط عديدة كالمعممين والمناىج اإلعبلمية يمكن تقديميا بصور 
الدراسية، واإلذاعة والصحافة المدرسية، واألنشطة البلصفية والمعارض المدرسية، والحفبلت 
والميرجانات والمناسبات التي تقيميا المدارس سنويًا أو فصميًا أو حسب المقتضيات التي تقوم 

لمدرسية عمى اختبلفيا وذلك بغية إعداد الطالب لكي يكون عضوًا من أجميا، إلى جانب الفنون ا
فاعبًل في مجتمعو يممك اتجاىات إيجابية نحو الناس ونحو األشياء ونحو العمل ونحو اإلنتاج، 
ومشاركًا فاعبًل في عبلج مشكبلت بيئتو ومجتمعو، وقادرًا عمى تحقيق شروط المواطنة السميمة 

  يا.في تصرفاتو وسموكياتو برمت
 المعاصرة في التربية المدرسية ؟ ةأما مشكمة البحث  ىي )ما الدور الوسائل اإلعبلمي

تحديد أوجو المقاربة والمفارقة بين التربية واإلعبلم من خبلل تحميل دور كل واىداف المشكمة : 
 منيما في المجتمع الحديث.

افيا وأسسيا ومجاالتيا إلقاء مزيد من الضوء عمى التربية اإلعبلمية من حيث أىد  -ب  
 ووسائميا.

، وثانييا يتناول دور المؤسسات لمبحث: أوليا يحدد اإلطار العام وتنقسم محاور البحث الى 
 اإلعبلمية والتربوية في المجتمع المعاصر، وثالثيا يناقش التربية اإلعبلمية ودور المدرسة فيو 

مؤسسات االعبلم  إلمكاناتاألمثل دعوة المؤسسات التعميمية إلى التوظيف أما  التوصيات 
 ووسائل االتصال الجماىيرية في خدمة العممية التربوية التعميمية.

دعوة اإلعبلميين والتربويين إلى التنسيق بين قطاع التربية وقطاع اإلعبلم في تخطيط   -  2
 المحتوى التربوي الذي يمكن تقديمو لمطمبة.
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لمواد اإلعبلمية التي تستيدف الطمبة بصفة دورية في دعوة مؤسسات اإلعبلم إلى تقويم ا  -  3
 ضوء المعايير اإلعبلمية والتربوية والنفسية.

 
 المبحث االول 

 -مشكمة البحث:
تشيد معظم المجتمعات اليوم تنافسًا مكشوفًا أو مستترًا، معمنًا أو خفيًا، بين النظامين 

ت خطيرة في عقل الفرد وطرق التربوي واإلعبلمي، ونتج عن ىذا التنافس ميبلد تناقضا
تفكيره. فالنظام التربوي يقوم عمى قيم النظام المتمثمة في المحتوى الدراسي المنضبط، 
وعمى قيم التنافس في التحصيل واالنجاز المتمثمة في التعمم الذاتي وتفريد التعميم، بينما 

ن التأمل في يستند النظام اإلعبلمي إلى االتصال الجماىيري الذي ييتم بالجديد دو 
محتواه، وبالموضوعات المتنوعة دون التركيز عمى تخصص بعينو، وتقديم البرامج 
الترفييية الممتعة التي يسيل فيميا بغض النظر عن ركاكة األساليب أو تفاىة المفردات 

 المغوية، وىذا يظير التناقض بين النظامين التربوي واإلعبلمي.
ادم في العبلقة القائمة بين المؤسسات التربوية وترتب عمى ىذا التناقض لون من التص

واإلعبلمية. وظيور تباين واضح بين الثقافة المدرسية التي تعتمد عمى المعرفة ذات 
الطابع األكاديمي ، وبين الثقافة اإلعبلمية التي تروجيا وسائل اإلعبلم ذات الطابع 

 الترويحي المستند إلى اإلثارة والدعاية.
قافي الذي توفره المؤسسات التربوية واإلعبلمية، ورغم التناقض في ورغم التباين الث

أىدافيما وغاياتيما ووسائميما وأساليبيما، إال أنو توجد مجاالت من التجانس والتشابو 
بين المؤسستين التربوية واإلعبلمية. فكبلىما عممية إتصال، وكبلىما يسيم في التنشئة 

ويمة من حياتو مشاىدًا لوسائل اإلعبلم أو متعممًا االجتماعية لمفرد الذي يقضي فترة ط
 داخل صفوف المدرسة.

بل إن نصيب الجيل الحالي من تأثيرات وسائل اإلعبلم الجماىيرية في تكوين ثقافتو، وتحديد 
كسابو المفاىيم والقيم والعادات واالتجاىات، قد تزايد كثيرًا في ظل تقدم تقنية  أنماط سموكو، وا 

عمومات، وازدحام الفضاء باألقمار الصناعية التي تبث برامجيا طوال الميل االتصاالت والم
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والنيار. وىذا يتطمب تجاوز القطيعة القائمة بين التربويين واإلعبلميين، والتعاون في توظيف 
 وسائل اإلعبلم في خدمة أغراض تربوية محددة، وتوظيف التربية في تفعيل الرسائل اإلعبلمية.

تقنية الحديثة تحول موقف المؤسسة التربوية من تقنية االتصال والمؤسسات ومع التطورات ال
االعبلمية، وأصبحت وسائل اإلعبلم وتقنية المعمومات تستخدم في صمب العممية التربوية، 
واستخدام المعمم الوسائط المتعددة وشبكة المعمومات الدولية في إعداد الخبرات التعميمية 

التعميم عن بعد، والتعمم اإللكتروني، والجامعة االفتراضية، والمواقع وتوصيميا لمطبلب، وأصبح 
 (.2002التعميمية مجاالت ميمة تعتمد عمييا المؤسسة التعميمية  )أحمد، 

إن مشكمة التربية مع اإلعبلم ال تكمن في تأثير وسائمو عمى النشء بقدر ما ترتبط بكيفية تعامل 
نا يأتي دور التربية اإلعبلمية في إكساب الطبلب القدرة النشء مع ما تبثو وسائل اإلعبلم. وى

عمى االختيار والنقد، واكسابيم ميارة الفرز واالنتقاء الحسن، لما يؤدي إلى نموىم نموًا متزنًا 
في السؤال الرئيس  يركز البحث عميياالتي وتأتي مشكمة  متكامبًل في جميع جوانب شخصياتيم

 التالي:
 المعاصرة في التربية المدرسية ؟ ةبلميما الدور الوسائل اإلع

بالطرح والمناقشة  البحثية ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية تتناوليا الورقة
 وىي:

 ما وظيفة اإلعبلم في المجتمع المعاصر؟  -  2
 ما وظيفة التربية في المجتمع المعاصر؟  -  2
 ا ومزاياىا؟ما أىداف التربية اإلعبلمية ومياديني  -  3
 ؟ما وظيفة المدرسة في التربية اإلعبلمية  -  4
 

أىميتو من العبلقة بين التربية واإلعبلم، ومن المشابية يستمد ىذا البحث  -أىمية البحث:
والمفارقة بين دور كل منيما في المجتمع المعاصر، ومن تطور التقنية الحديثة لبلتصال ونظم 

م ال يقل عن دور المدرسة أو دور األسرة في التنشئة المعمومات، خاصة، وأن دور اإلعبل
 االجتماعية، إن لم يكن يفوق دورىما بما يتوفر لئلعبلم من عناصر التشويق والتجديد واإلثارة.
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الخصخصة  -يركز عمى قضية ممحة في وقت تتكاثر فيو المفاىيم )مثل: الحوار الحضاري أذ 
والتغريب(،  -العولمة  -الغزو الثقافي  -ددية السياسية التع -األمية التقنية  -حوار األديان  -

 -الشركات متعددة الجنسيات  -وتتكاثر فيو المؤسسات الجديدة )مثل: منظمة التجارة العالمية 
المؤسسات التعميمية الدولية(، وتتكاثر فيو القيم االجتماعية الجديدة )مثل: النزعة إلى االستيبلك 

(. 2005ز الفردية(، وتتصارع فيو برامج البث المباشر )مكاوي، وتعزي -وتكريس المادية  -
إلى تفعيل دور المدرسة في التغمب عمى الدور السمبي لئلعبلم، وتقوية دوره  نوصلحاول أن نو 

بعض التوصيات التي يمكن من خبلليا توجيو المدرسة  ىذا البحثاإليجابي. لذا يؤمل أن تقدم 
 ية اإلعبلمية.إلى القيام بدور فعال في الترب

 

 -االهداف:
تحديد أوجو المقاربة والمفارقة بين التربية واإلعبلم من خبلل تحميل دور كل منيما في   -أ  

 المجتمع الحديث.
إلقاء مزيد من الضوء عمى التربية اإلعبلمية من حيث أىدافيا وأسسيا ومجاالتيا   -ب  

 ووسائميا.
 رسة في التربية اإلعبلمية.معرفة الوظيفة التي تقوم بيا المد  -ج  

 

 -منهجية البحث:
أحد  Documentary Approachىذه الورقة مدخل الدراسات الوثائقية  المنيج البحثي في

مداخل المنيج الوصفي الستقراء بعض الدراسات السابقة والمؤتمرات والكتب والمقاالت العممية 
 صول إلى تحقيق أىدافيا.من أجل اإلجابة عن التساؤالت التي طرحتيا الورقة والو 

 
 المبحث الثاني

 عبلقة التربية باألعبلم 
إن الجدل القائم حول العبلقة بين التربية واإلعبلم ليس بالجديد، وقد أوضحت الدراسات والندوات 
التي تناولت ىذه العبلقة أن ىناك كثيرًا من جوانب المقاربة والمفارقة بينيما، وأن التطور 

رًا ميمًا من مظاىر التكامل بين اإلعبلم والتربية، وأن اإلعبلم قد أصبح التكنولوجي فرض مظي
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محورًا من محاور العممية التعميمية، وتم إدراج اإلعبلم التربوي ضمن التخصصات التربوية 
 (.23:2004المنتشرة في المؤسسات التربوية )حمدان،

وبخاصة بعد أن فقدت الدول السيطرة  إن الثورة التكنولوجية جعمت التربية اإلعبلمية أكثر الحاحاً 
الكاممة عمى البث المباشر لمبرامج التميفزيونية، وفقدت قدرتيا عمى التصدي لمبث اإلعبلمي 
الخارجي واالكتساح الثقافي األجنبي. وبعد أن ساعدت شبكة االنترنت عمى الغزو الثقافي وتيديد 

باب والكبار في تناول التيارات الثقافية كثير من الثقافات الوطنية، وتفاعل معيا الصغار والش
 (.Hamdan, 2004والمذىبية والسياسية )

ومع الفوضى السائدة في المجال اإلعبلمي الخارجي، ومع التنافس والصراع بين أنماط الثقافة 
الوطنية والثقافات األجنبية، ظير التأثير الواضح لمصحف والمجبلت وكتب األطفال وأفبلم 

امج التمفاز ومواقع االنترنت عمى السموك المنحرف، وجرائم العنف والعدوان، وال المغامرات، وبر 
سيما لدى األطفال والمراىقين، والتأثير عمى كثير من المفاىيم والقيم والعادات، وعمى اليوية 
الثقافية. وأضحت المؤسسة التربوية مؤىمة أكثر من غيرىا من المؤسسات لتمكين الطمبة من 

 ية ثقافة إعبلم
  

 -المحور الثاني :
 ثانيًا: دور المؤسسات اإلعبلمية والتربوية في المجتمع المعاصر:

 وظيفة اإلعبلم في المجتمع المعاصر:
يقوم اإلعبلم في المجتمع المعاصر بدور كبير في تنشئة األفراد، وبخاصة أن تأثيره يصل إلى 

ك سرعة اختصاره لمزمان قطاعات واسعة وعريضة من شرائح المجتمع، وقد ساعد عمى ذل
والمكان، وسرعة تجاوبو مع المستجدات العممية والتكنولوجية، مما يؤدي إلى زيادة الرصيد 

 الثقافي لئلنسان، وتيسير عممية تبادل الخبرات البشرية.
وتتوافر في وسائل اإلعبلم عدة مميزات ال يتمتع بيا غيرىا من الوسائط التربوية األخرى، فيي 

ثقافية متنوعة ونماذج سموكية وطرق معيشة قطاعات عريضة من أفراد المجتمع. تقدم خبرات 
كما أنيا تنقل إلى األفراد خبرات ليست في مجال تفاعبلتيم البيئية واالجتماعية المباشرة، 
وتتعرض وسائل اإلعبلم لكثير من القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية، مما يجعميا ذات 
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تكوين الرأي العام وتوجييو، ووسيمة ميمة من وسائل التربية المستمرة  تأثير كبير عمى
 (.278م، 2004)الخطيب، 

ولئلعبلم دور بارز وفعال في عممية التنشئة االجتماعية لما يممك من خصائص تعزز من دوره، 
 امنيا: جاذبيتو التي تثير اىتمامات النشء، وتمؤل جانبًا كبيرًا من وقت فراغيم، خاصة وأني

تعكس الثقافة العامة لممجتمع، والثقافات الفرعية لمفئات االجتماعية المختمفة، وتحيط الناس عممًا 
، باإلضافة إلى «بموضوعات وأفكار ووقائع وأخبار ومعمومات ومعارف في جميع جوانب الحياة

ى أنيا تجذب الجميور إلى أنماط سموكية مرغوب فييا، وتحقق لو المتعة بوسائل متنوعة عم
مدار الساعة بما يشبع حاجاتو. لقد استطاع اإلعبلم أن يغزو البيت والشارع والمدرسة ويحدث 
ذا لم يواجو ذلك بعممية تربوية منظمة تواكب ىذا التطور المذىل، فسوف  تغيرًا كبيرًا في القيم، وا 

 سيؤدي إلى التخبط والعشوائية بل والضياع في العممية التربوية.
تقدمة من التحكم في وسائل اإلعبلم الدولي، ومنيا إنشاء الوكاالت الدولية إن تمكن الدول الم

لؤلنباء، باإلضافة إلى اإلذاعات الدولية، والصحف والمجبلت المنتشرة عمى نطاق عالمي، وقوة 
الشبكة العنكبوتية العالمية )اإلنترنت( واستخدام األقمار الصناعية، واختصار المسافات، واختزال 

ل وسائل اإلعبلم سبلحًا خطيرًا في أيدي القوى الكبرى، وفرض تحديًا لمدول النامية الزمن، جع
 والدول الفقيرة لمفرار من قيود التبعية اإلعبلمية 

 (.22:2003:)خضور، 
وتمتمك وسائل اإلعبلم عدة وسائل جماىيرية أىميا: التميفزيون، واإلذاعة واإلنترنت،، والصحافة 

والمعارض، والمتاحف والمسرح والسينما والمكتبات وغيرىا، وقد كان التطور الورقية واإللكترونية، 
في ىذه الوسائل اإلعبلمية مذىبًل، جعل المعمورة تقترب وتتداخل عبر شبكة من االتصاالت 
واألطياف الضوئية، وتتخطى حواجز الزمان والمكان، وأصبح اإلعبلم أحد محددات السموك، أو 

و بقوة. إن القنوات الفضائية، وأضحت وسائل اإلعبلم األخرى ذات تأثير أحد العوامل المؤثرة في
 (.43:2983:ال ُيقاوم عمى سموك األطفال )العويني، 

وأمام ىذا الدور اإلعبلمي المؤثر في التفكير والقيم والسموك والعواطف أصبح من الضروري أن 
دوره في المجتمع  لتربوي وتطويرتتكاتف جيود التربويين واإلعبلميين لتعزيز مسيرة اإلعبلم ا

 المعاصر.
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 وظيفة التربية في المجتمع المعاصر: 2/2
التربية في حقيقتيا عممية إنسانية ترتبط بوجود اإلنسان عمى األرض وىي مستمرة باستمرار 
الحياة. وموضوعيا األساس ىو اإلنسان بكل ما يحتويو من جسد وروح، وعقل ووجدان، وماض 

وانحراف، وواقع وأحبلم، وآمال وآالم، وىي أيضًا عممية إجتماعية تحمل وحاضر، واستقامة 
ثقافة المجتمع وأىدافو. والعبلقة بين اإلنسان والمجتمع والتربية عبلقة وثيقة، وبما أن المجتمعات 
اإلنسانية تتباين في ثقافتيا وفمسفاتيا ونظرتيا إلى الطبيعة اإلنسانية وأىدافيا، فقد تباينت أيضًا 

 مفيوم التربية وفمسفتيا وأىدافيا والدور الذي تؤديو في المجتمع. في
والتربية من أوسع الميادين التي ال يحيط بيا البحث، فيي ليست قاصرة عمى مرحمة معينة من 
حياة الفرد، بل عممية مستمرة ما استمرت حياتو، وىي عممية تعني كل المؤثرات التربوية 

رد بصورة منظمة موجية من خبلل مؤسسات تربوية متخصصة أو والثقافية التي يتعرص ليا الف
غير متخصصة، بصورة نظامية أو غير نظامية، مقصودة أو غير مقصودة، وتؤثر في التنشئة 
االجتماعية. وبذلك تصبح التربية في معناىا العام تنمية الشخصية اإلنسانية في اتجاه يتحقق بو 

 (.:2987:67انية )حسان وآخرون، خير اإلنسان، وخير مجتمعو وخير اإلنس
وتقوم التربية بدور ميم في المجتمعات المعاصرة، فيي التي تحدد معالم شخصية الفرد في إطار 
ثقافة مجتمعو، وىي التي تكسبو من خبلل التنشئة صفة اإلنسانية بعد تشكيل سموكو بواسطة 

ماعة األقران، واألندية ووسائل بعض المؤسسات والوسائط التربوية كالمدرسة واألسرة والمسجد وج
اإلعبلم. ولكل مؤسسة من ىذه المؤسسات دور تؤديو كوسط تربوي بحيث تتكامل جيودىا من 
د النشء سموكيات يرتضييا المجتمع، وتزوده  أجل تحقيق التكامل في عممية التربية بما ُيعوِّ

اقف الحياتية المختمفة وتعميق بالمعايير واالتجاىات والقيم التي تحقق لو التفاعل بنجاح مع المو 
فيمو بأدواره االجتماعية، ومن أجل ىذا كان التنسيق والتعاون بين ىذه الوسائط التربوية ىو 
اليدف األسمى الذي ينشده المجتمع لتحقيق تكامل تربية النشء، ويصبح ذلك التعاون انطبلقة 

لتعايش اإليجابي مع المجتمع لتحقيق التنمية الشاممة لممجتمع العربي واإلسبلمي، وتحقيق ا
 (.53:2004الدولي )متولي، 

 المقاربة والمفارقة بين دور اإلعبلم ودور التربية في المجتمع المعاصر: 2/3
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التربية عمم متداخل التخصصات تربطو عبلقات وثيقة بالعموم األخرى انسانية وطبيعية. ويمكن 
 المعاصر عمى النحو التالي: التمييز بين دور اإلعبلم ودور التربية في المجتمع

تتميز وسائل اإلعبلم بسرعة تجاوبيا مع المستجدات العممية والتكنولوجية، وىذا األمر ال   -  2
يتوافر لمتربية، كما تتوافر في وسائل اإلعبلم عدة مميزات أخرى ال يتمتع بيا غيرىا من الوسائط 

كية، وطرق معيشة قطاعات عريضة من التربوية، فيي تقدم خبرات ثقافية متنوعة، ونماذج سمو 
أفراد المجتمع، إضافة إلى أنيا تنقل إلى األفراد خبرات ليست في مجال تفاعبلتيم البيئية 

 واالجتماعية المباشرة.
يعكس اإلعبلم الثقافة العامة لممجتمع جنبًا إلى جنب مع الثقافات الفرعية لمفئات   -  2

و وسائمو المتعددة إلى جميوره العريض من موضوعات االجتماعية المختمفة من خبلل ما تنقم
ومعمومات وأفكار وأخبار ومواقف من مختمف جوانب الحياة، بينما تقتصر الثقافة المدرسية عمى 
المقررات الدراسية التي تستمد أصوليا من التراث الثقافي لممجتمع والبنية األساسية لمحقل 

 المعرفي الذي يتعممو الطبلب.
اإلعبلم لجميوره فرصًا واسعة لمترفيو والترويح والمتعة وىذا ما ال توفره التربية  يتيح  -  3

لطبلبيا، فكثيرًا ما تعاني التربية من المناىج الجامدة التي ال تمبي اىتمامات الطمبة أو تشبع 
ميوليم واحتياجاتيم، وكثيرًا ما تكون طرق التدريس قائمة عمى اإللقاء، وكثيرًا ما تكون 

 تبارات مثيرة لمرعب والخوف من نتائجيا.االخ
سرعة انتشار اإلعبلم وتأثيره في تشكيل عقول الجماىير من خبلل وسائل االقناع   -  4

المباشرة وغير المباشرة، ومن خبلل الحوار الفعال، وجودة تقنية المؤثرات الصوتية والحركية، 
مستويات الثقافية ومختمف الفئات ومرونة البرامج وتنوعيا إلرضاء جميع األذواق ومختمف ال

العمرية، ونقل الخبرات المباشرة الحية من أي مكان في المعمورة. وىذا يصعب تنفيذه عمى 
 الوسائط التربوية أو تحمل مسؤوليتو.

تؤثر التربية في تنمية اإلنسان تنمية متزنة متكاممة جسميًا وعقميًا وخمقيًا ووجدانيًا   -  5
وثقافيًا حتى تنمو شخصيتو إلى أقصى قدر تسمح بو قدراتو، كما تساعد  وعقائديًا واجتماعياً 

التربية في اكساب الطبلب والطالبات المفاىيم واالتجاىات والقيم والمعمومات والميارات التي 
تساعدىم عمى التعايش مع اآلخرين، وتكوين عبلقات اجتماعية وطيدة معيم قائمة عمى الفيم 
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ا ما تستطيع أن تقوم بو وسائل اإلعبلم باعتبارىا وسائل تربوية غير واالحترام والثقة، وىذ
 مقصودة ال تستطيع المتابعة أو تعديل السموك.

ويقدم اإلعبلم الخدمة االخبارية التي تستيدف التنوير والتبصير واالقناع لتحقيق التكيف والتفاىم 
لحضاري بعد تنقيتو إلى األجيال المشترك بين األفراد، وتيتم التربية بنقل التراث الثقافي وا

المتعاقبة وتنمية مياراتيم وقدراتيم العقمية. والدافعية في التربية والتعمم واضحة، بينما يختفي 
. وتتميز التربية عن االعبلم في الصمة المباشرة المتبادلة بين لئلعبلمالوضوح في الدافعية 

 سات االعبلمية.المتعمم والمعمم بينما تختفي ىذه العبلقة في المؤس
 

 ثالثًا: التربية اإلعبلمية:
التربية اإلعبلمية ىي عممية توظيف وسائل االتصال بطريقة مثمى من أجل تحقيق األىداف 
التربوية المرسومة في السياسة التعميمية والسياسة اإلعبلمية لمدولة. ولذا ال يقتصر تأثيرىا عمى 

نما يتعدى ذلك إلى ال تأثير في اآلباء واألميات واألخوة واألخوات داخل الطمبة في المدرسة، وا 
لى التأثير في كافة أفراد المجتمع )شحاتو  (.23: 2003:األسرة، وا 

فاإلعبلم التربوي مطالب بمتابعة سموكيات الطبلب في داخل المدرسة وفي المجتمع، وأن يؤكد 
يات طالب العمم ليم ضرورة الحفاظ عمى المدرسة بمبناىا ومعناىا، والمحافظة عمى سموك

بالتحمي باألخبلق الكريمة، واحترام المعمم، وحب الوالدين، والرغبة الممحة في العمم، وحبو 
لزمبلئو، ووالئو لوطنو، والحفاظ عمى النظام، والنظافة والبعد عن كل ما ىو مشين، والتعاون في 

صفات المسمم الكريم باألسرة والمجتمع، والمحافظة عمى البيئة، واالتصاف ب وارتباطوالخير، 
 والعربي األصيل.

واإلعبلم التربوي مطالب بأن يكون معينًا لآلباء واألميات في تقريب المعمومة لذىن الطمبة، 
ومشجعًا ليم عمى تحصيل العمم والمعرفة، وغرس القيم اإلسبلمية النبيمة، ومعايشة ظروف 

 نتماء لموطن.المجتمع، وتأكيد المفاىيم الحقيقية لمتعميم، والعمل، واال
 أىداف اإلعبلم التربوي: 3/2

 (:2998يسعى اإلعبلم التربوي إلى تحقيق األىداف التالية )الصاوي وشرف، 
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المشاركة في غرس العقيدة اإلسبلمية ونشرىا، وتزويد المتمقين بالقيم والتعاليم اإلسبلمية،   -  2
وض بالمستوى التربوي والفكري ، والنيالبناءةوالمثل العميا، وتنمية االتجاىات السموكية 

 والحضاري والوجداني لممتمقين.
المحافظة عمى التراث التربوي اإلسبلمي ونشره، والتعريف بو وبرجاالتو وجيودىم التربوية   -  2

 والعممية.
تنمية اتجاىات فكرية تسيم في تعزيز التماسك االجتماعي وتحقق تكوين الضمير الذي   -  3

 الحياة، ويعزز الضبط االجتماعي لدى الفئات الطبلبية. يوجو سموك الفرد في
المشاركة في نشر الوعي التربوي عمى مستوى القطاعات التعميمية المختمفة، وعمى   -  4

 مستوى المجتمع بوجو عام، واألسرة بوجو خاص.
بيم  التأكيد عمى أن الجيل الجديد ىم الثروة الحقيقة لممجتمع، وأن العناية واالىتمام  -  5

 وتربيتيم مسؤولية عامة يجب أن يشارك فييا الجميع.
التنسيق بين المؤسسات التربوية والمؤسسات اإلعبلمية سعيًا لتحقيق التكامل في   -  6

 األىداف والبرامج واألنشطة.
 التغطية الموضوعية لمختمف جوانب العممية التربوية والتعميمية، وتوثيق نشاطاتيا.  -  7
 ايا ومشكبلت التربية والتربويين والطبلب ومعالجتيا إعبلميًا.تبني قض  -  8
إبراز دور المدرسة بصفتيا الوسيمة األساسية لمتربية والتعميم في المجتمع، والتأكيد عمى   -  9

 ضرورة دعميا ومساعدتيا في أداء رسالتيا.
 وي الحاجات الخاصة.إيجاد قنوات إعبلمية لمتعميم المستمر والتعميم عن بعد، وتعميم ذ  -  02
توثيق الصمة بين المسؤولين والعاممين والميتمين بشؤون التربية والتعميم في المممكة،   -  22

 وتنمية الوعي برسالة المعمم ومكانتو في المجتمع.
التعريف بالتطورات الحديثة في مجاالت الفكر التربوي، والتقنيات التعميمية   -  22

 حوث في مجال اإلعبلم التربوي.والمعموماتية، وتشجيع الب
 أسس اإلعبلم التربوي ومنطمقاتو: 3/2

يستند اإلعبلم التربوي إلى عدد من األسس والمنطمقات أىميا ما يمي )الصاوي وشرف، 
2998:) 



رعش ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

436 

باإلسبلم وتصوراتو الكاممة لمكون واإلنسان والحياة، والمحافظة عمى عقيدة األمة،  االلتزام  -  2
لمحياة الفاضمة التي تحقق السعادة لبني  ماألقواسالة المحمدية ىي المنيج واإليمان بأن الر 

 اإلنسان، وتجنب وسائل اإلعبلم كل ما يناقض شريعة اإلسبلم.
االرتباط الوثيق بتراث األمة اإلسبلمية وتاريخيا وحضارتيا، واإلفادة من سير أسبلفنا   -  2

 العظماء، وآثارنا التاريخية.
فة الوالء لموطن، من خبلل التعريف برسالتو، وخصائصو ومكتسباتو، وتوعية تعميق عاط  -  3

 المواطن بدوره في نيضة الوطن وتقدمو، والمحافظة عمى ثرواتو ومنجزاتو.
المعمم  -المنيج  -التركيز عمى أركان العممية التعميمية في الرسالة اإلعبلمية )المدرسة   -  4
في التعريف بأدوارىا في العممية التعميمية، وواجباتيا وحقوقيا الطالب وولي األمر( والمساىمة  -

 وطرح مشكبلتيا ومعالجتيا إعبلميًا.
التأكيد عمى أن المغة العربية الفصحى ىي وعاء اإلسبلم، ومستودع ثقافتو، لذا ينبغي   -  5

 بيا لغة لمتربية اإلعبلمية. االلتزام
والبعد عن المبالغات والمياترات، وتقدير شرف بالموضوعية في عرض الحقائق  االلتزام  -  6

 الكممة ووجوب صيانتيا من العبث.
التفاعل الواعي مع التطورات الحضارية العالمية في ميادين العموم والثقافة واآلداب،   -  7

 والمشاركة فيو وتوجيييا بما يعود عمى المجتمع خاصة، واإلنسانية عامة بالخير والتقدم.
 بلم التربوي:وسائل اإلع 3/3

تشمل وسائل اإلعبلم عدة وسائل اتصال جماىيرية أىميا: اإلنترنت، والتمفاز، واإلذاعة 
والصحافة، والمعارض، والمتاحف، والندوات، والمسرح، والمكتبات، واألنشطة االجتماعية، 

 والمحاضرات، والندوات. وفيما يمي يناقش المشارك دور بعضيا في التربية اإلعبلمية.
 (:www) (Worldwide Web)اإلنترنت )الشبكة النسيجية(  3/3/2

من الصفحات اإللكترونية التي تنضوي عمى ضخمة ينظر إلى الشبكة النسيجية عمى أنيا مكتبة 
مبليين من المستندات )الوثائق/الممفات( المخزنة في آالف من الكمبيوترات المتصمة ببعضيا 

شبكة النسيجية ىي الجزء السائد واألساس في شبكة ضمن إطار شبكة اإلنترنت، وبذلك تكون ال
اإلنترنت، وقد تنضوي كل صفحة عادة عمى نصوص مكتوبة، كما يمكن أن تنضوي عمى رسوم 
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خطية ورسوم متحركة وصوت ومقاطع فيديو، وصفحات الويب )أو مواقع الويب(. ويمكن 
الواحد أو التنقل من موقع  لمستخدم الشبكة النسيجية التنقل داخل كل صفحة أو صفحات الموقع
وال تقتصر وظيفة الشبكة »آلخر. حيث أن خاصية التنقل تعد من أىم ما يميز شبكة اإلنترنت 

من الوثائق التي يمكن الوصول إلييا بسيولة أو التنقل  ضخمةالنسيجية عمى كونيا مكتبة 
نما تسمح ىذه الشبكة لممستخدم بالدخول إلى خدمات اإلنترنت ا ألخرى )مثل: البريد بينيا، وا 

من ىذه الخدمات، كما يمكن من خبلل ىذه الشبكة عرض  واالستفادةاإللكتروني، ونقل الممفات( 
 (.227م، ص2005)زيتون، « الوسائط المتعددة باستخدام ممفات الصوت والصورة

وليذه الشبكة عديد من االستخدامات في كافة المجاالت الرياضية والتعميمية والتربوية والطبية 
واالقتصادية واالجتماعية وغيرىا، وفيما يتعمق بمجال التربية والتعميم يوجد عديد من تمك 

 (:227، ص2005االستخدامات، من أبرزىا ما يمي )زيتون، 
 يمكن االستفادة منيا في تدريس بعض الموضوعات.تقديم عروض إلكترونية جاىزة   -أ  

تاحة سيولة الوصول إلييا )مثل: المجبلت   -ب   توافر عديد من مصادر المعمومات، وا 
 اإللكترونية، والموسوعات، والقواميس، وقواعد البيانات والمواقع التعميمية(.

 نشر الكتب اإللكترونية والسماح بتصفحيا في يسر.  -ج  
المقررات والبرامج التعميمية والتربوية والمحاضرات والندوات والمؤتمرات التعميمية نشر   -د  

 والتربوية عمى الشبكة.
 التجول االفتراضي في الحدائق والمتاحف والمسارح، وغيرىا من دور الترويح والتثقيف.  -ىـ  
 فيارسيا، وكتبيا.الدخول إلى المكتبات العالمية المنتشرة عمى شبكة اإلنترنت، وتصفح   -و  
إتاحة الفرصة لمقائمين عمى العممية التربوية والتعميمية والطبلب إمكانية متابعة الجديد   -ز  

من األخبار العالمية بما في ذلك األخبار التربوية والتعميمية، وذلك من خبلل قراءة الصحف 
 بية.المنشورة عمى شبكة اإلنترنت أو مواقع محطات التمفزة العالمية والعر 

 التميفزيون: 3/3/2
ُيعد التميفزيون من أكثر وسائل اإلعبلم تأثيرًا واستحواذًا عمى نفوس المشاىدين بما يقدمو من 
برامج تعمل عمى تربية الفرد وتثقيفو بالمعمومات، وتزويده بالخبرات الجديدة في إطار من 

 العرض الشيق الذي يواكب المبادئ السيكولوجية لعممية التعمم.
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وقد دار جدل كبير حول جدوى إسيامات التميفزيون التعميمية، وبينما أظيرت نتائج بعض  ىذا
األبحاث فائدة التميفزيون وقيمتو في نواحي تعميمية وتربوية معينة، جاءت نتائج األبحاث األخرى 
ن كانت تتجو بصفة عامة إلى تأكيد أن إيجابيات التميفزيون ومحاسنو تفوق مساوئو  متضاربة، وا 
وسمبياتو. وقد أجريت معظم ىذه األبحاث في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا واليابان 

 وكندا.
ولمتمفزيون إمكانيات كثيرة ومتنوعة جعمتو يستخدم استخدامًا واسعًا في النواحي التعميمية، إذ أنو »

ومصادر البيئة الثقافية يستخدم كل أنواع الوسائل السمعية والبصرية، كاألفبلم والنماذج والعينات 
والطبيعية والمعارض والخرائط والرسوم والتوضيحات العممية، وخرائط المفاىيم، التي يراعى فييا 
الميارة وسبلمة العرض ودقة المادة العممية. وبذلك يمكن تخطيط برامج تعميمية تميفزيونية تغطي 

عب التميفزيون دورًا ميمًا في مجاالت جميع المناىج الدراسية في كافة المراحل التعميمية، كما يم
التعمم الذاتي، وتعميم الكبار والثقافة الجماىيرية، ويؤثر في تكوين عادات األفراد واتجاىاتيم 

 (.280م، ص4002)الخطيب، « وأنماط سموكيم
كما وجد أن األطفال يشاىدون برامج التميفزيون ليتعرفوا عمى الحقائق المرتبطة ببيئاتيم، 

بما يجري في العالم من حوليم، باإلضافة إلى الترفيو والمتعة والبعد عن مشكبلت  واالتصال
الحياة الواقعية. وتؤكد الدراسات الميدانية الخاصة بالتأثير أن التميفزيون وسيمة ليا قوة السحر 
 عمى حياة الفرد وتوجياتو وسموكياتو الحياتية، ويظير ىذا األثر بوضوح في االىتزازات البنيوية
عمى مستوى القيم، عندما يقدم اشكااًل من الصور المادية من خبلل األفبلم والتمثيميات 
والدعايات واإلعبلنات، وغيرىا، فتتحول تمك األشكال إلى نماذج مثالية يقتدي بيا المشاىد بحكم 
جاذبيتيا وتأثيرىا الذي يصعب عميو مقاومتو، وليذا يتقمص شخصيات ومواقف وأدوار فيصبح 

 (.2003مكًا لتجارب اآلخرين الوىمية )سالم وسرايا، مستي
ويرى بعض الباحثين أن المشكمة ال تكمن في تأثير التميفزيون في تربية الطفل بقدر ما تكمن 
في كيفية تعامل النشء مع ما يبثو التميفزيون من مواد وبرامج، وىنا يأتي دور المدرسة والتربية 

كسابيم ميارة اتخاذ القرار، وميارة اإلعبلمية في إكساب النشء القدرة  عمى االختيار والنقد وا 
 الفرز واإلنتقاء لما يؤدي إلى نموىم نموًا صحيحًا في جميع جوانب شخصيتيم.

 الصحافة: 3/3/3
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مام بالصحافة تانطبلقًا من الدور التربوي الكبير الذي تمعبو الصحافة في تربية النشء، زاد االى
فة عامة لممدرسة، أم صحف الحائط أم صحف األسر المدرسية، المدرسية، سواء أكانت صحي

وذلك يؤدي إلى تنمية مواىب واستعدادات الطبلب الصحفية. وتدريبيم عمى الصدق واألمانة 
والنزاىة والموضوعية وتغطية كافة المجاالت الصحفية، كما اتجيت المؤسسات التربوية إلى 

عات الصحفية لتدريب الطبلب عمى التمييز بين تشجيع القراءة الحرة، ومناقشة بعض الموضو 
الغث والسمين في ىذه الموضوعات. ومما يبلحظ في العالم العربي أننا في مسيس الحاجة إلى 
صحافة أطفال متخصصة، توفر ليم مايشبع حب استطبلعيم في عالم الطفولة من خبلل المادة 

بعقيدتيم، وتبعدىم عن مجاالت الصحفية التي تمتزم بالمنيج اإلسبلمي، وتربط األطفال 
 (.92م، ص2997التناقضات والصراعات الفكرية )شحاتو، 

وتؤدي الصحافة المدرسية دورًا عظيمًا في تدريب الطبلب عمى القراءة النقدية الواعية وميارة 
 وعمى التعبير عن آرائيم وتنمية الصفات الخمقية والشخصية.»تفسير المعمومات، 

 اإلذاعة: 3/3/4
أثير اإلذاعة تأثير بالغ األىمية نظرًا لخطورتو في تشكيل العقول باستخدام وسائل اإلقناع إن ت

المباشرة وغير المباشرة من خبلل الحوار واإللقاء والمؤثرات الصوتية، خاصة وأن برامجيا 
 ترضي تجميع األذواق، ومختمف المستويات الثقافية، كما أنيا تتيح لمنشء خبرات غنية حية.

صبحت اإلذاعة المدرسية نشاطًا تعميميًا مكمبًل لمنشاط الصفي غير منفصل عن العمل وقد أ
المدرسي، واستخدمت استخدامًا مباشرًا في العممية التربوية التعميمية، وخصصت برامج إذاعية 
تعميمية تساير المناىج الدراسية، وتقدم خبرات تعميمية متنوعة، ويتطمب استخدام اإلذاعة 

تاحة الفرصة لمنقاش المدرسية ب فعالية أن تتوافر الشروط المناسبة لبلستماع الجيد في الصف، وا 
 (.2999حول الموضوع اإلذاعي، وصمتو بالمقررات الدراسية، وحياة الطبلب )سميمان، 

 
 رابعًا: التربية اإلعبلمية المدرسية:

 أىداف التربية اإلعبلمية المدرسية: 
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ة عدة أىداف تربوية تتمثل في عدة أمور نناقش منيا: زيادة تحقق التربية اإلعبلمية المدرسي
فاعمية العمل التربوي المدرسي، ومواجية التحديات الحضارية، واالرتقاء بالحياة الطبلبية 

 المدرسية. وفيما يمي نبذة مختصرة عن تمك األىداف.
 زيادة فاعمية العمل التربوي المدرسي: 

بدور كبير في تطوير وزيادة فاعمية العمل التربوي المدرسي من تقوم التربية اإلعبلمية المدرسية 
 (:2996خبلل الممارسات التالية )جامعة اإلمارات العربية المتحدة، 

 اإلسيام في توفير الصمة بين المدرسة والحياة.  -أ  
 اإلسيام في تحقيق التماسك االجتماعي.  -ب  
 لرؤى العالمية المختمفة.مساعدة الطمبة عمى تفيم وجيات النظر وا  -ج  
 تعزيز مفاىيم الشورى عند الطمبة.  -د  

اإلسيام في معالجة مشكبلت الطبلب المعقدة كالفقر والمخدرات والتشرد والجوع   -ىـ  
 والعصابات والبطالة.

مساعدة المدارس عمى تحقيق الفيم الصحيح لدى الطمبة لمفاىيم العدالة االجتماعية   -و  
 تماعي.والتكافل االج

 تعويد الطمبة عمى تحمل المسؤولية، وترسيخ جذور التعاون.  -ز  
 مساعدة الطمبة عمى فيم دالالت التربية المينية.  -ح  
 مواجية التحديات الحضارية: 4/2/2

صاحب ظيور العولمة وانتشارىا الكثير من التحديات العالمية في المجاالت الثقافية واالجتماعية 
صادية، ومن أبرزىا االختراق الثقافي وانتشار ثقافة العولمة، وىذا يتطمب من والسياسية واالقت

التربية اإلعبلمية المدرسية مساعدة الطمبة عمى مجابية العديد من تمك التحديات الحضارية 
 (:2996، ديمور وآخرون 2002والثقافية ومن أبرزىا )متولي، والحموة، 

 .تعزيز اليوية الدينية اإلسبلمية  -أ  
 مواجية التغير القيمي.  -ب  
 مواجية تحدي التواصل الثقافي.  -ج  
 مواجية التوترات بين المحمية والعالمية.  -د  
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 مواجية التوتر بين التقاليد والحداثة.  -ىـ  
 مواجية التوتر بين الروحي والمادي.  -و  
 مواجية التوتر بين الكمي والخاص.  -ز  
 المدى الطويل والمدى القصير.مواجية التوتر بين   -ح  
 االرتقاء بالحياة الطبلبية المدرسية: 4/2/3

تعالج التربية اإلعبلمية المدرسية عددًا كبيرًا من الميادين والمجاالت ذات الصمة بمعيشة الطالب 
 (:Senge, et. al. 2000المدرسية والحياتية ومن أىميا )

يقة، يكون التفاىم، والصراحة، والحوارية أبرز مساعدة المدرسة لتكوين بيئة تعممية حق  -أ  
 آلياتيا ومنيجياتيا.

 تعزيز مكانة المدرسة االعتبارية من حيث كونيا مؤسسة إلكساب الطمبة القيم،.  -ب  
مساعدة الطمبة في مدارسيم عمى إعادة تشكيل المفاىيم السالبة حول األشياء   -ج  

وزوال الغموض. كما إن التربية اإلعبلمية يمكنيا  واألشخاص لتكون إيجابية بعد اتضاح المبس
 أن تجعل ما ىو غير مأمون عمى الصعيد المدرسي بالنسبة لشريحة أو أكثر من الطمبة مأمونًا.

تساعد التربية اإلعبلمية المدارس والطمبة عمى تخطي الحدود الضيقة وتجاوزىا إلى حدود   -د  
 أرحب وأكثر اتساعًا وشمولية.

عادة تطوير الذات في شكل تم  -ىـ   كن التربية اإلعبلمية المدارس من تقويم الذات وا 
 ومضمون جديدن مناسبين لمظروف والمتطمبات المعاصرة.

 مساعدة الطمبة عمى النجاح المتواصل الذي ال يتوقف عند حد معين.  -و  
لعمل التعممي، تمكن التربية اإلعبلمية الطمبة من خوض غمار المغامرات الجريئة في ا  -ز  

فبل تصبح العوائق التقميدية )المعمم، الكتاب، النظام المدرسي السائد، الوسائل، اإلدارة المدرسية( 
 سببًا في عدم وصوليم إلى المعمومات وتحقيقيم لبلبداع.

تساعد التربية اإلعبلمية عمى تكوين القيادات الطبلبية، وعمى جعل المدرسة نفسيا   -ح  
نجازاتيا ومبادراتيا.مدرسة قيادية ل  ممدارس األخرى بحكم نشاطاتيا وا 

توفر التربية اإلعبلمية المدرسية غطاء عمميًا وثقافيًا مناسبًا لكثير من الخطط والبرامج   -ي  
 المستقبمية لممدرسة وطبلبيا.
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تمكن التربية اإلعبلمية المدرسية طبلبيا من تطوير البيئة المحمية واصبلحيا وصناعة   -ك  
لتقارب بين سكانيا والتبلحم بين اعضائيا، فتستفيد المدرسة من ىذا التحول في دفع عجمة ا

 التطوير المدرسي إلى أقصى سرعة ممكنة.
تساعد التربية اإلعبلمية المدرسية طبلبيا عمى مشاركة أقرانيم بالمدارس المماثمة   -ل  

لتعميمية وعمى المستوى الوطني التصورات والرؤى حول العمل المدرسي، عمى مستوى المنطقة ا
 عمى السواء.

 ميادين التربية اإلعبلمية المدرسية: 4/2
 (:2002تتعدد الميادين التي تنطمق منيا التربية اإلعبلمية المدرسية ومن أىميا ما يمي )العمي، 

 األلعاب المدرسية: 4/2/2
التربوي  لؤلعبلمن مصدرًا جيدًا يمكن لؤللعاب المدرسية التركيبية أو التمثيمية أو الحركية أن تكو 

في مدارس التعميم العام بالمفاىيم الصحيحة حول األلعاب، وأساليب أدائيا، واألىداف الكامنة 
خمفيا، وفيم القيم والمثل العميا المرتبطة بيا، وتعزيز مبدأ التنافس الشريف، وحسن تقدير أداء 

وا  ة، واالنضباط والمثابرة والصبر والتحملاآلخر أو اآلخرين، وأىمية اإلعداد والتعبئة المسبق
 إلنجاز

لى جانب ذلك فإن األلعاب المدرسية تطور التراكيب المغوية والتعبيرات الدقيقة عند الطبلب،  وا 
السريع والبديية وتوزيع االنتباه،  االنتباهوتمكنيم من اإلبداع في الميارات األساسية، وميارات 

ة، وتعزيز مفاىيم الصحة العامة والصحة البدنية والعناية بالبدن والميارات االجتماعية التواصمي
وتجنب االصابات واألمراض، وتمكين الطالب من النضج االجتماعي واالتزان العاطفي 
والتخمص من مشكبلت األنانية والتسمطية وضيق األفق والعزلة عن الجماعة، كما أن التربية 

ىداف التربوية الثقافية عبر المعب كمعرفة طبيعة اإلعبلمية المدرسية تحقق العديد من األ
األلعاب ومخترعييا ومصانعيا ومستوى جودتيا وأخطارىا وأضرارىا ومزاياىا وعيوبيا )العمي، 

2002.) 
 الفنون المدرسية: 4/2/2

تغطي الفنون المدرسية مساحة كبيرة من األنشطة الطبلبية كالرسم والزخرفة والنحت واألشغال 
فنون التمثيمية والمسرحية واألناشيد واألغاني واألىازيج التربوية، ومتاحف الطبلب، اليدوية وال
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ومعارض اإلنتاج الطبلبي، والحفبلت والميرجانات المدرسية وغيرىا. وجميع ىذه الفنون يمكن 
أن تحقق أىداف التربية اإلعبلمية المدرسية بشكل مكثف وسريع، كما أن أثر تعمم ىذه الفنون 

سة يظل باقيًا في نفس الطالب أو الطالبة لمدد طويمة ومدعاة لمفاخر كثيرة في حياتو في المدر 
كميا. فيناك أنواع عديدة لمرسوم واألشغال الفنية والتمثيميات والمسرحيات والمعارض والمتاحف 
التاريخية والعسكرية والمعمارية والعممية والطبيعية والفنية، ومعارض اليوايات ومعارض 

ات الدينية والوطنية ومعرض الكتاب والمعارض التربوية التي يمكن أن يستفيد منيا المناسب
 (.2003الطمبة )حبيب، 

بالذوق واالرتباط بالحياة الواقعية، وزرع الثقة  واالرتقاءتساعد الفنون المدرسية في تنمية اإلدراك، 
نجازاتو ومكتسباتو، وتوسيع دائرة الطالب أو الطالبة ا لمعرفية والثقافية واستخدام في الطالب وا 

عداد التقارير، والميارات  واكتسابالتقنيات المتنوعة في التقديم والعرض،  ميارات النقد والتقويم وا 
نجاز القرار، وزيادة  المحمي واإلنساني العالمي، والمنافسة مع  االنتماءالقيادية والتشاركية وا 

، أو إعادة االتجاىات، وتعديل واالبتكاريةاآلخرين، وتشجيع الطمبة عمى األنشطة اإلبداعية 
 تكوينيا حول الناس واألشياء، ومعرفة اآلخر وسبل التفاعل معو، وحسن االستمتاع بالحياة.

وتجدر اإلشارة إلى أن ىذه الفنون المدرسية يمكن أن تتم جميعيا داخل المدارس ويمكن أن تتم 
اإلستفادة منيا في إطار التربية اإلعبلمية  خارجيا، وفي كمتا الحالتين فإن الطمبة يتمكنون من

المدرسية، كما إن توفير أنشطة الفنون المدرسية بطريقة متنوعة يساعد الطبلب عمى اختبلف 
نزعاتيم واىتماماتيم في اختيار ما يعبر عن احتياجاتيم فتكون فرص التربية اإلعبلمية الناجحة 

 كبيرة داخل المدارس.
 المدرسية:اإلذاعة والصحافة  4/2/3

تشكل كل من اإلذاعة والصحافة المدرسية بؤرة مركزية تتجمع فييا آالف الرسائل اإلعبلمية التي 
تحقق أىدافًا تربوية بالغة األىمية، ويتوقف نجاح اإلذاعة والصحافة المدرسية عمى حسن اختيار 

ثة المادة المادة اإلعبلمية وأسموب تقديميا ومدى مناسبتيا لمقتضى الحال. كما إن حدا
اإلعبلمية، وميارات مقدميا أو معدىا يمعبان دورًا حيويًا في جعميا مقبولة من اآلخرين. وتمكن 
عطاء الطبلب فرص المشاركة في  اإلذاعة المدرسية والصحافة المدرسية من مواكبة الحدث، وا 

حياة. كما إن التحدث عنو وتقديم آرائيم حولو ونقده وتقويمو وربطو بجوانب متعددة من جوانب ال



رعش ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

434 

اإلذاعة المدرسية والصحافة المدرسية تمكنان الطمبة في المدارس من اكتساب الميارات القيادية 
وميارات الخطابة واإللقاء، وميارات التحرير الصحفي وميارات إعداد التحقيقات الصحفية 
ز وطرق ومصادر بيانات المعمومات وخواص إخراجيا في قالب يحقق المراد منيا )تشارل

 (.2997وجبلسر، 
 وسائل أخرى: 4/2/4

ىناك جممة من المصارد األخرى لمتربية اإلعبلمية المدرسية ليا دور كبير في تنمية الوعي 
الثقافي والتربوي واالجتماعي في المجتمع المدرسي أبرزىا المكتبة المدرسية، والمقاءات المشتركة 

ءات اآلباء واألميات، والمحاضرات العامة بين المعممين والطبلب وبين اإلدارة والطبلب، ولقا
المدرسية سواء كان المشاركون فييا من داخل المدارس أم من خارجيا، واألفبلم التربوية 
والتثقيفية التي تعرض داخل المدارس، وشبكات المعمومات الموصولة بالمدارس، والرحبلت 

ارس، واألندية المدرسية الصيفية داخل الطبلبية المدرسية إلى المواقع القريبة أو البعيدة عن المد
الببلد أو خارجيا، والوسائط اإلعبلمية المتاحة داخل المدارس من أشرطة فيديو وأشرطة ممغنطة 
أو اسطوانات مدمجة ونشرات إعبلمية مدرسية وكتب أو مجبلت مدرسية، ىذا إلى جانب الكتب 

اإلعبلمية. كما يعد المعممون أو المعممات الدراسية نفسيا التي تنقل العديد من العناصر الثقافية 
في نقل عناصر التربية اإلعبلمية إيجابًا أو سمبًا، وىم يمثمون  -عادة-المصدر األكثر تأثيرًا 

المنيج الخفي األقوى فاعمية في بعض الحاالت عمى توصيل الرسائل االعبلمية إلى الطبلب. 
الطبلب العديد من المعارف والميارات ولؤلندية المدرسية الطبلبية دور كبير في اكساب 

 مع المساجد أو المصميات المدرسية. -جنبًا إلى جنب-واإلتجاىات حول األمور المختمفة 
 

 مزايا التربية اإلعالمية المدرسية: 
تحقق التربية اإلعبلمية المدرسية العديد من المزايا لمطمبة ويمكن تحديد أبرزىا فيما يمي )حارب، 

2003:) 
تعويد الطمبة عمى التعايش مع التغير االجتماعي والثقافي واالقتصادي والسياسي   -  2

والتكنولوجي الذي تمميو التطورات السريعة في األفكار والقيم والرؤى والتقنيات واألدوات 
 والوسائل.
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دراك وفيم القضايا المحمية   -  2 إعداد الطمبة لمتعايش مع اآلخرين، والتفاىم مع الغير، وا 
 إلقميمية الدولية.وا
مساعدة الطمبة عمى تفسير األمور واستيعابيا والمشاركة في حل المشكبلت، وعمى   -  3

 امتبلك الميارات والقدرات التحميمية.
تزويد الطمبة بعدد من المكتسبات في إطار التعبئة الجماىيرية لمواجية الحدث الطارئ   -  4

عوضًا عن الخوف واالستسبلم أو اإلنعزال أو الرفض  أو الحدث المستمر، والقدرة عمى المواجية
لمجرد الرفض أو اإلكتفاء بمجرد تبرير المسائل واألمور أو إسقاط التيم عمى الغير أو نسب 

 المسألة أو القضية لسبب واحد بعينو دون غيره.
خل أم مساعدة الطمبة عمى إدراك مواقعيم عند اآلخرين سواء كان ىؤالء اآلخرون في الدا  -  5

في الخارج فتكون التربية اإلعبلمية المدرسية بذلك وسيمة جوىرية لتصحيح المفاىيم التي تكتنز 
 بعوامل الفرقة واإلختبلف والتمايز المذموم والصور اإلنطباعية والصور المضادة.

مساعدة الطمبة عمى فيم حقوقيم وواجباتيم وحقوق الغير وواجباتيم، عبلوة عمى فيم   -  6
د من المفاىيم الدارجة مثل مفيوم الشورى مقابل الديمقراطية، ومفيوم حقوق اإلنسان، العدي

 ومفيوم حقوق المرأة، ومفيوم الحرية ومفيوم األقميات، ومفيوم الخصوصية وغيرىا.
مساعدة الطمبة عمى إدراك مغازي العولمة وماىيتيا وسبل التفاعل معيا، وأخطارىا،   -  7

توظيفيا لخدمة الفرد والجماعة، وعبلقة العولمة بالثقافة، وماىية وطرائق تنقيتيا وحسن 
المشروعات الثقافية الكبرى كمفيوم الشرق أوسطية، ومفيوم الشركات الدولية عابرة القارات، 
ومفيوم التعددية السياسية، ومفيوم اتفاقية الجات، ومفيوم الخصخصة، ومفيوم حوار األديان، 

 التغريب، ومفيوم التغير القيمي، ومفيوم توطين التقنية.والحوار الحضاري، ومفيوم 
مساعدة الطمبة عمى التخمص من كثير من المشكبلت النفسية والثقافية واالجتماعية   -  8

عادة فيم األمور بطريقة صحيحة ذات نزعة عصرية، بل إن التربية اإلعبلمية المدرسية يمكن  وا 
األمية الحضارية واألمية التكنولوجية أمية  أن تساعد عمى حل مشكبلت كبرى مثل مشكمة

 السياسية ونحوىا.
تعويد الطمبة عمى حب المكتبة المدرسية وحب الكتاب، والرغبة في القراءة، لكونيا وسيمة   -  9

 لمتوعية والتثقيف والعبلج.
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سية مساعدة الطمبة عمى فيم الثقافة المجتمعية والثقافة العالمية، وربط المواد الدرا  -  02
 باألحداث والوقائع الحقيقية.

تعبر عن  رياض االطفال إعداد برامج إعبلمية لشرائح األطفال والشباب في سن   -  22
 حاجاتيم، وتشبع مطالبيم، وترقى بأذواقيم وتصحح أفكارىم، وتنظم أمور حياتيم.

تساب مساعدة المعممين والمعممات واآلباء واألميات ومن يقع في حكميم عمى اك  -  22
الثقافة التربوية التي توجو عمميم وتجعميم قادرين عمى معرفة اتجاىات أبنائيم وبناتيم وطمبتيم 

 في كل ما من شأنو رعاية وتربية النشء.
تعزيز االنتقاء الثقافي الصحيح من البرامج اإلعبلمية الترفييية والثقافية، مع العمل   -  23

 0يل وحل المشكبلتعمى إكساب الطمبة ميارات النقد والتحم
تحصين الطمبة من المؤثرات الثقافية والحضارية الضارة بالقيم والمعتقدات وبالثقافة   -  24

 المحمية.
تدريب الطبلب والطالبات عمى آليات البحث عن المعمومات وسبل تصنيفيا وتنظيميا   -  62

صدار األحكام حول ىذه النتائج.  وتحميميا والخروج بالنتائج وا 
تدريب الطبلب عمى التفكير العممي من خبلل تعزيز مفاىيم اإلصغاء والموضوعية،   -  72

عطاء الطمبة  وتوزيع األدوار، والتشويق، وطرائق المنافسة والحوار، وطرح األسئمة المثيرة، وا 
الفرصة الكافية لمتعبير عن الذات وعن اآلراء الخاصة، وعمى سبل صياغة العبارات واأللفاظ 

 تي تدل عمى الموضوع بصورة مباشرة.الدقيقة ال
 معوقات التربية اإلعالمية المدرسية: 

بالرغم من اعتراف جميع القائمين عمى التربية بأىمية التربية اإلعبلمية المدرسية، إال أن الواقع 
يطالعنا ببعض المشكبلت التي تحول دون تحقيق فاعمية ىذه التربية، ومن أبرز ىذه المعوقات 

 ما يمي:
عدم اإليمان الحقيقي بقيمة النشاطات المدرسية وأىميتيا النظرة السمبية ألولياء األمور   -  2

 نحوىا.
 عدم قدرة المعممين عمى تنظيم النشاط المدرسي تنظيمًا منيجيًا يؤدي إلى تحقيق أىدافو.  -  2
 عدم توافر الوقت البلزم في المنيج المدرسي لممارسة النشاط.  -  3
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المتحانات، واالىتمام بيا، مما يساىم بنصيب وافر في تقميص النشاط المدرسي، نظام ا  -  4
 ووضعيا من الناحية العممية عمى ىامش األىمية، بل خارج حدود اليامش أحيانًا.

عدم توافر المعمم الكفء الذي يستطيع توظيف واستثمار تكنولوجيا اإلعبلم ألغراض   -  5
 تربوية.

 ين الثقافة المدرسية والثقافة التي تروجيا وسائل اإلعبلم.التباين الشديد ب  -  6
في ظل تقدم وسائل االتصال وازدحام الفضاء باألقمار الصناعية التي تنقل البرامج   -  7

التميفزيونية عمى مدارس الساعة صار من الصعب تنسيق الجيود بين التربويين واإلعبلميين 
قدرات الطفل العربي المسمم في إطار ثوابت اليوية أجل بث برامج مخطط ليا بعناية لتنمية 

 اإلسبلمية العربية.
 التوصيات:

مؤسسات االعبلم ووسائل  إلمكاناتدعوة المؤسسات التعميمية إلى التوظيف األمثل   -  2
 االتصال الجماىيرية في خدمة العممية التربوية التعميمية.

بين قطاع التربية وقطاع اإلعبلم في تخطيط دعوة اإلعبلميين والتربويين إلى التنسيق   -  2
 المحتوى التربوي الذي يمكن تقديمو لمطمبة.

دعوة مؤسسات اإلعبلم إلى تقويم المواد اإلعبلمية التي تستيدف الطمبة بصفة دورية في   -  3
 ضوء المعايير اإلعبلمية والتربوية والنفسية.

موكية تركز عمى تنمية التفكير الناقد، وعمى دعوة المعممين إلى اكساب الطمبة أنماطًا س  -  4
القيم االجتماعية التي تمكنيم من التكيف مع أنماط الحياة المتغيرة، وتكسبيم الميارات التي 

 تمكنيم من النظرة الموضوعية الفاحصة لؤلشياء والمواقف.
مية ودقة انتقاء ألزام أدارات المدارس بتوعية الطمبة بأىمية الية التعامل مع الوسائل االعبل– 5

 0االفضل منيا 
حث المتعممين من الطمبة وعمى كافة المراحل الدراسية بتحديد نقاط القوة والضعف لعمل  -6

 ي في المؤسسات التي يتعممون بيا.االعبلم التربو 
 

 -المصادر:
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م(. اإلعبلم اإللكتروني: واقع وآفاق، مصر، المنصورة: دار 2004أحمد، أحمد جوىر )  -  2
 ممة لمنشر والتوزيع.الك
ىـ(. الرأي العام واإلعبلم: صناعة الرضا 2427تشارلز، سالمون، وجون بالسر )  -  2

 الجماىيري، ترجمة عثمان العربي، الرياض: دار الشبل.
م(. مدارس الغد: أسس تصميم مدارس التنمية 2996جامعة اإلمارات العربية المتحدة )  -  3

، ترجمة عبداهلل عمي يونس أبو لبدة، العين: كمية التربية )لجنة المينية، تقرير مجموعة ىولمز
 التعريب والتأليف والترجمة والنشر(، جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

م(. التحديات التي تواجو التربية في ضوء المتغيرات 2003حارب، سعيد عبداهلل )  -  4
الرياض:  -تربية العربي لدول الخميج العالمية المعاصرة، محاضرة ألقيت بتكميف من مكتب ال

 مكتب التربية العربي لدول الخميج.
م(. تعميم التفكير في عصر المعمومات: المدخل، 2003حبيب، مجدي عبدالكريم )  -  5

 المفاىيم، المفاتيح، النظريات، البرامج، القاىرة: دار الفكر العربي.
فمسفات التربية، القاىرة: مكتبة  م(. مقدمة في2987حسان، حسان محمد وآخرون )  -  6

 مدبولي.
م(. العبلقة بين اإلعبلم والتربية في الوطن العربي: أية 2004حمدان، محمد )  -  7

إشكاليات؟ أي مستقبل؟، ورقة مقدمة إلى ندوة معيد الصحافة وعموم األخبار بتونس خبلل الفترة 
 م.2004ابريل  52-72
 األمني، دمشق: مطبعة النسر.(. اإلعبلم 2003خضور، أديب )  -  8
م(. أصول التربية اإلسبلمية، الرياض: دار 2004الخطيب، محمد بن شحات، وآخرون )  -  9

 الخريجي لمنشر والتوزيع.
م(. التعمم ذلك الكنز المكنون، تقرير المجنة الدولية 2996ديمور، جاك وآخرون )  -  20

 س: اليونسكو.المعنية بالتربية لمقرن الحادي والعشرين، باري
 (. تعميم التفكير، القاىرة: عالم الكتب.2005زيتون، حسن، حسين )  -  22
م(. منظومة تكنولوجيا التعميم، الرياض: مكتبة 2003سالم، أحمد، وعادل سرايا )  -  22

 الرشد.
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م(. اإلذاعة المدرسية لممرحمتين المتوسطة والثانوية، الرياض: 2992سميمان، أحمد )  -  23
 ة الجريسي لمتوزيع.مؤسس
م(. معجم المصطمحات التربوية والنفسية، القاىرة: الدار 2003شحاتو، حسن )  -  24

 المصرية المبنانية.
م(. النشاط المدرسي: مفيومو، وظائفو، مجاالت تطبيقو، 2997شحاتو، حسن )  -  25

 القاىرة: الدار المصرية المبنانية.
م(. نظرية اإلعبلم في الدعوة اإلسبلمية، 2998رف )الصاوي، أمينة، وعبدالعزيز ش  -  26

 القاىرة: مكتبة مصر.
م(. الطفل والتربية الثقافية: رؤية مستقبمية لمقرن الحادي 2002العمي، أحمد عبداهلل )  -  27

 والعشرين، القاىرة: دار الكتاب الحديث.
النظرية والتطبيق، م(. اإلعبلم اإلسبلمي الدولي: بين 2983العويني، محمد عمي )  -  28

 العين: دار كاظم.
م(. مدخل إلى تاريخ التربية اإلسبلمية، الرياض: دار 2004متولي، مصطفى محمد )  -  29

 الخريجي لمنشر والتوزيع.
ىـ(. تعزيز اليوية الدينية 2423متولي، نبيل عبدالخالق محمد وطرفو ابراىيم الحموة )  -  20

دراسة تحميمية، ندوة مدرسة المستقبل التي نظمتيا جامعة  اإلسبلمية كيدف لمدرسة المستقبل:
 ىـ27/8/2423-26الممك سعود التربية( خبلل الفترة من 

 م( الرياض، المممكة العربية السعودية.22-23/02/2002) 
م(. اإلعبلم ومعالجة األزمات، القاىرة: الدار المصرية 2005مكاوي، حسن عماد )  -  22

 المبنانية.
22  Hamdan, M. (2004). http://www.afkaronline-orglarabic/archives/avr-

mail. 
23 - Senge, Peter and Others (2000). "Schools that learn" A fifth 

Discipline Resource, New York: Doubleday. 
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 يف اللهجات العراقية املعاصرة الرواسب اللغىية

 ي عباسيسلواى ياس د.
 كلية اإلهام األعظن الجاهعة

 الممخص:
م ي ن ففغ  نيدءففن  نيءففنت  ففو  يصففع ماءففلل ة ااففس نة ا ففلديلت ة لغي ففس ة ااففس ٌ ديّففل ولففلوين لففوي
ل يف  ءففي ةاليففلي  ن لفني  افدففل ءلانمففس ءفي ة ءففنت ٌلاففم ة ،ف هي ة لفف ي   ّففل  ن ف ة   يءدفف  مدّففل 
يفففس  فففن ة فطفففن   فففو  ة فطفففن  ماففف  لءيففف  ة ء ففففنيلت  نءفففي  ففف ة ة فطفففن  ة ففف   لمفففف ي ة اافففس ة  ٌ 
يفففس ل،ي،فففس   فدافففل ف ٌفففت نلنغ فففل  فففو لففف  ةا ءدفففس نةاءلدفففس  ن لفففي  ة اّلفففلت   فففليي ة اّلفففلت ة  ٌ 

ّللت ة  ٌ يس ما  ء  ة  صن  ف   ت غةخايًل وٌاّلٍس لخ ة لن ٌل ااس ة  ٌ يس ة اصفل م نخل ليفًل ة ا
وٌل اافففلت ةاخففف ي ة فففففو ةلفلفففت ٌّفففلم  نلففففلي  ّففف ة ة فطفففن   يّففففل ةا ففف  ة لٌيففف   ففففو فاي  فففل نٌ ءففففل 
ة فففلغةث  ّلففلت لخفف ي  فف  فلففي ءنلففنغة  نءففي  فف ط ة اّلففلت ة فففو فطففن ت مٌفف  ةا ءدففس وة اّلففس 

   ةقيس ة ء لص ةم.ة 
يفففس ة اصفففل  ءففف   ءءفففل   د،فففلأ  يفففل ليي وة اّلفففس ة   ةقيفففس ة ء لصففف ةم  فففو ةءففففغةغ  اافففس ة  ٌ 
ة اّللت ة فو صللٌفّل  ن لفي ءفل لفغث ليي ل يف ًة ءفي ة مفنة   ة ففو فء فلت ٌّفل  ف ط ة اّلفس  ديءفل 

نة    و ءفل ي  فء  منة    ّل نلنغ ل ة  لٌق ن ّل ة لضن  دا ل ما  ء  ةا ءلي    ط ة م  و
 ٌفو ة  نة ب ة اانيسم.

 ففو  فف ة ة ٌلففث  ففددلقأ ٌ ففا  فف ط ة  نة ففب ة اانيففس ة فففو ةلفامففت ٌّففل ة اّلففلت ة   ةقيففس 
ة ء لصففف ة  ن ففففلني ماففف   فففنث ء ففففنيلت ءفففي ء ففففنيلت ة اافففس وة صفففنفو  نة صففف  و  نة ف ليٌفففو 

ب ة اانيفس    فل لديفل ءفي  ف نط ة دلن م  نقغ لغاات ة ء فني ة غ  و اديل   يدفغ ج ضفءي ة  نة ف
 لن ة ف ليب  ة ًٌل  انيًل لي يفطلٌق  و ة غ  س ء  ةاص  ة اان   ل.مغي ة اامس 

Abstract: 
Modern linguists and linguists describe language as an organism 

that is born, grows, and often dies, and because our language is 
reserved for death by memorizing the Qur'an. This does not prevent it 
from developing at all levels. Dialects, the Arabic dialects are a fact that 
continues to prove its existence in all times and places. However, the 
dialects of Arabic throughout the ages have been influenced internally (in 
other dialects or in classical Arabic) and externally (in other languages, 
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Other dialects did not exist, and N these dialects have evolved through 
time (contemporary) Iraqi dialect. 

Which is not an argument that (contemporary Iraqi dialect) is an 
extension of the classical Arabic language with the dialects that 
accompanied it, but what happened is that many of the phenomena that 
have stuck to this dialect are phenomena that have a previous presence 
and have the same presence over time, (B) Language residues. 

In this research we will discuss some of these linguistic residues 
retained by the dialects of contemporary Iraq, and will be on three levels 
of language (voice, banking and syntactic grammar), and overlooked the 
level of semantic because it does not fall within the linguistic residues, A 
language grammatical to match the semantics with its linguistic origin... 

 المقدمـــة
م ءلءفغ و  نة صنة نة  ن  ما  خيف  ة خافق للء فيي  ة لءغ هلل  ب ة  ل ءيي

نءفففي ففففٌ ّ    ة اففف  ة ءيفففلءيي صفففللٌفلن     نماففف  ه فففلب ة طيٌفففيي ة طفففل  يية دٌفففو ةاءفففيي
 : ٌن غ ٌلل لٍي     ين  ة غيي 

 ّففو   لن ٌل لففلوي ة لففوي   فلففني ٌلسد ففلي ل اافففس لءففل يصففاّل ة نصففايني ل ففٌل ءففل 
نف،فففف ا نف ،ففف با ... نةن ة لفففلي   نفءفففنت نفليفففل  نففنة فففغ نففدفففلق   نف،فففني فضففف ع
  ليي ة ااس ٌن  يب م ضس  افطن  ة اان  .  م ضس  افطن  ة لضل  ةسد لي 
ن ي ففت ة  ٌ يففس ة اصففل  ٌءدفف ي مففي  فف ة ة نصففع ة فف   دصففال   ،ففغ فطففن ت  فف ط  

لففففف    ٌ ففففغ لّي ءفففف يت ٌء ةلفففف  فل يخيففففس ءف ففففغغةل  يففففسم وة ة  لواففففس ة  ففففلءيس  ة ااففففس ءففففي
ة ،فف هي ة لفف ي     فف ي ّل   ففو ة  صفف  ة لففل اونقءففس ٌنغفّففل    صففللفّل لنجنصففات   فف  

ٌيففس ة اصففل   ففو ء ففي فّل ٌيففغ ليي فاففل ة ء ةلفف  ة فففو قط فّففل ة     ؛  ٌا ففلدّلدفف ب ل  ٌففف ي 
ن   دفل    ف،ففال ة ء ةل   ا  ّللفّل ف صغ ٌ ا مايت ٌ       ف غءّل ة ٌفلة فل يخيس

يففس ة ،غيءفففس لن ءفففل  فف يًة ءفففي ل فف ة  ل ة ،غيءفففس   ني فففّغ  فف  ل ءفففل دلففغط  فففو ة اّلفففلت ة  ٌ 
 .  فلليل لخنةفّل ءي ة االت ة  لءيس
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ددففل   ة ف ءادففل ل  لفف  لءلددففل ة ،فن  ة ااففسنمايفل  ففليي ة فطفن  ة ااففن   فديس ءففي  فدي 
ٌ ففا صففن   فف ة ة فطففن   يّففل ءففي  مافف  لءلددففل ة ف فف ع  ة مففنة   ة اّليففسٌ ففا  ففو 

ي ي ة ٌللفث ليي  فو ٌ فا   ءي   ة ة ءدطاق خن  ء،ل دس   ط ة ف غيس ٌيي لي  نهخ 
  نءففي  فف ة ة ءدطاففق ة  ايففل  ففو خغءففس ة اصففل  ليءلففي ة  فففالغة ءدّففة مففنة   ة اّليففس 

 .نةهلل ة ءن ق   ةد ،غت  ل ة   ط ة غ ة س
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 بين القدماء والمحدثين : العربية المبحث األول : المهجات
 أواًل : نظرة القدامى إلى المهجات :

ففس ءفا قففس   فف  قٌلوفف  نليي  فف ط ة ،ٌلوفف  ةدف فف ت   ءففي ة ء فف نع ليي ة  فف ب لففلدنة لءي
  غيي   ل   ف    نللي  ل  قٌياس ة ف،ن ّل نليلدّل ة خل    و ةدللل ة ل ي ة ة  ٌ يس

يس ة ،غيءفس نللي   ة ة فا ق نة د  ة  ءي  ةد  ة ّل نءفي    ل ٌلب د  ة ة اّللت ة  ٌ 
يففففس قٌفففف  ة  صفففف  ة لففففل او ليي يففففغ ةس ءففففل   ة ءؤ ففففع ٌل د ففففٌس   فففف  فففففل يق ة ااففففس ة  ٌ 

يففس  نة د ففيلي قففغ ةءفففغت   فف  مدلصفف  ل ففس ءففل يفصفف  ٌل اّلففلت ة  ٌ  د،فف   افف    نٌخلصي
 .   ة ي ي  ءدّل دصن  د ل    يّل  و فلايس ء ل     ة ة ف  يق ما 

  ة  صفف  ة لففل او فء ففلت لفف ب قٌياففس ٌصففالفّل ة لنءيففس  ففو لففغي ّل ة  ففلغ  ففو 
ففس ءففي ة دففل   ففو فاففل ة ،ٌلوفف   لفف نة   فف  ة ااففس   ن ففو  ّلففلت ة فخلطففب  لففيي ة خلصي

نيدمءني   يخطٌني ٌّل  ن و  ٌغةملفّ  ءاف،يلفّ  ء  غي    ءي ة ،ٌلو ة ء ف لس  و 
لفف    ة مفلغنة   ف     ف   ف ة ة ءلفل نيدا ني ءي صالت ة اّلفلت  فو ء  ة     ٌّل

ن ففف ة ي دفففو ليي ة اافففس   قٌفففلواّ  فلفففغ نة ءففف  ة دفففل   فففو  فففؤندّ  ة  لءفففس ٌء ففف   ّلففففّ 
نف فيخفف  لغةًة  افاففل   ٌففيي ل فف ةغ ة ،ٌياففس  ففو لءففن    مدففغ   ء فففنيلي : ء فففني ة اّلففلت

نءدّل لفغيث   نف  ف ء   و ة ءنةقع ة للغة  نء فني ة ااس ة ء ف لس  ليلفّ  ة  لءيس
فففو لفففيي يلفففغ دا فففل لءفففل  خافففيٍط ءفففي ة ،ٌلوففف  ة ءخفاافففس  فففو دفففلٍغ لغٌفففو لن ءلا فففٍ   ة  ٌ 

ل    نةاء ل   نليي يدم  ة       اف،لضو لن  نٍق  افلل ة نللي  ف،لي   لن ي   ب   ة لب
فففس نة دفففل  ن فففو مّفففغ ة ففففغنيي   فافففل ة اافففس ءنضففف   خفففٍ  ٌفففيي  ؤ فففلل ة ،ٌلوففف  نة خلصي

يفففس ٌ اءفففلٍل ٌففف  ة لخاصفففنة  ّفففل لضفففيت نقفففغيءنة خفففغءلٍت لايافففس ءفففي للففف    ة اافففس ة  ٌ 
  نءللن فس ضفٌطّل نف، يفغ ل  نة نقفنع ماف  ل ف ة  ل  لء ّل ءي ءصفلغ  ل ة ءن نقفس

لٌففل  نقففغ   نٌفف  نة  ففو  ففٌي    ففل لّففنغًة ءضففديًس ءفنةصففاًس ف فففلقب ءديففل لفف ي  لففنٍ  نةن
ة  لاس   ف  ة ٌلغيفس نة  ففءلل   ف  ل اّفل هما : أول  لخ نة ءلغفّ  ة اانيس مي ط ي،يي

ةام ةب ة ف يي وثانيهما :   ة  يي  اءت ل  دفّ  ءي ة الي   غ  ةخفنطّ  ٌلاملل 
 .م1وياغني     ة ٌص ة نة لن سنللدنة   مغبن    صللل
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ةدصففٌت ليدّففل لّففنغ  ففؤ ل ة  اءففلل مافف  ة ااففس ة ء ففف لس وة اصففل م  نة ففف انة 
ف   لء   فلم2وة اّلفلت ماف  خطن ففل لي يّفءنة ٌف ء  ن ف  يف غ ءدّفل    قايفٍ   فو        ءب

ٌ   يي ءل  ن   مدّل لللدل ءٌفن ًة دلقصًل  و ء مف     دليل لفب ة ااس نةاغب نة فل يق
ي    ةاليلي   ي غنة لي يلني ءل غ   ل ةٍت ءفا قس   يءلي لي فصد  فل يخًل لن فل فنن

  ل ًة للءاًس.
لفف ي  –غل ٌففًل  - افف  يد ففٌنة    ّ   اّلففلت  فف  ي  ةمففنة ة غقففس  ففو د،اّففلن فف   ففو فدففلن 

نيلفاففني ٌ،ففن ّ  :  ديّففل   ٌفف  لففلدنة ي فف ني ة اّلففس لليلدففلً    ّلففٍس   فف  قٌيافّففل لن ٌيوفّففل
 .م3و اسن  ٌ ا ة   ب لليلدًل لخ ي

  ف     ي قف   ندّلّ  ٌلس ل ة     لقنةٍ  ملءس   ف  ي      قٌياٍس ن  فلغغ ٌيوس
ن ففن ليي ة ،ففغةء  فدٌّففنة   فف   فف ة   طءنلففلت ة ءلففغ يي  ففو   ففدلغ لفف  قففن    فف   ّلفففل

يفففس خغءفففًس لٌيففف ة ًفضفففلع   ففف  ءففف          ففف نة ة اّلفففس   ففف  قٌيافّفففل  ةاءففف   ،فففغءنة  ا ٌ 
 ة  غيغة .

   قني ٌيي قٌياٍس نلخ يانينلم ليي ة ،غءلل  و د،اّ  مي ة ،ٌلو  لخ نة ي
ٌ   ديّ    ٌنة     لٌ غ ءي   ل   نيدل ندّل ما  فال      ط يد ٌني ة اصللس   

ن  ضنة ة د،  مي ة ،ٌلو     ءيي نة ٌيي ة ،ٌلو  ة اصيلس  و غ للت ة اصللس
يس  ءللن فّل  لو  ةاء  ة  يي  ة ءفط  س ة فو للدت ء للدّل لغنغ ة ل ي ة ة  ٌ 

 ٌو قن ل :   ي   ة ة ءدّج يد،  ة  ينطو مي لٌو دص  ة ال ة  لن ّ 
 أل صح ءي ةا الم نل ّاّل ما  ة ا لي مدغ  لً " للدت ق يأن للنغ  ة   ب ةدف،ل

ة دبّطق نلل دّل ء ءنمل نلٌيدّل  ٌلد س مءل  و ة دا  نة  يي مدّ  د ،بات ة ااس ة  ٌ يس 
نٌّ  ةّقف غب  نمدّ  ل خب   ة ا لي  ة  ٌ وٌّ ءي ٌيي قٌلو  ة   ب   : قي  نفءي  نل غ 

مايّ  ةفبل   و ة ا يب ن و  لي  ؤ ل    ة  يي مدّ  لل    ءل ل خب  نء مءل ن 
ةسم ةب نة فيّص يع      ي  نٌ ا لبدلدس نٌ ا ة طلوييي ن   يؤخ  مي غي    

نٌل لءاس  لدل    يؤخ  مي لض   ٍّ قط ن  مي  ليلي ة ٌ   ة   ءءي   ءي  لو  قٌلواّ 
ّي للي ي لي  لط ةع  ٌنغب   ة ءللن ة   لو  ةاء  ة  يي لن ّ   لدل    يؤخ    ءب 

يلغ    ّخ  ن  ءي ل  ة   بء للن  فّ  ل   ءص  نة ،بٌّط ن  ءي ق ضلمس نغ  يلي نةن



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الخامس عشر       

 

933 
 
 

 ءللن فّ  ل   ة  ل  نلل     دصل ي ي، ؤني ٌل  ٌ ةديس ن  ءي فااب نة يءي  لدّ  
للدنة ٌل ل ي ة ءللن يي  ايندلي ن  ءي ٌل   ءللن فّ   ا،ٌط نة ا   ن  ءي مٌغ 

ّبدغ نة ا    ن  ءي ل   ة يءي ة ،ي  نل غ مءلي ادّ   للدنة ٌل ٌل يي ء خل طيي  ا
 ءخل طفّ   اّدغ نة لٌ س ن  ءي ٌدو لدياس ن للي ة يءلءس ن  ءي  ،يع نل   
ة طلوع  ءخل طفّ  فلل  ة يءي ة ء،يءيي مدغ   ن  ءي للض ة ة للل  اي ة  يي 

 طنة غي    ءي ةاء  د،انة ة ااس صلغ ن   ليي ةٌفغلنة يد،اني  اس  ة   ب قغ خل
دفّ "  .م4ون  غت ل   ب

ند ٌنة   نه   ة  نةة نماءلل ة ااس ةاخ  مي ة ،ٌلو  ة فو ف لي  و ن ط ة ل ي ة
للغة ة ،ن  نل ّ  فال    مف،لغ   ٌ يي ة الي    يف  ب      الفّل    يّل ة اصللس نةن

: قي  نفءي  نل غ  ة ،ٌلو  ة فو د ،ب   مدّل ل ي ءل نصادل ءي ة  ٌ يس ة اصل   و
نقغ قل  ءدّلّ  ما  ةمفٌل  ليي ة اصل    ٌن ا ة طلوييي  ٌن ا لدلدس  ن   ي 

م ءءل  ٌق ليي ة  اءلل    و  ّللت   ط ة ،ٌلو  ما  ف غغ ل نطن  ة  ءي ٌّل  ي نل 
 قغ ل  نة  صللس ة ،ٌياس ما  غملءفيي : 

لط ةع ة ل ي ة ة  ٌ يس ٌن غ ل مي   ق ب ء للدّل ءي ءلس نءل لن ّل األولى :
 .  نءخل طس ةاء  ةاخ ي

ن   ل  ليدل   ي ف ني ٌااس ة ،ٌلو  ة للل يس   ء،غة  فنغاّل  و ة ٌغةنة الثانية :
 نة ،ٌلو  ة ءنغاس  و ة ٌغةنة .  ن   يءل قٌلو  دلغ نن ط ة ل ي ة  ٌنلٍل مل 

  ل ة ااس غةو ة ة د، ن   يلغ يد،ضو ة ، ي ة  ةٌ  ة ّل   لفي  ن ي  ة  نةة نماءل
نمّ  ءي ٌيدّ  ءي    يا نق ٌيي قٌياٍس نلخ ي  و لنة  ةاخ  مدّ  نة لفللج 

غ  و لفلٌل  فم    م،392ني فو  و ء،غءس  ؤ ل ة  اءلل ةٌي لدو وت :   ٌ قنة ّ 
: وةخفنع ة اّللت نلاّل للسم ل ل   يل     ٌ ا ة صالت ة خصلو  ٌلًٌل  ءيلط

  نليي ٌ ا فال ة صالت ل ّ  ءي ة ٌ ا ةآلخ    ّللت ة ،ٌلو ة ء ّن ة مي 
    لي قل  : "    لي   ن لديّل لءي ًل ءءل ي لف ج ٌل  نلل   ءدّل  ينمًل  و ة ااس

 د لًدل  ن ة ف ءاّل    يلي ءخطًول  لن  ة   ب   لدل للي يلني ءخطًول النغ 
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ل   لدل ء،ٌن  ءدل  غي  ءد وي ة اافيي.   ءيل  ي ةلفلج       ل  و     لن  
 .م5و"مايل

يفضح ءءل ف،غي  ليي ة ااس ة  ٌ يس  و مص  ة لفللج ة اان  ولف  ءدفصع 
نءدفصع ة ، ي ة  ةٌ  ة ّل    ا،ٌلو    ة ، ي ة  لدو ة ّل    ا،ٌلو  ة لض يس

ٌن ضّل   : ٌ ضّل ي لي ة ءغي لءلس نة ءغيدسٌغنيسم قغ لخ ت ءي قٌلو  ءفٌليدسة 
نءي ة ء ان  ليي ليلة ة ءغيدس ٌ  ةمفّل نفلل فّل نلب   بّل قغ   ةآلخ  ي لي ة ٌلغيس

س   م  ت دنمًل ءي ة  ف، ة  ن بقيس ة  يأ  لخفاات مي ة ٌلغيس ة ء  ن س ٌص ٌن
  نة فال  ة دل  ٌل  مو  دم ًة  ل  ة ة فد،  نةا ال  نة د  ة   ة ليلة ن مع ة  يأ

  ة لفءلميس  أل  ةغ ةفف    ٌل ٌيوس ة فو ف يأ  يّل لءل فف    ٌل ليلة ااس ء ان ن ليي ن 
  ن و ل  ٌيوس  انيس م نع فغ       فطن  ة لن  نفايي ط  و ل يٍ  ءي ة منة  

   ن يط ل مايل فايي   نم نعن لخ ي ف ء  ما  ة ف، ة    ط ة منة   نفلصيدّل
،  ة اّلس  و ل  منة   ل ما  لل ٍس  ن فٌ  غي   يي ة ااٌس غةوءًل   نةء  ة فطن 

ن  ة ي ا    دل ةخفنع د ٌس ة فطن   و ة اّللت   نةلغة ٌ غ ء ن  ق ي لن ق ديي
ن و    او ٌ ا ة اّللت د ةط  غيغًة ي صيب  ل ي دنةلو ة اّلس نمنة   ل  ة ءفٌليدس

 .م6وٌ ضّل ةآلخ  د ةط   ي غن لءن ًة ء يدس  و   ط ة اّلس
ملب ة غلفن  فءيل  ل لي ما  ة ،غءلل ةضط ةب ءدّلّ  ءي  ءي   ة ة ءدطاق

  دلليفيي:
يس فٌغل ءي لنة و  األولى :   ءن  غ ة فّ   ء ةل  ءف لقٌس ءي فل يق ة ااس ة  ٌ 

ن و   نفدفّو ٌلدفّلل ءل ل ءنط ٌ ص  ة لفللج  ءلوس نخء يي ملءًل قٌ  ة  ن 
 ٌ  ففطن  ءي دنةٍح ءخفااس .ل ّل   ط ة ل،ٌس   فم  ة ااس   لٌفًس ما  ل

 .م7ونءللن س  يللغ دلٍن مل ٍّ  ّل لءي لً   خاطّ  ٌيي  ّللٍت ءخفااسٍ  الثانية : 
 

 ثانيًا : نظرة المحدثين إلى المهجات :
مفففف يع ة ءلففففغ ني ة اّلففففس ٌ ديّففففل : ءلءنمففففس ءففففي ة خصففففلو  ة اانيففففس ة فففففو 

نفلففني فاففل ة خصففلو  مافف    يفلففغث ٌّففل مففغغ ءففي ةا فف ةغ  ففو ٌيوففس لا ة يففس ء يدففس
نفدءففففل  مففففي ٌففففلقو   ءخفاففففع ة ء فففففنيلت : ة صففففنفيس نة صفففف  يس نة دلنيففففس نة غ  يففففس
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ن لي يلفب لي فٌ،ف  فافل ة خصفلو  ءفي ة ،افس ٌليفث     ة اّللت  و ة ااس ة نةلغة
اديففل مدففغءل فل فف    م ففي ة ة اّفف  مافف  لٌدففلل ة ااففس  فل فف  ة اّلففس غ يٌففس مففي لخنةفّففل

نف صفففٌح  افففًس قلوءفففس    فاٌفففث لي ف فففف،  ة  صفففن صفففس ماففف  ءففف   ففف ط ة صفففالت ة خل
لءففففل لففففغث  ااففففس ة نفيديففففس ة فففففو ةدففففغ  ت نفا مففففت مدّففففل  اففففلت  ّففففل ليلدّففففل   ٌفففف ةفّل

نلءل لغث  ااس ة  لءيس ةا  ة فو   ءدّل ةسيطل يس نة ا د يس نةس ٌلديس  نخصلوصّل
يففس نة  ٌ يففس نةآل ةءيففس  ة ففف،ات مدّففل  اففلت لصففٌلت  ّففل ليلدّففل ة خففل  ليضففًل لل  ٌ 

 .م8ونغي  ل
 لف ٍّ ءدّففل    ٌيوفس ة اّلفس  فو لف ل ءفي ٌيوفس لن فف  نل فء  فضف  مفغة  ّلفلت

نيففٌ ط ٌيدّففل لءي ففل ءلءنمففس ءففي ة مففنة   ة اانيففس ة فففو في  نفف    خصلوصففّل ة ءءيفف ة
نفاففل ة ٌيوففس   ن ّفف  ءففل قففغ يففغن  ءففي لففغيث    ٌ ضففّ ءففةفصففل  ل فف ةغ  فف ط ة ٌيوففلت 

 ل  نقفس   فف  ع ءي مغة  ّللت  و ة فو لصطاح ماف  ف فءيفّل ة اافسة  لءاس ة فو 
 .م9وٌيي ة ااس نة اّلس  و ة  نقس ٌيي ة  ل  نة خل 

يصفف ب نضفف  لففغنغ  ّليففس   نمدففغءل فف ففغغ ة اّلففلت  ففو ءلففلٍ   اففن ٍّ نةلففغ
 لففيي   ففل   ي دففو ٌلففلٍ  ءففي ةالففنة  ليي ة اّلففلت   ف فف ع ة لففغنغ ءطا،ففًل ؛   ٌيدّففل
نءفي    ل ن  ّلٍس ءلءنمس ءفي ة صفالت ة ء فف لس ة ففو فءينف  ٌيدّفل نٌفيي لل فّفل ايي 

ل،دل لي دفلا  مفي نلفنغ  ّلفلت لاءفل  لمدفل مفغغًة لٌيف ًة ءفي ة خطفنط ة ففو فاصف  
نمدغءل   يءلي     خطنط غقي،س ٌيي ءدط،ففيي   ٌيي ة خصلو  ن ن ٌ لٍ  ف، يٌو

ّل ففءي   و ءلءنمفّل ٌٌ ا ة  ءلت ة  لءفس ة ففو  لديل يٌ،  ليي لًن ءد  ءفللن فيي
 ل ف، في  ة اّلفو ي لف    ف   ل فلٍ  ل،ي،فو  فغي  فللي ةسقافي      فنلغ  و ةاخ ي

ة نةلفففغ ٌففف ديّ  يفلاءفففني ٌصفففن ٍة  ي فففت  فففو ة صفففن ة ة ففففو ي فففي  مايّفففل  فففللي ةسقافففي  
 .م10وة ءفللن 

يفففففففس  فففففففو ة  صففففففف  ة لفففففففغيث ماففففففف نقفففففففغ  يفففففففغ  ٌفففففففغلت غ ة فففففففس ة اّلفففففففلت ة  ٌ 
ة اف يي قفغيءنة   ف  ة  فل   ة  ٌ فو  اٌلفث  فو للنة فل ن ،ل ففل ءدف  ة ،ف ي  م11وة ء ف  قيي

ة فل   م   لمءلً  للدت ء مءّل ءفنةض س ف،ن  ما  لء  ة ءلغة نغ ة فّل ٌط ي،س 
 لديّفففل  ففف  فاٌفففث لي فطفففن ت نة ففففغي منغ فففل ٌاضففف  ف،فففغ  ة غ ة فففلت ة اانيفففس   نصفففايس
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غفّففل ءففي ة ءخف مففلت ة لغي ففس لل فففخغة  ةالّفف ة ة ءخفااففس نةن ل  ة ء لصفف ة  ففو ة افف ب
نمافف    فف    ففل ة ففف ي ة ل يفف  ءففي   ة ءفخصصففس  ففو ءلففل  ة ٌلففث ة ااففن  نة ءخفٌفف ةت

نل فّءت   ة ٌلل يي ة   ب ة ءلغ يي ٌغ ة س ة اّللت ة  ٌ يس  و لدللل ة  فل   ة  ٌ فو
يففس ٌففغن  ل  ففو  فف ة ة  فءففل   ففغي ة ااففنييي ة   فف ب ة ءلففغ يي ٌففف  يع ة للء ففلت ة  ٌ 

يس قغيءًل نلغي لً   .م12وة لفب  و ة اّللت ة  ٌ 
يففففس ة لغي ففففس ءففففي  نيدطاففففق  فففف ة ة  فءففففل  ءففففي قٌفففف  ة غة  ففففيي ٌل اّلففففلت ة  ٌ 

ّل نفطن  فففل نٌيفففلي  فنء ةلففف  د ففف  ة مف،فففلغ ٌففف يي   فففل يفففؤغ    ففف   ّففف  طٌي فففس ة اافففس
يففففس ة ،غيءفففسم13وفل يخّفففل  ،ففففغ ةلفامفففت ة اّلففففلت     ني ففففّ   فففو غ ة ففففس ة اّلفففلت ة  ٌ 

يفففٍس  يفففس ة لغي فففس ٌفففٌ ا ة صفففالت ة ففففو يءلفففي   للمّفففل ٌ فففّن س   ففف   ّلفففلٍت مٌ  ة  ٌ 
 .م14وقغيءس

يفففس  ني ف،فففغ ل يففف  ءفففي ة  اءفففلل نة ٌفففلل يي ة ءلفففغ يي ليي غ ة فففس ة اّلفففلت ة  ٌ 
  ة ء فل س  يءفل ٌيدّفل بنة ف  بع ما  خصلوصّل ة ء ف لس ي لمغ ما  ف، ي  ة لغي س

يففس ة اصففل نفضففييق ة الفف ففيي ة ااففس ة  ٌ  ن فف ة لابففل  ففل   لوغفففل ة لٌيفف ة  ففو   نة ٌيدّففل ٌن
يففس ايي ة ااففس ءففي لقففني ة ففغملو   فن يففق ة فف نةٌط   ف ءيففق ة فاففل   ٌففيي لٌدففلل ةاءففس ة  ٌ 

 ٌيي ةا  ةغ .
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 المبحث الثاني : التعريف بمصطمح " الرواسب المغوية "
ة  يلفل  ة اافن   ةان    ف ط ة مفل  ة:   لل مدغ ة غية  يي ءصطاللي  و ٌلفث

  نءاّفن   ف ة م15ونللي لن  ءي ة فخغ    ة ة ءصفطاح ة فغلفن   ءضفلي مٌفغ ة ففنةب
ة ٌ،ليففل ة صفف  يس ءففي ة دمففل  ة ،ففغي   وة فففوم فٌففغن ة ءصففطاح لءففل ي،غءففل ة ففغلفن   ففن: "

 . م16و" ة ة  نة   و غةخ  ة دمل  ة لغيغ و صن 

ن  ءي ة فخغءل ة فغلفن   فءي   ف يع ة ففيفيل  نة  لدو  ة  نة ب ة اانيس  نل
  ليي مففل  ة ءففي ة مففنة   فخفاففو  يلففغث  ففو فففل يق  اففس ءففي ة ااففلتنم ي ففل ٌ،ن ففل: "

نيلفغث  فو   ي فف ءاندّل فن ي فنغ ة دفلط،ني ٌل اافس   ٌء د  لدّل ف ،ط ءي ة  ف ءل 
 فف ي    ففو ليففلفّ ني ففف ءاندّل   قاياففيي يلففل مني مافف  ة مففل  ة ليي ل فف ةغةً   ة نقففت دا ففل

نقفغ  فءيت  ة مفنة   ة ءفٌ،يفس ءفي ة اّلفس .  فد   ة  نقس ٌيي ة مل  ة نءل فٌ،  ءدّل
 .م17وة ٌلوغة : ة  نة ب ة اانيس "

ءففففل لفففففلي  دففففلل ءصففففطال لن   لل ء فففففل لت ة اانيففففس ت لخفففف ي غي  ءففففل :لنٌ 
 .  غاٌل  و ة  فخغة ةان يي ٌيغ ليي ة ءصطاليي ة ءفلل ةت ة اانيس ... 

ة ٌللففث لديففل يفف ي   نءففي للفف  ففف ليح للففغ ة ءصففطاليي  ففو ة  ففف ءل  ةاغق
قٌف  ة للف   انيفس ا"ة  يلل "  ن"ة  نة ب" ءي ة دلليس ة  ءغمن     ٌلث لص  ة ءلغفيي :

 مايّءل ءي ة دلليس ة صطنليس. 
لءل "  ل   " : "ة  يل  : لء ل  يوًل  نق  ول لف  فل ال   للءًل ء لنءًل  ل لل  

ل ف   ة  فول يّ ل ء فل   ة ء فل    يء  نة  للب  ندلن   ل ءي ة  ولة ٌ ضل ما  ٌ ا.   
  لفل : ٌ ضفل ماف  ٌ فا. ن فو ة فد يف  ن ول  لء فل نل ،  ٌ ضل ما  ٌ ا ...  ة 

"  ي يل ال   للءًل" ي دو ة  فللب ... ة  بلفل : ة  ءف  ة ءفف ةل   نلف  ل ة  فللب  ة   ي :
نءففل ل ففٌّل  ن ففو لففغيث ة  ف فف،لل لففف   ليففت    للءففًل. ة  بلففل : ة  ففللب ة ءففف ةل  ... 

نقطي    لل : ضخ  ل دل قغ   ل  ٌ ضل ما  ٌ ا ..."
 .م18و
: ة  ب فنب: ة ف  لب  فو ة ءفلل   فّاًن.       فب  ة  فول  فو ة ءفلل ي ّ   فب لءفل     فب 

: ءفلٍا   :   ب  اًن. ن  ٌت ميدلط: غل فل ... ن يع    بن ن   نبن    نًٌل  ن    ب 
 . م19ويايب  و ة ض يٌس ... نلٌ   ة ب:  لٌت"
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  ءل نقٌفففففففف  ة للففففففف  ماففففففف  ل ي ة اامففففففففيي ل ضففففففف  ءفففففففي ةاخففففففف ي  فففففففو ة  فففففففف
   يلفءففف  ٌ فففا ة  فففول ماففف    ة صفففطنلو  دلفففغ  امفففس  لفففل  غة فففس ماففف  ة فلءففف 

و فن ة  ة دفن  : }ثمَّ يجعله رُكامًا{ٌ ا  يصٌح   للءًل. فءلءًل لءل دالم  و ةآليس ة ل يءس 

ن فف  ل غاففب  طففنق ة  بلففل  مافف  ة  ففللب لن ة  يءفف  لن ة ،طيفف    لءففل ءفف ي ٌدففل   م43هيففس
  لٌ،ًل. 

لءففل  امففس     ففب    اي ففت  ةت غ  ففس مافف  ة فلففغ  لن ة فلءفف  ٌفف  دالففم  يّففل 
 ء دييي  ءل: ة ان  نة  ٌلت. 

نةن ة مغدل     ة مل  ة ٌنصاّل ءاّنءًل يغ  ما : نلنغ ل الم لن  فيلقلت  فو 
ة اافس فففغ  مافف  ء لاففس ءفي ء ةلفف  ة فطففن  ة ااففن  ءفف يت ٌّفل ة ااففس   فف ي فللن فّففل   فف  

ة  فففلٌ،س ٌل لففف ع لن ة  يفففلغة لن اصفففت  يّفففل ءفففي منءفففلت ة ء لافففس ء لافففس لخففف ي  فخ
،و  و ٌ ا  يلقلت ة ااس لن  و ٌ ا  ّللفّل لن ء ففنيلفّل ءمّف   ةسٌغة  ... ٌن

لءلددففل  فف ة ة ءاّففن  لن   ففل ة ءففي منءففلت ة ء لافففس ة ء ف لففلن   ة يففغ  مافف   فف ة ة فطففن  
  ة اافن  ة  بلففل ءصفطاح لغق ءيل ؛ ادي ة اانيس" "ة  نة ب ءي ةخفيل  ة ءصطاح ةاغق
ءففي ءمففل    ؛   صففغ ءففل  ففو ة اّلففلت ة ء لصفف ة  ففو ة  فف ةق اف ٌيفف  مففي  فف ط ة مففل  ة

يفس ءفي ة  لوافس  انيس  يفس ة ،غيءففس لن  فو لخفنةت ة  ٌ  ءف  يفٌس دلفغ ل  فو ة اّلفلت ة  ٌ 
  ة  لءييس.
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 : تأصــيل بعــض الرواســب المغويــة اــي المهجــات العرا يــةالمبحــث الثالــث
 المعاصرة :

يفس  اافس دط،ّف   فنيغت  ّف  طف قل يف ة  ء فنغلت ييا ف ةقي   نة ففاام  ة  ٌ 
لاءلفّفل ن  ف ي  ف ط ة ء فنغلت للدفت ة  فٌب ة ف وي   خففنع  نءخل ج ة  ٌ يس ٌل ااس

يفس  ن فو ة غ  فس لليلدفلً   ة اّلس ة   ةقيس  فو ط ي،فس ة دطفق ن  ف ي ءفي   مفي ة اافس ة  ٌ 
يفف ٌ     لي يفء ففل ٌ ففوٍل ءففي   ة افف غ ة   ةقففو مديففغ ٌطٌ ففلب  ل فف   فف ط ة ء ففنغلت ليي 

  اافس لفلءن ة د،يفلغ   فا قفغ ة   ةقفو  ا  ل دلفغ ليي ة  ف ب ة   ةقفو ة  ف ب  لصال
نغي  فل  نة ال  فيس نة لاغةديفس نة ٌلٌايفس نةآل فن يس ة  فنء يس ٌل لاءلت ل  ة ل ٌ   ة  ٌ يس

. 
ففل مففي ءنضففنل غ ة فففدل  ففو  فف ة ة ء،ففل    ففدللن  لي د مّفف  ٌ ففا ة فف     لءي

  ة ،فغ ل ٌفل ة ا غ ة   ةقو  و  افل ة غة لس وة اّلس ة   ةقيسم ءي ة منة   ة ءنغاس  و 
يففس ة اصفففل    ن   ففيءل ة مففنة   ة اانيففس وة اّليففسم ة ءءلفففس  ففو ة ففف ءل  ة ااففس ة  ٌ 

ة  فف ءل   ني صف ب مايّفل  فو   ليي ة ا غ ة   ةقو لٌف     لي ي طيّفل ة لينيفس ة ن ءفس
 سٌ،لوّل ما  قيغ ة نلنغ ءءل لطابق مايل ٌفوة  نة ب ة اانيسم .

 فو  فف ة ة ء،ففل   ليففت لي لفطفف ق   ف   فف ط ة  نة ففب ٌف، ففيءّل مافف  ء فففنيلت 
 ينة دلففن م مافف  ليي ة ء فففن   نة صفف  و  ة ااففس ة ءف ففل ع مايّففل وة ء فففني ة صففنفو

ايي ءفففي  ففف نط مفففغن ة اامفففس لن ة  ةٌففف  وة فففغ  وم   يدفففغ ج ضفففءي ة  نة فففب ة اانيفففس 
 .ق  و ة غ  س ء  ةاص  ة اان   لة ف ليب  ة ًٌل  انيًل لي يفطلٌ
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 أواًل : الرواسب المغوية اي المستوى الصوتي :

 إبدال الهمزة عينًا )العنعنة( : .1
قففل  صففللب ة ،ففلءن  : "مد دففس فءففي  :  ٌففغة ّ  ة  ففيي ءففي ة ّءفف ة ي،ن ففني : 

  م20ونفلني ءصغ يس ن  فل  فو مد دفس فءفي  لملٌدفو مفي فا ف "وميم ءنض  ولّيم  
قفن ّ  مد دفس ء ففق ة ّء ة ميدفًل ٌل  د دفس ٌ،ن فل : "نما  ةٌي لدو  ٌب ف ءيس  ٌغة  

ءي قن ّ  ومي  مي  ميم  فو ل يف  ءفي ة ءنةضف   نءلفول ة دفني  فو ة  د دفس يفغ  
  ن  ف ي  ف ة ة ف    لف ط م21و"ديءفل  فن  فو  ءف ة وليم غني غي  فلما  ليي  ٌغة ّ   ييل ل  

غة  ة ّءف ة ميدفًل ءطا،فًل   د دس    ة ف  ءات ٌ غ   ل  و  ٌةٌي لدو  ن ةاص   و ة 
 لن  ل  ة ة ف ءل ّ   ّ ة ة ل ع ولّيم .

يفففففس ة لغي فففففس  فففففو وة  ففففف ةق  نة  ففففف نغيس   نفنلفففففغ ة  د دفففففس  فففففو ة اّلفففففلت ة  ٌ 
ة غ ة س مل  ة ة  د دفس  فو  نءص   نة  نغةي  نة ءا ب  نة يءيم  نءل يّءدل  و   ط

 ة   ةق .
  مففي  ّلففس ة ٌففغن يلففغ دل ة ففغلفن   ٌفف ة ي  ة  ففلء ةوو مففي ة  د دففس مدففغءل فلافف

يففس ة اصففيلس  ففو ة  فف ةق ٌ،ن ففل : "نءففي ة ء اففن  ليي لل فف  ةانلففل ة اانيففس   ثن ءففي ة  ٌ 
ة ،غيءفففس   فل،يفففق ة ّءففف ة نف فففّياّل  نءفففل يطففف ل مايّفففل ءفففي  ٌفففغة  ٌ صفففنةت ة لافففق  فففل 
يفس ة اصفيلس  ل  فف ي ليي  ف   نو ف  م نلي نومفيم ... ءفي  صفيح  دملو   و ة  ٌ 

ليي وة  د دفسم  ة فد  ف ة   ي  ٌفت م22وة  ٌ يس  نءل  ة  دمي ط ءنلنغن  و ة ا لي ة غة ج"
 ءي ة  نة ب ة اانيس ة ءنلنغة  و ة اّلس ة   ةقيس ة ء لص ة .
ي لففلي ءففل  لفف ط ة ففغلفن  ءففي ةاء اففس ءخصففن  ٌاّ لففس ة ٌففغن  ففو ة  فف ةق  نةن

 لففي ٌل فففطلمفدل لي د صففغ ل المففًل لخفف ي غة لففس  ففو  ّلففس ة ءففغي  ن  فف ي لٌفف    فف ط  
يفففس  ة ففففو ل ي لديّفففل  امفففس  ةا افففلم  امفففس وملففف م ة ء فففف ءاس  فففو  ّلفففس ة ءدط،فففس ة اٌ 
ي للدففت  ففلو س  ففو ة ففف ءل ت  وللفف م ة اصففيلس نغخفف  مايّففل  ٌففغة  ة ّءفف ة ميدففًل  نةن

 ٌااس م  ي(  ةٌطس ٌء د   ولل م ة اصيلس لليلدًل    ف  ف ء  لاءس فخفاع مي غ  س
نةا يلع   لي  فو لغافب ةاليفلي ففغ  ماف   امفس وللف م ة ففو ي فف ءاّل  ة ، ي ة  
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يفففس وملففف   فففانيم   فففن  ة خايليفففني وللففف  ليفففعم  ي،فففن  ة   ةقيفففني  فففو ة ءدط،فففس ة اٌ 
 فخان ة اامس ءي فلن  غ  و لصلٌّل ء  ة  ءي .

ءءل يفغ  ماف  نلفنغ وة  د دفسم  فو ة اّلفلت ة   ةقيفس ة ء لصف ة  امفس  نل  ل
وقفف هيم    ف ااففم مدففغ ل فف  ة  يففع ٌفففوق مليم  لسٌففغة  لاففوٌّ  ففو  فف ط ة اامففس   ي،ن ففني 
ونة ، مليم ل  ونة ، هيم  ن  ط ة اامس فللغ فلني  لوغة  و لءي  ل يلع ن ط غف ب 

ق ةمففسم ٌء دفف  وقفف ةلةم  نغي  ففل ءففي نلدففنب ة  فف ةق  نءففي  فف ة ة ،ٌيفف  ليضففًل  امففس و
 ةا الم ما    ط ة  للاس .
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 نطق الجيم ياًء : .2
نللفف  لٌففن ة اضفف  لففي  يففلًل  ففو ة ءلف ففب    ي،ففن : "ةٌففي لدففو  ٌففغة  ة   ني

  ف  ل    ،افت  فل  ديفل ي،فن  : ة  يفي  ة  ة  يل و قفل  : لديفل مدفغ لٌفو  يفغ نمدفغدل لم ةٌفو
نلد ففغ ةاصففء و  ففٌ ا     فف  ل  ،ففل  :   ففي ّي ة ،اففت  ففل  ففال مففي فصففاي  ل    ،ل ّففل

ل  :   ة  لي
  م23و"فل ٌل ٌيي  ةالل ب   ي  ة

ٌغة  ة لي  يلل   ي ة  ء ف ءًن  غي ل ي  ءي  للي ة نطي ة  ٌ فو   نءفي نةن
اففو ة لدففنب  ة  فف ةق نل يففلع    فدف فف   فف ط ة اّلففس  ففو قفف ي    فف ط ة ٌاففغةي وة  فف ةقم

  ن فف ة ل يفف  لففغًة  ففو  اففس ة ،فف نييي لءففل  ففو : غيليففس  "ففلففن  ة لففي    فف  يففلل ة   ةقففو
ن دفل   ٌفغي ءفي ة فدنيفل ماف  ليي   م24ولفٌي"   فل ة   و ةاص  : غلللفس  يٌي   ي ة

ٌف   فو ءدف ف ة   ط ة مل  ة  ي ت ءءل يخفف  ٌّفل ة لدفنب ة   ةقفو ءفي غني  فنةط  
ي  و ءدلطق ءي ة ا ةت ةان ط وءلل  يفس نةن مس نة ط ء ًنم نل  ل  و ة ءدط،س ة اٌ 

س وة د يءيففسم ن لديّففل ءنلففنغة   ي ءلففي  غال ّففل  ففو ءدط،فف  للدففت  ففو ءدففلطق ءلففغنغة
 .  قو ءغيدس ة اانلس

نيءلففي  صففغ  فف ط ة مففل  ة ءففي ط يففق مفف ا ٌ ففا ة  اففلم ة فففو ي ففف ءاّل 
فل م ٌء د  يفيفل  نءي   ط ةا الم :   ة ءد نب   يّ    ط ة اّلس نليفل ة ٌء دف    و لي

صففاي   :لفف نة ن امففس ويفف نم ٌء دفف  و  ن امففس وينمففليم ٌء دفف  ولنمففليم  وللففل ةم
لب م ن امس ويلٌ م ٌء د  وللٌ م نءفل   ف    فل ءفي  ة لابم ن امس ومي م ٌء د  ومب

 ةا الم مدغ ل     ط ة اّلس .

بدال الغين  اف :، إبدال القاف غين .3  وا 
يس   ،غ لفلل  فو مفغغ ءفي   نلنغ ة فٌلغ  ٌيي ة ،لع نة ايين غ  و ة ااس ة  ٌ 

ف ي،فت ة ءف لة ف ي،فًل دلن: "  ة ءنةض  ءي   لي ة   ب فٌيني ليي ة ،لع ءٌغ س ءي ة ايي
ندلن   ل ءي ة ءنةض  ة ففو   لف ت   م25ونف يات ف ياًل   ة ف يدت نفاٌ ت نةلفلات"

 .م26و و   لي ة   ب
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ةان  فلنب  ة ،لع   ف  غفيي دلفن :   ةفلل لينةسٌغة  ٌيي ة ،لع نة ايي  ل  
: وء ،ن م ن  ن ن فلني  ة ايي     قلع دلننة  لدو مل  ةا  وغا م ٌء د  وقا م
 .  ٌء د  وء ان م

ن فففو   نف نلفففم  ففف ط ة مفففل  ة  فففو  ّلفففلت ة صفففل ةل ة لٌففف ي لدفففنب ة ل ةوففف 
فو  نة فيءي  ة  نغةي    فنلفغ   ةق ضفًن مفي ة  ف    ن فو ءصف   نءدط،فس ة خافيج ة  ٌ 

يفس يس نٌلغيس ة اٌ  نفلفلغ فلفني ءدف ف ة  فو لءيف     و ة   ةق  و  يع ة ءدلطق ة لدٌن
ن ميفت    لديّ  ي،اٌني ة ،لع غيدًل نة ايي قل ًل  ي،ن ني : ولفٌفت ٌفل اا   ل يلع ة   ةق

 .  ٌل ،د م ل  ولفٌت ٌل ،ا  ن ميت ٌل اد م
 ا ة ف  يفع ٌّف ط ة مفل  ة ل دلط  فو ء فءي ةاء اس ما    ط ة مل  ة ءل  ن 
  : وغ يففسم ٌء دفف  وق يففسمي قففن ّ   ففو  ٌففغة  ة اففيي ءففي ة ،ففلع ضففن مفف  ءففي ةا اففلم

 نءل       ل .  نوغ  مسم ٌء د  وق  مسم  نوغلوغم ٌء د  وقلوغم
نوقٌفوم ٌء دفف    نقفن ّ   فو  ٌففغة  ة ،فلع ءففي ة افيي : وقلٌففسم ٌء دف  وغلٌففسم

 نءل       ل .  نوق ةءسم ٌء د  وغ ةءسم  وغٌوم

 (گ) /gنطق القاف بالجيم القاهرية / .4
ف دطفق ة ،فلع صفنفًل طٌ،يفًل  فغيغًة ءلّفن ًة ن فن ءفل ي  ف ع ٌل ،فلع ة فءيءيففس لن 

  نقغ   يق ةٌفي غ يفغ ٌفيي  ف ط ة ،فلع نة ،فلع ة اّنيفس ءف  ة لي  ة ،ل  يس  غي ة ءلغ يي
  نقففل  م27و"ة ،فلع نة لفلعء فف  ة لف ع ة ف   ٌفيي : "ن د فٌفل  ّفل   ف  ٌدفو فءفي     قفل 

ّ   يال،فففني ةّ ، فففلع ٌل اّفففلة  ففففاام لفففغة    ي ، ن  فففني   ّا، فففّن :  فففل ٌدفففن فءفففي    فففلبدي ليضفففًل : "   ءي
فففي ؛ ق فففل   لفففة  ن  فففس  بفففو ٌدفففو ف ءب ط   ا فففس ء ّ    فففلع ن ةّ ، فففلع ن   ففف ب ن *    فلفففني ةّ ، فففلع ٌ فففيي ةّ ل 

 ة  يلمب  :
ـــــَجت    َوال أكــــول لكـــــدر الكـــــوم كـــــد َن  

 

  (28)" َوال أكــــول لبــــاب الــــد ار مك ــــول 
 

ّت        ن  لقفففن   ٌفففلب ة فففغية ب ء،افففن م فففل  ن ففف ة   ل  : و  لقفففن   ،بفففغ ب ة ،فففن  قفففغ دضب
ة صففنت لءففل نصففال ة ءلففغ ني : صففنتن طٌ،ففو ءلّففن   ففغيغ وةدالففل  م ءدافففح يففف  

ٌل لفففلوط نةن صفففلق ة طٌفففق   دط،فففل ٌ  ففف  ءفففؤخ ة ة ا فففلي  فففو ةفلفففلط ة طٌفففق نةن صفففلقل ٌفففلب 
 .م29وة خااو  الاق  ي غ ة ءل ي ةاداو ء   ٌ ٌس ة نف يي ة صنفييي نة ف ة  ءل"
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فففو دلففغط لل ففف   نةن ة دم دففل   فف  ةدف فففل   فف ة ة صفففنت  ا،ففلع  فففو ة ففنطي ة  ٌ 
فو  لدنةل ة ،فلع ةدف فل ة ف فء  ء مف  غن       ي فء  ء فللس  ل ف س ءفي ة  فل   ة  ٌ 

ففففو ن ا ففففطيي نصفففف يغ ءصفففف  نة  ففففنغةي ن يٌيففففل ن فففف ق  ففففن يل نةا غي   ة خاففففيج ة  ٌ 
ة  ففف ةق  ضفففًن مفففي ةدف فففل ط  فففو ة اّلفففس   نففففند  نء مففف  ءدفففلطق ة ءاففف ب نة ل ةوففف 

 س.ية  لء
نءي ةا الم ة ءدف  ة  و  ّلس ة   ةق ة ء لص ة ة ففو يدط،فني  يّفل وة ،فلعم 

نگ يففبم   نگٌفف   ن گٌففس  نگففغ   نگصففب  نگءفف   نگففل   نگففغة   نگ ففغ  وگم وگففل 
  نق يفففبم  نقٌففف   ن قٌفففس  نقبفففّغ   نقصفففب  نقءففف   نقفففل   نقفففغية   نق فففغ  قفففل ٌء دففف  و

نيلففلغ   يااففم ة ،ففلع  ففو ة  فف ةق مافف  غيفف   فف ة ة دلففن    ءففي لففلي ياامّففل وليءففًلم 
فففو ءلل مفففس ةادٌفففل    ن ففد فو ماففف   لففف   ففف ة ة صفففنت  ا،ففلع نل فففل و ة ءنصففف  نغٌ 

  نيففس وقم  ي،ن ففني : وف ففل  لقايففلنلٌي ففسم ياامندّففل وقل ففًلم  ّ  ن ةنة  نمدففل  ولغي ففس
 نقغيأ ...   قم .  نقيء 
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 إبدال )القاف( من )الجيم( : .5
يففس   ٌففغة  ة ،ففلع وقم ليءففًل  صففيلس وجم    ة  ء ففف ءًن  ففو ة اّلففلت ة  ٌ 

فو  ة لغي س يفس ء ففءاس   ن و ءدلطق ءخفااس ءفي ة فنطي ة  ٌ  نقفغ لفللت ة لففب ة  ٌ 
يفس ؛ ن فو   ة ،لع ليءلً  غي ل ي ٍة ف ء     ٌغة ةما  ءن   فل ة لب ن دلن قن  ةٌفي  فل   : ونلءي

يفس  ة لنصاس  لاص  ة    ي  ني  مايل  يّل ليي ة لي  ءٌغ س ءي قلع   ل يي لصاّل قب ن
  ن و م30و" ل  يّءل  ،لع ليءًل لءل يا اني   ي لٌغ نة ة   ب  ة  ول ل  فلء لاديّل ف ،  

 .م31ووة فلغيقمة ،لءن  ة ءليط : نة فلغيج 
ن ففف ة ةسٌفففغة  و ٌفففغة  ة ،فففلع ليءفففًلم    ة  ءدف ففف ًة  فففو لغافففب ءدفففلطق ة خافففيج 

نةغ   ن يل ن يع ة  ف ةق  فو غل ٌفل   نيل ف   نصفغيج   ي،ن فني : ولفغي   ة  ٌ و ٌن
اي  يس  نلب غب   ن لن   نقبفغب   ن قنيفس  نقايف   ني، ف   نصفغيق  نل   غم ٌء د  وقغي   نلب

نيءلففي ءنلمففس ليي  فف ط ة  ففف ءل   ا،ففلع يخففف  ٌففل ل فف      ففلمنق   ففغ ... ندلففن 
ةا يلع  و ة   ةق  و ليي ليي لغافب ل فل و ة ءفغي نة طٌ،فس ة ء ،افس ي فف ءاني وگم 

  و   ط ة ءنةض  .
فففجم لن  نءفففي ة اطيفففع  فففو  ففف ة ة ء،فففل  ةس فففل ة   ففف  ليي  امفففس ولفففغنجم  فففو وغ لن

يفففس ءفففي ة  ففف ةق نل فففل و فل يفففت وغلفففنم دا فففّل ة ففففو ي فففف ءاّل ل فففل و ة ءدط ،فففس ة اٌ 
ففٌن فا ل ففل و ءلل مففس غيففل   ٌء دف  ولدمفف م  نقففغ لصفف     ٌففغة  ة لففي  من فو وغ لن

وگم ءي ة ،لع  نل  ل لص   يّل  قنب ٌيي ل  و ة غة  نة للل  نة فغ ي  ة ،ل  يس 
 . و لاءس ولغنقم لدا ّن ّل ة ٌديس ة ص  يس لديّل فؤغ  ة غ  س دا ّل  
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 الرواسب المغوية اي المستوى الصراي :ثانيًا : 
 كسر حرف الم ارعة :  .1

ني  ل فف  لءيفف  ة  فف ب     ل فف    لفف   ففو لفففب ة ااففس ليي : " ففنن   ة للففل   ي ل 
ل ع ة ءضل مس  ني ة يلل  و ة  ن فو ة ءٌدفو  االمف     ة لفلي ة ءلضفو ماف   ب ف  

  ندلفففغ  ففف ط ة مفففل  ة م32و"ندلفففي دبّ ا ففف  نلدفففت فبّ ا ففف  ّما ففف ٌل ففف  ة  فففيي   ي،ن فففني: لدفففل  
 فلففلغ لي فلففني ءطيفف غة  ففو   ة اّليففس لصففياس ءدف فف ة  ففو ة اّلففلت ة   ةقيففس ة ء لصفف ة

نفبطٌخفييم ٌفغ  قففن ّ    نفبففغ     يبفغ    نفب،ف ل   ي،ن ففني ودبلففب  لءيف   ّلفلت ة  ف ةق
 نف طٌ خييم .  نف غ     ني غ      ند ، ل  ود لفب
 المكاني :  القمب .2

ن ّ ط ة مل  ة لء اس      ن لان  ة صنفيي ة ءفللن يي للغ ءل ءللي ةآلخ 
 . م33وف لص   و لفب ة ااس

 ل لاءلت ة فو فف لني   نقغ   يق ة ص  يني ٌيي دنميي ءي ة لاءلت ة ء،انٌس
ففل ة لاءففلت ة فففو   فف ففلني   ل ءففي ة ااففلتن  يّففل ة صففن فلي فصفف  ًل نة ففف ءلً  مففغب   نلءي

نةاخفف ي   مففًل    ،ففغ مففغنة لن فف ّل فصفف  ًل لصففنً    يّففل ة صففن فلي فصفف  ًل نة ففف ءل ً 
ففس مدّففل ؛  ة قاٌففنة  فف  يل اففنة  اافف ل ءصففغ ةً   نيد،فف  ة  ففينطو قففلوًن : "  م34ومايّففل ء،اٌن
دلفن :   ٌ  ي،فص  ما  ءصغ  ةاص   يلني  ل غًة  ألصفل س   ون يافٌ  ٌلاص 

م ء،افف  ويففو   ي  ففًلم ففغ  ة ءصففغ ةيب للفف  ة دلففلة   نبن ءدففل ن  ءصففغ   ففلنوليبفف    ففل ة ن لب
مدلفن  ن في  ٌء،افنٍب ءفي ةآلخف   ٌ يي ل ي نةلٍغ ءي ة ا افيي لصف ن  ف  ب    : ولٌف  م نول 

 .م35و"ي،ن ني:  يي   ل لابل ء،انبن  نل   ة ااس
يي ء     ط ة لاءلت ءف  للءيل ة غلفن   ٌ ة ي  لدي   ي  ب     ة ،ن      : 

يلففب لي ي دمفف    يّففل مافف  ليي ٌ ضففّل لصفف ن نٌ ضففّل   للدففت فدفءففو   فف   اففٍس نةلففغة
 .م36ون  ء د   افا قس ٌيدّءل  ةآلخ  ء،انبن مدل

نءففي ة ،اففب ة ءلففلدو ة فف   ي  ففغب  ة ففًٌل  انيففًل  ففو  ّلففس ة  فف ةق ة ء لصفف ة ءففل 
ففغنقم  ءاس مدففغ نة ء ففف   ل دففلط  ففلٌ،ل  امففس وغلففنم لن وغلففجم ة ءد،اٌففس مففي  امففس ول 

نءي ة لاءلت     نلدنب ة   ةقل   ة ءدط،س ة اٌ يس ءي ة   ةق ٌن ا ءدلطق غيل  
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 يفع ءي فلي نلصفاّل بن ءللدو  امس وصلغم مدغ ل فل و ة فو دلغ ل قغ ط ل مايّل قا
ٌفغة  ة ،فلع ءفي صفنت وگم  وصغقم  ط ل مايّل قافب ءلفلدو ٌفيي ة ،فلع نة فغة    نةن

ففللم   لففغ نة قاٌففًل ءللديففًل ول ة لدففنبنقففن  ٌ ففا ة فف ياييي  ففو    ٌففللم  قلصففغيي ولٌّ 
 ٌيي ة ّلل نة  ةل.
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 ثالثًا : الرواسب المغوية اي المستوى النحوي :
 لغة أكموني البراغبث :

يفس ة اصفيلس    ة ءن ءفس ة ا ف   ر ف ةغ ءي ةاصن  ة فو ة فف، ت مايّفل ة  ٌ 
 فنةل للفلي ة المف  ءاف غًة   ة ف ديفس نة لءف  منءفو ن فال،ل   ة ءًل مل  ةً للي  لمال 

ففل  قففل   ففيٌنيل : "  ل  ء ديففً  ل  لء ففلً  نةمافف  لي ءففي ة  فف ب ءففي ي،ففن : ضففٌ ندو قنء 
نضٌ لدو لخنةل    ٌّنة   ة ٌل فلل ة فو ي مّ ندّل  و قل ت   ندس  نل دّ  ل ةغنة لي 

: ن ففن ة افف  غق يل اففنة  الءفف  منءففس لءففل ل اففنة  اءؤدففث  ن ففو قاياففس. قففل  ة  ففلم 
  م37و:

ــــــــــــ  ــــــــــــو  وأم  ــــــــــــااي  أب ي  ولكــــــــــــن  د 
 

ـــــ     ـــــميَط أ ارب  ـــــرَن السب ـــــوراَن يعص   بَح
 

نة ة دلفني ة ف يي ماءفنة   لدءفل يلفول  م122و فن ة ه  مءف ةي : هيفسنلءل قن ل ل   دفلؤط: ونل  ف ي
ففي   ،ففل : ٌدففن  ففني.  ،ن ففل لفف  نمفف :  مافف  ة ٌففغ   نل دففل قففل : ةدطا،ففنة  ،يفف   ففل: ء 

نة ة دلني ة  يي ماءنة   .م38وما    ة  يءل  م  يند " م122و ن ة ه  مء ةي : هيسونل   ي
ففففع ةٌففففي   ففففل   فففف ط ة ااففففس ٌ ديّففففل ضفففف ياس نقففففغ ن ص 
ففففات ٌ ديّففففل م39و   لءففففل ن صب

  ن      ة ة نصع ٌلق  ّلس ءي  ّللت ة   ب ن افسن  ،ٌيافس ءفي قٌفلواّ   م40و غيوس
 نٌ ءيل يءي      ة ف صبب ة اان  .  ي  غب ءللالً 

فّفففففل لن ل  نةن ٌفففففلت صفففففلفّل لن دفففففغ فّل لن  غة  نٌ يفففففغًة مفففففي د،فففففغ  ففففف ط ة اّلفففففس
 ن  ة ءل يّءدل مدّل .   ل ل  يفاق ما  نلنغ ل  و  ءي ءي ةا ءلي  لنغفّل

ففل   ففو  ّلففلت ة  فف ةق ة ء لصفف ة  ففليي  فف ط ة مففل  ة فلففلغ فلففني ءطيفف غًة  ففو لءي
يففس ة غة لفففس ي،ن فففني : و ة ندفففو لصفففغقلووم  لءيفف  ءدفففلطق ة  ففف ةق    افففو ة اّلفففس ة  لءن

ففنة ة طففنب  اٌيففتم نوةمف،اففندو ة  فف طس  اففو  فف ط ة لءفف    م ... نءففل   فف    ففلنو ةل 
 . ي ٌفني منءس ة لء    ي ي ل ني ة الم  ٌ غ ل
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 الخــــــاتمة
 لدفّيففففت    فففف  ءففففل   مافففف  ٌاففففنغ ة ٌلففففث غليفففففل ة فففففو ي فليّففففل للءففففغ ةهلل 

ات     دففلوج  فو ٌل فو  ف ة  ةدفّيت     نل فّفل ٌفلآلفو   نلدل ءطءويب ة ،ابب لديدو فنصي
: 

يس قغيءًل للدت ءف  ٌس ة دف ل  .1 نللدت ل ي ًة     لٍغ يءد  لي فلء ّفل    يي ة اّللت ة  ٌ 
 لفففيي ماءلل دفففل ةاقفففغءيي ومافففل ةهلل مفففدّ م لغاافففنة  ففف ط   لن ي للففف  مايّفففل ٌل ف فففلٌل  قلمفففغة

نمفففغبن ل ة اافففس   نة  فففٌب لديّففف  ة فءفففنة ٌاافففس ة ،ففف هي  ة اّلفففلت ن ففف  ين ن فففل ة فءلءفففًل نمدليفففس
فن فففو   ففف  ءءفففل لنصففف  ة دفففغ ل  نة   ة اصفففيلس ة نليفففغة ة ففففو ف ففففلق ة غ ة فففس نة ٌلفففث

 ةاخ ي ة فو للدت مل  ة ءّءاس  و نقفّل . ّللت ة ،ٌلو  
يففس ة ،غيءففس .2   ءففغنة   فف    ة ففف   ة ءلففغ ني ءففي ماءففلل ة ااففس ٌفءلففي  نففٌفف  ة اّلففلت ة  ٌ 

نفنصفانة   ف    نةس فل ةت ة غة يفس ماف   ّلفلت ةاقفغءيي  ة ،اي  ة ءف لن   فو قففب ة ،فغءلل
غيف  ي في  ءفي  ّلفلت ة ،ٌلوف  نلاياٍس ٌل ع ة ا ل  مفي لف ٍل   ءلغية ماءيس لغي ة ٌل ٌلث

 ن طليفّل .  ما  ة  غ  ءي قافّل  هد ةل
نففطافب ءفي ة فغة     مل  ة ف فءّل ة لغة فس ٌ فءفّل ة ٌل فو ة فغقيق   يي ة  نة ب ة اانيس .3

نءففل  ففن ءفففغةن   ففو   نة ف ءففق ٌءففل   لفف  ءففي ة اّلففلت ة ،غيءففس  نفففنخو ة لفف     ّففل ة غقيففس
 .ن  ي ّء   يولً ءنلنغًة  ن ياا   يولً   ؛ة اّللت ة لغي س

 فففو ةءففففغةغ   فنصفففات   ففف  ليي ٌ فففا ة مفففنة   ة ءطيففف غة  فففو  ّلفففلت ة  ففف ةق ة ء لصففف ة .4
 نلفغفّل   نة ل  فل ماءفلل ة اافس نفلفغ نة مدّفل   مل  ٍة للدت ءنلنغة  فو ة اّلفلت ة ،غيءفس

ٌّفل ماف  ة ف غ  ءفي ة  فنة ا ة ففو ءف يت   ٌليلدّفل نة ف ءفتنل ديّل لل مت ما  نلنغ فل 
 نما   غ  ة ءللن ت  فّءيأ ة اّللت  و نقت ءي ةانقلت .  ة ااس ما  ء  ةا ءلي
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 الهوامش:
 .110م يدم  : غ ة لت  و  ،ل ة ااس : 1و
 . 9م ة  ٌ يس : 2و
 .72م ة غ ة لت ة اّليس نة صنفيس مدغ ةٌي لدو : 3و
 . 1/168م ة ء     و مان  ة ااس : 4و
 . 2/12م ة خصلو  :  5و
 . 87-86م يدم  :  و ة اّللت ة  ٌ يس : 6و
 .25-24نة نصايس : م يدم  : ة ااس ٌيي ة ء يل يس 7و
 . 59  ن  صن   و  ،ل ة ااس : 18-17م يدم  :  و ة اّللت ة  ٌ يس : 8و
 . 220م يدم  :  و ما  ة ااس ة  ل  : 9و
 . 213م يدم  : ة ااس : 10و
 . 12م يدم  : غ ة لت  و  ّللت   قو ة ل ي ة ة  ٌ يس : 11و
 . 17-16م يدم  : ة ءصغ  دا ل : 12و
غة : م يدم  :  ّلس فءي  13و  . 32نل   ل  و ة  ٌ يس ة ءنلي
 . 13-12م يدم  :  و ة اّللت ة  ٌ يس : 14و
يدم  : ء،ل س "ة  يلل  ة اان   امنة   ة ءدغ  ة  و ة ااس"   ءضفلي مٌفغ ة ففنةب  ة ءلافس ة  ٌ يفس   م15و

ة  لءففففس نة فطففففن  . نيدمفففف  :  لفففففي 60 -55    1977  ة  يففففلا  1ة  ففففدس ة  لديففففس  ة  ففففغغ 
 .376 ة اان  :

 .12يدم : ة فطن  ة اان  ءمل  ط نماال نقنةديدل :  م16و
 .605يدمف : ة ا لديلت  ة ءلل  نة نمياس نة ءدّفج : م 17و
 م   لي ة   ب  ءلغة: و ل م.18و
 م   لي ة   ب  ةٌي ءدمن   ءلغة: و  بم.19و
 م ة ،لءن  ة ءليط : ءلغة ومديم.  20و
 . 1/237م    صدلمس ةسم ةب : 21و
 .  103م ة فن ي  ة اان  ة لا ة و  و ة   ةق : 22و
 .  1/74م ة ءلف ب : 23و
 . 236م ة فن ي  ة اان  ة لا ة و  و ة   ةق : 24و
 م   لي ة   ب : ءلغية و يقم .25و
 م يدم  :   لي ة   ب : ة ءنةغ : ود ق  ند غ  نغء   نقء   نق  م .26و
 .  1/5م ة لءّ ة : 27و
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وگم   ل ة ق ف  ل ة ٌيفت ة  ف    ماف   ة صنت  ة ة صنت لديل ل ةغ* يمّ  ءي نصع ةٌي غ يغ  ّ
 ّلس ل   ة   ةق ٌاامّ  وة ،لعم وليءًل قل  يسم  ليي ة ء د   ي ف،ي   ن  يصح ق ةلفل ماف  

 لديل وللعم .
 . 1/5:  ة لءّ ةم 28و
 .  53م ة ءغخ      ما  ة ااس نءدل ج ة ٌلث ة اان  : 29و
 م ء ل  ء،ليي  ة ااس : ول يم.  30و
 م ة ،لءن  ة ءليط : ولغجم.  31و
 .  1/141م   ح  ل يس ةٌي ة لللب وةا ف هٌل  م : 32و
-329  نة صللٌو  و  ،ل ة اافس : 82-2/69  نة خصلو  : 3/431م يدم  : ة لءّ ة : 33و

 . 28-14/27:نة ءخص   332
 . 70-2/69م يدم  : ة خصلو  : 34و
 .  1/481م ة ء    : 35و
 .  167م يدم  :  و ة اّللت ة  ٌ يس : 36و
 . 44م يدم  : غينةي ة ا  غق : 37و
 . 41 – 2/40م ة لفلب : 38و
 .  1/405م ءادو ة اٌيب : 39و
 .  3/34م ة ٌل  ة ءليط : 40و
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  ائمة المصادر والمراجع 

 الكريم . القرآن 

 –:  لٌفففن ليفففلي  ءلءفففغ ٌفففي ين فففع ةادغ  فففو  غة  ة الففف   المحـــيط البحـــر .1
 ٌي نت  ة طٌ س ة  لديس .

ءلفٌفففس   ءضفففلي مٌفففغ ة ففففنةب التطـــور المغـــوي مظـــاهر  وعممـــ  و وانينـــ ،  .2
 .  1981ة خلدلو ٌل ،ل  ة  نغة  ة   لمو ٌل  يلا  

ة ففغلفن   ٌفف ة ي  ة  ففلء يةوو  ء ّففغ  التوزيــع المغــوي الجغرااــي اــي العــراق : .3
   .1968للء س ة غن  ة  ٌ يس   –ة ٌلنث نة غ ة لت ة  ٌ و 

هم  321: ةٌففي غ يففغ لٌففو ٌلفف  ءلءففغ ٌففي ة ل ففي ةا غ  وت :  الجمهــرة .4
 غة  صلغ  .

هم  ففففف: ءلءفففغ مافففو 392لٌفففن ة اففففح م ءفففلي ةٌفففي لدفففو وت الخصـــائص :  .5
 ٌي نت . –ة دلل   غة  ة لفب ة  اءيس 

: ل فل  ة د يءفو : غة  ة   فيغ  دراسات المهجية والصوتية عند ابن جنيال .6
 .1980ٌاغةغ   –

 –  غة  ة  افف   اءنيففيي صــبحي إبــراهيم الصــالح: دراســات اــي اقــ  المغــة  .7
   .1960 –ٌي نت  ة طٌ س ةان   

ب.  . لند ففني  فف : للءفغ دراسات اي لهجات شر ي الجزيرة العربية :  .8
   .1975ة  يلا   –  نغ  ة ضٌيب  للء س ة ءال

ٌيفف نت  ة طٌ ففس  –فففف: ماففو  ففلمن   غة  ة لفففب ة  اءيففس :  ال ــرزدق ديــوان .9
  .1987 –ةان   
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: لٌففو ة افففح م ءففلي ٌففي لدففو  فففف: ءصففطا  ة  فف،يل ســر صــناعة ابعــراب  .10
ة ،فل  ة  ة طٌ فس ةان ف   –نهخ يي  ءطٌ س ءصفطا  ة ٌفلٌو ة لاٌفو نلن غط 

– 1954.   

: ءلءففغ ٌففي ل ففي ة  ضففو ةا ففف هٌل   وت :  الحاجــب شــرش شــااية ابــن .11
 فففم  فففف: ءلءففغ دففن  ل ففي نءلءففغ ة   فف ةع نءلءففغ ءليففو ة ففغيي مٌففغ 686

   .1975ٌي نت   –ة لءيغ  غة  ة لفب ة  اءيس 

ة ،فل  ة   –: ين لي  ل  ف :  ءضلي مٌغ ة ففنةب  ءلفٌفس ة خفلدلو  العربية .12
1980  . 

ة ،ففل  ة   –  ءلفٌففس ةادلافن ة ءصف يس  ٌف ة ي  لدفي  اـي المهجـات العربيــة : .13
1965 . 

ة ،ففل  ة   –مٌففغ ة صففٌن   ففل يي  ءؤ  ففس ة   ففل س اــي عمــم المغــة العــام :  .14
1980.   

ءلففغ ة ففغيي ءلءففغ ٌففي ي ،ففنب ة ايفف ن  هٌففلغ   ءطٌ ففس  القــاموس المحــيط : .15
   .1952 –ة ،ل  ة  ة طٌ س ة  لديس  –ءصطا  ة ٌلٌو ة لاٌو نلن غط 

ـــاب .16  ففففم   ففففف: مٌفففغ 180م ءفففلي ٌفففي قدٌففف   فففيٌنيل وت :  : مءففف ن ٌفففي الكت
  1988 –ة ،ل  ة  ة طٌ س ة  ل  فس  –ة  ن  ءلءغ  ل ني  ءلفٌس ة خلدلو 

. 

   .1967ة ،ل  ة    ءضلي مٌغ ة فنةب العامة والتطور المغوي، لحـن  .17
صففليلل: لءففيي مٌففغ ة ن ففلب نءلءففغ ة صففلغق ةٌففي ءدمففن   لســان العــرب،  .18

  ٌيف نت 3ة  ٌيغ   غة   ليفلل ة ففف ةث ة  ٌ فو  ءؤ  فس ة فل يففق ة  ٌ فو  ط
. 
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مففففل   ة لفففففب ،  ففففءي  ة فففففيفيلالمســــانيات، المجــــال والوظي ــــة والمنهـــــ ،  .19
   .2005ة لغيث  ة طٌ س ةان    

فففل   المغـــة :  .20 ءلفٌفففس  دفففغ ي   فففف : مٌفففغ ة لءيفففغ ة فففغنةخياو نءلءفففغ ة ،صي
   .1950ة ،ل  ة   –ةادلان ة ءص يس 

: فءيل  ل لي  ءلفٌس ةادلافن ة ءصف يس  المغة بين المعيارية والوص ية .21
  .  1958ة ،ل  ة   –
ــدة :  .22 ــة الموح  ــي العربي غل ففب  لضفف  ة ءطياٌففو  ن ة ة لهجــة تمــيم وأثرهــا ا

   .1978ٌاغةغ   –ة  ،ل س نة ادني 

ــ .23 ــين جــو  شــوا  الق ــي تبي لٌففن ة افففح  راءات وابي ــاش عنهــا :المحتســب ا
م ءففلي ٌففي لدففو  فففف: ماففو ة لدففغ  نهخفف يي   لدففس  ليففلل ة ففف ةث ٌففل ءلا  

 ة ،ل  ة . –ةاما   ا ؤني ةس نءيس 
ــم المغــة ومنــاه  البحــث المغــوي .24 : ة ففغلفن   ءضففلي مٌففغ  المــدخل إلــى عم

   .1982 –ة ،ل  ة  ة طٌ س ةان    –ة فنةب  ءلفٌس ة خلدلو 

: مٌغ ة  لءي ٌي لٌو ٌلف   لفن  ة فغيي ة  فينطو  اي عموم المغةالمزهر  .25
ٌيف نت   – ففم  ففف:  فؤةغ مافو ءدصفن   غة  ة لففب ة  اءيفس 911وة ءفن  : 

   .1998 ف 1418ة طٌ س ةان    
: لٌفففن ة ل فففيي للءفففغ ٌفففي  فففل   ٌفففي  ل يفففل وت :  معجـــم مقـــاييس المغـــة .26

 فففم  فففف: مٌففغ ة  ففن  ءلءففغ  ففل ني  ءطٌ ففس ءصففطا  ة ٌففلٌو ة لاٌففو 395
   .1969 –ة ،ل  ة  ة طٌ س ة  لديس  –نلن غط 

: لءل  ة غيي مٌغ ةهلل ٌي ين ع ٌفي   فل  ةادصفل   وت :  المبيب مغني .27
 ٌي نت . –س ة  ص يس  فم  فف: ءلءغ ءليو ة غيي مٌغ ة لءيغ  ة ءلف761ٌ
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ــة"،  ء،ل ففس .28  ءضففلي مٌففغ ة فففنةب  "الربكــام المغــوي لمظــواهر المنــدثرة اــي المغ
 . 60 -55    1977  ة  يلا  1ة  ٌ يس  ة  دس ة  لديس  ة  غغ  ة ءلاس

ة ،ففل  ة   – ءضففلي مٌففغ ة فففنةب  غة  ة ففف ةث  و اصــول اــي اقــ  المغــة :  .29
1977.    

 فففل   ٌفففي  ل يفففل ة ، نيدفففو وت :  للءفففغ ٌفففيوالصـــاحبي اـــي اقـــ  المغـــة :  .30
   .1997 – فم  فف: ءلءغ ماو ٌيضني  ة طٌ س ةان   395

: لٌفففن ة ل فففي مافففو ةٌفففي ة فففءلمي  ٌفففي  فففيغة ة ء  فففو وت :  والمخصـــص .31
فففو 458 ٌيففف نت   – ففففم  ففففف: خايففف   ٌففف ة ي  لايفففل   غة   ليفففلل ة فففف ةث ة  ٌ 

   .1996 –ة طٌ س ةان   
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 التطلعات " الواقع اجلذور"  العزاقية الوطنية اهلوية
 

 علوان الشويلي عباس .د                                                          
 

 الملخص
ان اليوية الوطنية في كل امة ىي الخصائص والسمات التي تتميز بيا، ومرآة تعكس روح      

ي رفع شأن االمم وتقدميا وازدىارىا، وان من دونيا تفقد االمم االنتماء لدى ابنائيا، واىميتيا ف
والشعوب كل معاني وجودىا واستقرارىا، فان دراسة جذور اليوية الوطنية العراقية وواقعيا 
وتطمعاتيا ىو من دفعنا لمتصدي ليا في محاولة لمتعرف عمييا وعمى نقاط ضعفيا ومكامن 

وجودنا واستقرارنا وىي السبيل الوحيد لتقدمنا ولرفاىيتنا، قوتيا؛ ألن التمسك بيا يعني التمسك ب
 وان االبتعاد عنيا اثبت انو سبب مشاكمنا بل وضياعنا.

مرت اليوية الوطنية في العراق بمراحل وظروف بالتوازي مع الظروف التي عاشيا ىذا       
ما وكأنيا عالقة توأم البمد نفسو منذ تأسيس الدولة وحتى الوقت الحاضر، اذ بدت العالقة  بيني

يتأثر كل طرف في االخر بالسمب او باإليجاب فعندما نجد اليوية الوطنية العراقية متماسكة 
وقوية نالحظ ان ىذه القوة  تنعكس عمى العراق ايضًا، كالذي مر بو ىذا البمد في بعض  فترات 

ان العراق كاد  العيد الممكي ، والعكس صحيح ايضا ففي حالة ضعف وضياع ىذه اليوية نجد
 .3002ان يضيع مثمما حدث بعد احداث عام 

عمى وفق ذلك  فان اليوية الوطنية العراقية تمثل االشكالية الرئيسة لمبحث الذي بدوره        
طرح  اسئمة عدة حاولنا االجابة عمييا في محاور ىذه البحث تأتي في مقدمتيا : ىل كانت 

؟ وىل حافظت 3002ممة منذ نشأتيا االولى وحتى عام سمات اليوية الوطنية في العراق متكا
تمك اليوية عمى خصوصيتيا طيمة فترات القرن العشرين؟ وىل برزت ىويات اخرى داخل اليوية 
الوطنية العراقية وما ىي اسباب بروز ىذه اليويات؟ واذا كان االمر كذلك ىل اثبت التمسك 

 3002ل ارتكبت الكتل السياسية بعد عام بتمك اليويات نجاحو عمى حساب اليوية االم ؟ وى
اخطاء اثرت من خالليا عمى اليوية الوطنية وما ىي ابرز ىذه االخطاء؟ واخيرًا ماالمراد اتباعو 

 من اجل الوصول الى ىوية وطنية عراقية صحيحة ؟
 وقد توصل البحث الى استنتاجات ومقترحات عدة منيا:
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 الى تعود انيا بل 3002 عام بعد ما مرحمة ليدةو  العراقية الوطنية اليوية مشاكل تكن لم -
 وتطورات ارىاصات من تالىا وما العراقية الدولة لتأسيس السابقة المراحل تراكمات

 من المراحل تمك جميع مراجعة ينبغي ليذا اليوية؛ تمك عمى خطير وبشكل اثرت
 صعبال بواقعيا والنيوض الوطنية اليوية مشاكل معالجة من نتمكن حتى االساس

 . الحاضر الوقت في تعيشو الذي

ارتبطت ديمومة اليوية الوطنية في العراق وتطورىا بطبيعة نظام الذي حكم ىذا البمد  -
ومشروعو في بناء الدولة، فكمما كان نظام الحكم فيو ديمقراطيًا او يمتمك رؤية بناء 

ورىا، وقد دولة بمفيوميا الحديث كمما انعكس في المحافظة عمى اليوية الوطنية وتط
توج ىذا االمر في مرحمة الحكم الممكي السيما في عيد الممك فيصل االول وكذلك 
في عيد  رئيس الوزراء االسبق عبد الكريم قاسم ، وكمما كان نظام الحكم فرديا 
شموليا او فئويا يعطي األولوية لمصالحو الضيقة عمى حساب  بناء مشروع دولة 

ة تراجعَا يصل في وقت من االوقات الى حد حقيقي كمما شيدت اليوية الوطني
الضياع، وقد تجسد ذلك في عيد نظام صدام حسين الدكتاتوري الذي اختزل االنتماء 

التي  3002ليذه اليوية بمسألة تأييد حكمو الفردي وكذلك في مرحمة ما بعد عام 
ى مبدأ كادت ان تفقد اليوية الوطنية العراقية نفسيا بسبب طبيعة النظام القائم عم

 المحاصصة المذىبية والعرقية وتغميب ىويات فئوية عمى حساب اليوية الوطنية .

 نجاحو عدم االم الوطنية اليوية حساب عمى الفرعية اليويات وتفضيل التمسك اثبت -
 لمتفرقة اداة اصبح ألنو  العراق؛ مثل واالديان االعراق متعدد بمد في وفعاليتو
 ؛ وشعبو البمد ىذا بكيان تعصف ان كادت وازمات مشاكل الى البمد قادت والتطرف

 العراقية الوطنية باليوية والتمسك والمسميات اليويات تمك كل ترك يجب لذلك
 اليويات . ىذه لكل والجامع االمان صمام بوصفيا

Abstract :                                                                                        
  The Iraqi national identity represents the main research problems which 

in turn several questions we tried to answer in this research hubs come 

foremost: is Iraq's national identity was integrated from its inception 

through to the year 2003? And you keep that identity on her privacy 
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throughout the twentieth century periods? Do other identities emerged 

within Iraq's national identity, what are the reasons for the emergence of 

these identities? And if so is proven to uphold those identities success at 

the expense of the mother's identity? And are committed to political 

blocs after the year 2003 which impacted errors on national identity, 

what are the highlights of these errors? Finally maalmrad followed in 

order to reach the Iraqi national identity is correct?   
      Search is divided into an introduction and two Presidents and a 

number of conclusions and recommendations alongside my margins and 

sources, the first stage of the Iraqi national identity established roots and 

circumstances that passed under the events and circumstances of 

contemporary Iraqi State establishment and subsequent phases of this 

State until the year 2003. With the second axis traces of events in 2003 

stage secretions research and its impact on the Iraqi national identity and 

reflection .                                                                                              
The Iraqi national identity problems were not the result of post in 2003 

but return to previous stages backlog to establish the State of Iraq and 

the subsequent harbingers and seriously affected developments on that 

identity; should check all those stages from the ground so that we can 

address the problems of identity Patriotism and promote the difficult 

reality faced by nowadays. Permanency associated national identity in 

Iraq and development of the system of governing the nation and State 

building project, the system of Government in which a Democrat or hast 

seen building a modern concept reflected in the preservation and 

development of national identity, and this culminated in the stage of 
the monarchy Especially in the reign of King Faisal I as well as 
former Prime Minister Abdul Karim Qassim, whenever an individual 
or holistic governance a priori gives priority to narrow interests at 
the expense of building a genuine State whenever national identity 
saw a retreat up in time to get lost, and was reflected in an D Saddam 
Hussein's dictatorship discouraged by this identity question 
belonging to support individual wisdom as well as at some point 
after the year 2003 Acar . 
proved adherence to and preference for sub-identities at the expense 
of national identity or failure to success and effectiveness in a 
country as multi-ethnic and religious as Iraq; because it became a 
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tool of segregation and extremism led the country to problems and 
crises that almost overwhelm the entity of this country and its 
people; so must leave all those identities and names and adhere to 
national identity Iraq as the safety valve for all these identities . 

 
 المقدمة
تحواًل ميمًا في حياتو السياسية تمثل بانتقالو من مرحمة  0930شيد العراق بعد ثورة عام       

كيانات الواليات المتعددة )العثمانية( الى مرحمة الكيان السياسي الواحد الذي جمع اغمب 
يوية الوطنية المناطق التي ليا تاريخ وثقافة مشتركة في ىذا البمد الميم في المنطقة، وكانت ال

العراقية واحدة من ابرز مخرجات ىذا التحول في ظل وجود تنوع عرقي وديني في بمد بحجم 
 العراق. 
وبما ان اليوية الوطنية في كل امة ىي الخصائص والسمات التي تتميز بيا، ومرآة        

ا، وان من دونيا تعكس روح االنتماء لدى ابنائيا، واىميتيا في رفع شأن االمم وتقدميا وازدىارى
تفقد االمم والشعوب كل معاني وجودىا واستقرارىا، فان دراسة جذور اليوية الوطنية العراقية 
وواقعيا وتطمعاتيا ىو من دفعنا لمتصدي ليا في محاولة لمتعرف عمييا وعمى نقاط ضعفيا 

حيد لتقدمنا ومكامن قوتيا؛ ألن التمسك بيا يعني التمسك بوجودنا واستقرارنا وىي السبيل الو 
 ولرفاىيتنا، وان االبتعاد عنيا اثبت انو سبب مشاكمنا بل وضياعنا.

مرت اليوية الوطنية في العراق بمراحل وظروف بالتوازي مع الظروف التي عاشيا ىذا       
البمد نفسو منذ تأسيس الدولة وحتى الوقت الحاضر، اذ بدت العالقة  بينيما وكأنيا عالقة توام 

ف في االخر بالسمب او باإليجاب فعندما نجد اليوية الوطنية العراقية متماسكة يتأثر كل طر 
وقوية نالحظ ان ىذه القوة  تنعكس عمى العراق ايضًا، كالذي مر بو ىذا البمد في بعض  فترات 
العيد الممكي ، والعكس صحيح ايضا ففي حالة ضعف وضياع ىذه اليوية نجد ان العراق كاد 

 .3002بعد احداث عام  ان يضيع مثمما حدث
عمى وفق ذلك  فان اليوية الوطنية العراقية تمثل االشكالية الرئيسة لمبحث الذي بدوره        

طرح  اسئمة عدة حاولنا االجابة عمييا في محاور ىذه البحث تأتي في مقدمتيا : ىل كانت 
؟ وىل حافظت 3002سمات اليوية الوطنية في العراق متكاممة منذ نشأتيا االولى وحتى عام 
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تمك اليوية عمى خصوصيتيا طيمة فترات القرن العشرين؟ وىل برزت ىويات اخرى داخل اليوية 
الوطنية العراقية وما ىي اسباب بروز ىذه اليويات؟ واذا كان االمر كذلك ىل اثبت التمسك 

 3002بتمك اليويات نجاحو عمى حساب اليوية االم ؟ وىل ارتكبت الكتل السياسية بعد عام 
اخطاء اثرت من خالليا عمى اليوية الوطنية وما ىي ابرز ىذه االخطاء؟ واخيرًا ماالمراد اتباعو 

 من اجل الوصول الى ىوية وطنية عراقية صحيحة ؟
يُقسم البحث الى مقدمة ومحورين رئيسين وعدد من االستنتاجات والتوصيات الى جانب        

محور االول مرحمة جذور تأسيس اليوية الوطنية العراقية قائمتي اليوامش والمصادر ، يتناول ال
والظروف التي مرت فييا في ظل احداث وظروف تأسيس الدولة العراقية المعاصرة والمراحل 

. فيما يتتبع المحور الثاني من البحث افرازات 3002الالحقة من عمر ىذه الدولة حتى عام 
طنية العراقية وانعكاسات ذلك عمى الواقع واثرىا عمى اليوية الو  3002مرحمة احداث عام 

 العراقي .
 اواًل: الجذور التاريخية للهوية الوطنية العراقية:

جاءت افرازات ثورة العشرين في العراق واالحتالل االجنبي لو بتحول نظامو من وحدات       
سياسي سياسة متعددة تحمل صبغات دينية وعرقية متنوعة وبغطاء اسالمي عثماني الى نظام 

موحد يشمل جميع ىذه الصبغات والتنوعات المختمفة في كيان واحد اسمو العراق . كان ذلك 
عند تأسيس الدولة العراقية بمفيوميا الحديث تحديدًا في اليوم الثالث والعشرين من آب عام 

وىو التاريخ الذي شيد تنصيب االمير فيصل بن الحسين ممكًا عمى العراق بعد ان  0930
 . 0صويت غالبية الشعب لوحظي بت
كان ذلك نتاج لعممية التناغم والتالحم ما بين العراقيين جميعًا بغض النظر عن         

االختالفات الدينية والثقافية عبر تكاتفيم في اثناء ثورتيم ضد المحتل االجنبي وفي دورىم في 
لعراقية بالمفيوم المتعارف مرحمة تأسيس دولتيم،  بمعنى اخر والدة او تأسيس اليوية الوطنية ا

عميو في الوقت الحاضر، لتصبح اليوية االم والجامع لكل اليويات االثنية واالجتماعية والثقافية 
 الموجودة قبل تأسيس ىذه الدولة .

عندما خرج افراد عشائر الرميثة والشعيبة وفتوى الشيرازي واالصفياني في النجف          
دي في سامراء والشيخ الضاري في الرمادي والشيخ محمود الحفيد االشرف ، وجيود السيد االز 
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في السميمانية وكركوك ضد المحتل بيذا التناغم والتفاني من اجل االخر لم يكونوا يمثمون 
ىوياتيم العرقية والدينية الضيقة وال انتماءاتيم المناطقية، وانما كانوا يمثمون البداية الحقيقية 

 والرغبة في التحرر. 3راق الحديث لميوية الوطنية في الع
في ضوء ما تقدم يمكن القول: ان اليوية الوطنية في العراق المعاصر كانت قد ولدت           

والدة موفقة ، عمى الرغم من انيا كانت والدة قيصرية في ظل وجود محتل اجنبي وتراكمات 
يا، اال ان سمات ىذه اليوية ثقافية واجتماعية واقتصادية كان لمحكم العثماني دور في تخمف

وخصائصيا  كانت بارزة بوجود ىذا التناغم والتعاضد الذي مثمتو جذور ىذه اليوية عند اغمب 
 العراقيين في اثناء ثورتيم وما بعدىا، االمر الذي عكس بداية روح االنتماء ليذه اليوية . 

العراقية بشكل صحيح وامكانية  ونتيجة عدم استثمار ىذه الوالدة المشجعة لميوية الوطنية      
تسخير التنوع العرقي والديني في ىذا البمد لتدعيم ىذه اليوية فتعرضت  في العراق الى ضربة 
كبيرة وىي في بداية نشأتيا االولى جعمتيا تتأرجح طيمة مراحل القرن العشرين، تمثمت بعدم 

ا البمد بشكل واضح بعد تأسيس دخول مكونين اساسيين ليذه اليوية في العممية السياسية في ىذ
الدولة العراقية، ألسباب فرضتيا ظروف محمية ودولية عمى حٍد سواء ولألسف تأثر بيا ىذان 

 المكونان، االمر الذي دفعيما التخاذ ىذه المواقف المصيرية.
قاطعت المراجع الدينية في النجف االشرف العميمة السياسية بعد انتياء ثورة العشرين         

ندما اعمنت عدم اعترافيا بتمك العممية كونيا تجري في ظل وجود المحتل االجنبي عبر اعالن ع
مقاطعة المشاركة في االنتخابات النيابية التي جرت حينيا بعد تنصيب الممك فيصل االول ، 
 مما ادى الى ارباك العممية االنتخابية كثيرًا والعممية السياسية بمجمميا  االمر الذي ترك خمالً 
كبيرًا في جسد ىوية الوطنية في العراق وىي في بداية تكوينيا، نتيجة عدم مشاركة ركن اساسي 
ميم وىو المكون الشيعي فييا في العممية السياسية التي تعد الباب الميم لتعزيز ىذه اليوية طيمة  

وطنية العراقية القرن العشرين  وىو الواقع الذي قد يجعل ىذا المكون يبتعد قمياًل عن اليوية ال
نتيجة شعوره ان دوره  بدا ميمشًا طيمة المراحل السابقة من عمر الدولة العراقية في الحياة 
السياسية وبالتالي انعكاسو عمى اليوية الوطنية العراقية التي بدت غير متكاممة نتيجة ىذا الخمل 

 .2الكبير 
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بتعادًا عن العممية السياسية نتيجة اما المكون االخر وىو المكون الكردي فكان اكثر ا        
االحباط الذي طالو بفعل اخضاع وعد اعطاء كيان سياسي لو بعد انتياء الحرب العالمية االولى 
لممساومات الدولية وحرمانو من حق تقرير المصير حالو حال اغمب المناطق التي استقمت عن 

فكر في ىوية اخرى ويعمل من اجميا الدولة العثمانية بعد تمك الحرب ، وىو االمر الذي جعمو ي
 . 4عمى حساب اليوية الوطنية العراقية طيمة فترات القرن الماضي 

لذلك تعرضت اليوية الوطنية العراقية  الى ضربة اخرى ال تقل اىمية عن الضربة االولى       
ابقة بشكل نتيجة فقدانيا ركن اخر من اركانيا االساسية وجعميا تتأرجح طيمة مراحل العقود الس

اكثر تطرف بفعل المشاكل التي حدثت ما بين المكون الكردي من جية وبين الحكم المركزي 
لمدولة العراقية من جية اخرى، سببو احساس ىذا المكون باالبتعاد عن اليوية الوطنية العراقية  

اصبحت  بمعنى ان الذي يبتعد عن ىذه اليوية اصبح سببًا لممشاكل لو ولمدولة العراقية التي
 تعيش في ظل ىوية اصابيا الخمل منذ نشأتيا االولى نتيجة ابتعاد ىذين المكونين عنيا .

عمى الرغم من االرتباك الذي اصاب اليوية الوطنية في العراق وىي في بداية نشأتيا، اال        
في  انيا بقيت متماسكة الى حٍد ما طيمة عقود القرن العشرين السيما في النصف االول منو،

ظل وجود نظام حكم اكثر ديمقراطية وىو النظام الممكي الذي يعطي لميوية الوطنية مساحة 
البأس بيا بالمقارنة مع نظام الحكم الجميوري الذي حكم العراق في النصف الثاني من ىذا 
القرن .الى جانب اسباب اخرى تتعمق باستجابة المكونات العراقية ومحاولة انصيارىا تحت 

يوية الوطنية  االمر الذي ساىم وبشكل كبير في تماسك ىذه اليوية طيمة فترات العيد عنوان ال
 .5الممكي عدا فترة قصيرة منو 

ارتبط  تماسك اليوية الوطنية العراقية والحفاظ عمى ديمومتيا وىي في بداية نشأتيا بأسباب      
ذه االسباب ىي جذور فيصل اختيار االمير فيصل بن الحسين ممكًا عمى العراق؛ ألن من بين ى

ونسبو الذي يعود الى ساللة الرسول محمد )ص( من بني ىاشم القبيمة العربية المعروفة ، وبذلك 
تحمى فيصل بصفات دينية وقبمية مميزة الى جانب حنكتو السياسية واالجتماعية، االمر الذي 

تان الدينية والقبمية حينيا انعكس عمى حسن ادارتو لبمد مثل العراق الذي كانت تطفو عميو الصبغ
6 . 
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تشير المصادر الى ان الدولة العراقية  تعرضت الى مشاكل عدة وىي في بداية تأسيسيا         
من بينيا مطالب العشائر وامتيازاتيا ومحاولتيا الضغط عمى الدولة من اجل مصالحيا، اال ان 

ذكي، حينما كان يمبس الزي الممك فيصل االول كان يتعامل مع ىذه المطالب بشكل ىادئ و 
العربي ويقوم بمقابمة زعماء العشائر والقبائل العراقية، وبعضيا يذىب بنفسو الى مناطق ىؤالء 
نتيجة عالقاتو الطيبة معيم، بوصفو رجال عربيا ينتمي الى قبيمة عربية شريفة ليا شأن كبير 

د عالج مشاكل ىذه القبائل لدى القبائل االخرى ، لذلك وجدنا الممك فيصل ال يعود اال  وق
 .7والعشائر العراقية جميعيا 

ينطبق ىذا االمر تمامًا عندما تكون ىناك مطالب لعمماء الدين والمراجع ايضًا سواًء في       
النجف االشرف او كربالء او بغداد او الموصل وغيرىا، ونجد انو يمبس العمامة الدينية او الزي 

ول ان ييدئ من خاطرىم ويمبي مطالبيم مستثمرًا في ذلك سمعة العربي ويذىب الى ىؤالء ويحا
نسبو من الرسول الكريم )ص( ومنزلة ىذا النسب عند جميع المذاىب االسالمية في العراق ، 
وبالتالي تسخير كل ىذه العالقات وافرازاتيا من قبل الممك فيصل من اجل تعزيز اليوية الوطنية 

لذي ترجم نجاح ىذا الممك في حكم العراق بطريقة مناسبة عمى عند العراقيين جميعًا ، االمر ا
الرغم من وجود ىذه التناقضات واالختالفات لكنو قاد البمد الى بر االمان طيمة مدة حكمو حتى 

 . 8وفاتو مستخدمًا في ذلك حنكتو السياسية وموروثو القبمي والديني 
ة عمى اليوية الوطنية العراقية وتماسيا لم يكن العيد الممكي مثاليًا في مسألة المحافظ     

بالمعنى المطموب، بفعل مرحمة ما بعد وفاة الممك فيصل االول التي شيدت وصول ابنو الممك 
يختمف كميًا عن ابيو فيصل؛ ألنو   -كما تشير اغمب المصادر -غازي الى الحكم الذي كان 

مر الذي انعكس سمبًا عمى اليوية الوطنية كان شابًا متيورًا ال يمتمك حنكة ابيو وال عالقاتو ، اال
التي تعرضت اثناء حكمو الى بروز والءات جديدة في الدولة العراقية لم تكن موجودة في عيد 

 . 9فيصل االول عمى الوالء لحساب اليوية الوطنية 
ونتيجة عدم امتالك شخصية الممك غازي لحكمة ابيو فيصل ولخبرتو الى جانب انشغالو       

ياتو في الميو ساىم في احداث فراغ كبير في ادارة البمد بالشكل الصحيح ؛ مما افرز واقعا بيوا
جديدا جعل فئات ومؤسسات واشخاصا تتدخل في الحكم االمر الذي قاد الى  تراجع اليوية 

 . 00الوطنية نتيجة تغميب الوالء لتمك الفئات عمى حساب الوالء لميوية العراقية 
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زعة العشائرية في عيده  تستفحل في جسد الدولة العراقية عندما قامت بدأت  الن         
بالخروج عن سمطتيا عبر قياميا بالعصيان والمظاىر المسمحة واصبح الوالء لمعشيرة يظير منذ 
ذلك الوقت عمى حساب اليوية الوطنية، كما حدث في تمرد العشائر في الموصل والديوانية 

المعاصر ألول مرة من  العراق عات الحكم الفردية تظير في. كما بدأت نز 00والنجف حينيا 
خالل شخصية رئيس الوزراء االسبق ياسين الياشمي الذي مارس نزعات حكم فردية في العيد 
الممكي قادت البمد الى تطورات اكثر خطورة عمى الدولة وعمى اليوية الوطنية تمثمت ببداية  

، االمر الذي فتح 0926ر انقالب بكر صدقي عام تدخل المؤسسة العسكرية في حكم العراق عب
باب االنقالبات العسكرية في العراق المعاصر اواًل وجعل الوالء لمقائد او لمعسكر عمى حساب 

 .03الوالء لميوية الوطنية العراقية التي بالفعل اىتزت نتيجة بروز ىذه الوالءات  
دولة العراقية في زمن العيد الممكي وعمى الرغم من ظيور ىذه الوالءات الجديدة في ال     

وتأثيرىا عمى االنتماء لميوية الوطنية اال ان ذلك ال يعني ان االخيرة لم تشيد انتعاشا في ىذا 
تمثل في  تطور الفكر السياسي العراقي  0929العيد السيما بعد وفاة الممك غازي عام 

ين بالتطورات الدولية في ظل اندالع وتصاعد التيار الوطني فيو بشكل ممحوظ نتيجة تأثر العراقي
الحرب العالمية الثانية وبفعل الدعايات األلمانية حينيا التي كانت تدعو الى تخمص الشعوب من 

 . 02سيطرة الدول االستعمارية وأنظمتيا السياسية  
 اما بعد انتصار دول الحمفاء التي تصف نفسيا بالدول الديمقراطية في تمك الحرب وقياميا      

بإعالن بداية عصر جديد فينبغي ان يكون بعيدا عن مرحمة االستعمار وافكاره ويتطمب اعطاء 
العالم الثالث الديمقراطية عبر اعطائيا االستقالل، االمر الذي وجد صداه كثيرًا عند الشعوب 
العربية بما فييا العراق مما نعكس عمى تصاعد المد الوطني لدى االحزاب والطالب والنخب 
وقياميا بالتظاىرات واالنتفاضات التي تحمل في مضمونيا عناوين ديمقراطية تعزز اليوية 

 .04الوطنية عمى حساب العناوين الضيقة االخرى 
وثمة عامل ميم اخر ساىم بشكل او بآخر في صمود اليوية الوطنية العراقية وديمومتيا       

بناء الدولة العراقية واالنصيار داخل بل وفي تطورىا  تمثل في استمرار المكون الشيعي في 
حياتيا ومؤسساتيا الرسمية والشعبية  عمى الرغم من ارتكاب ىذا المكون خطأ عدم المشاركة  
في العممية السياسية في العراق عند التأسيس اال انو اصبح بعد ذلك في فترة العيد الممكي 
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ف( عنصرا مكمال ليذه اليوية وكذلك في العيد الجميوري االول )عيد قاسم واالخوين عار 
الوطنية من خالل اسياماتو  في النشاطات االخرى الفاعمة في المجتمع كاألدب والثقافة والفن 
والرياضة وغيرىا من النشاطات المجتمعية االخرى، الى جانب انتمائو لميوية الوطنية نتيجة 

في المظاىرات واالنتفاضات  احساسو  بالمسؤولية  والذي تجسد في مشاركاتو الفاعمة والكبيرة
 . 05الوطنية 
لذلك يحسب ىذا الموقف  لممكون الشيعي ؛ ألنو ساىم وبشكل كبير في المحافظة عمى        

اليوية العراقية، التي  كما اسمفنا  كانت قد فقدت ركنين اساسيين وىي في نشأتيا االولى مما 
اال ان ىذه المواقف وغيرىا من المواقف   أنبأ بعدم امكانية استمرارية ىذه اليوية في الصمود،

االخرى لممكونات العراقية االخرى  كانت سببًا في المحافظة عمى اليوية الوطنية في العراق  
 طيمة مراحل القرن العشرين .

في العيد الجميوري االول السيما في عيد حكم عبد الكريم قاسم   الوطنية اليوية شيدت       
يجة انتماء فئات وشرائح ميمة وواسعة من المجتمع العراقي الى ىذه اليوية  مرحمة توسع كبير نت

تمثمت بالعمال والفالحين والكادحين لتضاف الى الفئات االخرى من النخب المنتمية الى ىذه 
اليوية، وذلك بعد قيام الدولة بإلغاء االقطاع وتحرير ىذه الفئات الواسعة من سطوتو، االمر 

التي كانت حائاًل دون انتماء ىذه الفئات والشرائح الميمة الى اليوية الوطنية . الذي كسر القيود 
وعمى الرغم من مالحظاتنا عمى طريقة وصول قاسم الى السمطة والتي فتحت الباب لمعسكر في 
حكم العراق اال ان فترة حكمو تعد من اىم الفترات التي عاشت اليوية الوطنية العراقية في عزىا 

النجازات والمشاريع الوطنية التي قام بيا عبد الكريم قاسم والتي عززت اليوية العراقية ، نتيجة ا
 .06كثيرا 
اما فترة حكم االخوين عارف فكانت اليوية الوطنية متأرجحة ما بين حكم عبد السالم       

 عارف الذي كان اكثر فردية في الحكم مما انعكس عمى ابتعاد الشعب قمياًل عن ىذه اليوية
بسبب استيائو من حكمو وبين عبد الرحمن عارف الذي كان اكثر ديمقراطية وانفتاح من اخيو 
عبد السالم، االمر الذي افرز واقعا يمكن وصفو انو كان قد وفر بيئة مناسبة لفترة محدودة في 

 .07ان تعيش اليوية الوطنية في تألق السيما في عيد رئيس الوزراء االسبق عبد الرحمن البزاز 
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بدأت اليوية الوطنية في العراق بالتراجع ابان حكم حزب البعث بشكل اكثر واكثر حينما        
انتقل الحكم من الرئيس  احمد حسن البكر الذي كان اكثر اعتدااًل بالمقارنة مع نائبو وخمفو في 

التي حكمت  كرسي الرئاسة صدام حسين،  الذي يعد  نظام حكمو من اىم االنظمة الدكتاتورية
العراق طوال تاريخو المعاصر ، وبما انو نظام حكم دكتاتوري شمولي فانو سخر كل شيء 
لمصالحو الضيقة ولديمومة استمرار حكمو منيا اليوية الوطنية التي اختزل مسألة االنتماء الييا 

م عن نظام بتأييد حكمو، االمر الذي جعل اغمب العراقيين يبتعدون عن ىذه اليوية نتيجة ابتعادى
الحكم الدكتاتوري السابق بسبب االخطاء الكبيرة التي ارتكبيا بحق بمده وشعبو وبحق شعوب 

 .08المنطقة 
 على الهوية الوطنية وعلى الواقع العراقي 3002ثانيًا:  اثر تغيير عام 

 تجسد بتحول نظام 3002دخل العراق حياة جديدة أثر التغيير الكبير الذي طرأ عميو عام       
حكمو من فردي مستبد  وكونو سببًا رئيسًي في فقدان اليوية الوطنية العراقية الكثير من محتواىا 
الحقيقي الى نظام حكم كان المراد لو ان يكون نظامًا ديمقراطيًا محددا بضوابط ومحددات 

ان ديمقراطية، االمر الذي يسمح بامكانية استعادة العراقيين ىويتيم الوطنية من جديد ، اال 
رمت بظالليا عمى  3002تراكمات ذلك النظام وافرازات التغيير التي طرأت عمى البمد بعد عام 

تحقيق ىذا االمل في عودة ىذه اليوية، بل ان الذي حدث ىو العكس تمامًا عندما بدأت اليوية 
ا الوطنية العراقية تتشتت وتتقسم الى ىويات دينية وعرقية ومذىبية وحتى عشائرية اكثر تطرف

 .  09وانعزاال وتناحرا ووصمت الى درجة ىددت حياة ىذه اليوية وفقدانيا ربما الى زمن طويل 
اصبح ساسة مكون اساسي في ىذه اليوية وىو المكون الشيعي  يبحثون عن استرجاع      

حقوقيم التي يشعرون انيم فقدوىا طيمة العقود الماضية؛ لذلك جاءوا بمشاريع يعتقدون من 
م سيحفظون بيا ىويتيم المذىبية والوطنية الى جانب حقوقيم االخرى  تمثمت بكتابة خالليا اني

دستور، بمساعدة االطراف العراقية االخرى السيما الكرد، وكان دستورًا ديمقراطيًا يعطي لمعراقيين 
جميعًا الكثير من الحقوق والحريات اال انو ركز عمى مفردة "المكونات" اكثر من مفردة " 

نة" . وىذا االمر خطير ال ألنو ثٌبت ألول مرة في الدستور العراقي ، بل ألنو سمح ليذه المواط
المكونات بإعطاء األولوية ليا باالىتمام بيوياتيا االثنية والعرقية عمى حساب اليوية الوطنية 

 .30العراقية 
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ول مرة  في وضع الساسة الشيعة والكرد في ىذا الدستور ايضًا مفردة "االقاليم " أل       
الدستور العراقي منذ تأسيس الدولة نتيجة اعتقاد الساسة الشيعة اواًل ان تأسيس اقميم في الوسط 
والجنوب ىو صمام االمان ليم يحفظ ليم حقوقيم اكثر من الدولة ككل، في ظل وجود المخاوف 

 من امكانية عودة حزب البعث لمحكم من جديد  .
ن قبل الساسة الكرد  فيو من اجل تحقيق ىدفيم الموعود في اما سبب وضع ىذه المفردة م     

تأسيس دولة خاصة بيم تكون االقاليم بابا يحققون من خاللو ىذا اليدف ؛ لذلك قام الكرد 
في الدستور التي تقودىم في نياية المطاف الى  040بمساعدة الساسة الشيعة بوضع المادة 

قميميم في كردستان العراق ودولتيم المستقبمية التي ضم كركوك الغنية بالموارد الطبيعية الى ا
 . 30يحممون بتشكيميا عمى نظام قومي 

اما  سبب قيام ساسة الشيعة والكرد بوضع ىذه المفردات والفقرات في الدستور العراقي           
ا فيعود الى العقمية السياسية الضيقة ) الشيعية والكردية ( التي وضعت ىذه المفردات ؛ ألني

حينما كتبتيا لم تكتبيا بعقمية رجل دولة يحاول بناء دولتو بصورة عممية صحيحة وانما بعقمية 
المعارضة ومياميا المعروفة والمحددة  لمعمل السياسي المعارض الذي ال يمكنو ان ينسجم مع 

 مشروع بناء الدولة ؛ ألن ىؤالء الساسة كانوا حديثي عيد بالحكم وبناء الدول.
وجدنا مكونا اساسيا اخر في اليوية العراقية ىو المكون السني تبني ساستو اعتقادا  فيما      

يتمثل بانيم  كانوا قد فقدوا استحقاقيم )الطبيعي( بسبب ىذا التغيير؛ ليذا تبنوا مشاريع ومواقف 
حاولوا من خالليا بصورة او بأخرى اعادة ىذا االستحقاق المزمع ليم، منيا تكرارىم تجربة 

ون الشيعي في مرحمة تأسيس الدولة التي دفع ثمنيا غاليًا عندما اعمنوا وقاموا بمقاطعة المك
لنفس الحجة او الذريعة التي كان قد استخدميا الشيعة عند  3002العممية السياسة بعد عام 

التأسيس وىي عدم االعتراف بالعممية السياسية التي تجري في ظل وجود االحتالل االمريكي 
 ، نتيجة عدم استيعابيم ىذا التغيير .ىذه المرة

ترجمت ىذه المواقف من خالل ابتعاد الشارع السني عن اليوية الوطنية االم بشكل مفاجئ       
وسريع وعن مشروع بناء الدولة المركزي الذي كان السنة من اىم من مثمو من باقي مكونات 

دأوا يتأثرون  بمشروع االقاليم الذي تبناه البمد طيمة المراحل السابقة لمدولة العراقية، بل انيم ب
الكرد والشيعة عند التغيير حينما بداوا بالمطالبة بإقامة اقميم سني ذي صالحيات بعيدة عن 
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الحكم المركزي  ربما يكون بابًا الى التقسيم، وبالتالي يسيم في ضياع اليوية الوطنية العراقية 
33 . 

المكون الكردي فحاول استثمار ىذه التجربة الديمقراطية اما المكون االساسي الثالث وىو       
من اجل التخمص من الحكم المركزي وبناء مشروع يقوده في نياية المطاف الى االستقالل  من 
خالل تكريس مبدأ االقاليم  ليس إلقميم كردستان فقط وانما لباقي مناطق البمد ايضًا من اجل ان 

االمر الذي يسيم في االبتعاد عن الحكم المركزي الذي يعتقد يصبح العراق بمدا متعدد االقاليم 
الكرد انو كان السبب في مشاكميم طيمة العقود السابقة وبالتالي اضعاف ىذا الحكم  الذي يعني 

 اضعافا لميوية الوطنية.
استثمر الكرد ظروف البمد بعد التغيير لتطوير تجربتيم االمر الذي يدفع باتجاه تحقيق          

ليدف المنشود لدييم وىو اقامة دولتيم الموعودة عمى حساب الدولة العراقية وىويتيا التي بدورىا ا
اصبحت ىي الخاسر االكبر من عممية استفحال ىذه اليويات ومشاريعيا القاصرة والضيقة  التي 

 .32قادت البمد الى مشاكل وازمات كبيرة وخطيرة ىددت وجوده ووجود جميع مواطنيو 
تجدر االشارة الى االخطاء الكبيرة والخطيرة التي ارتكبتيا جميع مكونات الشعب العراقي         

بحق ىذا البمد وىويتو الوطنية كان االحتالل االمريكي قد ارتكب ما ىو اخطر واكبر منيا حينما 
ة قام بالدور االكبر الذي تمثل بتكريس ىذه اليويات تحت عنوانات المكونات في العممية السياسي

بدءا من وضعيا في الدستور العراقي ألول مرة مرورًا بحل مؤسسات الدولة  3002بعد عام
الرسمية السيما الجيش العراقي وبناء عممية سياسية مبنية عمى مبدأ المحاصصة والتوافق انتياًء  
بخروجو  من دون معالجة ىذا الواقع الذي افتعمو ىو وساىم في بقائو في حكم البمد عمى وفق 

ظام التوافق المذىبي والعرقي الذي اثبت انو بمثابة صمام االمان لمفساد وخراب البمد وبالتالي ن
ضياع اليوية الوطنية العراقية بسبب ىذا النظام ، الى جانب ذلك ال ننسى دور القوى االقميمية 

قية والعربية التي جعمت العراق ساحة لتصفية حساباتيا ، واالخطر ان جميع المكونات العرا
 . 34كانت قد اصبحت اداة ليذه التصفيات 

 الى السعي سابقاً  االخطاء ىذه ارتكبت التي القوى جميع عمى ينبغي  تقدم ما ضوء في       
 ليذا االمان صمام تمثل بوصفيا ثانياً  جديد من الوطنية اليوية عن والبحث اوالً  تكرارىا عدم
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  التي والدولية االقميمية السياسية بالتناقضات مميئة منطقة في القدر وضعو الذي وشعبو البمد
 .الوطنية اليوية ضياع واسيمت في انعكست
ونخمص الى ان جميع القوى العراقية الصغيرة والكبيرة عمييا ان تستوعب الدرس جيدًا، وان       

تحاول تغميب اليوية الوطنية العراقية عمى جميع اليويات االخرى لضمان مرحمة تختمف عن 
قاتيا نتيجة حجم الدمار والخسائر الذي اصاب جميع مكونات الشعب العراقي وامكانية ساب

معالجة ىذا الدمار والخراب من قبل ىذه القوى التي تبدو وكأنما بدأت تتراجع عن مشاريعيا 
وبرامجيا السابقة حتى ولو بشكل خفي وبطئ حينما بدأت ىذه القوى الكبيرة في ىذه االيام 

داخل كتميا تحمل عناوين تمثل اليوية الوطنية العراقية كالمدنية والميبرالية  بتأسيس كيانات
 والوطنية واالحزاب العابرة لمطائفية. 

الى جانب ذلك اخذت القوى االخرى المعارضة لمشاريع الكتل الكبيرة تبرز بشكل افضل      
نيا ىي االخرى لم تعمل بشكل من السابق كالتيارات المدنية واالجتماعية والعممانية التي نعتقد ا

يوازي حجم التحديات التي واجيت البمد وىويتو الوطنية خصوصًا وان البيئة مناسبة تسمح بذلك 
 في ظل وجود االخطاء الكارثية التي ارتكبتيا الكتل الكبيرة .

 
 االستنتاجات

  عدة: وتوصيات استنتاجات الى توصمنا العراقية الوطنية اليوية ضوء ماتقدم بموضوع في      
 الى تعود انيا بل 3002 عام بعد ما مرحمة وليدة العراقية الوطنية اليوية مشاكل تكن لم -

 وتطورات ارىاصات من تالىا وما العراقية الدولة لتأسيس السابقة المراحل تراكمات
 من المراحل تمك جميع مراجعة ينبغي ليذا اليوية؛ تمك عمى خطير وبشكل اثرت

 الصعب بواقعيا والنيوض الوطنية اليوية مشاكل معالجة من كننتم حتى االساس
 . الحاضر الوقت في تعيشو الذي

ارتبطت ديمومة اليوية الوطنية في العراق وتطورىا بطبيعة نظام الذي حكم ىذا البمد  -
ومشروعو في بناء الدولة، فكمما كان نظام الحكم فيو ديمقراطيًا او يمتمك رؤية بناء 

الحديث كمما انعكس في المحافظة عمى اليوية الوطنية وتطورىا، وقد دولة بمفيوميا 
توج ىذا االمر في مرحمة الحكم الممكي السيما في عيد الممك فيصل االول وكذلك 
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في عيد  رئيس الوزراء االسبق عبد الكريم قاسم ، وكمما كان نظام الحكم فرديا 
حساب  بناء مشروع دولة  شموليا او فئويا يعطي األولوية لمصالحو الضيقة عمى

حقيقي كمما شيدت اليوية الوطنية تراجعَا يصل في وقت من االوقات الى حد 
الضياع، وقد تجسد ذلك في عيد نظام صدام حسين الدكتاتوري الذي اختزل االنتماء 

التي  3002ليذه اليوية بمسألة تأييد حكمو الفردي وكذلك في مرحمة ما بعد عام 
ة الوطنية العراقية نفسيا بسبب طبيعة النظام القائم عمى مبدأ كادت ان تفقد اليوي

 المحاصصة المذىبية والعرقية وتغميب ىويات فئوية عمى حساب اليوية الوطنية .
اثبت التمسك وتفضيل اليويات الفرعية عمى حساب اليوية الوطنية االم عدم نجاحو  -

ألنو اصبح اداة لمتفرقة  وفعاليتو في بمد متعدد االعراق واالديان مثل العراق؛ 
والتطرف قادت البمد الى مشاكل وازمات كادت ان تعصف بكيان ىذا البمد وشعبو ؛ 
لذلك يجب ترك كل تمك اليويات والمسميات والتمسك باليوية الوطنية العراقية 

 بوصفيا صمام االمان والجامع لكل ىذه اليويات .

مشاكل اليوية الوطنية السيما بعد عام تعد مؤسسات الدولة وقوانينيا احدى اىم اسباب  -
يأتي في مقدمتيا الدستور العراقي نفسو الذي وردت فيو الكثير من مفردة  3002

"المكونات" عمى حساب مفردة "المواطنة" االمر الذي يعطي اىمية لميويات الفرعية 
عمى حساب اليوية الوطنية ؛ لذلك يجب اضافة تعديالت عمى ىذا الدستور تؤكد 

روح المواطنة عند العراقيين جميعا واالبتعاد عن المسميات االخرى، وينطبق ىذا  عمى
االمر تماما عمى مؤسسات الدولة وقوانينيا منيا اضافة قوانين تجرم كل من يعمل 

 لحساب ىوية معينة او اشاعة الكراىية عمى حساب اليويات االخرى .

ذلك في استقرار الشعوب ورفاىيتيا  ألىمية التعميم في تعزيز اليوية الوطنية ومساىمة -
ينبغي استثمار التعميم في العراق جيدا بما يتالءم  ومعالجة مشاكل اليوية الوطنية 
العراقية من خالل وضع برامج ومفردات في مناىج الدراسة تؤكد عمى اىمية التسامح 

وصفيا واالخوة بين جميع افراد الشعب الواحد وتدعو الى التمسك باليوية الوطنية ب
 الجامع الوحيد لكل اليويات العراقية االخرى  وقراءة تجارب االمم الناجحة.
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 قلق االمتحان لدى طلبة اجلامعة
 

 م.د. زيٌت عبد الوحطي راشد                                                           

 الجاهعت الوطتٌصريت / كليت التربيت األضاضيت                                               

 ممخص البحث
استخدمت الباحثةة و ، ان لدى طمبة الجامعةالتعرف عمى قمق االمتحهدف البحث الحالي ي

طالةةةب وطالبةةةة تةةةم اختيةةةارام بالطري ةةةة العلةةةوا ية الطب يةةةة ل قسةةةام العمميةةةة ( 241عينةةةة حجمهةةةا  
، وتةةم اسةةتخدام ايسةةاليب اةح ةةا ية وتكونةةت اداة البحةةث مةةن م يةةاس قمةةق االمتحةةان، واالنسةةانية
واالختبةار  تبةاط بيرسةون ومعادلةة الراكرونبةاخاالختبار التا ي لعينتةين مسةت متين ومعامةل ار اآلتية: 

وجةةود قمةةق االمتحةةان لةةدى الطمبةةة، و ةةي  ةةو  ، ، وقةةد تو ةةمت الباحثةةة  لةةى التةةا ي لعينةةة واحةةدة
 .النتا ج خم ت الباحثة الى عدد من التو يات والم ترحات

 
 

Abstract 
           Current search targeted a known test anxiety and among 

university students, the researcher used a sample size of 152 students 

were chosen randomly class scientific and humanitarian sections of the 

way, and formed Odata search of the Standart concern Alamthani, was 

the use of statistical methods the following: test Altaia for two 

independent samples and the Pearson coefficient equation Alvakronbach 

and testing Altaia for one sample, and has reached a researcher test  

anxiety this means that the lower the rose test anxiety among students 

and in the light of the results concluded the researcher to a number of 

recommendations and proposals. 
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 الفصل األول
 التعريف بالبحث

 ىمية البحث والحاجة اليوأ
باعةةداد الرةةرد  تهةةتمتعتبةةر الجامعةةة قمةةة الهةةرم  ةةي السةةمم التعميمةةي  ةةي جميةة  البمةةدان كونهةةا       

ية والعممية واالنتاجية وقيادة مسةيرة النهةوض  ةي اي بمةد مةن ال ادر عمى النهوض بالمهمات العمم
بمدان العالم ،اذ ي اس تطور البمدان بما تمتمكه من مؤسسات لمتعميم العالي ونوعية الخريجين  ةي 
التخ  ةةات المختمرةةة وال تتوقةةف مهمةةة التعمةةيم العةةالي عمةةى تخةةريج د عةةات مةةن الطمبةةة سةةنويا بةةل 

لةةذلك ت ةة  عمةةى مؤسسةةات التعمةةيم   ةةروريا م زمةةا لمهةةدف االول،ان البحةةث العممةةي يكةةون ر ي ةةا 
العةةةالي المسةةةؤولية العمميةةةة واالنسةةةانية والتربويةةةة واالجتماعيةةةة النهةةةا الركيةةةزة االساسةةةية  ةةةي التعمةةةيم 
العةةالي والبحةةث العممةةةي متمثمةةة  ةةي لةةةريحة الطمبةةة الراعمةةة والمهمةةةة  يهةةا ومةةن انةةةا تتةة تى ااميةةةة 

ملةةةك تهم الدراسةةةية لمو ةةةول الةةةى الحمةةةول الناجعةةةة التةةةي تسةةةاام  ةةةي دراسةةةة او ةةةاعهم التربويةةةة و 
 خرض ال عوبات التي يواجهونها ،وبذلك نمحق ركب الت دم.

 

قةةةد الحظةةةت الباحثةةةة خةةة ل عممهةةةا  ةةةي ميةةةدان التعمةةةيم الجةةةامعي، ان الكثيةةةر مةةةن الطمبةةةة 
يةؤثر قةد مةق ممةا يواجهون  عوبات  ي استرجاع المادة اثنا  االمتحان م حوبا ذلك بةالتوتر وال 

 ,Culler and Holon)ذلةةك بلةةكل سةةمبي عمةةى ادا هةةم، واةةذا مااكدتةةه دراسةةة كةةولر واةةوالن 
1989,65). 

 

غير معتادة بسبب توق  الرلل  يها او ل عف  قد ي احب ال مق ردود  عل نرسية وجسمية      
واةةذا مةةا يجعةةل الث ةةة بةةالنرس او الخةةوف مةةن ردود  عةةل االاةةل او الرغبةةة بةةالتروق عمةةى االخةةرين، 

الطالةةب امةةام موقةةف  ةةعب يتحةةدى امكانياتةةه وقدراتةةه، واةةو غيةةر قةةادر عمةةى اجتيةةاز  او مواجهتةةه 
  (.2: 1002 قبق، 

 

 :اىداف البحث
 :التعرف عمى يهدف البحث الحالي     

 مستوى قمق االمتحان لدى طمبة الجامعة.  -2
 اناث(.-كور ذالنوع مستوى قمق االمتحان لطمبة الجامعة حسب متغير  -1
 انساني(.–التخ ص  عممي  مستوى قمق االمتحان لطمبة الجامعة حسب متغير -2
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بطمبةة الجامعةه المستن ةرية /كميةة التربيةة االساسةية/ االقسةام  يتحةدد البحةث الحةالي حدود البحث:
 (.1027-1026العممية واالنسانية  يها لمعام الدراسي  

 
 تحديد المصطمحات:

 قمق االمتحان
 :كل من يعرفو    
 
*Spiel Berger, 1980:  

او حالة انرعالية مؤقتة سببها  دراك المواقف الت ويمية عمى انها مواقف تهديدية لملخ ةية   
م حوبة بتوتر وتحرز وحدة انرعالية وانرعاالت ع مية تتداخل م  التركيز المطموب  ي االمتحان 

 ,Spiel Berger  مواقةةف االمتحةةةانالةةذي يةةؤثر سةةمبا عمةةى المهةةةام الع ميةةة والمعر يةةة  ةةي 
1980:1.) 

  :6002* الجبوري 
او الحالة التةي ي ةل اليهةا الطالةب نتيجةة الزيةادة  ةي التةوتر والخةوف مةن االمتحانةات ومةا   

              ي احب اذ  الحالة من ا طراب لديه  ي النواحي المعر ية والنرسية والرسةيولوجية واالجتماعيةة. 
 (.20: 1005 الجبوري، 

: اسةتجابة انرعاليةة مؤقتةة ناجمةة عةن  ةغط االمتحةان ومرتبطةة بةه زمنيةا و يةه التعريف النظرري*
ينلة  لةعور بةالتوتر والخةوف مةن مواجهةة االمتحةان والرسةوب  يةه، وقةد يةؤثر ذلةك عمةى العمميةات 

 الع مية سمبا او ايجابا.
عمةى م يةاس  جاباتةهخة ل ا التي يح ةل عميهةا الطالةب مةن الكمية او الدرجةالتعريف االجرائي: 

 خ ل مدة محددة.قمق االمتحان 
 

 الفصل الثاًي
  اطار الٌظري

 (:Test Anxietyقمق االمتحان )
ان ظاارة ال مق باتت من ايمور ال  تة ل نتبا   ي وقتنا الحا ر، نتيجة االن  ب 

اارة، لكن اثار  الح اري الذي طال معظم جوانب حياتنا، وان كان لم مق احيانا اثاٌر غير ظ
تظهر بو وح عمى الت ر ات والنتا ج،  ري ع ر غمبت عميه السرعة، و ارت اي سمته 
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المميزة  ار الجمي  يسعى  لى الو ول  لى اد ه وغايته، كل حسب عممه ومهنته و ي النهاية 
 (.21:1003الجمي  قمق  عبد الغرور، 

ك ن يكون بسبب الخوف او  رغم اخت ف اسباب ال مق الذي يزامن امتحانات الطمبة
النجاح اويسباب دراسية مثل سو  تنظيم المادة والتعامل معها بلكل سطحي، مما يؤدي الى 
 عف  ي حرظها او االنزعاج والخوف يسباب غير معرو ة او تعرض الطالب لممواقف 

ه والت ارب الجيالة من ناحية اخرى اال ان الباحثين والمربين يرسرونه ويعر ونه بكثير من اللب
 (.56:1007 محمد، 

يتعرض معظم اال راد الى مواقف قمق االمتحان، اال ان المختمف  ي االمر او ردود 
الرعل لكل منهم،  البعض يدرك عمى انه ادف ت ويمي ويلعرون ب نه من المهم ان يكونوا قد 

الت ويم المختمرة  احسنوا االدا   ي المواقف، ين حياتهم ستت ثر بما يح مون عميه من نتا ج  ي
 (.113:1006 عبد الكريم، 
قمق االمتحان بانه سمة لخ ية تتمثل  ي نمطين   Spielbergerيرى سبيمبيرجر   

اما االنزعاج واالنرعالية، ويتمثل االنزعاج بانه ااتمام معر ي يتمثل  ي الخوف من الرلل بينما 
ويمثل اذين المكونين ابرز عنا ر  ترسر االنرعالية بردود ا عال الجهاز الع بي االوتونومي

 (.106: 1002 الدااري،                  قمق االمتحان 
  د تو موا الى راي مراد ، ان  Sarason and Mandlerاما سارلسون وماندلر 

الط ب  ي االمتحان قد يبدون دا   االنجاز  يحسننون االدا  ويح  ون نتا ج جيدة  ي الت ويم، 
ال مق  تعرقل بذلك ادا هم عمى االختبار بنتيجة سي ة بح ولهم عمى درجات اويظهرون دوا   

 (.226: 2887متدنية  ي االمتحان  ال ريطي،
وقد ازداد االاتمام بدراسة ال مق  ي السنوات االخيرة، حيث ازدادت مسببات ال مق وال غوط 

دا ها  ي مختمف الكبيرة التي يتعرض لها االنسان المعا ر، وقد انعكس ذلك سمبا عمى ا
 (.  27: 1002المجاالت ومنها التربوية  ي االنجاز والتح يل الدراسي  الدااري، 

 

 القمق عند اصحاب نظرية التحميل النفسي:
يرسر ا حاب النظرية ال مق ب نه تهديد متوا ل ينذر بالخطر   د ارجعه   رويد(  لى التهديدات 

. اما  ادلر(   د ذاب  لى ان ال مق راج   لى ملاعر المتزايدة التي تزيد من لعور الررد بالخطر
الن ص وع دته، الذي تحدد  ن ا  ه الجسمية او الع مية او االجتماعية سوا  كانت ح ي ية او 
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وامية،  ذ اّن ع دة الن ص التي يلعر بها الررد احيانا قد تكون وامية وغير ح ي ية  ال ريطي، 
212:2887.) 

ر الى ان ادف اةنسان او التروق عمى غير  وحين يرلل اما الررنسي  ادلر(  يلي
يلعر بال مق. بينما تؤكد  كارين اورني( انه ال يمكن ادراك طبيعة ال مق دون  هم الظروف 

ال تولي العوامل االجتماعية ايامية التي    رويد( نظرية  االجتماعية التي ينل   يها الررد، لذلك
 (. 72:1001 عمو،             تستح ها 
 

 القمق عند السموكيين:
يلير السموكيون ان ال مق او سموك متعمم من البي ة التي يعيش  يها الررد حيث يرى 

ان ال مق ناجم عن الارة الخطر التي ترد من المثير اللرطي لياخذ    Pavlov, 1938با موف
 Watsonاما واطسون ردة الرعل نرسها التي نتجت ساب ا بالتاثير الح ي ي من المثير الطبيعي، 

 .(68-67: 2878 انه يرى ان ال مق او خوف مرتبط بالتاريخ  العيسوي، 
 

 القمق عند االنسانيين: 
يرى ا حاب اذ  النظرية ان اةنسان كا ٌن بلرٌي متميٌز و ريٌد له خ ا  ه االيجابية          

 يق الذات، واالنرتاح عمى كاةرادة، وحرية االختيار، والمبادئ، والتم ا ية والمسؤولية، وتح
الخبرة،واام مايميز الررد عند ا حاب اذا المذاب او سعي الررد اليجاد ادف لحياته وان 
تعذر ذلك سيكون  ريسة ال مق، كما الارو الى دراسة اال راد االسويا  وليس الع ابيين او 

لتطابق بين الذات ( وقد اكد  روجرز( ب ن ال مق ينل  من عدم ا12:1000الذاانيين العكايلي،
ن اللخص يكون سي  التوا ق او يكون معر ًا لم مق والتهديد ومن ثم يسمك سموكًا  والخبرة، وا 

 (.241: 2876  الح،  دا عيًا اي ان الررد يعايش ال مق حين يواجه حدثًا يهدد بنية ذاته
 
 

 دراضاث ضابقت:

 :1981Benjamin and Others*دراسة 
 معالجة المعمومات(( ))قمق االمتحان والعجز في

وقد استهد ت التعرف عمى الع قة بين قمق االمتحان والعجز  ي  2872اجريت عام 
 Labret andمعالجة المعمومات واسترجاعها وقد استخدم الباحثون استبانه قمق االختبار لة  

Morris  ن قسم ( طالبًا وطالبة من السنتين الثانية والثالثة م235(. وتكونت عينة البحث من
 عمم النرس  ي جامعة ميليغان.
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وقسمت العينة  لى ث ث   ات تبعًا الستجاباتهم عمى قمق االختبار واي   ة قمق 
االمتحان المرتر  و  ة قمق االمتحان المتوسط و  ة قمق االمتحان المنخرض. واظهرت الدراسة 

مة  ترميز المعمومات ان عممية خزن المعمومات تتطمب مراحل متعددة قبل استرجاعها واي مرح
وتنظيمها وخزنها ثم استرجاعها( عند الحاجة وان العجز  ي ادا  الطمبة الذين يعانون من قمق 
االمتحان المرتر  يعود  لى ملك ت يواجهها اؤال  الطمبة  ي عممية االستيعاب والخزن سوا  

والتي يكون سببها ال مق اكانت  ي مرحمة الترميز ام التنظيم او التخزين او حتى  ي االسترجاع 
المرتر ، وقد اظهر الطمبة ذوي ال مق المرتر  ادا  متدنيًا عمى ايس مة من نوع  الم الية( وذلك 

  الحتياجها  لى نلاط استرجاعي اكثر من مما تحتاجه ايس مة  المو وعية(
Benjamin.1981:6).( . 

 :4991*دراسة صالح 
راسي والجنس والعمر لدى طمبة المدارس الثانوية في ))قمق االمتحان وعالقتو بالتحصيل الد

 محافظة الزرقاء((
لمتعرف عمى ع قة قمق االمتحان ببعض  2883اد ت الدراسة التي اجريت عام  

المتغيرات  كالتح يل الدراسي والجنس والعمر( لدى طمبة المدارس الثانوية وتكونت عينة 
  ظة الزرقا .( طالبًا وطالبة من مدارس محا884البحث من  

(   رة وقد 40واعد الباحث م ياس قمق االمتحان الذي تكون  ي  ورته النها ية من  
الدراسة ان مستوى قمق االمتحان يتناسب عكسيًا م  مستوى التح يل وان اةناث  تو مت

يتميزن بدرجة اعمى  ي قمق االمتحان من الذكور، واظهرت اي ًا ان مستوى قمق االمتحان عند 
ال ف الثاني الثانوي يزيد بداللة  ح ا ية عن مستوى قمق االمتحان لم روف الساب ة طمبة 

 (.2883 عبد الرحمن،
 

 اإلفادة من الدراسات السابقة 

 أعطاء صورة واضحت عن البحث وطريقت أعداده . -1

 خطواث بناء األداة . -2

 اختيار الوسائل اإلحصائيت المناسبت . -3

 كيفيت عرض النتائج وتفسيرها . -4
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 لفصل الثالث ا

 اجراءاث البحث

 مجتمع البحث:
مل مجتم  البحث الحالي عمى طمبة كمية التربية ايساسية  ي جمي  ايقسام العممية يل     

  .( اناث44٢١1( ذكور و 44264( بواق   6٩49٢واالنسانية وقد بمغ عددام  
 عينة البحث:

لبة موزعين عمى اربعة اقسام تم ( طالب وطا 241ت لرت عينة البحث الحالي من            
ل قسام العممية واةنسانية ،بواق     ة ذات التوزي  المتساوييارام بالطري ة العلوا ية الطب ياخت
 ( يو ح ذلك.2( طالبا وطالبة لكل من متغيري الجنس والتخ ص ،والجدول   65

 ( عينة البحث4جدول )
 القسم ذكور اناث المجموع
 الحاسبات 28 28 27
 العموم 28 28 27
 رياض األطفال ةةة 27 27
 االرشاد 27 _ 27
 المجموع 65 65 241

 
 البحث:ة أدا
 مقياس قمق األمتحان: 

مرهوم قمق ة والم اييس ذات الع قة بالباحثة عمى االدبيات وايطر النظريبعد اط ع       
( ولكل   رة 2  رة  ممحق (20حيث ت لف ب ورته ايولية من   االمتحان قامت ببنا  الم ياس،

، وقد تم استخراج ال دق (( بدا ل اي  اوا ق بلدة، اوا ق غالبا، اوا ق، اوا ق نادرا، الاوا ق4 
الظااري و دق البنا  لر رات الم ياس وبهما تم اةب ا  عمى جمي  الر رات وحسب ثبات 

 (.0و76الم ياس باستخدام معادلة الراكرومباخ حيث بمغ  
 

 ستطالعي:التطبيق اال
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( 30بعد ان اي ت الباحثة اداة البحث تم اجرا  التطبيق االستط عي عمى عينة بمغت         
طالبًا وطالبة لمتح ق من و وح التعميمات وقد تبين ان جمي  الر رات وا حة ومرهومة بالنسبة 

 لممستجيبين.
 

 تحميل الفقرات:
 تحميل الر رات ب سموبين اما: تم     

 
 التمييزية: حساب القوة

تحتاج عممية تحميل الر رات الى عينة يتناسب حجمها وعدد الر رات المراد تحميمها         
( الى ان الحد ايدنى المسموح به او خمسة ا راد لكل   رة Nunnaly,1970وتلير ننمي  

 Nunnaly,1970:215  04( وقد اظهرت النتا ج ان جمي  الر رات مميزة عند مستوى داللة ).
 ( طالبا وطالبة.100( يو ح ذلك عمما ان عينة التحميل االح ا ي قد بمغ  1والجدول  

 ( القوة التمييزية لمقياس قمق األمتحان6الجدول )
القيمة التائية 
 المحسوبة

 ت المجموعة العميا المجموعة الدنيا
 المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

6.508 1.238 2.703 1.155 4.203 1 
7.013 1.207 2.777 0.974 4.259 2 
5.414 1.283 2.778 1.090 4.018 3 
6.760 1.238 2.777 0.964 4.222 4 
5.335 1.370 2.518 1.298 4.888 5 
3.959 1.280 2.277 1.337 4.777 6 
7.155 1.198 2.814 0.967 4.314 7 
9.114 1.098 2.333 1.010 4.185 8 
10.115 1.014 2.629 0.862 4.463 9 
9.509 1.265 2.148 0.984 4.222 10 
6.211 1.360 3.129 0.841 4.481 11 
5.740 1.404 2.629 1.090 4.018 12 
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9.013 1.088 2.148 1.046 4.000 13 
7.986 1.143 2.444 1.046 4.129 14 
5.798 1.328 2.518 1.082 3.870 15 
3.767 1.340 2.296 1.041 4.166 16 
7.253 1.253 2.703 0.955 4.259 17 
7.397 1.382 2.555 0.877 4.203 18 
7.191 1.234 2.251 0.842 4.314 19 
8.212 1.267 2.425 0.933 4.185 20 
8.087 1.238 2.555 0.983 4.296 21 
6.671 1.233 2.629 1.099 4.129 11 
6.713 1.369 2.463 1.045 4.037 23 
7.650 1.244 2.129 1.116 3.870 24 
11.329 1.101 2.351 0.793 4.444 25 
10.484 1.065 2.185 0.970 4.240 26 
11.346 1.189 1.981 0.951 4.333 27 
5.897 1.294 2.203 1.217 3.629 28 
8.108 1.248 2.370 0.937 4.092 29 
6.906 1.349 3.092 0.693 4.518 30 

 )4.92ساوي )( ت402.( وبدرجة حرية )0٢القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة )
 

 عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لمقياس قمق االمتحان:أسموب 
يمجا الباحثون الي اذا ايسموب لمعر ة  ذا كانت كل   رة من   رات الم ياس تسير  ي      

يعد اذا ايسموب من ادق الوسا ل المعتمدة  ي المسار نرسه الذي يسير  يه الم ياس لذلك 
( وقد استخدمت الباحثة اذا 84:2870حساب ايتساق الداخمي لر رات الم ياس  عيسوي، 

( والجدول 0004ايسموب يستخراج معام ت االرتباط وات ح ان جميعها دالة عند مستوى  
 ( يو ح ذلك.2 
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 الكمية لمقياس قمق األمتحان( عالقة درجة الفقرة بالدرجة ٩الجدول )
معامل 
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

معامل  رقم الفقرة
 االرتباط

 رقم الفقرة

0.513 21 0.505 11 0.451 2 
0.523 22 0.507 12 0.452 1 
0.525 23 0.588 13 0.403 2 
0.523 24 0.484 14 0.461 3 
0.648 25 0.415 15 0.469 4 
0.600 26 0.437 16 0.350 5 
0.650 27 0.476 17 0.487 6 
0.468 28 0.447 18 0.563 7 
0.521 29 0.493 19 0.602 8 
0.570 30 0.550 20 0.601 20 

 (.0.4٩9( يساوي )491.( وبدرجة حرية )0٢قيمة معامل االرتباط الحرجة عند مستوى داللة )
 الخصائص السيكومترية لممقياس:

( عمى مجموعة 1 دق الظااري من خ ل عرض الم ياس  ممحق اعتمدت الباحثة ال: الصدق
( و ي  و  ارا هم تم اةب ا  عمى جمي  الر رات التي ح مت عمى نسبة 2من الخبرا  ممحق

%(، اما مؤلر  دق البنا    د تم الح ول عميه من خ ل اسموب االرتباطات 74اتراق  
 الذي ذكر ساب ا. ال وة التمييزية وع قة الر رة بالدرجة الكمية( 

 
 صدق البناء:

مرهوم نرسي معين  ي  د به مدى قدرة قياس الم ياس النرسي لتكوين  ر ي او     
( ويعد االتساق الداخمي او التجانس الداخمي من المؤلرات االح ا ية التي 87:2883 ربي ،

اس السمة يمكن ان تكلف عمى  دق البنا  الذي يتمثل  ي قوة االرتباطات بين الر رات ل ي
 Anastasi,1979:265) ،يز يوقد تم  التح ق من ذلك بالتحميل االح ا ي لمر رات   التم

 ع قة الر رة بالدرجة الكمية(.    واسموب 
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 (0و76استخدمت معادلة الراكروباخ ل ياس ايتساق الداخمي لمم ياس وقد بمغت قيمتها  الثبات: 
  الب وطالبة.( ط50بعد ان طبق الم ياس عمى عينة بمغت  

 
، هاستخراج الخ ا ص السيكومترية لالبحث و  ةادامن الباحثة  انتهتبعد ان : التطبيق النيائي

( طالب وطالبة من كمية التربية ايساسية 241عمى عينة البحث البالغ عدداا   الم ياس طبق
  ( .7102-7102أثناء انفصم اندراسي األول نهعاو اندراسي ) الجامعة المستن رية\
 
 لوسائل اإلحصائية:ا

 ( كما ي تي:SPSSاعتمدت الباحثة الوسا ل اةح ا ية باالستعانة بالح يبة اةح ا ية      
واختبار داللة الرروق  ستخراج ال وة التمييزية لمم ياساالختبار التا ي لعينتين مست ميتين ال_2

 والتخ ص. النوعو ق متغيري 
 . لمم ياساط درجة الر رة بالدرجة الكمية _ معامل االرتباط بيرسون لحساب ارتب1
 .ثبات الم ياسلايتساق الداخمي  _ معادلة الرا كرومباخ يستخراج2
_ االختبار التا ي لعينة واحدة يختبار داللة الرروق بين متوسطي استجابات ا راد العينة 3

 . لمم ياسوالمتوسط الرر ي 
 

 الفصل الرابع 
 عرض الٌتائج وهٌاقشتها

 

التعرف عمى مستوى قمق ايمتحان لدى طمبة الجامعة، ولتح يق اذا الهدف  ف األول:اليد
(  ي حين كانت 5.820استعمل االختيار التا ي لعينة واحدة وقد بمغت ال يمة التا ية المحسوبة  

(، واذا يعني ن ا راد العينة 242( وبدرجة حرية  0.04( عند مستوى  2.85ال يمة الجدولية  
 ( يو ح ذلك.3قمق امتحاني والجدول  تعاني من 

 ( 1جدول  )
 قمق األمتحان لطمبة الجامعة القيمة التائية لمتغير

 
 

مستوى  المتوسط  ال يمة التا ية االنحراف  المتوسط   العدد
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 الداللة
0.04 

 المحسوبة الجدولية
 

 الحسابي المعياري الرر ي

 241 102.046 21.49 80 6.910 1.96 دال 
 (4.92( تساوي )4٢4( وبدرجة حرية )0.0٢التائية الجدولية عند مستوى داللة )القيمة 
       

تعددت اسباب ال مق الذي يزامن االمتحانات ك ن يكون بسبب الخوف من الرسوب         
والسعي لمنجاح او يسباب دراسية سي ة مثل سو  تنظيم المادة وسو  ترميزاا ا وحرظها والتعامل 

حي او يسباب نرسية كاللعور بعدم الث ة بالنرس او  يق وقت االمتحان معها بلكل سط
ومبالغة وسا ل االع م  ي خمق الذعر والخوف ايام االمتحانات واةقامة الجبرية بالمنزل او 
السهر اكثر من ال زم مما يؤدي الى االرااق اللديد واالخراق باالمتحان باليوم التالي، او 

 (.(Benjamin and Others,1981وتترق اذ  النتيجة م  دراسة  يسباب غير معرو ة، 
، ولتح يق ذلك النوعالتعرف عمى مستوى ال مق لدى طمبة الجامعة حسب متغير اليدف الثاني: 

( واي -2.37استعمل االختيار التا ي لعينتين مست متين، حيث بمغت ال يمة التا ية المحسوبة  
 ( يو ح ذلك.4( والجدول  2.85ت  اقل من ال يمة الجدولية التي كان

 

 (٢جدول )
 النوعمعامل االرتباط لداللة الفروق لمتغير قمق األمتحان وفق متغير 

مستوى 
 الداللة
0.04 

المتوسط  القيمة التائية
 الفرضي

 الجنس العدد المتوسطات االنحرافات

 الجدولية المحسوبة

 ذكور 65 88.36 12.26 80 2.85 -2. 37 دال
 اناث 65 203.33 12.33

 (4.92( تساوي )4٢0( وبدرجة حرية )0.٢القيمة التائية الجدولية عند مستوى )
      

يعني ذلك انه التوجد  روق بين الذكور واالناث عمى م ياس قمق االمتحان، وتترق اذ         
 .(2883، الحالنتيجة م  دراسة  

 
تحان لدى طمبة الجامعة حسب متغير التخ ص التعرف عمى مستوى قمق االم اليدف الثالث:

انساني( ولمعر ة داللة الرروق استعمل االختبار التا ي لعينتين مست متين وقد بمغت - عممي
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(، مما يدل 2.85.( واي قيمة اقل من ال يمة الجدولية البالغة  240ال يمة التا ية المحسوبة  
 ( يو ح ذلك.5نساني( والجدول  ا-عمى انه التوجد  روق و  ا لمتغير التخ ص  عممي

 
 (  2الجدول ) 

 معامل االرتباط لداللة الفروق لمتغير قمق االمتحان وفق متغير التخصص
مستوى 
 الداللة
0.04 

المتوسط  القيمة التائية
 يالفرض

 التخصص العدد المتوسطات االنحرافات

 المحسوبة الجدولية

 يعمم 65 201.54 11.05 80 0.350 1.96 دال
 انساني 65 202.32 12.01

 ( 4.92( تساوي )4٢0( وبدرجة حرية )0.٢لقيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة )ا
 

يعود السبب  ي ذلك الى تعرض الذكور واالناث الى نرس الظروف الدراسية والظروف      
 .(2883، الحالبي ية لذلك لم تظهر  روق بينهما، وتترق اذ  النتيجة م  دراسة  

 
 

 التوصيات:
 و ي  و  النتا ج تو ي الباحثة باالتي:   
تدريب الطمبة عمى تنظيم اوقاتهم الدراسية وجدولة ايام االسبوع لممذاكرة واالسترخا  والتر يه  -

 والموازنة بينها.
 تدريب الطمبة عمى اساليب االستذكار السميمة والمتعددة لمح ول عمى نتا ج امتحانية ا  ل. -
 واالال ووسا ل االع م ايام االمتحانات. الجامعةخريف حدة التوتر من جانب ت -
 

 المقترحات:
 اجرا  دراسة مماثمة عمى طمبة االعدادية والمتوسطة واالبتدا ية. -
 اجرا  دراسة تطورية ل مق االمتحان  ي المراحل الدراسية جميعها. -
بعض المتغيرات مثل  الذكا ، التنل ة اجرا  دراسة اليجاد الع قة بين قمق االمتحان و  -

 االجتماعية، مستوى الطموح(.
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 القطن :                     الجٌص: كليت التربيت امضاضيت

 

 عسيسي )عسيستي( الطالب )الطالبت(...................

يتضمن ىذه االختبار مجموعة من العبارات حول ما تفكر بو أو تشعر بو في مواقف معينة عمما بان مشاعر كل انسان تختمف                  
جابات خاطئة الن كل إجابة تعبر عن مشاعرك وأحاسيسك الخاصة. عممًا عن مشاعر األخر، لذا فانو ليس ىناك إجابات صحيحة وا  

أن المعمومات التي تجمع عن استجاباتك ليذا االختبار ما ىي إال ألغراض التشخيص الذاتي والبحث العممي وال يطمع عييا أحد سوى 
لذي تشعر انو يمثل مشاعرك وأحاسيسك ( في المكان ا√الباحثة. اقرأ )اقرئي( كل عبارة من العبارات وضع) وضعي( إشارة )

 الحقيقية.

 
 ت

اوافق  الفقرات
 بشدة

اوافق 
 غالبا

اوافق  اوافق
 نادرا

ال 
 اوافق

      أخاف من الفشل في أدائي االمتحان لحظة تحديده.  1
      اشعر بالتوتر الشديد اثناء االمتحان. 2
      عندما اراجع ليمة االمتحان اشعر انني نسيت كل شيء. 3
      تفكيري في درجاتي في المادة يتدخل في أدائي عمى االختبارات. 4
اشعر بالقمق الشديد عند استعدادي لمنوم نتيجة تفكيري بما سيكون عميو  5

 ادائي في االمتحان غدا.
     

      اثناء نومي احمم كثيرا باالمتحانات. 6
      تزداد دقات قمبي عندما يقترب موعد االمتحان. 7
      أشعر بارتباك شديد في المعدة أثناء االمتحان.  8
      يبدا شعوري بعدم االرتياح قبل ان استمم ورقة االسئمة. 9

      اشعر بالتوتر عند دخول االستاذة والمراقبين في االمتحان. 10
      .عندما أدرس وأنا قمق، ال أتذكر ما قرأتو في االمتحان 11
      من عيوبي السرعة في قراءة االسئمة.اعتقد ان  12
      أشعر بالتوتر عند اقتراب موعد االمتحان بدرجة أكثر من زمالئي الطالب. 13
      اشعر بالقمق اثناء إعالن االستاذ المراقب كم تبقى من وقت النتياء االمتحان. 14
      مطموبة.أستطيع توزيع وقت االمتحان عمى االسئمة ال يزعجني انني ال 15
      اخاف من وجود اسئمة لم نتعود عمييا. 16
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      تقمقني الحركة الزائدة داخل القاعة لألساتذة والمراقبين. 17
      تزعجني تعميمات االستاذ والمراقبين اثناء االمتحان. 18
      اخاف من وجود اسئمة من خارج المقرر. 19
      جابة في االمتحان.اجيد طريقة اال يقمقني أنى ال 20
      من عيوبي االجابة المتعجمة والغير الدقيقة. 21
      اذاكر وانا في طريقي الى الكمية لخوفي من االمتحان. 22
      أستطيع النوم ليمة االمتحان. يصيبني االرق وال 23
      ينتابني الشك في ان سؤاال سوف يترك دون تصحيح. 24
      وقت االمتحان، يصعب تركيزي في المادة. عندما يقترب 25
      يزداد إفراز العرق في يدي أو وجيي أثناء االمتحان.  26
      خوفي من الرسوب يعيق أدائي وتقدمي في االمتحان. 27
      اشعر بالقمق عند استماعي لألستاذ وىو يعمن عن مواعيد االمتحانات القادمة. 28
      قبل وأثناء االمتحان. اشعر بصداع شديد 29
      اخاف من النتيجة السيئة. 30
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العىامل املؤثرة يف العمليت الرتبىيت التعليميت لرعايت املىهىبني 
 وسبل االرتقاء بها

 د.لمى سعدون جاسم                                                              
 د.سهى سعدون جاسم                                                        

 الجامعة العراقية/ كمية التربية لمبنات                                                        
 المستخمص

يعّد التعميـ جانبًا أساسيًا مف جوانب المعرفة والتقدـ الحضاري لممجتمع ، لذا فقد أولتو        
ف المجتمعات كميا ومنذ زمف بعيد جدًا اىتمامًا كبيرًا ، كما أنو عامؿ أساسي أيضًا في تكوي

الشخصية وتيذيب النفس وحسف التصرؼ ، ويد قوية تمكف الفرد مف حؿ مشاكمو في الحياة كما 
يوفر التعميـ لمفرد االمكانيات المعرفية التي تفيده في معرفة ذاتو وحقوقو وواجباتو تجاه أسرتو 

ًا في ووطنو واالنسانية جمعاء ، فينعـ بحسف التصرؼ والتكيؼ والعمؿ المثمر فيكوف عضوًا نافع
اسرتو ومجتمعو ييب القدرات واالمكانيات التي كشفتيا ونمتيا فيو البيئة االجتماعية عف طريؽ 

 ما ىيأتو لو مف بيئة تربوية جيدة وتزويده بالعمـو والمعارؼ والميارات والخبرات النافعة . 

لتعميـ لغة وقد قسمنا بحثنا ىذا عمى ثالثة مباحث تناولنا في المبحث األوؿ مفيوـ ا         
واصطالحًا ، وتحدثنا في المبحث الثاني عف العوامؿ المؤثرة في التعميـ ، اما المبحث الثالث 
فضـ سبؿ االرتقاء بالعممية التربوية التعميمية ، وانتيى البحث بخاتمة تضمنت أبرز النتائج التي 

 توصمنا الييا في بحثنا ىذا .
Abstract 

       Education is an essential aspect of the knowledge and cultural 
progress of society. Therefore, it has been given a great deal of 
attention by all societies and for a very long time. It is also a key factor 
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in the formation of personality, self-discipline and good behavior. A 
strong hand enables the individual to solve his problems in life. 
Knowledge, knowledge, and rights to his family, homeland and 
humanity as a whole. He enjoys good behavior, adaptation and fruitful 
work. He is a useful member of his family and society. He is given the 
abilities and possibilities revealed by the social environment through his 
educational environment. Dah and providing science, knowledge, skills 

and experience beneficial. 
         We have divided this research into three topics. In the first topic, 

we discussed the concept of education in terms of language and 
terminology. In the second topic, we discussed the factors affecting 
education. The third topic included the means of improving the 
educational educational process, and concluded the research with a 
conclusion that included the most important findings we reached in this 

research. 
 

 المبحث األول :مفهوم التعميم لغة واصطالحًا :    
ـَ َتْعميًما وِعالًَّما التعميـ لغة "        ، وَلْيَس التَّْشِديُد ُىَنا لمتَّْكِثير كَ  ،وَعمََّمُو الِعْم َما قاَلو فَتَعمَّـَ

ـَ واإلْعالـَ َشيٌء واِحٌد، وَفرََّؽ ِسيبَويْ  ، )وَأعَمَمو ِإيَّاه َفَتَعمََّمو( ، َوُىَو َصريٌح ِفي أفَّ التَّْعمي ِو الجْوَىِريُّ
ا َكاَف بْيَنُيما َفَقاَؿ: َعمَّْمُت َكَأذَّْنُت، وأْعَمْمُت َكآَذْنُت. وقاَؿ الرَّاِغُب: " ِإالَّ أفَّ اإلعالـَ اْخَتصَّ ِبمَ 

ـَ اْخَتصَّ ِبما َيكوف ِبَتْكريٍر وَتْكثيٍر، ِحيفَ  َيْحُصُؿ ِمْنُو أَثٌر ِفي َنْفِس المَتَعمِّـ.  ِبإْخباٍر َسريٍع، والتَّْعمي
ـُ َتْنبيُو النَّْفِس ِلَتَصوُّر المعاِني. والتَّعمُّـ: َتنبُّو النَّْفِس لَتَصّور َذِلؾ، وُربَّمَ  ا َوَقاَؿ َبعُضيـ: التَّعمي
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اْسُتعِمؿ ِفي َمْعَنى اإلْعالـ ِإذا كاَف فيِو َتْكثيٌر نْحو َقوِلو َتعاَلى: }تعممونيف ِممَّا عممُكـ اهلل{ . 
ـَ األسماَء ىَو أْف َجَعَؿ َلُو ُقوًَّة ِبيا َنَطَؽ وَوَضَع أْسماَء األْشياِء، َوَذِلَؾ بإلقاِئو ِفي  ـُ آَد َقاَؿ: وَتْعمي

 يواناِت ُكؿَّ واحٍد ِمْنَيا ِفْعاًل َيَتعاطاُه، وصوًتا َيَتَحرَّاُه ".ُروِعو، وَكَتْعميِمو الح
، )و( الَعالَّـُ )َكَشدَّاٍد وُزنَّاٍر( َنَقَمُيما ابُف سيَده،  )والَعالََّمُة، ُمَشدََّدًة( ، وَعَمْيِو اْقتَصر الَجْوَىِريُّ

، )والتِّْعِمَمُة  ـُ ِجدِّا( َىَكذا قاَؿ  -َكِزْبِرَجٍة  -واألخيُر َعف المِّْحياِنيِّ والتِّْعالَمُة( بالَكْسِر أْيًضا: )العَاِل
 .ٔ"  الجْوَىِرّي، زاُدوا الياَء ِلمُمباَلَغة، كَأنَّيـ ُيريدوف ِبِو داِىَيةً 

" التعميـ ىو النشاط الذي يتـ بموجبو تحويؿ المعمومات مف شخص اما التعميـ اصطالحًا        
ابع نشاط منظـ ، وىادؼ ، وواضح في مستوياتو الفردية واالجتماعية الى آخر ، والتعميـ يأخذ ط

، والمدرسية ، ففي األسرة يعمؿ األبواف عمى تعميـ األطفاؿ بصورة مقصودة ، كثيرًا مف 
المعمومات التي تتصؿ بالحياة والنشاطات الحيوية لمطفؿ ، كما يتضح مفيوـ التعميـ بصورة 

، ففي المدرسة يقؼ المعمـ أماـ التالميذ ويقوـ بعممية نقؿ أفضؿ وأكثر تنظيمًا في المدرسة 
 . ٕالمعرفة الييـ "

فػالتعميـ ىو جزء مف العممية التربوية " وىو عممية نقؿ المعمومات واألفكار مف المعمـ الى        
المتعمـ ، فالمتعمـ يستمـ ما يمقيو المعمـ ، موقؼ المتعمـ ىنا متمؽ ، أما موقؼ المعمـ فيو 

 .ٖيجابي ، فيتضمف التعميـ ىنا نقؿ المعرفة فقط ، وىو معنى محدود "ا
" وقد استخدمت كممة تعميـ مرادفة لكممة تربية نظرًا الزدياد االىتماـ بالعمـ في القروف       

الوسطى حتى اعتبر العمـ وسيمة لتكميؿ الفرد مف الناحية الخمقية والعقمية وىكذا كانت تؤدي 
 ٗ"المدارس وظيفتيا 

 
 المبحث الثاني : العوامل المؤثرة في التعميم

تأثر التعميـ بعوامؿ اجتماعية واقتصادية وسياسية وفمسفية ودينية منذ أقدـ العصور ،  لقد     
ويظير تأثر المعرفة بآراء الفالسفة اليوناف ومنيـ الفيمسوؼ "سقراط" والذيف اعتبروا الخطابة 
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حكاـ التي تتعارض ومصمحة الفرد وسعادتو العتقاده أف الفرد وسيمة الفرد لتبديؿ القوانيف واأل
 .  الصالح ىو مقياس لألشياء ، واالنساف الصالح ىو االنساف العادي

أما " اسبارطية " فقد أعدت الطفؿ اعدادًا خاصًا ليكوف محاربًا قويًا ، مخمصًا لمجتمعو         
 . ٘ووطنو 
رًا ميمًا في األنظمة التربوية في مختمؼ العصور أما العامؿ الديني فقد لعب دو         

والمجتمعات ، حيث كاف انشاء المدارس في كؿ مكاف مرتبطًا بالعامؿ الديني ، ففي العصور 
البدائية كانت الطقوس والمعتقدات الدينية تعمـ لألطفاؿ مف قبؿ الكينة والعرافيف ، وعند اختراع 

 عار واألدب والحوادث التاريخية ، وغيرىا . الرموز الكتابية أخذ الناس بتدويف األش
كما اف نزوؿ األدياف السماوية حفز الناس لتعمـ القراءة لغرض االطالع عمى تعاليـ الديف ، كما 
احتاجيا الناس الغراض التجارة , وليذا نجد اف لمعامؿ الديني دورًا في المناىج التي تدرس في 

 المدارس . 
سماوية أثرت في تعاليـ الديف وأصولو في مناىج التعميـ ففي فظيور األدياف ال          

العصور الوسطى في أوربا مثاًل ازداد نفوذ رجاؿ الديف ، وأصبحت المدارس تبنى الى جانب 
الكاتدرائيات . أما في االسالـ فقد اىتـ العرب المسمموف بتعميـ القراف الكريـ والحديث النبوي الى 

 .  ٙخر  ، فكاف ىدؼ التربية دينيًا تربويًا جانب اىتماميـ بالعمـو األ
كما كاف لمعامؿ االجتماعي دورًا كبيرًا في العممية التربوية التعميمية ، فتقدـ الحياة           

االجتماعية ليا أثر كبير عمى التعميـ ونشاط الحركة العممية ويظير ذلؾ واضحًا في قوؿ ابف 
 . ٚالعمراف وتعظـ  الحضارة " خمدوف في " اف العمـو تكثر حيث يكثر

فيو يعتبر تعميـ العمـ صناعة ، واف الصنائع تكثر في البمداف التي يكثر فييا العمراف         
والحضارة ، اذ يقوؿ " إف الصنائع انما تكثر في األمصار وعمى نسبة عمرانيا في الكثرة والقمة 

ة ألنو أمر زائد عمى المعاش فمتى والحضارة والترؼ تكوف نسبة الصنائع في الجودة والكثر 
فضمت أعماؿ أىؿ العمراف عمى معاشيـ انصرفت الى ما وراء المعاش مف التصرؼ في 
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خاصية االنساف وىي العموـ والصنائع ومف تشوؽ بفطرتو الى العمـ ممف نشأ في القر  
قدمناه ، وال بد  واألمصار غير المتقدمة فال يجد فييا التعميـ لفقداف الصنائع في أىؿ البدو كما

لو في الرحمة في طمبو الى األمصار المتقدمة بشأف الصنائع كميا واعتبر ما قدرناه بحاؿ بغداد 
وقرطبة والقيرواف والبصرة والكوفة كما مثر عمرانيا في صدر االسالـ واستوت فييا الحضارة 

ـ واستنباط المسائؿ وكيؼ زخرت فييا بحار العموـ وتفننوا في اصطالحات التعميـ واصناؼ العمو 
والفنوف حتى أربوا عمى المتقدميف وفاتوا المتأخريف ولما تناقص عمرانيا وانذعر سكانيا انطو  

 .ٛذلؾ البساط بما عميو جممة وفقد العمـ والتعميـ "
فالتعميـ يمعب دورًا ميمًا في تطوير المجتمعات والفكر االنساني ، كما اف النظـ التربوية 

 دورًا كبيرًا في تطوير المجتمع وتقدـ الحضارة .التعميمية تمعب 
فنتيجة لمتقدـ الفكري والعممي مف جية وازدياد اعداد الطالب  مف جية اخر  تمت          

محاولة ايجاد أساليب وطرؽ جديدة في التعميـ غير الطرؽ القديمة التي كانت متبعة ، فظير 
ذ ينمو ويتطور فالمدارس الكبيرة التي كانت باحثوف في التربية ، كما ظيرت التربية كعمـ أخ

ظيرت في بغداد والقاىرة والقيرواف وفاس واالندلس لعبت دورًا كبيرًا في ابراز أىمية التعميـ 
 . ٜىػ ثـ أنشئت بالشاـ واالندلس ومصرٚٗٗالنظامي وتطويره ، أنشئت المدارس في بغداد عاـ 

بارزًا في تطور العممية التربوية التعميمية " زيادة  ومف العوامؿ األخر  التي لعبت دوراً          
العالقات التجارية واالتصاؿ بيف الشعوب ومواصمة البحث عف الحقيقة ، ونشطت الحركة 
العممية في عصر النيضة حتى صار العمماء يزوروف دواًل أخر  لغرض االطالع والتبادؿ 

 الثقافي .
كثيرة كما أف عمييا أف تساير التطور الذي يحدث فالتعميـ والنظـ التعميمية تأثرت بعوامؿ 

 .ٓٔلممجتمع وعمييا في الوقت نفسو أف تقـو بعممية تطوير المجتمع " 
وىكذا نجد اف العممية التربوية التعميمية تنوعت واختمفت باختالؼ الزماف والمكاف          

 يارات  مختمفة .وماتزاؿ العممية التعميمية التربوية تتأثر بما يسود المجتمع مف ت
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فػ " النظاـ التربوي يكوف جيدًا اذا كاف المجتمع يعي ذاتو ويعرؼ ماىيتو وخصائصو ،          
ـ ذلؾ ويعرؼ حاضره وماضيو وما فيو مف قوة وضعؼ ، ويتصور مستقبمو ويحدد أىدافو ، ويت

 .ٔٔاذا كاف المجتمع قد صاغ فمسفتو االجتماعية ومذىبو االقتصادي وحدد غاياتو وعيف وسائمو "
فالتعميـ لو أثر كبير في تقدـ المجتمع ورقيو . كما اف جعؿ العممية  التربوية التعميمية          

 مسايرة لمتطور الذي يحصؿ لممجتمع يعد أداة لتقدـ المجتمع وتطوره .
 

 الثالث : سبل االرتقاء بالعممية التربوية التعميمية : المبحث
تكاثرت خالؿ العقود األربعة الماضية أدبيات االصالح ومشروعات التحديث التربوي ،     

كذلؾ تعددت في ىذا المجاؿ كتابات المتخصصيف والمثقفيف واالعالمييف ولـ تتوقؼ ىذه 
المتقدمة لتدارؾ ما في نظميا التعميمية مف خمؿ  المساعي عند الدوؿ النامية بؿ بادرت بيا الدوؿ

 . ٕٔوجمود ، ومف تخمؼ عف مستجدات القو  المجتمعية المتغيرة وقدراتيا التنافسية 
اف العممية التربوية التعميمية تتعرض الى تحديات تيدد امكانياتيا وجودة مخرجاتيا ،       

انية أف تنشأ جامعات تعميمية بديمة وأيضًا وجودىا نفسو ، حيث يتصور بعض المفكريف بامك
تستخدـ التقنيات الجديدة ، وتتعاطى مع مفاىيـ العولمة ، ومف ثـ تمغي حاجة الشعب الى 

 الجامعات التقميدية ، وتـ ىذا مف خالؿ وجود عالـ االنترنت.
 ويمكننا استعراض التحديات التي تتمثؿ بتأثيرات العولمة عمى الجامعات ، وىي تتمثؿ       

 بمجموعة مف المظاىر :
تباعد الفمسفة االساسية التي تقوـ عمييا أىداؼ وتطبيقات الجامعات عف السمات التي        

تقوـ عمييا العولمة ، فالعولمة تقوـ عمى اساس استخداـ تقنية المعمومات بشكؿ مكثؼ ومستمر 
التعميـ الجامعي الى  وفي المجاالت كافة ، وتعمؿ عمى تخفيض التقييد الحكومي لنظاـ وآليات

حد بعيد ، وفي المقابؿ عدـ قدرة الجامعات العربية عمى مواجية المنافسة القادمة مف الجامعات 
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االجنبية ، ذات الحركة األسرع والمرونة واألقدر عمى التكيؼ مع متطمبات سوؽ العمؿ مف جية 
 .ٖٔ، وتطورات تقنيات التعميـ مف جية ثانية 

ضع االمني دورًا كبيرًا في تطور العممية التربوية التعميمية وتقدميا ، وربما يكوف لمو        
فالمجتمعات المستقرة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا تكوف العممية التربوية التعميمية أكثر تقدمًا 

 فييا وتطورًا  . 
وبناء سياسة  ولمواجية ىذه التحديات واالرتقاء بالعممية التربوية التعميمية فيجب تطوير       

تعميمية ناجحة ، واختيار الكفاءات العممية والعناية بيا، واالرتكاز عمى انظمة عممية معموماتية 
حديثة ومتطورة ، وعمى عمماء يتمتعوف بقدر عاؿ مف العمـ والمعرفة ، وتوفر فرص كبيرة لمبحث 

لجامعات مبني عمى العممي مف خالؿ وجود مراكز ابحاث عممية متطورة ، مع وجود ترابط بيف ا
 التكامؿ ، واف تقـو الجامعات بتوفير خدمة لممجتمع مف خالؿ ايجاد متطمباتو كافة .

يجب استخداـ التكنولوجيا ، التي تعد بحد ذاتيا سمعة عامة تشكؿ أكبر التحديات التي        
مى المد  البعيد ، تواجو العممية التربوية ، لذا تطور العممية التربوية التعميمية يتطمب توفرىا ع

ووجود استثمارات عالية مخصصة ليا ، ومف المعموـ اف األسواؽ العممية العالمية مميئة 
بالمعمومة والتكنولوجيا ، ولكنيا تتغير بشكؿ مستمر ، وىي تنتقؿ ضمف مؤسسات وأفراد الى 

 دوؿ العالـ المختمفة .
، وىذا يعني اف تتمتع الجامعات وكذلؾ فاف نموىا ال يقود نحو الضماف واالستقرار        

بمرونة عالية خصوصًا اذا كانت تسعى لتوفير دعـ لعموـ مالئمة ، وتجمع معًا فرؽ العمؿ 
العممي ، وتبني بيانات عممية حوؿ العموـ الحديثة ، وتحصؿ عمى دعـ مجتمعي عاؿ لدعـ 

 .ٗٔابحاثيا العممية 
العممية التربوية التعميمية ، اذ استأثرت  كما اف ىجرة العقوؿ تشكؿ تحديًا اخر يواجو       

ظاىرة نزيؼ االدمغة ، وىجرتيا في غضوف السنوات القميمة الماضية باىتماـ البمداف جميعيا ، 
المتقدمة منيا والنامية عمى حد سواء ، وكانت عمى مد  األياـ موضوع حوار ونقاش دولي 
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تتوقؼ عندما يستقر سكاف العالـ وتوزع واسع ، ويقوؿ أحد الباحثيف اف ىجرة العقوؿ يمكف اف 
عمييـ احتياجاتيـ بالتساوي ، عندىا ستكوف حوافز قميمة لالنتقاؿ ، فالكائف البشري بطبعو يرغب 
في االستقرار في األرض التي نشأ عمييا وترعرع فييا كسائ الكائنات الحية التي تتالئـ مع 

اة الفضمى السعيدة لكي تنعـ روحو وجسده بيئتيا ، اال أنو قد يضطر الى اف يياجر ليجد الحي
 .   ٘ٔوعقمو بالحرية واألمف واآلماف ضمف مجتمع يتكيؼ معو 

اف " التدفؽ في ىجرة ىذه النوعية مف األفراد يأتي استجابة لمظروؼ االقتصادية المتغيرة        
ءات في البمد والمعقدة بسبب عدـ التخطيط المناسب ، وعدـ االستخداـ األمثؿ لمميارات والكفا

 .     ٙٔاألصؿ "
اف الحؿ الصحيح لمواجية ىذه المشكمة يكمف في معالجة اسبابيا وازالتيا باالغراء باالمتيازات 
المالية واالجتماعية والمراكز المرموقة في اجيزة ومؤسسات البحث العممي  ، االستفادة مف 

بيف في وطنيـ األـ وطمب الكفاءات المياجرة مف خالؿ تنظيـ مؤتمرات لممغتربيف لممغتر 
مساعدتيـ وخبراتيـ سواء بصدد نقؿ التكنولوجيا أو المشاركة المالية في تنفيذ بعض المشروعات 
، وكذلؾ اجتذاب بعض الكفاءات لالشراؼ عمى البحوث والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي 

  ٚٔتتطمبيا ىذه المراكز 
      
 
 

 الخاتمة
 أما بعد ...      
فقد تناوؿ البحث قضية ميمة ليا أثر كبير في تطور وتقدـ المجتمعات فالتعميـ يمعب         

دورًا ميمًا في تطوير المجتمعات والفكر االنساني ، كما اف النظـ التربوية التعميمية تمعب دورًا 
 كبيرًا في تطوير المجتمع وتقدـ الحضارة .
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تصادية وسياسية وفمسفية ودينية منذ أقدـ العصور  تأثر التعميـ بعوامؿ اجتماعية واق لقد        
، فالتعميـ والنظـ التعميمية تأثرت بعوامؿ كثيرة كما أف عمييا أف تساير التطور الذي يحدث 

 لممجتمع وعمييا في الوقت نفسو أف تقـو بعممية تطوير 
 المجتمع .
زماف والمكاف وماتزاؿ العممية فالعممية التربوية التعميمية تنوعت واختمفت باختالؼ  ال         

 التعميمية التربوية تتأثر بما يسود المجتمع مف تيارات  مختمفة .
اف العممية التربوية التعميمية تتعرض الى تحديات تيدد امكانياتيا وجودة مخرجاتيا ،            

 وأيضًا وجودىا نفسو .
قادمة مف الجامعات االجنبية ، وعدـ منيا عدـ قدرة الجامعات العربية عمى مواجية المنافسة ال

استقرار الوضع السياسي واالقتصادي واالجتماعي ، وىجرة العقوؿ وغيرىا مف التحديات ، 
ولمواجية ىذه التحديات واالرتقاء بالعممية التربوية التعميمية فيجب تطوير وبناء سياسة تعميمية 

رتكاز عمى انظمة عممية معموماتية حديثة ناجحة ، واختيار الكفاءات العممية والعناية بيا، واال
ومتطورة ، وعمى عمماء يتمتعوف بقدر عاؿ مف العمـ والمعرفة ، وتوفر فرص كبيرة لمبحث 
العممي ، مع وجود ترابط بيف الجامعات مبني عمى التكامؿ ، واف تقوـ الجامعات بتوفير خدمة 

لتكنولوجيا وتوفرىا عمى المد  البعيد لممجتمع مف خالؿ ايجاد متطمباتو كافة ، و يجب استخداـ ا
 ، 
 ووجود استثمارات عالية مخصصة ليا . 

وأخيرًا فيذا ما مفَّ اهلل بو عمينا في ىذه العجالة ، فاف أصبنا فيو توفيؽ منو واف أخطأنا فحسبنا 
 أف الكماؿ هلل وحده ، فندعوه جؿ جاللو أف يحقؽ بيذا البحث النفع والفائدة .  

 
 

 اليوامش
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 ٜٕٔ - ٕٛٔتاج العروس  ٔ
 ٖ٘التربية والتعميـ بيف الماضي والحاضر  ٕ

 ٕٖالتربية بيف األصالة والمعاصرة  ٖ

 ٓٙ/ٔالتربية وطرؽ التدريس  ٗ

 ٖٙٔية بيف االصالة والمعاصرة ينظر : الترب ٘
 ٗٙٔ، التربية بيف االصالة والمعاصرة  ٜٛينظر : التربية والتعميـ بيف الماضي والحاضر  ٙ

 ٖٗٗمقدمة ابف خمدوف   ٚ
 ٖٗٗمقدمة ابف خمدوف  ٛ

 ٕٕٔينظر : أسس التربية في الوطف العربي  ٜ

 ٙٙٔالتربية بيف االصالة والمعاصرة  ٓٔ

 ٕٛٔمعالـ التربية  ٔٔ

  ٚٚينظر : عولمة االصالح التربوي بيف الوعود واالنجاز والمستقبؿ  ٕٔ
  ٜٙ٘-ٜٗ٘ينظر : التربية والتعميـ بيف الماضي والحاضر  ٖٔ
  ٜٛ٘-ٜٗ٘ينظر : التربية والتعميـ بيف الماضي والحاضر  ٗٔ
 ٖٖٔ-ٕٔٛ ينظر : في اقتصاديات التعميـ  ٘ٔ

  ٕٗ-ٓٗنزيؼ العقوؿ البشرية  ٙٔ
 ٖٖٖ – ٕٖٖاديات التعميـ ينظر : في اقتص ٚٔ
 

 

 
 

 المصادر والمراجع
أسس التربية في الوطف العربي ، المجمس األعمى لرعاية الفنوف واآلداب والعمـو   -ٔ

 . ٜ٘ٙٔاالجتماعية ، القاىرة ، 
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تاج العروس مف جواىر القاموس ، محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني ، أبو   -ٕ
ىػ(  ، تحػ : مجموعة مف المحققيف ، دار  ٕ٘ٓٔالفيض الممقب بمرتضى الزبيدي ) ت 

 اليداية .
فمسفتيا ، د.فوزية الحاج عمي  -أىدافيا –التربية بيف األصالة والمعاصرة ، مفاىيميا   -ٖ

 . ٜٕٓٓ، ٔالبدري ، دار الثقافة لمنشر والتوزيع ، ط
التربية والتعميـ بيف الماضي والحاضر ، د. عبد السالـ يوسؼ الجعافرة ، مكتبة   -ٗ

 . ٖٕٔٓ،  ٔالمجتمع العربي لمنشر والتوزيع ، عماف ، ط
 .ٜٔٙٔ،  ٗالتربية وطرؽ التدريس ، صالح عبد العزيز ، دار الكتاب العربي ، ط  -٘
عولمة االصالح التربوي بيف الوعود واالنجاز والمستقبؿ ، حامد عمار ، الدار   -ٙ

 .  ٕٓٔٓ،  ٔالمصرية المبنانية ، القاىرة ، ط
،  ٖتعميـ ، د. عبد اهلل زاىي الرشداف ، دار وائؿ لمنشر ،االردف ، طفي اقتصاديات ال  -ٚ

ٕٓٓٛ . 
 .ٜٓٛٔ،  ٕمعالـ التربية ، د. فاخر عاقؿ ، دار العمـ لممالييف ، بيروت ، ط  -ٛ
 مقدمة ابف خمدوف ، عبد الرحمف بف خمدوف ، مطبعة مصطفى محمد ، مصر .  -ٜ
الـ الكتب ، الرياض ، نزيؼ العقوؿ البشرية ، محمد عبد العميـ مرسي ، ع -ٓٔ

ٜٕٔٛ . 
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 الصعوبات التي تواجه ترشيح املرأة العراقية يف االنتخابات العامة
 ( دراسة تارخيية سياسية 9152 -5291  )

 

 كافي سممان مراد الجادريد.
 كمية التربية االساسية /الجامعة المستنصرية

 
 ممخص البحث : 

حدى آلياتيا اليامة، كما       لحقيقة  كاشفاً  تمثل معياراً تعتبر المشاركة السياسية جوىر الديمقراطية وا 
الوضع الديمقراطي في أي مجتمع من المجتمعات. وتتعدد أشكال المشاركة السياسية وقنواتيا، ابتداء 

  .من المشاركة في التصويت في االنتخابات وانتياء بتقمد الفرد لمنصب سياسي
ماعي يستيدف النيوض وتعد مشاركة المرأة  العراقية في االنتخابات ضرورة ممحة ومطمب اجت    

بالمجتمع،كما ترتبط بكافة التغيرات والتحوالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية في المجتمع، 
 والعالقة المتداخمة بين المرأة والرجل.، وبدورىا السياسي 

يا في تواجو المرأة بصورة عامة،  وفي العراق بصورة خاصة بصعوبات كبيرة في عممية مشاركت     
العممية السياسية السيما في الترشح واالنتخاب في الوصول إلى السمطة التشريعية ومشاركتيا الرجل في 

 صنع القرارات التي ترسم سياسية الدولة . 
تضمن أن الصعوبات التي تقف حائال امام  طموح المرأة السياسي كان ىذا عنوان البحث الذي      

الفصل األول عمى المسيرة العممية لممرأة العراقية بعد تأسيس المممكة فصمين وعدد من المباحث ، سمط 
العراقية التي كانت مممكة دستورية برلمانية إقتصر صنع القرار عمى الرجل في دون اشراك المرأة التي 
استطاعت أن تنجح في كافة مجاالت العمل وبرزت عدد من النساء العراقيات التي تركن بصمات 

 تمع العراقي .واضحة في المج
 0431في حين تناول الفصل الثاني عمى دخول المرأة في العممية السياسية إبتداءًا من عام    

( من مقعد في 01وخوضيا تجربة األنتخابات لممجمس الوطني العراقي ، وحصوليا عمى عدد )
حالة التغيير  المجمس ، ولكن لم يكن بمستوى الطموع وال يمت لألسس الديمقراطية .كما تضمن الفضل

وما رافق ىذه المرحمة من تطورات خطيرة  3112الذي مر بو النظام السياسية في العراق بعد عام 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

264 
 

يجابيات تمثمت باصدار الدستور العراقي لعام  ، والذي  3112عمى المجتمع العراقي  من سمبيات ، وا 
شاركتيا الرجل في صنع القرار فسح المجال لممراة بالمشاركة االوسع في دخوليا العممية السياسية، وم

 %من المقاعد البرلمانية لمنساء .32السياسي بتخصيص 
كما تناول الفصل أىم الصعوبات التي تواجو المرأة في خوض تجربة االنتخابات سواء مرشحة أو      

ناخبة لمختمف االسباب  كما شخصتيا عدد من المرشحات في الدورات السابقة والحالية من خالل 
 ء مقابالت شخصية معين ، كما أفرز البحث عدد من التوصيات وضعت في الخاتمة .اجرا

في الحياة السياسية في اتمنى أن يكون ىذا البحث مساىمة متواضعة لتصحيح مسار عمل المرأة 
 العراق .

                                            
Abstract 

     sence of democracy and one of its Political participation is the es

important mechanisms, and it represents a revealing criterion for the 
reality of the democratic situation in any society. There are many forms 
of political participation and their channels, from participation in voting 

elections to the exercise of political powerto . 
    The participation of Iraqi women in the elections is an urgent 

necessity and a social demand aimed at promoting society, as well as all 
ns the economic, social, political and cultural changes and transformatio

in society, their political role, and the interrelationship between women 

and men. 
     Women in general, and in Iraq in particular, face significant 

difficulties in their participation in the political process, particularly in 
the election to the legislature and their  running for office and in

making that shape the state's politics-participation in decision. 
     The first chapter on the practical march of Iraqi women after the 

establishment of the Kingdom of Iraq, which was a constitutional 
making on men without involving -rliament limited decisionmonarchy pa
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women who could succeed In all areas of work and emerged a number 

of Iraqi women who left a clear mark in Iraqi society. 
  While the second chapter dealt with the entry of women into the 

rocess starting in 1980 and the experience of the elections to political p
the Iraqi National Council, and obtaining the number of (16) of the seat 
in the Council, but not the level of maturity and does not depend on the 

em in Iraq after 2003 and foundations of democracy. By the political syst
accompanied by this stage of serious developments on the Iraqi society 
from the negative aspects, and the positive aspects of the issuance of 
the Iraqi constitution for 2005, which allowed women to participate 

-olitical process and participation in the decisionmore widely in the p

making political 25% Seats Barrel The vessels for women. 
     The chapter also dealt with the most important difficulties faced by 

women in running the election experience, whether candidates or 
various reasons, as identified by a number of female  voters for

candidates in previous and current sessions through interviews with 
them. The research also produced a number of recommendations that 

were put at the conclusion. 
st contribution to correct the I hope that this research will be a mode

course of women's work in political life in Iraq. 
 

 الفصل االول 
 المبحث االول : نجاح المرأة العراقية في الحياة االجتماعية واالقتصادية والثقافية .

استطاعت المرأة العراقية من إثبات وجودىا، ونجاحيا  في المجتمع العراقي من خالل      
روج نشاطيا الدؤوب في كافة المجاالت، االجتماعية ، والثقافية، واالقتصادية السيما بعد خ

، ووضعو تحت االنتداب البريطاني، كان لو أكثر  0403العراق من السيطرة العثمانية عام 
كبير عمى المجتمع العراقي من خالل محاولتيا نقل أساليب النيضة األوربية إلى المجتمع 

ن كانت تحت  0430السيما بعد تأسيس المممكة العراقية عام  ، وبناء دولة مؤوسسات حديثة وا 
النتداب إال أنيا تمكنت من إحداث تغيرفي الحياة االجتماعية، واالقتصادية والثقافية في تسمية ا
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المجتمع العراقي ال سيما قطاع التعميم الذي كان من إولى المؤوسسات التي أولت بريطانيا 
وحث المجتمع البغدادي عمى تعميم ابنائيم بسن مبكر  (1)األىتمام بيا ونقميا إلى أيدي العراقين 

وأن وال يقتصر عمى الذكور فقط ، وانما عمى االناث من خالل فتح المدارس لمكال الجنسين ، 
مما فتح أفاق واسعة لدخول المرأة العراقية إلى الساحة الثقافية واالقتصادية واالدبية إلى جانب 
الرجل بال أصبحت الشريكة لو في كثير من مجاالت  العمل فضال عن دورىا في الحياة 

 ماعية ، واالقتصادية حبث برزت عدد من النساء المواتي يحتذى بين لالجيال القادمة .       االجت

النشاط االجتماعي العمني من خالل مجموعة من النساء  في بدأت الحركة النسوية العراقية   
المتعممات من الطبقة األرستقراطية في تأسيس أول نادي نسوي أطمق عميو أسم )نادي النيضة 

السيدة نعمة سمطان حمودة،السيدة  (  و3السيدة اسيا توفيق وىبي) ، ومنين0432سائية( عام الن
، بعض الساسة منيم  أسماء الزىاوي، واآلنسة حسيبة جعفر، واآلنسة بولينا حسون، وعقيالت 

 (. 2) ونوري السعيد، وجعفر العسكري

ن في رفع المسوى الثقافي والتعميمي  كمابرزت في المجتمع الكردي عدد من السيدات الالتي ساىم    
 لممرأة الكردية والقضاء عمى االمية المنتشرة بين النساء الكرديات ومنين السيدة حفصة النقيب التي 
تجمى دورىا في ميادين نشر المعرفة والثقافة بين اوساط المجتمع بقياميا بتأسيس مدرسة لمنساء 

والعمل عمى مكافحة األمية في صفوف النسوة وقد انتمت  الكورديات بغية تعميمين القراءة والكتابة
ىي ايضًا الى ىذه المدرسة وىذا يؤكد حبيا لمعمم ومحاربتيا الشديدة لمجيل والخرافات واالمية وقد 
تبرعت بدار سكناىا التي تقع قرب الجامع الكبير في السميمانية كمدرسة بعد وفاتيا ونفذت وصيتيا 

 .فعلً 

بدعم جيود المرأة  0432لمان العراقي في اولى جالساتو في دورتو االولى عام وقد سيام البر    
 (. 4ورفع مستوىا االجتماعي والثقافي  ومطالبة الحكومة بفتح نوادي اجتماعية )

عند ظيور اول مجمة نسائية ) ليمى ( عام واالدب  المرأة في المجال الصحفيكما ساىمت 
حسون التي طالبت بمنح المرأة حقوقيا السياسية وبدأ وكانت رئيسة تحريرىا بولينا  0422
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تأسيس المنظمات النسائية الخيرية مثل اليالل االحمر وجمعية حماية االطفال وجمعية بيوت 
 . األمة وجمعية البيت العربي

وفي االدب والحركة الشعرية برز عدد من الشاعرات العراقيات منين نازك االمالئكة ورباب     
لشاعرة سافرة جميل حافظ وعاتتكة وىبيالخزرجي ولميعة عباس عمارة  الالواتي الكاظمي وا

 احدثن ثورة في االدب العربي .

  لم يقتصرنجاح المرأة عمى الحياة االجتماعية فقط بل ساىمت في المجال الطب .كانت      
رجت فييا سنة الدكتورة آناستيان وىي اول فتاة عراقية ارمنية دخمت مدرسة الطب في بغداد وتخ

فتاة   الدكتورة سانحة أمين زكي اولو ، كانت اول طبيبة عراقية عينتيا وزارة الصحة،  0424
 حصمت عمى ماجستير من لندن  0442خريجة جامعة بغداد عام مسممة تدخل كمية الطب 

   (2)وتعتبر واحدة من بناة حضارة العراق 

ل عمى مكاسب ميمة لممرأة العاممة وذلك تمكنت  الحركة النسوية في العراق من الحصو      
الذي ساوى بين الرجال والنساء في ميدان العمل 0421(  لسنة 23بصدور قانون العمل رقم )

(1.) 

أول من وفي مجال الدفاع عن حقوق العامة برزت المرأة في ىذا المجال أيضا  وكانت         
بت دورا رياديا اجتماعيا في النيضة لع 0440تخرجت من كمية الحقوق صبيحة الشيخ داود عام 

النسوية العراقية ؛ فقد شاركت في مختمف الجمعيات الخيرية كاليالل االحمر واالم والطفل 
واالتحاد النسائي ؛ وساىمت في كثير من المؤتمرات النسوية واالنسانية داخل العراق وخارجو ؛ 

احيا من اجل المساواة ا في الحقوق فكانت صوتا امينا دلل عمى رفعة المرأة وتقدميا وصدق كف
 .  والواجبات

نيا إ حيث    تْعتبُر المحامية أمينة الرحال أول إمرأة تمارس مينة المحاماة في العراقكما      
وعممت في مكتب المحامي عبدالرحمن  0442تخرجت في كمية الحقوق )كمية القانون( سنة 
، وكانت المحامية أديبة طو شبمي  ولى قيادة سيارةخضر ويقال انيا كانت أول إمرأة في العراق تت
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.والمحامية زكية اسماعيل  وفتحت مكتبًا خاصًا ليا في عمارة الخالني في شارع الرشيد ببغداد
 (2حقي )

 دور المرأة في الحياة السياسية ::   المبحث الثاني 

حفصة النقيب برسالة الى بعثت  1391في عام ساىمت المرأة الكردية في الحياة السياسية و       
عصبة االمم طمبت فييا حماية الشعب الكوردي ضد المستعمر ومنحو حقوقو القومية المشروعة 

 .( 8وىذا يدل عمى الروحية الوطنية ليذه المرأة الفاضمة )

واعتبرتيا  ،حزاب الوطنية العراقية ذات البرامج التقدمية تبنت قضايا المرأةومع بداية تشكيل األ     
حزاب منيا الحزب ساسية وىذا األمر شجع بعض النساء اللنتماء إلى بعض األمن قضاياىا األ
والدرجات الوظيفية  ،عمارالمحظورآنذاك) في خالياه نساء من مختمف األ،و  (0424الشيوعي العراقي 

 ويؤدين الواجبات الحزبية، جتماعات السرية جتماعية وقد حضرن االوالمستويات الثقافية واال،
نزيية  )كما لعبت كل من، عتقال ألوتعرض بعضين ل ،عتصاماترات واالىويشتركن في التظا

ا حبيبة ىالدليمي، وألنا يوسف، زكية خميفة، عميدة مصري، سعيدة مشعل، سعاد الخيري وأختا
 (.4)خريات األوالعديدة من العضوات  (،وكمنير

د الممكي ومشاركتيا الرجل في الدفاع عن برز دور المرأة في النشاطات السياسية خالل العي     
سيادة العراق ضد السياسة البريطانية ونزوليا لمشارع والمشاركة في التظاىرات ضد االعتداء 

قتصر مشاركتيا في التظاىر بل jولم  0440البريطاني عمى الجيش العراقي في الثاني من مايس 
خييا الرجل ، وكان لممرأة الكردية موقف تعدى الى التطوع في صفوف الجيش العراقي الىى جانب ا

بارز في ىذه الحرب حيث تطوعت عدد من النساء من مدينة السميمانية لمقتال ولبسن البزة العسكرية 
  (11)وتصدرت صورىن في الصحف البغدادية 

السقاط معاىدة بورتسموث وال  0443ساىمت المرأة العراقية بدور فاعل ومميز في وثبة عام       
  سى )عدوية الفمكي( حينما تقدمت المتظاىرين، حاممة عمم العراق، وقد تعرضت النساء لالعتقالتن

تأسست أول منظمة  0423/ 2/ 01وبتاريخ  معتقمة ، 021عدد المعتقالت جراء ذلك  وبمغ
ديمقراطية جماىيرية باسم رابطة الدفاع عن حقوق المرأة ومن ابرز مؤسساتيا : الدكتورة نزيية 
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مي ، الدكتورة روز خدوري ، سافرة جميل حافظ ، خانم زىدي ، سالمة الفخري ، زكية شاكر ، الدلي
  (11) زكية خيري وانا مبجل بابان

 

   1381-1391_ غياب المرأة العراقية في الحياة البرلمانية 

قطعت المرأة العراقية خالل العيد الممكي مرحمة كبيرة في مختمف المجاالت الحياتية     
ستطاعت ان تدخل كل مؤسسات العمل وحققت نجاح اليقل عن اخييا الرجل إال العمل وا

البرلماني والحياة الحزبية التي فرضت عمييا جممة من العوامل والتحديات كانت في مقدمتيا 
العادادت والتقاليد االجتماعية التي ظمت تؤمن بان مكان ونجاحيا المرأة في بيتيا فضال عن 

لسياسي لمرجل الذي ىو من يقرر مصيروشكل نظام الحكم في العراق لذلك منذ اقتصار العمل ا
والى نياية الحكم الممكي اقتصر تأسيس  0433ان صدر قانون االحزاب العراقية في عام 

 االحزاب عمى الرجال ولم تدخل المرأة عضوًا في أي حزب عراقي .    

الذي اقتصر عمى الرجال فقط سواء صدر قانون انتخاب مجمس النواب  0434/ اب / 31في  
لمترشيح كأعضاء في البرلمان او الناخبين ومن دافعي الضرائب ولم يسمح لممرأة المشاركة في 

 . (19)حياة البرلمانيةال
 االول  بابالفي وجاء   0432االول الذي صدر عام  يعمى الرغم من ان الدستور العراقو       

فرق بين العراقيين في الحقوق أمام القانون وان اختمفوا في  )) بأن الجاء حقوق االنسان الذي 
المساواة، والحرية الشخصية،  0432دستور عام اقر ، لذلك القومية او الدين او المغة (( 

والحرية الدينية، وحرية التعبير عن الرأي، وحق الممكية، وغيرىا من الحقوق والحريات، كما 
اله الحق في المساواة المدنية والتي تشــــــمل أربعة أصناف: ) تناول الباب الثاني من الدستور أع

المساواة  -المساواة في الوظائف العامة  -المساواة أمام القضـــــــــــــاء  -المساواة أمام القانــــــــــــــون 
 . (02)في التــكاليف العامة ( 

ة، اذ إن المالحظ إن ىذه أنكر حقوق المر أغفل او أقد  0432ن دستور العام  إال أ   
األنواع من المساواة لم تكن تشمل االعتراف بحقوق المرأة والتي بقيت محرومة من مظاىر 
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الحياة الســياسية وخاصة حق المشاركة في االنتخابات، الن القوانين االنتخابية حرمتيا من ان 
 تكون ناخبة او منتخبة وأعطت ىذه الحــقوق لمرجال فقط . 

إلى سقوط النظام الممكي في العراق  0432دير بالذكر ان التشريعات العراقية منذ والج    
حرمت المرأة من مظاىر الحياة السياسية وخاصة حق المشاركة في االنتخابات ، إذ  0423

ن تكون المرأة ناخبة أو منتخبة واعطت ىذا الحق لمرجال فقط أانتخاب من حرمت قوانين األ
تموز  32، وصدور دستور  0423ية وقيام الجميورية االولى عام .  وبسقوط الممك (11)

المؤقت حصمت المرأة العراقية وألول مرة عمى المساواة مع الرجل في ممارسة الحقوق  0423
( من الدستور عمى انو ))المواطنون سواسية في الحقوق 4السياسية ، فقد نصت المادة )

في ذلك بسبب الجنس أو أالصل أو المغة أو الدين أو  والواجبات العامة وال يجوز التمييز بينيم
 العقيدة .

وبذلك ساوى الدستور العراقي بين المرأة والرجل وأصبح لممرأة العراقية حق االنتخاب وتولي   
المناصب السياسية ، ومن الجدير بالذكر أن السيدة نزيية الدليمي تولت منصب وزيرة البمديات 

الوبذلك تكون اول أمرأة تصبح وزيرة في  العراق 0423سنة  في حكومة عبد الكريم قاسم
، وباعالن االحكام العرفية وعدم إجراء أي أنتخابات خالل عمر 0412والوطن العربي لغاية 

 . (11)الجميورية االولى بقي نص المادة غير مفعل . 
اة إال أن الحي 0412وقانون االنتخاب لسنة  0414وبالرغم من صدور دستور عام    

 . 0413تموز عام  21-02البرلمانية كانت معطمة في العراق منذ ذلك التأريخ وحتى ثورة 
التي  (30المادة ) إال  0414في مواده عن دستور 0413ولم يختمف دستور        

عمى " العراقيون متساوون في الحقوق والواجبات أمام القانون ال تمييز بينيم بسبب الجنس أو نصت 
مغة أو الدين ويتعاونون في الحفاظ عمى كيان وطنيم بما فييم العرب واألكراد ويضم ىذا العرق أو ال

الدستور حقوقيم القومية " ، فقد احتوت ىذه المادة ايجابية تصب في مشاركة المرأة العراقية، ذلك ان 
دي ككل زء من الشعب الكر جالمراة الكوردية تشكل قطاع واسع من النساء العراقيات، والتي كانت ك

محرومة من ممارسة حقوقيا في المشاركة السياسية، اال انو كان من االجدى لو تضمنت ىذه المادة 
 . (11) االشارة الى بقية االقميات الموجودة في العراق والتي ليا الحق ايضًا في ىذه المشاركة
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 الفصل الثاني 
  1381يعية  عام المبحث األول : أول مشاركة لممرأة العراقية في السمطة التشر 

   
، و طبيبة أونجاحيا في مجال عمميا سواء كانت معممة ، المتتبع لمسيرة المرأة العراقية     

السياسي مثمما استطاعت ان تحمل  قرارومحامية واديبة ، قادرة عمى مشاركة الرجل في صنع ال
-0431يرانية اال -السالح وانضماميا في قواطع الجيش الشعبي لمقتال في الحرب العراقية

وتمكنت من  0431نتخابات البرلمانية لعام ستطاعت خوض األأىي ايضًا قادرة ، وفعال 0433
( 321( مقعدًا  من اصل )01شغل عدد من مقاعد المجمس الوطني العراقي )البرلمان ( بمغت )

% من مقاعد المجمس الوطني .عمى الرغم ىذه المقاعد التتناسب مع 1,4بنسبة مشاركة  يا
لوجية يو لسياسة النظام الذي كانت تحكمو ايد في ذلك  جم وطاقات المرأة العراقية ويعود السببح

عضاء حزب أواقتصرت ىذه المقاعد عمى االخرى في العراق ، واقصاء المكونات  ، تيميش
البعث فقط سواء من النساء او الرجال .لذلك جاءت ىذه المشاركة مفرغة من محتواىا االصمي 

 . ( 01)البعد عن الطابع الديمقراطيبعيدة كل 
 0442-0431ومع ذلك فقد تواجدت النساء في المجمس الوطني العراقي خالل الفترة      

عمى نسبة مشاركة اذ بمغت أ 0441عضوة ومثمت سنة (  4)حيث بمغ حجم العضوية 
النساء فقد بمغ عدد  3111%من مجموع االعضاء , اما في الدورة الخامسة لممجمس عام 02,3
يدة )شكميا( قياسا بالمشاركة النسائية في المنطقة %, وىي تعد نسبة ج3عضوا بنسبة  31

العربية اما بالنسبة لمشاركتيا في االحزاب التي كانت تنشط انذاك فكانت اسياماتيا محدودة اذ 
% فقط ,وتم انتخاب الدكتورة ىدى صالح 2,4لم تزد نسبة عضويتيا في الحزب الحاكم عن 
 . (11)عثميدي عماش عضوا في القيادة القطرية لحزب الب

   9119المبحث الثاني : الدور السياسي لممرأة بعد عام  -
حصل تغييرفي النظام السياسي العراقي وشكمت حكومة العراق المؤقتة في من  3112بعد عام  

، جرى االعالن عن مجمس الحكم المؤقت ، تمثمت  3114/ حزيران 0إلى  3112تموز  02
ف المؤقتة ، وصياغة مشروع دستور ،وقد بمغ ميمتو الرئيسة في التشاور مع سمطة األتال

(. واصبح نظام الحكم ىو 03( عضوًامن العراقيين من بينيم ثالث نساء )32اعضاء المجمس )
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نظام نيابي ) برلماني ( ديمقراطي مؤكدا في الوقت نفسو عمى عدم جواز سن قوانين تتعارض 
لنظام كانت أيضًا عوامل ومعوقات مع مبادىءالديمقراطية إال أن األوضاع التي رافقت ىذا ا

 أثرت عمى المشاركة السياسية لممرأة في العراق .
شيد المجتمع العراقي تحواًل كبيرًا اقترن باألخذ بالديمقراطية والتعددية  ىذا العام وبعد         

جراء ثالث دورات انتخابية برلمانية ومحمية ، شارك فييا المواطنون )و الحزبية والسياسية،   ا 
الرجال والنساء ( في ممارسة حقوقيم التي كفمتيا ليم النصوص الدستورية والقانونية ،لمترشح 
لعضوية ىذه المجالس أو التصويت الختيار ممثمييم فييا . شاركة المرأة العراقية التي كفل حقيا 

التي كان ليا  (⎈)% من المقاعد البرلمانية او عن طريق الكوتا  32وبنسبة  3112دستور 
 .  (13)سمبيات وايجابيات في 

غير أن مشاركة الرجال والنساء في االنتخابات قد تباينت فيما يتعمق بنسبة المشاركة وما تمخض      
عنيا من نتائج، حيث أظيرت االنتخابات التي تمت حتى االن العديد من الصعوبات التي تواجو 

ن الرجل والمرأة، وبنظرة المجتمع المحدودة لعمل مشاركة المرأة فييا التي ترتبط بقضية عدم المساواة بي
المرأة في ميدان السياسية التي ال تزال نظرة قاصرة تعوق دورىا السياسي في المجتمع ، بسبب الثقافة 

)وفي ىذا الجانب أجريت استبيان لعدد من النساء عن مدى الذكورية المسيطرة عمى الطابع العام ..
ل بنفس الكفاءة ، كان الجواب أغمب النساء تنتخب رجل السباب ثقتيا في أنتخاب أمراة أو رج

 (91)مختمفة(

ير الكبير تجاه حقوق المرأة، ال تزال تعمل عمى مبدأ يفالثقافة السائدة في المجتمع ورغم التغ    
ولية بشتى أنواعيا. األمر الذي أدى ؤ اإلعالء من قيمة ومكانة الرجل, من خالل تمكينو من تولي المس

 الغالب إلى تحديد دورالمرأة في المجال السياسي ومواقع صناعة القرار. في 

إن الحديث عن بناء المجتمع الديمقراطي ىو تنبيو إلى أىمية دور المرأة في الحياة بوجو عام        
وفي الحياة السياسية بوجو خاص كي نبتعد من تطبيق الديمقراطية كمبدأ نظري إلى منيج عممي من 

تسعى أن تكون ذات  كفرد إنساني كامل الحقوق امل  مع المرأة وفق األسس الديمقراطيةخالل التع
فعالية في المجتمع وتشارك الرجل في بناء البمد والرقي بو والوصول إلى محطة حقيقية لمستقبل تسوده 

شمت  أحوج من المجتمع العراقي بتفعيل نصفو اآلخر الذي طالما , فميس ىناك الحريات والديمقراطية
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لحقوق المرأة وأىمية دورىا في بناء والمشاركة في خمق القرار والبيئة المناسبة  حركتو الفيم الخاطئ
, وتعتبر العادات والتقاليد العراقي والتسمط واإلقصاء لمعنصر النسائي في المجتمع  إلنياء حالة التفرد

لسياسي حيث تكرس الصورة النمطية من العوامل المعوقة لتحقيق المشاركة األوسع لمنساء في المجال ا
عن المرأة ودورىا في المجتمع وىيمنة العقمية الذكورية حول التقميل من أىمية مشاركة النساء في العمل 

 السياسي

جريت مقابالت شخصية  لعدد من المرشحات العراقيات لدورات سابقة أجل تعزيز البحث أومن      
ة المستنصرية وعدم فوزىن في الدورات السابقة وتحدثن عن االكادميات في الجامعمنين و وحالية ، 

صوات تمكنين في الحصول عمى أكثر من الصعوبات التي حالت دون فوزىن بالرغم حصولين عمى 
مكانتين العممية والجماىيرية  كواجية إلى مقعد في البرلمان إال أن استغالل رؤوساء الكتل واالحزاب 

العممية في  صواتين واعطاءىا لنساء لم يدخمن أفي النياية سرقة حزابيم و أو أدعائية لقوائميم 
نتخابية لسيولة التحكم في قررات في قبة البرلمان لخدمة احزابيم فضال عن اسباب اخرى منيا األ
(30.) 

 الصعوبات التي تواجو المرأة في ترشيحيا للنتخابات العامة  -

لمشاركات في االنتخابات، سواء كان ذلك قبل تتنوع الصعوبات التي تواجييا النساء ا         
عممية الترشح أو أثنائيا، أو بعد االنتخابات لمن يتمكن من الفوز في االنتخابات، وقد أوضحت 
المبحوثات أن ىناك العديد من الصعوبات التي تقف أمام المشاركة الفاعمة لممرأة ، سواء تمك 

، ن معرفتين بطبيعة الواقع االجتماعي التي واجينيا من خالل تجربتين الشخصية ،أو م
وفقا لما  -والسياسي لمشاركة المرأة في االنتخابات، وبالرغم من تعدد ىذه الصعوبات وتنوعيا

فقد حظيت الصعوبات الحزبية أو المتعمقة باألحزاب والتنظيمات السياسية  -ذكرتو المبحوثات 
عوبات، تمييا في ذلك الصعوبات المادية، بأىمية نسبية وتركيز المرشحات مقارنة بغيرىا من الص

 عمى النحو األتي : ويمكن عرض  جانب من ىذه الصعوبات

عدم وجود رغبة حقيقية لدى الكثير من أعضاء األحزاب والتنظيمات السياسية والقيادات الحزبية    -
 بات.في ترشيح المرأة  االكاديمية والمتعممة لصعوبة التحكم بيا ودعم فوزىا في االنتخا
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 .سيطرة رؤوساء الكتل عمى قرارات وبرامج المرشحات  -

 عدم أعطاء الصالحية االكبر لمعنصر النسوي رغم وجودىا داخل العممية السياسية. -

عدم قيام الكتل أو األحزاب بدورىا في عممية الدعاية االنتخابية لصالح المرشحة، وتذليل       -
،مما يؤدي إلى اضطرار المرشحات لخوض االنتخابات الصعوبات التي تعترضيا في ىذا الجانب

مكانية فوزىا بنتيجة االنتخابات مما كمفين اعباء  بجيود ذاتية، األمر الذي يؤثر سمبا عمى ترشحيا وا 
 مادية كبيرة وتنصل الحزب من تحمل جزء من تكاليف الحمالت االنتخابية .

دى ، أفراد عوائمين مما أشحات وخطف استخدام اساليب التخويف واالرىاب مع كثير من المر  -
 نتخابات .نتخابية قبل موعد األبانسحاب عدد من المرشحات من العممية األ

االنتقاص والرد القاسي وأحيانًا يصل حد التجريح عندما تمارس حقيا في المناقشة داخل قبة البرلمان  -
. 

 نسحاب دون أبداء الرأي والتحدث .أغمب النقاشات تكون بصوت مرتفع وىذا يجعل المرأة تفكرباأل -

تعرض المرشحات لممضايقات من بعض الحزبين المتطمعين لمترشح في االنتخابات في الحزب    -
 نفسو الذي قد تنتمي إلية من ترغب من النساء في الترشح في االنتخابات .

و السمعة لممرأة استخدام االساليب الالاخالقية من  التسقيط االعالمي واالخالقي ومن التشوي  -
 العراقية  عبر وسائل التواصل االجتماعي والقنوات الفضائية الجبار المرشحة عمى االنسجاب .

غياب االجيزة الرقابية الحكومية في حماية المرشحات من التجاوز عمى سمعة وكرامة المرأة العراقية  -
 حمالت االنتخابية .من خالل محاربة وتمزيق وتشويو صور المرشحات في الشوارع خالل ال

غياب الدور الرقابي لمفوضية االنتخابات في مراقية الكيانات المشاركة وممثمييا في المراكز  -
االنتخابية في الضغط عمى الناخبين لسرقة اصواتيم لحساب كتميم .فضاًل عن عمميات التزوير التي 

 تحدث اثناء فرز االصوات وغيرىا من اساليب التزوير .
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والتقاليد االجتماعية التي كانت تقف امام ترشيح المرأة لالنتخابات او يفرض عمييا الرجل االعراف  -
في االسرة أنتخاب رجل مرشح يمثل العشيرة او ابن القبيمة وبيذا تحرم من أنتخاب او التصويت لممرأة 

 السيما الكفوءة 

لمرأة في العراق عند كانت ىذه الصعوبات جانب من عدد كبير من الصعوبات التي تواجو ا    
استطاعت المرأة أذ الترشيح وىي في الواقع  لم تثني المرأة في االستمرار في عمميا السياسي والبرلماني 

واستطاعت ىذه البرلمانية من اسقاط وزرين  ،العراقية من الحصول عمى عدد من المقاعد في البرلمان 
ر والثقة يدىا بانيا قادرة عمى االصالح والتغيفي الحكومة العراقية في الدورة الحالية واثبات وجو 

بصالبة المراة ، فضاًل عن مناصب وزارية في كل دورة انتخابية .كما استطاعت ان تصبح رئيسة 
   حزب او تجمع مثل النائبة حنان الفتالوي

اتمنى ان تكون ىذه الصعوبات عامل ايجابي في استمرار نضال المرأة في الحصول عمى      
قيا السياسي وتستطيع تعطي الثقة لممراة العراقية بأنيا قادرة في تحمل مسؤولية القرار السياسي استحقا

 والسير في تعزيزالعممية  الديمقراطية في العراق . 

 التوصيات : -

 من اجل تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والوصول إلى مواقع صنع القرار يجب:    
ألحزاب السياسية بحيث تقر فييا المساواة بين الجنسين وممارسة التمييز تغيير وتطوير برامج ا -

 االيجابي لصالح المرأة وتشجيع العنصر النسوي في تمك األحزاب.
العمل المشترك بين المنظمات النسوية واألحزاب اليسارية والديمقراطية والعمالية والمنظمات الحقوقية - 

أة لتطبيق االتفاقيات الدولية بشان الحقوق السياسية لممرأة ومنيا المدافعة عن المساواة الكاممة لممر 
( عمى أن تتخذ 0424( في االتفاقية الدولية إللغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة لسنة )2المادة )

 الدول األطراف جميع التدابير المناسبة لمقضاء عمى التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية .
ات النسوية عمى زيادة وعي المرأة بأىمية المشاركة الفعالة في الحياة السياسية و تركيز المنظم -

جل تقديم الدعم المعنوي أالنضال الدؤب لموصول إلى مواقع صنع القرار والتوعية الشاممة لممجتمع من 
 لممرأة , وفرض تطبيق قوانين ودساتير مدنية ومتحضرة )خاصة في الدول العربية واإلسالمية (.
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و المجالس البمدية ماديا ومعنويا واعالميا والعمل عمى أدعم النساء المرشحات لعضوية البرلمان  -
 جل الحصول عمى الميارات االنتخابية والسياسية.أتدريب النساء من 

 

  التحرر االقتصادي لممرأة لو دور كبيرا في تعزيز دورىا في المشاركة السياسية. -
 
  نسوية من التبعية ألحزاب سياسية غير داعمة لتحرر المرأة .استقاللية المنظمات ال -
 
عدم انفصال قضية المرأة عن المجتمع بحيث انو أمر يخص المرأة فقط بل إصرار المنظمات  -

 النسوية والمنظمات الحقوقية والمدنية عمى دحض ىذه الفكرة.
 ة السيما في المجال السياسي .التخمص من العادات والتقاليد العشائرية التي تقييد عمل المرأ -
المطالبة بتواجد وزارات خاصة بشؤون المرأة وقضايا المساواة تيتيم بكل ما يتعمق بشؤون المرأة في  -

  المجتمع.
 حماية المرأة  من قبل الدولة بتفعيل قوانين الحد من العنف بكل اشكالو ضد المرأة .  -
كومات أليجاد مراكز أبحاث المساواة في المجتمع واالرتقاء المطالبة بتوفير الدعم الكافي من قبل الح -

 .بوعي المرأة أجتماعيا وسياسيا وثقافيا

 

 ىوامش البحث  -

، 0434، بغداد ،3ىنري فوستر ، نسأة العراق الحديث ، ترجمة سميم طو التكريتي ، ج-0
 434.ص
ـ  0442العراق عام  تعد آسيا توفيق وىبي أول امرأة عراقية ترأست أول اتحاد نسائي في  -3

كما تعد وىبي الرائدة الكردية مع السيدة ىدى شعراوي في مصر والسيدة نور حمادة في  0423
سوريا من أوائل طميعة نسوية أنجزت المقدمات المنطقية لتحرير المرأة من ربقة القرون األولى 

النسوية .  رائدات النيضة•ووضعيا عمى طريق أثبات الذات والتقدم في سمم المعرفة.. 
ttp://www.narjesmag.com/news.php?action=view&id=121. 
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وائل محمد عبد عمي الوائمي ، المشاركة السياسية لممراة ) دراسة مقارنة في كوتا النساء ( ،  -2
 . 32، ، ص3103بيروت ، 

-واصدرت ذكريات طبيبة عراقية )لندن 0431ولدت عام سانحة محمد امين زكي . 4
3112. )-   

 ؛http://ar.mideastyouth.com/?p=36642010 -10 -29شباب الشرق االوسط  
 .32وائل محمد عبد عمي الوائمي، المصدر السابق ، ص. 2
 . 32وائل محمد عبد عمي الوائمي ، المصدر السابق ، ص  -1
 413،ص 0421-4-21في 0200عددالوقائع العراقية ،) جريدة ( ال -2
ىي ابنة معروف البرزنجي وابنة عم الشيخ محمود ممك كردستان، و  حفصة خانم : -3

، وكان محل والدتيا في مدينة 1831زوجة الشيخ قادر حفيد البرنجي ، من مواليد سنة 
دستان. السميمانية، وىي سيدة كردية مشيورة، بعطائيا وثقافتيا و مساندتيا الفعالة لنساء كر 

وعرفت باسم حبسة النقيب، وذلك نسبة إلى والدىا معروف البرزنجي الذي كان آنذاك " نقيباً"، 
 وقد حصل عمى ىذه الرتبة من قبل الدولة العثمانية .

    919،ص9111أبراىيم طاىر معروف، المرأة الكردية ودورىا في المجتمع الكردي ، اربيل ،  
، العموم القانونية 3112السياسي لممرأة في العراق بعد عامالدور  بدرية صالح عبد اهلل ،-4

 ؛324، ص  3102( المجمد الرابع ، جامعة بغداد ، 3والسياسية ، ) مجمة ( العدد ) 
  -www.hamzoz.com11   حمزوز مدونة 
 

، بغداد ،  0413-0404المعاصر عبد المجيد التكريتي ، المنتظم في تاريخ العراق  – 00
، 3112.؛ ىدى محمد مثنى ، المشاركة السياسية لممرأة العراقية بعد عام 41، ص 3113

  24،  ص 3113رسالة ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد / كمية العموم السياسية ، 
 .32وائل محمد عبد عمي الوائمي ، المصدر السابق ، ص  -03
؛ وائل محمد عبد عمي الوائمي ، المصدر 42المصدر السابق ، ص ىدى محمد مثنى ،  -02

 .  34السابق ، ص
 .31المصدر نفسو ، ص -04

http://ar.mideastyouth.com/?p=3664؛
http://ar.mideastyouth.com/?p=3664؛
http://www.hamzoz.com10-/
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 .42ىدى محمد مثنى ، المصدر السابق ، ص  -02
خيري عبد الرزاق جاسم ، الرأي العام والمشاركة السياسية ودورىا في تعزيز الديمقراطية ،  -01

 . 24، ص3112االول ، السنة االولى ، بغداد ،  دراسات عراقية ) مجمة ( ، العدد
 - ايمول -02 ،العربى الديمقراطى المركز“المشاركة السياسية لممرأة العراقية بعد عام  -11

3112” 

، ص 3102ى نعمان أحمد ، بغداد ،، ترجمة مصطف3112فيبي مار ، عراق ما بعد  -03 
، ونشر في جريدة الوقائع العراقية 3114/ 2/ 4صدر قانون إدارة الدولة العراقية في  ؛23

 .3114/ نيسان/ 3(، بتاريخ  2430الرســــــــــمية ، العدد ) 
 .20وائل محمد عبد عمي الوائمي ، المصدر السابق ، ص  04
. فقد تبنت العديد من الدول نظام  الس التشريعية والمحمية امام ضعف تمثيل المرأة في المج- ⎈

الحصص ) الكوتا( كتدبير مرحمي لتحسين مشاركة النساء . وائل محمد عبد عمي الوائمي ، 
    42المصدر السابق ، ص

 استبيان قامت بو الباحث . -31
 مقابالت شخصية مع عدد من المرشحات في الدورات السابقة والحالية  . -30

 

 

 المصادر
 .0434، بغداد ،3طو التكريتي ، ج ىنري فوستر ، نسأة العراق الحديث ، ترجمة سميم .0
وائل محمد عبد عمي الوائمي ، المشاركة السياسية لممراة ) دراسة مقارنة في كوتا النساء  .3

 .3103( ، بيروت ، 
-واصدرت ذكريات طبيبة عراقية )لندن 0431ولدت عام سانحة محمد امين زكي  .2

3112. ) 
 2010-10 -29شباب الشرق االوسط  .4

http://ar.mideastyouth.com/?p=3664؛  
 الوقائع العراقية جريدة  .2

http://democraticac.de/?author=2
http://ar.mideastyouth.com/?p=3664؛
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  .9111أبراىيم طاىر معروف، المرأة الكردية ودورىا في المجتمع الكردي ، اربيل ،   .1
، العموم القانونية 3112ياسي لممرأة في العراق بعد عامالسالدور  بدرية صالح عبد اهلل ، .2

 . 3102د الرابع ، جامعة بغداد ، ( المجم3والسياسية ، ) مجمة ( العدد ) 
  -www.hamzoz.com11   حمزوز مدونة .3
، بغداد ،  0413-0404معاصر عبد المجيد التكريتي ، المنتظم في تاريخ العراق ال .4

3113. 
، رسالة 3112ىدى محمد مثنى ، المشاركة السياسية لممرأة العراقية بعد عام  .01

  .3113ماجستير غير منشورة ، جامعة بغداد / كمية العموم السياسية ، 
خيري عبد الرزاق جاسم ، الرأي العام والمشاركة السياسية ودورىا في تعزيز  .00

  .3112، ل ، السنة االولى ، بغداد( ، العدد االو  الديمقراطية ، دراسات عراقية ) مجمة
 -02 ،العربى الديمقراطى المركز“المشاركة السياسية لممرأة العراقية بعد عام  .03

 .3112 – ايمول
ان أحمد ، بغداد ، ترجمة مصطفى نعم3112فيبي مار ، عراق ما بعد  .02

،3102. 
 مقابالت شخصية مع عدد من المرشحات في الدورات السابقة والحالية  . .04

 

http://www.hamzoz.com10-/
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 تطوير املناهج وطرق التدريس وفق معايري متطورة
 اجملتمع العراقي امنوذجا   

 م. اينــاس صــادق حمــودي                                                     
 كمية المغات/ جامعة بغداد                                                             

 المستخمص
 في يكمن ضعفا هناك أن يعكس فإنه تعميمية مؤسسة أي في العممي المستوى ينخفض عندما

 المناهج يعتبر عندما لذا. والمنهاج والمعمم الطالب ويشمل لمتربوية الجوهرية األسس أحد
 التي التغييرات المستمر، التطوير ويواصل األجيال، قبل من موروثة عممية كرسالة اً مهم

 .عميه تحدث
Abstract  
When the scientific level in any educational institution get down it refers 

that there is a weakness lies in one of the essential basis of the 

educational include the student, teacher and the curricula. So, when the 

curricula is considered that important as being the scientific message 

inherited by generational and it keeps up the continuous development, 

the changes that happens on it.   

 

 المقدمة
حينما يتدنى المستوى العممي في أي مؤسسة تعميمية فان ذلك مؤشرا واضحا عمى وجود ضعف  

يكمن في احدى الركائز االساسية في العممية ألتعميمية وكما ىو معموم فان ركائز التعميم 
 االساسية تشتمل عمي الطالب والمعمم والمنيج.
ية كونو الرسالة العممية التي تتوارثيا األجيال فانو وعندما يكون المنيج عمى ىذا القدر من األىم

يواكب التطورات المستمرة وتطرأ عميو تغييرات ترفع من مستوى االستفادة منو لذا ينبغي عمينا 
اوال ان نتعرف عمى المنيج الدراسي بمفيومو الواسع ال بالمفيوم الضيق الذي يفيمو الكثيرون 

المقرر الدراسي ومحتواه واليدف منو وطرق  :نما يشملعمى انو المقررات الدراسية فحسب ا
 ووسائل ايصالو الى الطالب ومنيجية تدريسو.
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لذا ان اردنا ان نؤسس لعممية تعميمية حقيقة تجني مخرجات ايجابية من شانيا ان ترتقي بالواقع 
يتناسب التعميمي في شتى المجاالت ينبغي ان نحسن اختيار نوع وكم ىذه المناىج العممية بما 

مع المتمقي واستخدام االساليب الحديثو والسريعة في ايصاليا لو والعزوف عن المنيجية التقميديو 
المتبعو في ذلك وتسخير قدر االمكان التقنيات والتكنولوجيا الحديثة المتاحة في خدمة المنيج 

 ألتعميمي وقبل ىذا كمو تحديد اليدف المنشود من المنيج المقرر.

سنسمط الضوء عمى محورين اساسين ليما الدور االساسي في ترصين العممية  في ىذا البحث
التعميمية وتحسين مخرجاتيا وىما: المنيج العممي )المقرر الدراسي(( وطرق ايصالو ))االساليب 

 المتبعة في التدريس((.
ى ية بشتى انواع التخصصات التي تقوم عممتمعب الجامعات دور ميم في اثراء المجاالت العم

اساسيا النيوض بالواقع كونيا تعد مرحمة التخصصات و تعد كذلك مرحمة لنقل المخرجات من 
الواقع النظري الى الواقع العممي والتطبيق المباشر. والن الجامعة تعد اخر مراحل االعداد, لذا 
نبغي الحرص عمى ان تكون مخرجاتيا معدة اعدادا صحيحا يمكن االعتماد عمييا عند تسويقيا 

 ممارسة اختصاصاتيا.ل
 األداء مستوى لرفع كبيرة في االونة االخيرة العديد من الدراسات التي اولت عناية ظيرت 

نشطت  و . والثقافي االجتماعي و االقتصادي المحيط تنمية في والمساىمة التعميمي -التربوي
 أداء لتحسين يفياوتوظ التربية مجال في التكنولوجيا من االستفادة أوجو مختمف تتناول دراسات
 كوسائل ليس التعميم مجال المعموميات و االتصال تكنولوجيا فاكتسحت .والمدرسين المدرسة
  .العمل وتنظيم التفكير في كأسموب بل فحسب

 و التربية أن ىو ، التربوي المجال في اإلصالح و التطوير حدوث يفسر ما فإن عموما و
 باستمرار تخضع المجتمعات أن بما و.  بو ويتأثر المجتمع فيو يؤثر اجتماعي نشاط التعميم
 مع بالتكيف ليا يسمح مما مستمر، بشكل و تتطور أن البد كذلك التربية فإن ، لمتحول

 تام نموذج إلى االنتياء إمكانية في االعتقاد الخطأ من يكون ىنا ومن.  الجديدة االحتياجات
 في التغيرات مع باستمرار التالؤم عمى تعمل التعميمية األنظمة أن ذلك.  لممنياج ومثالي

 . عصرية صيغ إلى المجتمعات تحول عن الناتجة و االحتياجات
 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامســوية ... مجـلة علأشـراقـات تنم  
 

 

 

984 
 

 مفهوم المنهج. 1
ان المنيج ال يقتصر عمى المقرر الدراسي او المفردات المقتبسة من المصادر والمراجع لتكوين 

شمل من المادة العممية وما المادة العممية في مرحمة ما لتخصص ما, فان مفيوم المنيج اوسع وا
المادة العممية اال عنصرا اساسيا من عناصر اخرى يتالف منيا المنيج, اذن فالمنيج عبارة عن 
خطة تعميمة شاممة تتضمن عدة عناصر ابتداءا بوضع المفردات الدراسية واالنشطة التعميمية 

 المنيج وتحقيق اىدافو.والوسائل واالساليب المتبعة في ايصاليا وعممية التقويم لمخرجات 
لذا فان المنيج يعرف عمى انو "خطة يتم عن طريقيا تزويد التالميذ بمجموعة من الفرص 
التعميمية التي تعمل عمى تحقيق اىداف عامة عريضة, مرتبطة باىداف جزئية او خاصة 

 1بموضوع محدد".
واالىداف والخبرات بتعبير اخر, ان المنيج فان المنيج يتضمن المادة الدراسية والغايات 

 واالساليب التعميمية اذ انيا بمجميا عناصر تكوين مفيوم المنيج.
 
 االختالف بين المنهج والمقرر. 2

ان االختالف بن المنيج والمقرر يقوم عمى اساس ان الثاني عنصر من العناصر المكونو 
منيج بتسخرىا من اجل لالول, فالمقرر يعرف عمى انو كم المعرفة والفحوى العممية التي يقوم ال

 ايصال ىذه المادة العممية الى الطالب.
اما المنيج فيمثل االطار العام لمعممية التعميمة والخطة الشاممة لتحقيق االىداف والمخرجات, 

 :2ويتضمن المنيج العناصر االتية
 االىداف التعميمية: التي من خالليا نحدد ما ىو منتظر من المتعمم؟ 

 وى العممي او المادة العمميةكم المعرفة: المحت 

 .االنشطة التعميمية: والتي من خالليا يتحكم المتعمم في المعارف 

 .استراتيجية التعمم: وتتمثل في طرائق, ووسائل التدرس, واالنشطة التعميمية 

 التقويم: والذي من خاللو نتاكد مما اكتسبو المتعمم؟ 

 م, الظروف المحيطة بالعمميات : مثل شخصية المتعمم, المعم3العوامل غر المباشرة
 التعميمة.
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 تطوير المنهج. 3

 التحسين، إلى ضرورتو المنيج تقويم لما تؤكد عممية المنيج العممي تحسين يعد تطوير

الحصول عمى   من اجل المنيج كفاءة من يرفع تحسينا المنيج نوع وكم ىذا تحسين وىذا يعني
لذا فان الترابط بين عناصر المقصودة من وضعو.  األىداف تحقيقيقية و مكاسب عممية حق

المنيج بشكل متكامل ومتفاعل وعدم استقالليتيا عن بعضيا البعض يعد االسموب الحديث في 
وضع المناىج. وان التركيز عمى اىداف المنيج ومحتواه واتباع الطرق واالساليب الحديثة في 

ية التعميمية ويجعل منيا عممية متجانسة ومتكاممة ليا مدخالت ايصالو تعمل عمى ترصين العمم
 وعمميات ومخرجات. 

 المنهج

 التقويم

العوامل غير 

 المباشرة
استراتيجيت 

 التعلم

االنشطت 

 التعليميت
 كم المعرفت

 المادة العلميت

االهداف 

 التعليميت
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 تواجو كي فيو تقدم الذي العصر لظروف المناىج مناسبة عممية" التطوير لممناىج بانو ويعرف 

 لمشارف التطمع بيدف اليومية حياتيم في تصادفيم التي الحالية والمجتمع متطمبات المتعممين

 .4عممي" بأسموب مواجيتوالمستقبل و 
 داخل المرجعيات واآلليات و واإلجراءات والعمميات المدخالت تحسين عممية التحديث يعتبر "ما

 المناىج لموضوعات وكيفية نوعية نقمة بإحداث ويقوم .الجامعي التعميم لتحديث الجامعة منظومة

 األىداف طبيعة مع مالئمة أكثر تكون لكي فييا النظر إعادة :خالل  من المستخدمة الجامعية

 .5المستيدفة"
 تغييرا أو تعديال حصل فييا التي األساليب أو المفاىيم أو ان تطوير المنيج يطرأ عمى المعمومات

 تغيرت لم تعد تفي باالغراض العممية بسبب قدميا وحمول دراسات حديثة محميا أو  التي أو

ل مواكبة التطويرات التي تطرأ عمى المناىج ىذا التعديل من خال ويتم ثبت خطئيا، أو اتجاىاتيا
المناظرة في جامعات الدول المتقدمة او المراكز البحثية التي تعمل عمى تحديث المعمومات في 

 الحالي عصرنا مع يتالئم ما المحافظة عمى بل األصالة ترك يعنى ال . لكن ىذا التعديلمجال ما

 جيل وجود يتحقق وبذلك لمتاريخ، األخرى براتالخ وترك لممتعممين وتقديميا خبرات سابقة من

 .والتراث ومواكبا لمعموم الحديثة والمعاصرة باألصول متصل تربوي ثابت
 
 معايير تحديث المناهج. 4

اليات ومعايير ينبغي التركيز عمييا في عممية تحديث المناىج لكي  6حددت الدراسات السابقة
 ومنيا:  ومجدية متكاممة تكون
 صدارتيا المعمومات موثوقة مصادر ىإل االستناد  مثل المؤتمرات العممية مستمرة دورية وا 

والمحكمة لمكتب   الحديثة واالصدارت  العممية والدوريات والمجالت اإلحصاء ومراكز
 .الدولية المعمومات وشبكة المختمفة الوزارات ونشرات

 المتواكبة بحيث صريةالع التغيرات مع ومتواصمة مستمرة المناىج تحديث عممية ان تكون 

 التحديث. أسباب وتوضح والحديث القديم بين الفروقات تظير

  الخاصة التي المميزات بدقة تحدد أن يجب حيث األخرى الدراسية المساقات مع التكامل 

 مجاالت المعرفة من مجال كل حيث خصوصية وتشكل آخر عمم أي مع فييا يشترك ال
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 والتفكير والتكامل البحث في الخاصة ومعاييرىا رقياوط مفاىيميا ليا منطقية بنية يمثل

 اإلجحاف بالمتطمبات دون العالقة من نوع يربطيا موضوعات بين الجمع عمى يساعد

 السيكولوجية واالجتماعية الحاجات باالعتبار األخذ مع منيجية مادة لكل المنطقية

 .المعاصر المجتمع وحاجات

 الطرق أي بأفضل المقرر المنيج وتطبيق المتوافر الزمن عامل بين التوفيق أي التوازن 

 المنيج وامكانيات الحاجات ىذه في الحداثة ومدى المستيدفة الفئات بحاجات المنيج ربط

 .لتمبيتيا

 يجري في الذي القيم ونظام الفعمية لمظروف مناسبا التحديث يكون أن يجب حيث المواءمة 

 التغيير جو عمى تؤثر فعل ردود ليا التي ليامةا التغيرات فمعظم .والتجديد التحديث إطارىا

 زادت تتطمبيا التي التعديالت زادت وكمما كبيرا، ىذه الفعل تأثير ردود كان وكمما نفسو،

 لمتجديد. األولى بالخطوات القيام عمى اآلخرين وحمميم إقناع في الصعوبة
 
 ة لممناهج القديمةهاالنتقادات الموج. 5

نتقادات تركزت عمى الجانب المعرفي وطريقة وضعو واسموب تدريسو حظي المنيج التقميدي با
ومدى تجاوب الطمبة مع ىذا المنيج او االساليب المتبعة في طرحة والدور السمبي لمطالب في 

 :7طريقة تعممو لو, ويمكن تمخيص ىذه االنتقادات باالتي

االقتصار عمى تحصيل ركز المنيج التقميدي عمى الجانب المعرفي في اطار ضيق, وذلك ب .1
قدر معين من المعمومات وحفظيا, واىمل تنمية طريقة التفكير واكتساب الميارات, ولم يتطرق 
لبعض الجوانب المعرفية االخرى مثل )التخيل والتصور واالبتكار...( واغفمتماما الجانب 

متمثل في )النمو االنفعالي, والوجداني, واالجتماعي وىذا يتعارض مع اليدف السامي لمتعميم وال
 المتكامل لشخصية المتعمم(.

افترض المنيج التقميدي ان تزويد المتعمم بالمعارف والمعمومات كاف لجعمو قادرا عمى  .2
استخداميا في مجال التطبيق والعمل, فاذا اردنا اكسابو سمات مثل: الدقة العممية, الموضوعية 

 تطبيق وتنمية ىذه السمات.... ال بد ان نتيح لو المواقف التي تساعده عمى 
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بما ان المختصين في المواد الدراسية ىم الذين يحددون مواضيع الدراسة ويطمبون التقيد بيا,  .3
فانيم, في الغالب, يوجيون عنايتيم الى منطق المادة الدراسية, وييممون ميول التالميذ 

 قمل دافعيتيم نحو التعمم.واستعداداتيم والفروق الفردية بينيم, وخبراتيم السابقة... مما ي

عند وضع منيج المواد الدراسية المختمفة يتحمس كل مختص لمادتو, وىذا يؤدي في الغالب . 4
 عدة نتائج سمبية نذكر منيا:

  ضعف الربط بين المواد الدراسية المختمفة مما يؤدي الى تجزئة خبرة التالميذ, وضعف
 ليومية.قدرتيم عمى االستفادة منيا في مواقف الحياة ا

  تضخم المقررات الدراسية, فكل مختص يدافع عن مادتو معتبرا انيا االىم, فنجدىم في
كل مراجعة لمبرنامج يضيفون محاور جديدة, ويترتب عمى ذلك ثقل المنيج بالمواد 

 الدراسية التي يصعب عمى التالميذ استيعابيا.

في حد ذاتو بغض النظر عن انصب االىتمام عمى اتقان المادة الدراسية, واصبح غاية  .5
 فائدتو في حياة التالميذ, ونتح عن ذلك عدة سمبيات منيا:

  استبعاد كل نشاط يمكن ان يسيم في تنمية ميارات التمميذ المختمفة, وانصب الجيد
 كمو عمى تحفيظ المعمومات وقياس القدرة عمى استرجاعيا.

 وانتخاذ نتائجيا اساسا اعتبار النجاح في في االمتحانات وظيفة من اىم الوظائف ,
لنقل التالميذ من مستوى الى اخر, واساسا في منح الشيادات ..., فترتب عمى ذلك 
شعور التالميذ بان دورىم يتمثل في حفظ المادة الدراسية والنجاح في االمتحانات, مما 
حدا بيم الى العزوف عن البحث واالطالع, وحرموا من فرص تحمل المسؤلية بمعناىا 

 يح, ويقًوم عمل كل معمم عمى اساس نتائج تالميذه في االمتحانات الرسمية.الصح

دور المعمم في المنيج التقميدي يقتصر عمى توصيل المعمومة الى التالميذ, في الوقت . 6
المحدد لذلك, واجراء االمتحانات لتحديد مدى نجاح التالميذ في استظيار المعمومات, ومدى 

 ترتب عمييا اثار سمبية ابرزىا: امانتيم في نقميا .. وقد
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  االعتماد عمى طرائق تدريس تركز عمى التمقين والحفظ والتسميع, فموقف التمميذ فييا
سمبي, والمطموب منو اليدوء واالنتباه طوال فترة الدرس, وليس لو الحق في تقديم 

تعمم, اقتراحات او انتقادات حول ما يدرس ليم, وال يخفى في ذلك من تحديد لنشاط الم
 واعاقة نموه.

  التعامل مع المقررات الدراسية عمى اساس انيا مواد منفصمة, أي ال يبذل المعمم أي
جيد يذكر في ربط مادتو بالمواد االخرى, مما يحول دون تكامميا, فقد يؤثر ذلك عمى 

 تكوين شخصية المتعمم, وال يحرك فيو الطاقات الخالقة.

 ذ, واعتبارىم متساوين في القدرات واالستعدادات وقد اىمال الفروق الفردية بين التالمي
 يتسبب ذلك في فشل بعضيم لعدم تماشي التعميم مع قدراتيم وميوليم.

 

 الجامعية المناهج لتحديث مقترحة آليات. 6

 ظل إذا ما ذلك من المرغوبة األىداف وتحقيق المنيج لتحديث مجال ال أنو التأكيد من البد بداية

 ولكن وأدواتو السائدة التقويم أساليب ظل وفي المحاضرة أسموب عمى أساسية صفةب يعتمد التدريس

 من االستفادة المختمفة ويمكن بالمجاالت واإلبداع والبحث التفكير ية لتنم المناىج توجيو من بد ال

:التالية اآلليات
8 

 خالل الوعي من انطالق نقطة وتحديد الحالية الجامعية المناىج ف أىدا في النظر إعادة -1

 لتحقيق مالءمتيا وتقيس مدى المناىج ىذه تقييم عمى تساعد الجامعية لمبرامج المستقبمية باألىداف

 بربطيا وذلك الجامعية أىداف المناىج صياغة إعادة يتطمب وىذا  عالي إتقان بدرجة األىداف

 .العالمية األىداف بمعايير

 حاليا المتبع لموضوعات المحتوى وكيفية عيةنو  نقمة بإحداث وذلك المناىج  محتوى تحديث  -2

 والمجتمع الفرد ومشكالت ترتبط بحاجات بحيث وتنظيميا األفكار ترتيب إعادة خالل من وذلك

عادة النظر المتغير العالم ىذا في نفسيا تفرض التي  اليومية الحياة ومشكالت قضايا بإحالل وا 

 أو االستبدال أو اإلضافة أو بالحذف سواء حاليا المتبع المحتوى الدراسي موضوعات بعض محل

 .أخرى أساليب أو بأي الجذري التعديل
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 :يمي مما االستفادة يمكن ذلك لتحقيق
 بمتابعة  وذلك واإلنسانية العممية المجاالت في الباحثون إليو توصل ما آخر متابعة

 والمحمية واإلقميمية العالمية المستويات عمى العممية بالمؤتمرات واإلشتراك الحضور

 التخصصات  في والكتبة واإلنساني العممية الدوريات من الحديثة اإلصدارات متابعة
 .المختمفة

 دراستيا ساًبقا تمت وكيف خاصة بصورة موضوع أو قضية أو فكرة أو ظاىرة كل دراسة 

 الظاىرة. لتمك تطورات من متوقع ىو وما حاليا معيا التعامل وكيفية

 عمى الفرد والدينية واإلنسانية العممية لمظواىر واالنعكاسات جوالنتائ األسباب عن البحث 

 قائمة في زالت ما المختمفة لمظواىر المسببة األسباب كانت إذا ما وتحديد والمجتمع

 النتائج واالنعكاسات وكذلك أخرى مسببات منيا بدال وظيرت اختفت أو الحالي العصر

 داعي ال ظروف العصر الختالف ئجياونتا الظاىرة مسببات اختمفت فإذا ظاىرة، لكل

 .9الواقع عن منفصمة بصورة تدريسيا عمى لمتركيز

 جديدة حيث فكرة أو جديد دليل إلى استنادا جىالمنا محتوى صياغة في جديدة نظرة تبني 

 في ض التفاصيل وعر العناصر ترتيب فييا يعاد إبداعية النظرة ىذه تكون أن يفترض

 تتم حيث الكمية عمى النظرة ترتكز المستقبل استشراق منظور نم لممعرفة جديدة رؤية إطار

 المحتوى عناصر ترتيب عادة, أي وتشابكاتيا تداخالتيا في الظواىر مختمف رؤية

 .الموضوع لمظواىرأو أساسية كمية شمولية نظرة خالل من الدراسي

 أو  معينة موضوعات حول الدراسة تدور حيث :متكاممة بصورة المعرفة مع التعامل
 ودراسة تأثيرىا متكاممة بصورة دراستيا وتقيم متعددة معرفية مصادر إلى تنتمي مشكالت

 التكرار. من الجامعية المناىج تنقية عمى الحفاظ مع والمجتمع الفرد عمى

 المناىج الجامعية صياغة يعاد حيث المختمفة وأشكالو صوره في :الجماعي العمل ممارسة 

 في العمل الجماعي يأخذ حيث المنيج بتدريس يقوم الذي بالقسم الفريق عمل خالل من
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 المختمفة في المعارف والتأمل العمل ورش وتنظيم الجماعي والبحث الذىني العصف إطاره

بداء ومناقشتيا  حداثة أكثر وأطر جديدة عالقات تكوين نحو والسعي ونقدىا فييا الرأي وا 

 .لممعرفة

 المتاحة المعرفة عمى مصادر بالتعرف وذلك :والتعمم التعميم تكنولوجيا باستخدام االىتمام 

 وتقدم أخرى مجتمعية توفرىا مؤسسات التي البرامج من واالستفادة التخصص مجال في

 المختمفة االتصال ووسائط التمفاز مثل الجامعة عن مختمفة بصورة عممية مواد

 الدراسية المواد رمجةب خالل من التكنولوجية التقنية واالنترنت، وتوظيف كالفيديوكونفرس

صدار تعميمية خاصة برامج عمى  أكثر بطرق عممية موضوعات تناقش مدمجة أقراص وا 

 .المناىج متطمبات وتتكامل مع حداثة

  الظواىر والعالقات عن التساؤالت اثارة خالل من :يةالجامع والتعمم التعميم طرق تحديث 

 وذلك النقدي المستقل والتفكير اإلبداع وتنمية المتماثمة غير اإلبداعية اإلجابات وتشجيع

 متعمم كل بحيث تساعد اإلجابات المتعددة األسئمة وطرح المختمفة الحوارات خالل من

 واكتسابيم لممفاىيم التصورات البديمة تعديل إلى النياية في تساعدىم معينة فكرة طرح عمى

 وىذا صحتو احتمال ينما يتب ضوء في السابقة لألفكار المستمرة المراجعة عمى القدرة

 األخر الرأي واحترام نظره بإبداء وجية بحريتو الطالب فيو يشعر مالئم مناخ توفير يتطمب

 كافة من األمور ومناقشة الحوار في جانب المعمم من سمطوي موقف اتخاذ عن واالمتناع

 واآلراء. األحكام إصدار قبل الجوانب

 الفع يفترض المشاركة حيث :ةيالمحم والبيئة المجتمع في الحديثة التطورات في لمشاركةا 

 يصبحوا والطمبة بحيث الجامعة سي مدر قبل من والبيئة المجتمع تطوير مشاريع في الة

 المجتمعية بتفعيل المشاركة وذلك ع المجتم مجاالت في والتحديث التطوير مصادر أىم

 القيم وتعميق ترسيخوتأصيل و  بينيما المتبادل التفاعل لتحقيق التربوية المؤسسات مع

 .الجامعية المناىج في األصيمة االجتماعية
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 تحقيق الجودة منطمق من الجامعية المناىج بتقويم وذلك :التقويم وأدوات أساليب تحديث 

10التعميمة لمعممية الشاممة
 ورصد الظواىر وتحميميا مستمرة بصورة مراجعتيا خالل من 

 لجميع مكونات شاممة خطة خالل من والضعف القوة جوانب وتشخيص منيا المختمفة

 .وأساسياتو المنيج

  معمم  من تتضمن بما التعميمية العممية تدخالم  تحسين أي مة:الشام الجودة تحقيق
مدخالت  وتحديث تحسين من البد الجامعية المناىج في الشاممة الجودة ولتحقيق وطالب،
 وأساليب تقويم وتعمم تعميم اليبوأس تعميم وتكنولوجيا ومحتوى أىداف من المناىج وعمميات

 المراحل السابقة من مرحمة كل بعد الشامل التقويم بإجراء واالىتمام والبيئة المجتمع وخدمة

 في التعميم الجامعي لخريج معايير بوضع واالىتمام العمميات وتنفيذ المدخالت تحديد في

 مستويات ل ألعمىلموصو  المعايير ىذه توافر مدى ومعرفة إنساني أو عممي تخصص كل

 .الجودة

 األخالقي . المنهاج7
 صياغة وضرورة األخالقية لمتربية االعتبار إعادة أىمية ، المعاصرة الدراسات من العديد أثبتت
 و المعارف عمى فقط ليس و(  القيم مدرسة) األخالقية القيم عمى أولوياتيا ترتكز مدرسية ثقافة

 األخالقي المنياج عن الحديث ،إلى المنياج ظرياتبن المشتغمين ببعض أدى مما.  الميارات
 النقاط في تمخيصيا يمكن التي و المنياج ىذا يحققيا أن ينبغي التي األىداف من عددا وحددوا
 : 11التالية
 و األمانة:  مثل ، فييا مرغوب شخصية عادات و سمات التالميذ اكساب عمى الحرص 

 . اآلخرين مساعدة و التعاون

 مثل ، ومقدساتو تاريخو و بالوطن و بالمجتمع المتصمة بالقيم رتباطاال عمى الحرص 
 المجتمع لثقافة المميزة الخصائص ومعرفة العمل تقدير و التضحية و االلتزام و االنتماء
 . وتراثو
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 و التعاون و االحتالل فكرة رفض و االنسان حقوق احترام:  مثل ، الكونية القيم ترسيخ 
 صادقت التي المواثيق و المبادئ و الدولية الشرعية أىمية يرتقد و التسامح و الحوار
 .  األمم عمييا

 ، التوجيات و األىداف ىذه لمثل منبعا التربية في اإلسالمي المنياج في نجد فإننا لمتذكير و
 و ذاتيا في غاية ليست ، أفكاره و أحكامو و تشريعاتو جميع أن و ، قيم دين اإلسالم أن ذلك
 مكارم ألتمم بعثت إنما: ”  السالم و الصالة عميو الرسول قالو فيما تتمثل القصوى الغاية إنما

 “. األخالق
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 معايير تحديث المناهج.  8
اليات ومعايير ينبغي التركيز عمييا في عممية تحديث المناىج ة سبعة حددت الدراسات السابق

 ومنيا:  ومجدية متكاممة لكي تكون
 صدارتيا المعمومات موثوقة مصادر إلى االستناد  مثل المؤتمرات العممية مستمرة دورية وا 

والمحكمة لمكتب   الحديثة واالصدارت  العممية والدوريات والمجالت اإلحصاء ومراكز
 .12الدولية المعمومات وشبكة المختمفة الوزارات ونشرات

 بحيث المتواكبة العصرية التغيرات مع ومتواصمة مستمرة المناىج تحديث عممية ان تكون 

 التحديث. أسباب وتوضح والحديث القديم بين الفروقات تظير

  الخاصة التي المميزات بدقة تحدد أن يجب حيث األخرى الدراسية المساقات مع التكامل 

 مجاالت المعرفة من مجال كل حيث خصوصية وتشكل آخر عمم أي مع فييا يشترك ال

 والتفكير والتكامل البحث في الخاصة ومعاييرىا وطرقيا مفاىيميا ليا منطقية بنية يمثل

 اإلجحاف بالمتطمبات دون العالقة من نوع يربطيا موضوعات بين الجمع عمى يساعد

 السيكولوجية واالجتماعية الحاجات باالعتبار األخذ مع منيجية مادة لكل المنطقية

 .المعاصر المجتمع وحاجات

 الطرق أي بأفضل المقرر المنيج قوتطبي المتوافر الزمن عامل بين التوفيق أي التوازن 

 المنيج وامكانيات الحاجات ىذه في الحداثة ومدى المستيدفة الفئات بحاجات المنيج ربط

 .لتمبيتيا

 يجري في الذي القيم ونظام الفعمية لمظروف مناسبا التحديث يكون أن يجب حيث المواءمة 

 التغيير جو عمى تؤثر فعل ردود ليا التي اليامة التغيرات فمعظم .والتجديد التحديث إطارىا

 زادت تتطمبيا التي التعديالت زادت وكمما كبيرا، ىذه الفعل تأثير ردود كان وكمما نفسو،

 لمتجديد. األولى بالخطوات القيام عمى اآلخرين وحمميم إقناع في الصعوبة
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 الخاتمة والتوصيات

 فيما يخص وضع المناىج وتحديثيا( 1
يسةةةةت عمميةةةةة بسةةةةيطة تةةةةتم باسةةةةتقطاع المةةةةادة العمميةةةةة مةةةةن المصةةةةادر ان عمميةةةةة وضةةةةع المنةةةةاىج ل

وتشةكيميا بكتيةب او ممزمةة يةتم اعتمادىةا كمةنيج عممةي, انمةا يجةب ان تراعةى عةدة امةور فةي ىةةذه 
 العممية ابتداء من االشخاص الواضعين لممناىج وحتى اختيار المادة العممية وعمى النحو االتي:

 اف واضةحة ومدروسةة مسةبقا لكةي تعطةي ىةذه المنةاىج ينبغي ان تكون ليذه المنةاىج اىةد
 مخرجاتيا بشكل صحيح بما يخدم العممية التعميمية بشكل خاص والمجتمع بشكل عام.

  ينبغةةةي ان توضةةةع ىةةةذه المنةةةاىج مةةةن قبةةةل لجنةةةة تتضةةةمن اسةةةاتذة متخصصةةةين فةةةي المةةةادة
بشةكل العممية )تخصص دقيق( وخبراء في وضةع المنةاىج ويجةب ان ال تةتم ىةذه العمميةة 

 فردي باالعتماد عمى استاذ المادة.

  ينبغي عمى لجنة وضع المناىج ان تطمع عمى المناىج المناظرة, لممفردة المنيجيةة المةراد
وضعيا, في الجامعات العالميةة الرصةينة وتدرسةيا دراسةة مستفيضةة كةون ىةذه الجامعةات 

التحةةةةديثات  تمتمةةةةك خبةةةةرة عاليةةةةة يمكةةةةن االسةةةةتفادة منيةةةةا والبقةةةةاء عمةةةةى تواصةةةةل معيةةةةا فةةةةي
 المستقبمية.

  ينبغي مراعاة كم ونوع المادة العممية ذلك انيا تخضع لعوامل نفسية, اذ يمكن ان يتسةبب
كم المادة واالسياب بيا الى ارىاق الطالب وبالتالي عدم تحقق المخرجات المراد تحقيقيةا 
مةةةةةن ىةةةةةذا المةةةةةنيج, وفةةةةةي كةةةةةل االحةةةةةوال فةةةةةان النةةةةةوع مقةةةةةدم عمةةةةةى الكةةةةةم بمةةةةةا يتناسةةةةةب مةةةةةع 

 تخصصات المختمفة.ال

  )ينبغى االقتصار عمى مفردات المنيج التخصصية )نعني بالمفردات ىنةا المةواد الدراسةية
وعدم اثقال كاىل الطالب بمفردات ليس ليا عالقة بتخصصو تؤدي الى انشغالو بيةا بمةا 

 يؤثر عمى اىتمامو بمفردات المنيج االخرى.

 فيما يخص اساليب التدريس( 2
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يس بةةنفس القةةدر مةةن االىميةةة الةةذي يحضةةى بةةو وضةةع المةةنيج العممةةي يحضةةى اسةةموب التةةدر 
ونوعةةو, اذ ان عةةدم امةةتالك االسةةموب المناسةةب فةةي تةةدريس المةةنيج ال تتحقةةق االىةةداف المةةراد 
تحقيقيةةا منةةو. وفيمةةا يةةأتي بعةةض االسةةاليب الحديثةةة المتبعةةة التةةي ترفةةد سةةير العمميةةة التدريسةةية 

 لممنيج بالشكل الصحيح:
 لطرق التقميديةةة تةةدريس المةةنيج و المجةةوء الةةى االسةةاليب التفاعميةةة وورش عةةدم التمسةةك بةةا

عةةةداد التقةةةارير والبحةةةوث المصةةةغرة مةةةن اجةةةل اعطةةةاء الطالةةةب دور فةةةي اكتشةةةاف  العمةةةل وا 
المعمومات وعدم القةاء الميمةة كميةا عمةى عةاتق االسةتاذ, وبيةذا سةيقوم االسةتاذ مةن خةالل 

 اكثر منافسة وتفاعل. ىذه النشاطات بدور تقييمي بحت يجعل الطمبة

  اسةةتعمال التقنيةةات الحديثةةة كالتطبيقةةات االلكترونيةةة المتاحةةة عمةةى اجيةةزة اليواتةةف الذكيةةة
والحواسيب الكفية. اذ ال تخمو اليوم ىةذه التكنولوجيةا مةن الموسةوعات والكتةب االلكترونيةة 

 بجميع التخصصات.

 تواصل مع المجتمعةات حث الطمبة عمى استغالل وسائل التواصل االجتماعي من اجل ال
االخةةةرى )ال سةةةيما الدارسةةةين لمغةةةات لممارسةةةة المغةةةة مةةةع النةةةاطقين بيةةةا فةةةي ظةةةل صةةةعوبة 

 التواجد في تمك البمدان وىو امر ضروري جدا بالنسبة ليم(.

   اسةةةتغالل التكنولوجيةةةةا السةةةةمعية والمرئيةةةةة فةةةةي عةةةرض المةةةةادة العمميةةةةة ذلةةةةك ان االسةةةةاليب
ظرية في ايصال وترسيخ المعمومةات ذلةك انيةا تكةون العممية تكون اسرع من االساليب الن

مقبولةةةة اكثةةةر وغيةةةر مممةةةة مةةةع مراعةةةاة التةةةوازن بةةةين االسةةةموبين )النظةةةري والعممةةةي( بنسةةةبة 
يحةةددىا المختصةةون فةةي وضةةع المنةةاىج, اذ ال غنةةى عةةن االسةةموب النظةةري فيةةو االسةةاس 

 في العممية التعميمية.
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اآلثار القانونية املرتتبة على مسؤولية املعلم 
 املدنية جتاه التالميذ

                                                  

 م.م احمد فاضل عباس                                                  
 ية التربية االساسيةكم/ الجامعة المستنصرية                                                

 ممخص البحث
أف أىمية دراسة المسؤولية المدنية لممعمـ تتجمى في تشخيص أف القانوف العراقي لـ 
يخص المعمميف ، بالرغـ مف كونيـ يشكموف قطاعًا كبيرًا وىامًا فى المجتمع ، بنظاـ خاص فيما 

ف بالرقابة كالوالديف كوف يتعمؽ بمسؤوليتيـ المدنية، أي أنو لـ يميزىـ عف غيرىـ ممف يكمفو 
  .المعمـ أيضا مكمؼ بالرقابة عمى االطفاؿ والصبياف وتعميميـ

المعمـ يتعرض فى عممو لمخاطر عديدة ال تقؿ جسامة عف المخاطر التى يتعرض ليا   
غيره كالطبيب والميندس المعماري والمقاوؿ ، وعمى الرغـ مف أف ىناؾ دراسات عديدة 

ؤوليتيـ المدنية ػ استنادًا إلى ما يتعرضوف لو فى عمميـ مف ومستفيضة ُكرست حوؿ مس
فإف مسؤولية المعمـ المدنية لـ تحظ بنفس الدرجة مف العناية والدراسة خاصة في الفقو  -مخاطر

 .القانوني العراقي
أف الظروؼ الحالية التى تشيدىا مؤسساتنا التعميمية )تعدد الفترات ػ ارتفاع كثافة 

ػ سوء المرافؽ التعميمية( واألىداؼ الطموحة التى يسعى المجتمع إلى تحقيقيا الصفوؼ الدراسية 
، تمقى عمى المعمميف أعباء كثيرة ػ حيث يتولوف تعميـ ورقابة أعداد ضخمة مف األطفاؿ 
والصبياف فى سف حيوية ونشاط ػ تتعمؽ بالمحافظة عمى النظاـ المدرسي، وتحقيؽ األىداؼ 

طمب ضرورة دراسة جوانب مسؤولية المعمـ ، ومحاولة البحث عف المرغوبة، ىذه األعباء تت
 .أفضؿ الوسائؿ التى تحكميا ، والبحث عف أفضؿ الحموؿ الممكنة ليا

 
Abstract :                                                                                        

    That the importance of studying the civil responsibility of the teacher 

is reflected in the fact that Iraqi law did not belong to teachers, despite 
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the fact that they constitute a large sector and important in the 

community in a special system with regard to their civil responsibility, 

that is not distinguish them from others who are assigned to control as 

parents that the teacher is also responsible for the control of children and 

boys And education. 

  The teacher is exposed in his work to many risks not less serious than 

the risks to others, such as the doctor, architect and contractor, and 

although there are many studies and devoted to the civil responsibility 

based on what are exposed to the work in the risk - the responsibility of 

the civilian teacher did not get the same Degree of care and study, 

especially in Iraqi jurisprudence. 

 The current conditions in our educational institutions (multiple periods 

of high density of classrooms and poor educational facilities) and the 

ambitious goals that the society seeks to achieve, the teachers have a lot 

of burdens, where the education and control of large numbers of children 

and boys at a critical age and activity related to the maintenance On the 

school system, and achieve the desired goals, these burdens require the 

need to study the aspects of responsibility of the teacher, and try to 

search for the best means governing them, and search for the best 

possible solutions to them 

 

 المقدمة
جو عاـ والقانوف المدني بوجو لممسؤولية المدنية أىمية كبرى كونيا مف موضوعات القانوف بو 

، إذ يتمحور القانوف عمييا في ألعديد مف جوانبو، وخاصة في مايتـ طرحو مف منازعات خاص
ور، أماـ المحاكـ، كما إنيا تتميز بمسايرة التطور والتجديد الذيف يالحقانيا عمى مختمؼ العص

  استجابة لممقتضيات االجتماعية واالقتصادية ، وبالتالي الى ظيور آراء ونظريات جديدة.

يعتبرموضوع المسؤولية القانونية لممعمـ عف تالميذه  كبقية المسؤوليات المدنية لمختمؼ الوظائؼ 
 ينيا : ػوالميف مف الموضوعات الجديرة بالبحث والدراسة إال أف ىناؾ  أسباب متعددة تميزه مف ب

ػ إف ما يزيد مف أىمية دراسة المسؤولية المدنية لممعمـ ، أف القانوف العراقي لـ يخص المعمميف 1
ػ بالرغـ مف كونيـ يشكموف قطاعًا كبيرًا وىامًا فى المجتمع ػ بنظاـ خاص فيما يتعمؽ بمسؤوليتيـ 

كوف المعمـ أيضا مكمؼ المدنية، أى أنو لـ يميزىـ عف غيرىـ ممف يكمفوف بالرقابة كالوالديف 
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  بالرقابة عمى االطفاؿ والصبياف وتعميميـ.

ػ المعمـ يتعرض فى عممو لمخاطر عديدة ال تقؿ جسامة عف المخاطر التى يتعرض ليا غيره 2 
كالطبيب والميندس المعماري والمقاوؿ ، وعمى الرغـ مف أف ىناؾ دراسات عديدة ومستفيضة 

فإف  -ستنادًا إلى ما يتعرضوف لو فى عمميـ مف مخاطرُكرست حوؿ مسؤوليتيـ المدنية ػ ا
مسؤولية المعمـ المدنية لـ تحظ بنفس الدرجة مف العناية والدراسة خاصة في الفقو القانوني 

 العراقي.

ػ أف الظروؼ الحالية التى تشيدىا مؤسساتنا التعميمية )تعدد الفترات ػ ارتفاع كثافة الصفوؼ 3 
لتعميمية( واألىداؼ الطموحة التى يسعى المجتمع إلى تحقيقيا ، تمقى الدراسية ػ سوء المرافؽ ا

عمى المعمميف أعباء كثيرة ػ حيث يتولوف تعميـ ورقابة أعداد ضخمة مف األطفاؿ والصبياف فى 
سف حيوية ونشاط ػ تتعمؽ بالمحافظة عمى النظاـ المدرسي، وتحقيؽ األىداؼ المرغوبة، ىذه 

جوانب مسؤولية المعمـ ، ومحاولة البحث عف أفضؿ الوسائؿ التى  األعباء تتطمب ضرورة دراسة
 تحكميا ، والبحث عف أفضؿ الحموؿ الممكنة ليا.

ػ إف ما تشيده المؤسسات التعميمية مف حوادث مدرسية عديدة سواء ما تعمؽ منيا باعتداء 4 
ستخداـ التالميذ بعضيـ عمى بعض، أو اعتداء التالميذ عمى مدرسييـ، أو التطرؼ فى ا

المعمميف لمعقاب البدني مع التالميذ، وىو ما كاف مادة إعالمية لمقنوات الفضائية ومواقع 
التواصؿ االجتماعي والصحؼ اليومية فى اآلونة األخيرة ، حيث قامت بنشر العديد مف ىذه 
الحوادث باعتبارىا ظاىرة تستحؽ التوقؼ عندىا بالدراسة مف قبؿ خبراء القانوف والتربية 

الجتماع وعمـ النفس، كما تتطمب توفير قدر أكبر مف الحماية لممعمميف مف خالؿ إصدار وا
بعض التشريعات الجديدة لحماية المعمـ فى العراؽ ، ومساعدتو عمى أداء عممو بصورة أفضؿ، 
كأف تحؿ مسؤولية الدولة محؿ مسؤولية المعمـ كما ىو الحاؿ فى بعض الدولة مثؿ فرنسا 

 والكويت ولبناف.

أف البحث في مسؤولية المعمـ المدنية يستمـز تقسيـ موضوع البحث الى فصؿ تمييدي وأربعة 
 فصوؿ َأخرى وكما يأتي:

 فصؿ تمييدي : معنى المسؤولية بوجو عاـ والمسؤولية المدنية بوجو خاص
ثباتيا  الفصؿ االوؿ : حاالت مسؤولية المعمـ وا 
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 ياالفصؿ الثاني : أشكاؿ خطأ المعمـ وعبء إثبات

  الفصؿ الثالث: طرؽ دفع مسؤولية المعمـ
وأخيرا ، الفصؿ الرابع : أالثار المترتبة عمى انعقاد مسؤولية المعمـ ومايتضمنو ىذا الفصؿ مف 

 مبررات ومقترحات. 
 

 تمهيد

 معنى المسؤولية بوجه عام والمسؤولية المدنية بوجه خاص

فإذا كاف ىذا  (1)يستوجب المؤاخذة عميو المسؤولية بوجو عاـ ىى حالة الشخص الذى ارتكب أمراً 
األمر مخالفًا قواعد األخالؽ فقط ، وصفت مسؤولية مرتكبو بأنيا مسؤولية أدبية، واقتصر عمى 
وجوب مؤاخذتو مؤاخذة أدبية، ال تعدو استيجاف المجتمع ذلؾ المسمؾ المخالؼ لؤلخالؽ ، 

يسأؿ عنو أماـ اهلل ويحاسب عميو  فالمسؤولية األدبية تكوف أساسًا حيف يقترؼ المرء إثماً 
الضمير، سواًء كاف ذلؾ بعمؿ أـ باالمتناع أو ترؾ عمؿ ، والمعيار ىنا ينحصر فى حسف النية 

 أو سوءىا ، واألمر فى ىذا شخصي بحت.

ذا كاف األمر مخالفا لقواعد األخالؽ، وكاف القانوف ػ أيضا ػ يوجب المؤاخذة عميو، فإف  وا 
ؼ عند حد المسؤولية األدبية ، بؿ تكوف فوؽ ذلؾ مسؤولية قانونية مسؤولية مرتكبو ال تق
 تستوجب جزاء قانونيا

 
 المسؤولية االدبية والمسؤولية القانونية  :المبحث االول

 

المسؤولية  نوعاف، أدبية وتتعمؽ بالحالة التى يوجد فييا الشخص الذى يخالؼ قاعدة مف قواعد 
التى يوجد فييا الشخص الذى ارتكب فعاًل سبب بو ضررا  األخالؽ ، وقانونية وتتعمؽ بالحالة

لمغير ، فأستوجب مسائمة القانوف إياه عمى ذلؾ ، فيي الحالة التى يوجد فييا مف يخؿ بقاعدة 
 مف قواعد القانوف.

والواقع أف مدى أو نطاؽ المسؤولية األدبية أوسع بكثير مف مدى أو نطاؽ المسؤولية القانونية 
ألخالؽ أوسع بكثير مف دائرة القانوف، ألنيا تشمؿ سموؾ اإلنساف نحو خالقو ، ذلؾ أف دائرة ا

ونحوه نفسو ، ونحو غيره ، أما دائرة القانوف فتقتصر عمى سموؾ اإلنساف نحو غيره، وفى ىذه 
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الدائرة الضيقة يكتفى القانوف بتنظيـ نشاط اإلنساف الخارجي، وال يحفؿ بالنوايا الباطنة مادامت 
 ليا مظيرًا خارجياً لـ تتخذ 

،النوع األوؿ يتعمؽ بالحالة التي يكوف مرتكب الفعؿ ( 2)والمسؤولية القانونية نوعاف جنائية ومدنية
الضار مسؤواًل أماـ الدولة باعتبارىا مشخصة لممجتمع ، ويكوف جزاؤه عقوبة توقع عميو باسـ 

ة الدعوى عميو أماـ المحاكـ الجنائية المجتمع زجرًا لو ، وردعًا لغيره ، ويتولى اإلدعاء العاـ إقام
 ، وتقـو الدولة بتنفيذ العقوبة فيو بما ليا مف عماؿ تابعيف لسمطتيا التنفيذية.

ولقد حددت القوانيف والشرائع الحديثة األفعاؿ التى تستتبع مسؤولية جنائية، كما حددت العقوبة 
ساسية في دساتير الدولة التى يستوجبيا كؿ مف ىذه األفعاؿ،حيث أصبح مف المبادئ األ

 "المتمدنة "أنو ال جريمة وال عقوبة إال بنص".

المضرور، وممتـز بتعويضو عما أصابو مف ضرر ، ويصبح لممضرور وحده حؽ المطالبة ، 
ويعتبر ىذا الحؽ حقًا مدنيًا خالصًا لو، فالمسؤولية المدنية تقوـ حيف يخؿ الفرد بما التـز بو قبؿ 

  فاقًا ، والجزاء فييا تعويض الضرر الناشئ عف ىذا اإلخالؿ.الغير قانونًا أو ات

وألف المسؤولية المدنية ال يقصد بيا الزجر بؿ تعويض الضرر، فيى ال تعنى بحالة المسؤوؿ 
نما تعنى بما وقع مف ضرر ، وبتعييف مف يتحمؿ نتائجو المالية ػ المصاب بو أو  النفسية ، وا 

ضرر بقطع النظر عف المسؤولية األدبية ومداىا، فالمسؤوؿ فاعمو ػ وبتقدير التعويض بقدر ال
مدنيًا يمكف إلزامو بالتعويض ، ولو لـ يمكف نسبة أى خطأ أدبي إليو ، كما فى مسؤولية المتبوع 

 عف فعؿ تابعو.

ذا كانت المسؤولية المدنية ىى بوجو عاـ االلتزاـ بتعويض الضرر المترتب عمى اإلخالؿ  وا 
واذا كانت االلتزامات ينشأ بعضيا عف عقد )كااللتزاـ بتسميـ المباع( وينشأ  (3)بالتزاـ أصمي سابؽ

بعضيا اآلخر مف القانوف )فالقانوف يمقى عمى كؿ فرد فى المجتمع التزاما بأال يضر بالغير ، 
فإف أضر كاف مخاًل بيذا االلتزاـ( ، فإف رجاؿ القانوف المدني يميزوف بيف نوعيف مف المسؤولية 

يتعمؽ النوع األوؿ بالمسؤولية التى تنشأ عف اإلخالؿ بالتزاـ عقدى )كمسؤولية البائع عف  المدنية
عدـ تسميـ المبيع فى الزماف والمكاف المتفؽ عمييما( ويطمؽ عميو المسؤولية العقدية ، ويتعمؽ 

اءة النوع الثانى بالمسؤولية التى تترتب عمى اإلخالؿ بالتزاـ قانونى )كمسؤولية السائؽ عف إض
األنوار لياًل ، أو مجاوزة قدر معيف مف السرعة( ويطمؽ عمى ىذا النوع مف المسؤولية المدنية 
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 مسؤولية تقصيرية.

فالمسؤولية العقدية ىى تمؾ المسؤولية التى تنشأ عف اإلخالؿ بما التـز بو المتعاقد ، أما 
لفرد مف ضرر لمغير بخطأه المسئولية التقصيرية فيى تمؾ المسئولية التى تترتب عمى ما يحدثو ا

(4. ) 
أما النوع الثاني المسؤولية المدنية فيتعمؽ بالحالة التى يكوف فييا الفرد قد أخؿ بالتزاـ مقرر فى 

وفيما يخص أنواع المسؤولية  ذمتو ، وترتب عمى ىذا اإلخالؿ ضرر لمغير ، فيصبح مسؤواًل قبؿ
 وتصنيفاتيا فيي كاآلتي:

 ويةقػانونيػػة، أدبية أو معن

 مدنية، جنائية

  أركاف المسؤولية بوجو عاـ : تقصيرية، عقدية

ذا توافرت ىذه  لممسؤولية أركاف ثالثة ال تقوـ بدونيا أو بدوف واحدة منيا ػ كقاعدة عامةػ وا 
األركاف فإف المسؤولية تقوـ ويترتب عمى قياميا آثار معينة أىميا جبر الضرر الذى ترتب، ىذه 

 ػاألركاف الثالثة ىي : 

ػ الخطأ : وىو ركف المسؤولية األوؿ ، وفى نفس الوقت ىو أساسيا ، فالقاعدة ىي بناء 1
المسؤولية عمى أساس الخطأ ، وىذا ىو المغزى أشار إليو  القانوف المدني العراقي الحالى حيف 

والواقع أنو إذا كاف مف اليسير  قرر أف كؿ خطأ سبب ضرر لمغير يمـز مف ارتكبو بالتعويض
يد عمى أف الخطأ ركف فى المسؤولية فإنو مف العسير إعطاء تعريؼ لو يعمو عمى النقد ، التأك

فتعريؼ الخطأ يختمؼ باختالؼ وجية نظر كؿ فقيو ، ولعؿ مف أشير تعريفات الخطأ تعريؼ 
ولعؿ ىذا التعريؼ صحيح تمامًا بالنسبة  (5)"بالنيوؿ والذى يرى "أف الخطأ إخالؿ بالتزاـ سابؽ

ببموغ غاية ، ولكنو يحتاج إلى إيضاح فى حالة االلتزاـ ببذؿ مجيود إذ يثور التساؤؿ لاللتزاـ 
 عف ماىية اإلخالؿ بو.

 

أما التعريؼ الذى يجذب نظر غالبية الفقياء فيذىب إلى أف الخطأ ىو انحراؼ عف السموؾ 
رجؿ ، ىذا السموؾ الواجب سموؾ تصوري ، ىو سموؾ ال (6)الواجب مع إدراؾ ىذا االنحراؼ

العادي وىذا الرجؿ واحد مف الجميور ، مف أواسط الناس ، فيو ليس أشدىـ حرصًا، وال أكثرىـ 
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  إىمااًل.

ولمخطأ وفؽ ىذا التعريؼ ركنيف ال يقوـ بدوف اجتماعيما: فيو انحراؼ وىو إدراؾ ليذا 
" ، أما االنحراؼ فاالنحراؼ يعرؼ بأنو الركف المادى لمخطأ ، وكثيرًا ما يطمؽ عميو "التعدي

اإلدراؾ وىو الركف المعنوي لمخطأ فيو يشير إلى أف الخطأ ال يعتبر قد صدر مف شخص إال 
إذا اسند إليو إسنادًا قانونيًا أى إال إذا أتى الشخص الفعؿ المادي وىو مدرؾ لما يأتيو ، ذلؾ أف 

 .الخطأ يستوجب المؤاخذة والمؤاخذة تستوجب اإلدراؾ

أ عمدي وخطأ بإىماؿ ، وخطأ جسيـ وخطأ يسير ،وخطأ تافو لمخطأ أوصاؼ شتى ، فيقاؿ خط
 ، خطأ واجب اإلثبات وخطأ مفترض.

ػ الضػرر : وىو الركف الثانى لممسؤولية بحيث إذا انتقى لما قامت ، إذ حينئذ لف يكوف لقياميا 2
ف الدعوى نفسيا تكوف غير مقبولة إذ ال  ىدؼ تحققو ، إذ أف ىدفيا ىو إزالة الضرر، كما وا 

 .( 7)دعوى بغير مصمحة

والضرر بالمعنى العاـ ىو األذى الذى يصيب الشخص مف جراء المساس بحؽ مف حقوقو أو 
بمصمحة مشروعة لو حتى ولو لـ يكوف القانوف يكفؿ تحقيقيا، والمقصود بيذا األذى أف يصبح 

 الحؽ أو المصمحة أسوأ مما كاف عميو قبؿ وقوع الخطأ.

يتمثؿ فى الخسائر المالية التى تتأتى نتيجة المساس بحؽ سواء والضرر عمى نوعيف : مادى و 
كاف الحؽ حقًا ماليًا أو غير مالي ، ومعنوي )أدبي( وىو ما يصيب اإلنساف فى مصمحة غير 

 .(8)مالية )الشعور ، العاطفة ، الكرامة ، الشرؼ ، االرتياح النفسي، الظيور فى شكؿ غير الئؽ(

رر مؤكد الوقوع ، وضرر محتمؿ الوقوع ، وليست ىناؾ والضرر ثالثة : ضرر وقع ، وض
مشكمة بالنسبة لمنوع األوؿ مف الضرر ، ولكف المشكمة فى الضرر الثاني والثالث والذى لـ يقع 

  أصاًل.

ػ عالقة السببية بيف الخطأ والضرر : وىذه العالقة تمثؿ الركف الثالث لممسؤولية ، ال تقـو 3
ـ حيث انتفى الخطأ أو الضرر ، فالمسؤولية تيدؼ إلى التعويض عف بدونيا تمامًا ، كما ال تقو 

، ومف ثـ فما لـ يكف خطأ المسؤوؿ ىو الذى أحدث  (9)الضرر الذى أحدثو المسؤوؿ بخطأه
الضرر فمف يكوف ليذا األخير شأف بو ، ومف ىنا لـز أف يثبت مايسمى بعالقة السببية بيف خطأ 

ره ، فمو أف المدعى عميو أخطأ ولكف خطأه لـ يتسبب فى المدعى عميو والضرر الذى يراد جب
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الضرر ، أو لو أف الضرر لـ ينشأ عف خطأه فال مسؤولية ، إذ ال يعقؿ أف يطمب مف شخص 
 دفع تعويض عف أضرار سببيا اآلخروف.

ويرى فقياء القانوف أنو إذا كانت فكرة السببية فكرة منطقية وبدييية ، فإف تحديدىا أو القوؿ 
فرىا أمر بالغ التعقيد ، والذى يدعو إلى ىذا التعقيد أف الضرر ينشأ عادة عف أكثر مف سبب بتوا

، وىنا ينبغي أف نحدد أى األسباب أدى إليو ، ومف ناحية ثانية فقد تتعاقب األضرار وىنا ينبغى 
ؼ أف نحدد ما األضرار التى نتجت عف الخطأ ، وما األضرار التى لـ تنتج عنو وذلؾ حتى يتوق

التعويض عند حد معيف ، فكاًل مف تعدد األسباب وتعاقب األضرار يؤدي إلى تعقيد فكرة السببية 
 ، بؿ أف ىذه الفكرة ال تتضح إال مف خالليما.

 
 

 المبحث الثاني
 نشوء المسؤولية المدنية لممعمـ

ألطفاؿ أو تنشئ المسؤولية المدنية لممعمـ مف كونو شخص يتولى تعميـ التالميذ وىـ غالبًا مف ا
الصبياف ، فيكونوف دائمًا بحاجة إلى المالحظة واإلشراؼ والتوجيو وليذا فإف مف الطبيعي أف 
ذا ما أحدث ىؤالء التالميذ ، أو حدث ليـ ،  يمتـز برقابتيـ خالؿ فترة أدائو لميمتو التعميمية وا 

اعتباره متوليًا ضرر منيـ أو مف الغير أو مف المعمـ نفسو ، فتثور حينئذ مسؤولية المعمـ ب
 الرقابة عمييـ.

فالمعمـ ػ مف الناحية القانونية ػ ىو كؿ شخص يكمؼ بتعميـ أطفاؿ أو صبياف قصر ، ويمتـز في 
، يستوي بعد ذلؾ ، أف يتناوؿ التعميـ المواد العادية التى تعطى ( 10)نفس الوقت بالرقابة عمييـ

المواد التي تختص بيا المدارس المينية في المدارس العادية ، أو مواد العموـ والفنوف ، أو 
والتقنية والرياضية، فمف الالـز لثبوت صفة المعمـ وخضوعو بالتالي لؤلحكاـ الخاصة بمسؤولية 
المعمـ، توافر معياريف أو عنصرييف جوىرييف ومتكامميف : عنصر معنوي وىو التعميـ أو التربية 

  ، وعنصر موضوعي وىو الرقابة.

ة إليو أف االلتزاـ بالرقابة أو التعميـ إنما ىو التزاـ ببذؿ عناية ، أي التزاـ ومما تجدر اإلشار 
بوسيمة ، وليس التزامًا بتحقيؽ نتيجة أي بغاية ، يستوي في ذلؾ أف يكوف التزامًا قانونيا، أو أف 

وتدابير  يكوف التزامًا عقديًا ، وبعبارة أخرى ، فااللتزاـ يتمثؿ في أف يتخذ المعمـ الوسائؿ الالزمة
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الحيطة في الحدود المفترضة المألوفة لتجنب وقوع حادث لمتمميذ ، أو مف التمميذ لمغير ، مع 
بذلو عناية الشخص العادي ، فالمعيار ىنا ىو معيار الشخص العادي، عمى عكس ما إذا كاف 

عدمو ، وليذا التزامًا محددًا بنتيجة ، ويكوف لمقاضي سمطة التقدير الكاممة بالنسبة لموفاء بو مف 
كاف مف الطبيعي أف يقع عمى المضرور أو ممثميو عبء إثبات الخطأ الذي ارتكبو المعمـ في 

 الرقابة.
 

 الفصل االول

ثباتيا   حاالت مسؤولية المعمـ وا 

سنقوـ في ىذا الفصؿ بتحديد األضرار التى تنعقد مسؤولية المعمـ بسببيا  بمواجية المضرور 
  وكاآلتي :

 المبحث االول 

 األضرار التى يحدثيا التالميذ لمغير وتمؾ التي تصيبيـ  

 1- األضرار التى يحدثيا التالميذ لمغير : 

وقد نظمت مسؤولية المعمـ عف ىذه األضرار عمى أساس وجود قرينة بسيطة عمى الخطأ فى 
معنى الرقابة ، وذلؾ عمى نحو ما يسأؿ الوالديف مدنيًا عما يحدثو أوالدىـ مف أضرار لمغير )ب

 أنو خطأ مفترض( ، وىذه األضرار تتضمف حاالت ثالثة : ػ

 أ ػ ضرر يقع لمغير بخطأ التمميذ
 ب ػ ضرر يقع لمغير بفعؿ التمميذ 

 ج ػ ضرر يقع لمغير بشئ بيف يدي التمميذ

  2 - األضرار التى تصيب التالميذ 

ر ، عمى أساس القواعد وقد نظمت مسؤولية المعمـ عما يقع لمتالميذ الخاضعيف لرقابتو مف أضرا
العامة لممسؤولية المدنية مف حيث وجوب إثبات خطأ المعمـ )بمعنى أنيا حاالت واجبة اإلثبات( 

  ، ومف الحاالت التى يسأؿ فييا المعمـ عما يقع لمتمميذ مف أضرار ما يأتي:

 أ ػ أضرار تقع لمتمميذ بواسطة الغير .
 ب ػ أضرار يحدثيا التمميذ لنفسو. 
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 ار تقع لمتمميذ بواسطة المعمـ. ج ػ أضر 
  .وسنتناوؿ بالتفصيؿ عمى شكؿ مطالب حاالت األضرار 

 
 

  المطمب االول

 األضرار التي يحدثيا التالميذ لمغير 
 وتتضمف ىذا األضرار ما يأتي : 

أ ػ األضرار التي تقع لمغير بخطأ التمميذ : أف أولى حاالت مسؤولية المعمـ عما يحدثو التالميذ 
ضرار لمغير ىي تمؾ التي ترجع إلى خطأ ىؤالء التالميذ ، والشرط الرئيسي لمسؤولية المعمـ مف أ

في ىذه الحالة ىو أف يكوف التمميذ مميزًا ، حتى يمكف نسبة الخطأ إليو ، يستوي بعد ذلؾ ، كما 
ف كاف البعض اآلخر يرى أنو متى كاف التمميذ رش يدًا يرى البعض أف يكوف قاصرًا أو رشيدًا ، وا 

، فال يمكف أف تنعقد مسؤولية المعمـ عف خطأ في رقابتو ، عمى اعتبار أف ىذا التمميذ الذي بمغ 
سف الرشد لف يكوف فى حاجة إلى رقابة ، فاألصؿ أف الرقابة تقوـ عمى القاصر إلى أف يبمغ 

التو سف الرشد حتى تنفؾ عنو الرقابة ، إال إذا وجد ما يدعو لبسطيا عميو وىو بالغ بسبب ح
  الجسمية أو العقمية.

 وانعقاد مسؤولية المعمـ في مواجية المضرور تقتضي توافر ثالثة شروط ىي

  الشرط األوؿ : أف ينسب إلى التمميذ خطأ سبب ضرراً 

اتجو القانوف إلى وجوب نسبة خطأ إلى التمميذ ، متى كاف التمميذ مميزًا ، وأف يكوف ىذا الخطأ 
ذ كيؼ نموـ المعمـ عمى أنو لـ يستطع أف يمنع التمميذ الخاضع ىو الذي سبب الضرر لمغير إ

لرقابتو مف القياـ بفعؿ ما ، متى كاف ىذا الفعؿ مف األفعاؿ المشروعة ، وبالتالي فال خطأ فى 
جانب المعمـ ، ماداـ ال يوجد خطأ في جانب التمميذ ، أف خطأ التمميذ شرط ضروري إلعتبار 

عبء إثبات خطأ التمميذ يقع عمى المضرور . فمسؤولية المعمـ ىنا المعمـ مقصرًا في رقابتو ، و 
مسؤولية غير مباشرة ألف المعمميف حتى عندما يسألوف ، إنما يسألوف عف ضرر لـ يترتب عمى 

نما يرتبط بخطأ التمميذ الخاضع لرقابتيـ   .(11)خطأىـ مباشرة ، وا 
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  ذالشرط الثاني : أف يكوف المعمـ مكمفًا برقابة التممي

إف مف الضروري قانونًا ، حتى تنعقد مسؤولية المعمـ عما أحدثو التمميذ مف ضرر لمغير بفعمو 
غير المشروع ، أف يكوف ىذا المعمـ مكمفًا برقابة التمميذ ، يستوي في ذلؾ أف يكوف مصدر 
 االلتزاـ بالرقابة القانوف أو االتفاؽ ، ومما تجدر مالحظتو أنو ليس مف المفروض أف يراقب
المعمـ كؿ تمميذ منفردًا، بؿ الغالب أف يراقب مجموعة مف التالميذ في نفس الوقت ، ويكوف 
عميو أف يقوـ بالرقابة الفعالة بالقدر المألوؼ الذي يقتضيو وضع التالميذ في المدرسة ، كما أف 

الخطأ في عدـ تنفيذ المعمـ ليذا االلتزاـ ، أو تنفيذه تنفيذًا معيبًا ػ وىو مايسمى القصور أو 
الرقابة ػ يتحقؽ متى ثبت أنو لو تمت مراقبة التمميذ مراقبة جيدة ، فمـ يكوف يستطيع التمميذ 

 ارتكاب الخطأ الذي سبب الضرر لمغير.
 الشرط الثالث : أف يرتكب التمميذ الخطأ وقت خضوعو لرقابة المعمـ

رتكاب التمميذ عمؿ غير إذا كاف الشرط األوؿ النعقاد المسؤولية بالنسبة لممعمـ ىو وجوب ا
مشروع أي خطأ ، وأف يكوف ىذا التمميذ خاضعًا لرقابة المعمـ وفقًا لمشرط الثاني ، فإف مف 
الضروري أف يكوف ارتكاب التمميذ لذلؾ الخطأ قد تـ وقت خضوعو ليذه الرقابة، فيذا ىو ما 

أنو قد ارتكب خطأ سبب  يبرر انعقاد مسؤولية المعمـ ، فرغـ خضوع التمميذ لرقابة المعمـ ، إال
ضررًا لمغير ، مما يعنى وجود قصور فى الرقابة مف جانب المعمـ . ومما تجدر اإلشارة إليو أف 
نما يمتد إلى أوقات  االلتزاـ بالرقابة ال يقتصر عمى الوقت المخصص لمدروس التقميدية ، وا 

درسية ، كما أف االلتزاـ االستراحة بيف الدروس، وكذلؾ أوقات الرحالت والنزىات والجوالت الم
بالرقابة عمى المعمـ خالؿ فترة التعميـ يقوـ حتى إذا لـ يمارس تمؾ الرقابة مف الناحية العممية ، 
كأف يغيب عنيـ فجأة دوف سبب مشروع ، أو يتركيـ ويخرج مف الصؼ دوف ترتيب مراقبة 

ى رقابة التالميذ في غيبة أخرى فعالة ، أو دوف تبميغ إدارة المدرسة مسبقًا حتى توفر مف يتول
 معمميـ.

ب ػ األضرار التي تقع لمغير بفعؿ التمميذ : سبؽ أف ذكرنا عند الحديث عف أركاف المسؤولية أف 
لمخطأ ركناف ال قياـ لو بدوف أحدىما ركف مادي وىو التعدي ، وركف معنوي وىو اإلدراؾ 

ذا تخمؼ ىذا الركف األخير، لـ نكف بصدد خطأ ، أو عمؿ غير مشروع بالمعنى  والتميز ، وا 
ف كاف مف الممكف أف نوجد أماـ فعؿ ضار ذا كنا قد أوضحنا أف انعقاد (12) القانوني ، وا  ، وا 
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مسؤولية المعمـ توجد متى وقع ضرر لمغير بخطأ مف التمميذ الخاضع لرقابتو أي بعممو غير 
ير مميز لمغير ؟ أي المشروع ، فيؿ يمكف أف تنعقد مسؤولية المعمـ عف ضرر أحدثو تمميذ غ

 بفعؿ التمميذ الضار وليس بخطأه.

ما ألنو رغـ  أف التمميذ كأي شخص آخر يكوف غير مميز إما ألنو لـ يبمغ السابعة مف عمره ، وا 
، فإف مف األمور التي يسمـ بيا القانوف العراقي أف الفعؿ  (13)بموغو قد أصيب بالجنوف والعتو

مميز ، وال يمكف لعدـ إدراكو، إف ينسب إليو خطأ ، الضار يمكف أف يصدر مف تمميذ غير 
ويعطي القانوف العراقي الحؽ بإقامة المسؤولية المدنية في مواجية المعمـ عما يسببو ىذا التمميذ 
مف أضرار لمغير، ويتعيف عمى المعمـ  مف ىذا أف يكوف التزامو أكثر صرامة ، فالتزاـ المعمـ 

عمؽ األمر بطفؿ عديـ التميز ، نظرا لما يتميز بو ىذا األخير بالرقابة يكوف أكثر شدة عندما يت
مف خفة وطيش وعدـ القدرة عمى ضبط السموؾ ، فإذا كاف التمميذ غير مميز ، فال يكوف أماـ 
المضرور سوى مسؤوؿ واحد ،ىو المعمـ متولي الرقابة ، وال يرجع عمى التمميذ الخاضع لمرقابة 

 ـ متولي الرقابة ، النتفاء الخطأ أو إلنعداـ رابطة السببية.، إال إذا انتفت مسؤولية المعم
جػ ػ األضرار التي تقع لمغير بشئ بيف يدي التمميذ : وقد يحدث في بعض األحواؿ أف يكوف 
الضرر الذي أصاب الغير قد حدث بفعؿ إيجابي لشئ وليس بفعؿ شخص، فإذا كاف ىذا الشئ 

انيكية، ثارت حينئذ مشكمة الخطأ فى الحراسة ، مما تتطمب حراستو عناية خاصة أو آلة ميك
ورغـ أف الشئ قد يكوف بيف يدي التمميذ ، إال أنو ليس بالضرورة أف يكوف حارسًا لو ، فقد يكوف 

 كذلؾ وقد يكوف المعمـ ىو الحارس، كما قد يكوف أحد والدي التمميذ.
 
 :بالنسبة لمحالة األولى التي يكوف فييا التمميذ حارسًا لمشيء  

، ويمكف أف تكوف فى حراسة التمميذ ( 14)فإف األشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة في حراستيا
كثيرة ومتنوعة، أسالؾ كيربائية ، زجاجات مواد كيماوية ، أدوات طبية ، أدوات نجارة ، أدوات 

ذا كاف التمميذ ال يمكف اعتباره حارسًا إ ال إذا كاف زراعية بمزرعة أو حديقة المدرسة ...الخ . وا 
مميزًا ، ألف حارس الشئ ال يجوز أف يكوف عديـ التمييز ، فيؿ تنعقد مسؤولية المعمـ عما يقع 
لمغير مف ضرر كاف فى حراسة التمميذ ؟ ، يرى البعض أنو إذا كاف الوالداف يسأالف عما يحدثو 

يو ، فإنو ال ولدىما مف ضرر لمغير بشئ كاف في حراستو وذلؾ باعتبارىما يتولياف الرقابة عم
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يجوز االعتراض عمى ىذا الحؿ بالنسبة لممعمـ ، إذ ال يوجد سبب يحوؿ دوف انعقاد مسؤولية 
المعمـ في ىذه الحالة وذلؾ متى تـ إثبات أنو لـ يراقب الطفؿ حيف استعمالو لمشىء ، أي عندما 

ميذ كحارس ، يثبت خطؤه في الرقابة ، فال يوجد ، إذف ، أى تناقض بيف انعقاد مسؤولية التم
لى المعمـ  ومسؤولية المعمـ كمتولي لمرقابة عميو ، وعندما ينسب إلى التمميذ خطأ في الحراسة ، وا 

 خطأ في الرقابة ، فإنو يمكف عند ذلؾ توزيع المسؤولية بينيما بنسبة خطأ كؿ واحد منيما.
  وبالنسبة لمحالة الثانية التي يكوف فييا المعمـ حارسًا لمشيء:

لمعمـ يتولى تعميـ التالميذ عمى بعض األدوات التي تحتاج في حراستيا إلى عناية إذا كاف ا
خاصة ، كاألدوات اليندسية أو الطبية ، أو الكيميائية ، فالمعمـ ىو الحارس لتمؾ األشياء، إذا 
أنيا تحت سيطرتو الفعمية ، بيد أف التمميذ قد يتمكف مف استخداـ ىذه األشياء في األضرار 

 وحينئذ يمكف مساءلة المعمـ عمى الخطأ في الرقابة أو الخطأ في الحراسة. بالغير ،

والواقع أف المضرور سوؼ تكوف لو مصمحة راجحة ، إذا اختار الرجوع عمى المعمـ باعتباره 
حارسًا لمشىء حتى يستفيد مف القرينة القاطعة عمى الخطأ في الحراسة ، وىي أكثر فائدة لو مف 

طة عمى الخطأ فى الرقابة ، خاصة وأف القانوف العراقي لـ يأخذ بنظاـ حموؿ مجرد القرينة البسي
 شخص آخر في المسؤولية محؿ المعمـ.

 
  وبالنسبة لمحالة الثالثة ، والتي يكوف فييا الشىء فى حراسة أحد والدي التمميذ

ذا الشىء مما إذا كانت األضرار التي سببيا التمميذ لمغير بشىء سممو أحد الوالديف لو ، وكاف ى
يحتاج إلى عناية خاصة كأسمحة نارية أو أسالؾ كيربائية أو مواد كيميائية أو زجاجية أو 
مفرقعات ... الخ، فإف الخطأ في الحراسة ينسب حينئذ إلى الوالد، إذ لـ يكف مف الممكف أف 

شىء دوف عمـ تنتقؿ الحراسة إلى التمميذ لعدـ تمييزه وألف التمميذ إذا كاف مميزًا ، واختمس ال
والديو ، فإف الحراسة تنتقؿ إليو ، كما تنتقؿ حراسة الشىء لمسارؽ ، فالسنيوري  يرى أف سارؽ 

 الشىء يعتبر حارسًا لو.

كما يمكف أف ينسب إلى المعمـ خطأ الرقابة ، إذا اكتشؼ ىذا الشىء الخطر بيف يدي التمميذ ، 
ف جانب المعمـ ، ووفقًا لمقواعد العامة في ولـ ينزعو منو ، إذ أف ذلؾ يمثؿ دوف شؾ أىمااًل م

المسؤولية المدنية ، فإف ديف التعويض يوزع عمى كؿ مف المعمـ والوالد ، ويستطيع المتضرر أف 
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يطالب أحدىما بتعويض كامؿ الضرر ، ويكوف لمف دفع منيـ أف يرجع عمى اآلخر طبقًا 
 لمقواعد العامة.

 
 

 
 

 المطمب الثاني  

 ب التالميذاألضرار التي تصي

  

  مف الحاالت التي يسأؿ فييا المعمـ عما يقع لمتمميذ مف أضرار ما يأتي : 

  أ ػ األضرار التي تقع لمتالميذ بواسطة الغير : ػ

يقصد بالغير ىنا كؿ شخص آخر غير المعمـ المسؤوؿ وغير التمميذ المضرور ، فقد يكوف 
حظة أنو إذا كاف محدث الضرر ، تمميذا آخر تمميذًا آخر، كما قد يكوف شخصًا أجنبيًا ، مع مال

خاضع لرقابة نفس المعمـ ، فإف مسؤولية المعمـ القائمة عمى قرينة الخطأ في الرقابة ، ستكوف 
فقط بالنسبة لمتمميذ محدث الضرر ، وليست بالنسبة لمتمميذ المضرور ، أما إذا كاف الغير ليس 

وفقًا لمقانوف العراقي ستكوف مسؤولية المعمـ طبقًا بتمميذ ممف ىـ تحت رقابة ىذا المعمـ ، فإنو 
لمقواعد العامة ، أي بإثبات الخطأ فى جانبو ، الذي يتمثؿ في تقصيره في الرقابة ، األمر الذي 
سمح لمغير بأف يضر بالتمميذ، مع قياـ رابطة السببية بيف ىذا الخطأ وبيف الضرر ، بحيث 

، كاف يمكف تجنب ذلؾ الضرر . ولذلؾ فإف المعمـ  يبرىف المضرور عمى أنو بدوف ىذا الخطأ
  المقصر في التزامو بالرقابة يسأؿ عف ذلؾ وفؽ القواعد العامة لممسؤولية المدنية.

 والواقع أنو توجد ثالث حاالت يمكف أف تقع تحت ىذا النوع مف الضرر:

كوف المعمـ المقصر الحالة األولى : إذا حدث الضرر لمتمميذ بواسطة أجنبي : في ىذه الحالة ي
مع ىذا األجنبي ، وتكوف بذلؾ أماـ إحدى  In solidum فى التزامو بالرقابة مسؤواًل بالتضامـ

 ، ويتـ التعويض عف الضرر بالتوزيع عمى المعمـ والغير.( 15)حاالت تعدد الفاعميف 
 

دوف أف يكوف  الحالة الثانية : إذا حدث الضرر لمتمميذ بواسطة شخص تابع لممؤسسة التعميمية ،
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معمما ممتزما برقابة التمميذ كأميف مخزف ، أو سكرتير إداري ، أو فراش ...إلخ ، فى ىذه الحالة 
يمكف الى جانب إنعقاد مسؤولية المعمـ لمتقصير فى الرقابة ، أف تنعقد مسؤولية ذلؾ الفاعؿ 

تبوعة لمحدث الضرر المباشر لمضرر ، فتنعقد بالتالي مسؤولية المؤسسة التعميمية باعتبارىا م
ومسؤولية المتبوع تقوـ فى القانوف العراقي عمى الخطأ المفترض، بؿ أف مف الممكف أف تكوف 
ىذه المؤسسة التعميمية مسؤولة مسؤولية مزدوجة عف فعؿ الغير ، أوال كمتبوعة لمفعؿ المباشر 

 لمضرر ، وثانيا كمتبوع لممعمـ.

بواسطة شخصًا تابعًا لممعمـ نفسو ، كمساعد لو أو  الحالة الثالثة : إذا حدث الضرر لمتمميذ
مشرؼ أو موجو فإنو طبقًا لمقواعد العامة فى مسؤولية المتبوع عف عمؿ التابع ، يجب إثبات 
خطأ التابع وليس المعمـ ، ولكف لو أف المضرور أثبت خطأ شخصي لممتبوع أى المعمـ فإنو 

 يستطيع لو أراد ذلؾ أف يقاضيو مباشرة.

يتعمؽ برجوع المعمـ المتبوع عمى التابع ، فإف ذلؾ سيتوقؼ عمى ما إذا كاف المتبوع قد وفيما 
ارتكب خطأ أـ ال ، حيث أنو إذا لـ يكف قد ارتكب أى خطأ ، فإنو يستطيع الرجوع عمى التابع 

 بكؿ مادفعو لممضرور مف تعويض.
 

   ب ػ األضرار التى يحدثيا التمميذ لنفسو : ػ

التى تحدث عندما يصيب التمميذ نفسو بضرر أثناء وجوده بالمدرسة، وخالؿ وىى تمؾ األضرار 
خضوعو لرقابة المعمـ ، سواء فى وقت الدروس التعميمية أو أثناء فترة اإلستراحة بيف الدروس ، 
أو أثناء رحمة نظمتيا المدرسة ، ورغـ أف التمميذ ىو الذى أصاب نفسو كمباشر لمفعؿ الضار ، 

سأؿ عف ذلؾ طالما أف الحادثة قد وقعت والتمميذ تحت رقابتو ، حيث قد يكوف إال أف المعمـ ي
 . (16) القصور أو اإلىماؿ فى الرقابة مف جانب المعمـ السبب المباشر والدافع لوقوع الحادثة

ومما تجدر اإلشارة إليو أنو متى أصيب التمميذ بضرر بخطأ منو ، فإنو عبء المسؤولية سيتوزع 
ذا ما طالب أحد ىذيف بينو وبيف الم عمـ المسؤوؿ ، أو بيف ىذا األخير وبيف والدي التمميذ ، وا 

الوالديف المعمـ بتعويض ما أصاب ولده مف ضرر ، فمف يمتـز المعمـ بدفع كامؿ التعويض ، بؿ 
 (.17)يتحمؿ جزء فقط يعادؿ الخطأ الذى نسب إليو 

  جػ ػ األضرار التى تقع لمتمميذ بواسطة المعمـ : ػ
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فى ىذه الحالة يكوف المعمـ ىو الفاعؿ المباشر لمضرر الذى أصاب التمميذ الخاضع لرقابتو ، و 
فمـ يتدخؿ أى عامؿ آخر بيف خطأ المعمـ والضرر الذى أصاب التمميذ ، بعبارة أخرى لـ ينسب 
إلى المعمـ مجرد قصور فى الرقابة ، بؿ ىو نفسو الذى جرح التمميذ أثناء ضربو لو ، أو أصابو 
بضرر معنوى بأفعالو أو عباراتو الميينة ، فمسؤولية المعمـ تتعقد ىنا مباشرة ، وليس بطريقة 
غير مباشرة عف فعؿ الغير ، يستوي فى ذلؾ أف يكوف ما أحدثو المعمـ مف ضرر لمتمميذ قد وقع 
 منو شخصيًا ، فعاًل أو قواًل ، أو بشىء كاف فى حراسة ىذا المعمـ . وىنا تطبؽ عمى المعمـ
القواعد العامة فى المسؤولية المدنية سواء عف الفعؿ الشخصي أو عف حراسة األشياء ، ولكف 
يكوف لممضرور اإلختيار بيف الرجوع عمي المعمـ بإثبات الخطأ فى جانبو ، أو بالرجوع عميو 

 كحارس.
 

 الفصل الثاني

 أشكاؿ خطأ المعمـ وعبء إثباتيا

  ييف سنتناوليما في مبحثيف:أف أشكاؿ خطأ المعمـ يتضمف شكميف أساس

 الخطأ في الرقابة.-الخطأ بفعؿ مباشر مف المعمـ ، والمبحث الثاني -ألمبحث االوؿ 
 

 ألمبحث االول

 الخطأ بفعؿ مباشر مف المعمـ 

ويتمثؿ في اإلىماؿ أو الرعونة أو تعمد إيذاء التمميذ، مثؿ ضرب المعمـ لمتمميذ بشكؿ يؤدى إلى 
ء المعمـ لمتمميذ بالقوؿ المييف ، وىذا النوع مف الخطأ ال يتميز بو المعمـ إصابتو بجرح ، أو إيذا

عف غير ممف يسألوف عف أفعاليـ الشخصية، وىنا تنعقد مسؤولية المعمـ طبقًا لمقواعد العامة في 
ف كاف البعض يطالب القضاء بضرورة التشدد مع المعمـ فى  المسؤولية عف الفعؿ الشخصي ، وا 

 نو إنما أضر مباشرة بمف يمتـز بمراقبتو مف أجؿ المحافظة عميو.ىذه الحالة ، أل

أما فيما يتعمؽ بمحؿ وعبء إثبات ىذا الخطأ ، فإف ىذا النوع مف الخطأ مف نوع األخطاء 
واجبة اإلثبات وعبء اإلثبات يقع ىنا عمى المضرور ، أو أحد والديو، ويجب أف يتـ بوسائؿ 

 د العامة فى اإلثبات.اإلثبات المقبولة ، طبقًا لمقواع
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 المبحث الثاني

 الخطأ في الرقابة  

وىو يمثؿ الحالة المعتادة والمألوفة لخطأ المعمـ، وصور خطأ المعمـ فى الرقابة كثيرة ومتنوعة  
بتنوع الوقائع ، ويصعب تقديـ حصر كامؿ ليا ، ولذلؾ سيتـ األكتفاء بعرض بعض األمثمة، 

  تالي : ػخاصة اليامة منيا ،عمى النحو ال

: وتتمثؿ صورة ىذا الخطأ فى انعداـ رقابة المعمـ عمى  (18)ػ إنعداـ أو عدـ كفاية الرقابة 1 
التمميذ بالرغـ مف التزامو بيا ، كما يمكف أف تكوف رقابة المعمـ غير منعدمو تمامًا ، إال أنيا لـ 
تكف كافية ، مف صور ذلؾ أنو أثناء أحد التمرينات العممية بورشة المدرسة أندفعت آلة مف 

عمى أثر طرؽ تمميذ آخر عمييا ، وقد نسب إلى المدرسة أنيا لـ  اآلالت ، فأصابت عيف تمميذ ،
توفر العدد الكافي مف المشرفيف بالورشة ، حيث لـ يكف يوجد سوى مشرؼ واحد ، فى حيف 

 توجب الموائح تواجد أكثر مف مراقب ليذا العدد مف التالميذ.

اه ، ويكمؼ تمميذًا آخر برقابة ومف ذلؾ ػ أيضًا ػ أف يترؾ المعمـ التالميذ ويذىب إلى دورة المي
زمالئو، فيتشاجر تمميذاف ، فيصيب أحدىما اآلخر فى عينو بأحد اإلدوات اليندسية ، فيذه 

  اإلصابة قد وقعت لمتمميذ فى وقت تخمفت فيو أية رقابة مف جانب المعمـ عف تالميذه.
معمـ فييا إلى تسييؿ وقوع الضرر : وىي تشمؿ الصور أو الحاالت التي يؤدى سموؾ ال-2 

سيولة وقوع الضرر ، سواء مف التمميذ لمغير أـ مف الغير لمتمميذ ، كأف يضع المعمـ بيف يدي 
التالميذ لعب أو أدوات أو أشياء خطرة . ىذا المعمـ يكوف مخطئًا مما يفضى إلى انعقاد 

مـ يتمثؿ في مسؤوليتو في حالة إصابة تمميذ لنفسو عند إمساكو لتمؾ اآللة الخطرة ، وخطأ المع
 القصور في الرقابة نظرًا ألف ذلؾ يسيـ فى تسييؿ وقوع الضرر.

اإلىماؿ في الرقابة : وفى ىذه الصورة يكوف المعمـ موجودًا بيف تالميذه، إال أنو يقصر في -3 
تنفيذ إلتزامو بمراقبتيـ ، مما قد يفضي إلى وقوع الضرر ألحدىـ ، أو إحداث أحدىـ ضررًا لمغير 

توافر رقابة المعمـ في ىذه الحالة إال أنيا رقابة قاصرة أو معيبة ، ومف حاالت اإلىماؿ  ، فبالرغـ
التي يمكف نسبتيا إلى المعمـ أف يترؾ عمى منضدة أجزاء مف أدوات خطرة ، مع عممو أف 

  تالميذه سوؼ يمروف أماـ ىذه المنضدة عندما سيذىبوف إليو.

وافر أيضًا الخطأ في الرقابة مف جانب المعمـ ، إذا كانت ػ عدـ اتخاذ اإلحتياطات األمنية : يت4 
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الظروؼ المدرسية تقتضي منو أف يتخذ بعض اإلجراءات الوقائية ، التي مف شأنيا أف تقمؿ 
فرص وقوع أضرار مف التالميذ ، ولـ يتخذ مثؿ ىذه اإلجراءات ، وترتيبًا عمى ذلؾ ، إذا لـ يتخذ 

لتالميذ المشاغبيف المتمرديف ، كاف مقصرًا في الرقابة، المعمـ احتياطات خاصة في مواجية ا
وانعقدت مسؤوليتو عما يقع بسبب ىؤالء التالميذ مف أضرار ، إذ كاف يجب عميو أف يعمؿ عمى 

 تقويـ سموؾ ىؤالء التالميذ ، ويجنب بقية زمالئيـ سموكيـ العدواني.

محؿ اإلثبات ىو الخطأ فى وفيما يتعمؽ بمحؿ وعبء إثبات ىذه الصور مف األخطاء ، فإف 
الرقابة ، وىو خطأ مفترض )ثابت( قائـ عمى قرينة وجود الخطأ ، بمعنى افتراض أف ارتكاب 
التمميذ القاصر الخاضع لرقابة المعمـ لمفعؿ الضار سببو إىماؿ وتقصير مف جانب المكمؼ 

ة في جانب المعمـ ، برقابتو ، وليذا ال يكمؼ المضرور إثبات ىذا الخطأ ، وقرينة الخطأ القائم
ىي قرينة بسيطة ، يمكف ىدميا بإثبات عكسيا ، أي بإثبات إنتفاء الخطأ في جانب ىذا المعمـ 

 متولي الرقابة.

نما أيضًا رابطة السببية بيف  والواقع أف مايفترض في ىذه الحالة ليس الخطأ في الرقابة فقط ، وا 
ر مف إثباتيا ، وبناًء عمى ذلؾ فإف ذلؾ الخطأ المفترض وبيف الضرر ، بحيث يعفي المضرو 

المضرور وفقًا لفكرة الخطأ المفترض عميو أف يقيـ الدليؿ عمى أف مرتكب الضرر إنما ىو تمميذ 
  خاضع لرقابة المعمـ ، الممتـز برقابتو قانونًا أو اتفاقًا.

كما يرى  ومما تجدر اإلشارة إليو اي الخطأ المفترض في جانب المعمـ ، ليس فيو غبف لممعمـ ػ
رجاؿ القانوف ػ ألف قرينة الخطأ ىنا إنما قرينة بسيطة يجوز لو إف استطاع أف يدحضيا ، إما 
ينفى الخطأ فى الرقابة ، أو ينفى عالقة السببية بيف الخطأ في الرقابة وما وقع مف ضرر لمغير 

دراؾ تاـ بالظروؼ التي و  قع فييا الضرر وال شؾ أف المعمـ بمالو مف إتصاؿ مباشر بالتمميذ، وا 
، قادر عمى ذلؾ متى كانت متوافرة لديو بالفعؿ إحدى ىاتيف الوسيمتيف، أما إلقاء عبء اإلثبات 
بالكامؿ عمى المضرور ، فإف فيو ظمـ بيف لو ، حيث يكوف المضرور تمميذًا صغير السف أو 

يضاح الظروؼ والمالبسات التي وقع فييا الحادث  قميؿ الخبرة ، وبالتالي غير قادر عمى شرح وا 
، وىى الفعؿ غير المشروع أو الفعؿ الضار الذي وقع مف التمميذ الخاضع لمرقابة ، فضاًل عف 
أف والد التمميذ المضرور غالبًا ما يكوف بعيد تمامًا عف ىذه الظروؼ والمالبسات ، األمر الذي 

ي رقابة التمميذ يجعؿ مف الصعوبة البالغة عميو تقديـ البرىاف أو الدليؿ عمى خطأ المعمـ ف
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الفاعؿ المباشر، ولذلؾ يرى رجاؿ القانوف أف أفضؿ حؿ يحقؽ التوازف بيف ىاتيف المصمحتيف 
التمميذ المضرور أو والده( ىو عكس عبء اإلثبات ، أي إقامة قرينة بسيطة عمى  -)المعمـ

ستطاع خطأ المعمـ في الرقابة لمصمحة المضرور ، ىذه قرينة بسيطة بحيث يجوز لممعمـ أف ا
 .أف ينفييا

 

 الفصل الثالث 

يقصد بطرؽ دفع مسؤولية المعمـ ، تمؾ األساليب واإلجراءات التي : طرؽ دفع مسؤولية المعمـ 
، وينفى عف نفسو الخطأ سواء  (19) يستطيع المعمـ مف خالليا أف يتخمص مف ىذه المسؤولية

  كاف خطأ مفترضًا أـ خطأ واجب اإلثبات.

مـ المسؤولية عف نفسو ليس باألمر اليسير ، نظر لتنوع أساس ىذه المسؤولية والواقع أف دفع المع
تبعًا لحاالتيا المختمفة، في ىذا اإلطار يمكف أف نمييز في مبحثيف طرؽ دفع المسؤولية بيف 
النوعيف الرئيسيف في مسؤولية المعمـ أي بيف تمؾ القائمة عمى خطأ مفترض ، وتمؾ القائمة عمى 

 .اتخطأ واجب اإلثب
 

 ألمبحث االول

 طرؽ دفع مسؤولية المعمـ القائمة عمى الخطأ المفترض

أشرنا فيما سبؽ أف القانوف العراقي لـ يكتؼ بافتراض خطأ القائـ بالرقابة )المعمـ( ، بؿ إنو  
يفترض كذلؾ رابطة السببية بيف ذلؾ الخطأ المفترض وبيف الضرر ، ولذلؾ فإنو لكي يدفع 

  فترضة عف نفسو عميو أف يبرىف بكافة طرؽ اإلثبات عمى أحد أمريف :المعمـ المسؤولية الم

 ػ نفي المعمـ خطأه المفترض )عكس قرينة الخطأ (1 

 طرؽ إنتفاء الرابطة السببية بيف خطأ المعمـ المفترض والمضرور )عكس قرينة السببية( -2 

 تبعيا، لنفي كال األمريفوسوؼ نتحدث فيما يمي عف الوسائؿ واإلجراءات التى يمكف لممعمـ أف ي

(20 ) 
 

 المطمب االول 
مف الثابت قانونيًا أنو يجوز لممعمـ الذي يخضع لقواعد المسؤولية  نفي المعمـ خطأه المفترض
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القائمة عمى خطأ مفترض أف ينفي عف نفسو ىذا الخطأ ، بأف يثبت أنو قاـ بتنفيذ إلتزامو 
تخذ جميع اإلحتياطات الالزمة لمنع التمميذ مف بالرقابة ، ولـ يرتكب أي إىماؿ أو تقصير ، وأ

إرتكاب الفعؿ الضار ، وبعبارة أخرى يقيـ الدليؿ عمى أنو قد حرص عمى الرقابة التي مارسيا 
بالشكؿ الفعاؿ ، وبالقدر الذي يقتضيو الوضع الذي كاف فيو ، ومع ذلؾ فمـ يفمح في تجنب 

تجاىؿ ، أي أنو قاـ بالواجب، وىو مايعفيو  الفعؿ الضار ، بعد الذي بذؿ مف جيد دوف تواف أو
 مف المسؤولية لعدـ وقوع خطأ، وفي ىذا اإلطار نشير إلى عدة مالحظات 

المالحظة االولى : أف اإللتزاـ بالرقابة يعنى بذؿ عناية الرجؿ العادي فى كؿ حالة ، وفقًا لموسط 
 لمرقابة وحالتو الشخصية.اإلجتماعي والعادات واآلداب السائدة، وعمى الخصوص مف الخاضع 

المالحظة الثانية : أف المعمـ ىو الذي يتحمؿ عبء اإلثبات ، ألف الخطأ مفترض في جانبو ، 
وعميو أف ينفيو بإثبات أنو قاـ بواجب الرقابة بما ينبغي مف العناية، وأنو قد اتخذ اإلحتياطات 

 بو، أو إضراره بنفسو.المعقولة ليمنع التمميذ مف اإلضرار بالغير ، أو إضرار الغير 

المالحظة الثالثة : أف دور المعمـ في نفي الخطأ المفترض في جانبو يكوف أيسر مف الناحية 
الواقعية مف نفيو ذلؾ الخطأ إذا كاف قد سبؽ وقدـ المضرور الدليؿ عميو، ألف القرينة تقوـ عمى 

ذ القاضي ذلؾ في اإلحتماؿ الغالب ، وليس عمى اليقيف ، ولذلؾ كاف مف الواجب أف يأخ
اإلعتبار ، وأف يراعى أف المعمـ ، إنما افترض أنو قد أخطأ في الرقابة ، مف أجؿ إعفاء 
المضرور عبء اإلثبات ، ومف ىنا يجب أف يكوف متسامحًا مع ىذا المعمـ في تقدير مايقدمو 

 مف أدلة ينفى بيا خطأه المفترض.
إنما ىو إلتزاـ ببذؿ عناية ، وليس إلتزاـ بنتيجة ، مع المالحظة الرابعة : إف التزاـ المعمـ بالرقابة 

مالحظة أف تقدير ىذه العناية سوؼ يكوف أكثر شدة كمما كاف التالميذ الخاضعيف لمرقابة مف 
  صغار السف ، أو غير األسوياء عقميًا أو جسميًا.

 المطمب الثاني  

  رطرؽ إنتفاء الرابطة السببية بيف خطأ المعمـ المفترض والمضرو 
يمكف لممعمـ نفي رابطة السببية بيف خطأه المفترض في الرقابة ، وما أصاب الغير مف ضرر  

  بإحدى الطريقتيف : 

الطريقة األولى : اف يقطع رابطة السببية بيف خطأه في الرقابة وبيف وقوع الضرر ،باف يثبت اف 
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يثبت اف الضرر قد وقع  الفعؿ الذي أدى إلى الضرر قد وقع فجأة مثال، وىنا يكفي المعمـ اف
دوف اف يكوف لوقوعو أية عالقة بالخط المفترض في جانبو،فيكوف مف شأف ذلؾ قطع الصمة 
مابيف التقصير المفترض مف جانب المعمـ متولي الرقابة، وبيف الضرر الذي أصاب المضرور، 

لمنعو، فمـ باف كاف ىذا الضرر سيقع حتى ولو اتخذ متولي الرقابة كؿ اإلحتياطات المعقولة 
 يكف الخطأ المفترض في جانب المعمـ ىو السبب فى حدوث الضرر.

الطريقة الثانية : أف يقطع رابطة السببية بأف يثبت سببًا أجنبيًا بالنسبة إلى التمميذ مرتكب الفعؿ 
الضار ، فيرد الحادث ذاتو إلى سبب يكوف أجنبيًا بالنسبة إلى التمميذ كالقوة القاىرة أو الحادث 

فجائي أو فعؿ الغير ، إذ أنو متى ثبت أف ما نسب إلى التمميذ إنما يرجع إلى سبب أجنبي ال
 بالنسبة إليو ، فإف مسؤولية التمميذ التتحقؽ ، وبالتالي التقـو مسؤولية المعمـ المكمؼ برقابتو.

ي ومما تجدر اإلشارة أنو اليجوز لممعمـ أف يحتج بأف الحادثة الضارة كانت نتيجة ظرؼ فجائ
متى أثبت المضرور خطأ في جانب ىذا المعمـ متمثاًل فى القصور في الرقابة ، مما ينفى عف 
الحادث صفة الفجائية ، وفى ذلؾ يرى السنيوري أنو اليجوز التمسؾ )مف جانب المعمـ( بأف 
الحادثة التي أدت إلى الضرر كانت نتيجة لظرؼ مفاجئ ، إذا اثبت المضرور تقصير في 

 لرقابة.جانب متولي ا
 

 المبحث الثاني

 طرؽ دفع مسؤولية المعمـ القائمة عمى خطأ واجب اإلثبات

تخضع طرؽ دفع مسؤولية المعمـ القائمة عمى خطأ واجب اإلثبات )وىي في القانوف العراقي 
تشمؿ فقط كؿ ما يقع لمتمميذ مف أضرار( لمقواعد العامة في دفع المسؤولية المدنية ، ولذلؾ فإنو 

لمعمـ دفع ىذه المسؤولية ، فإنو سوؼ يسعى إلى ىدـ أركانيا ، ويمكف أف يتـ ذلؾ مف إذا أراد ا
خالؿ قسميف مف الوسائؿ  سنتناوليما في مطمبيف  ، المطمب األوؿ : يتجو إلى إنتفاء خطأ 

 المعمـ بتبرير الفعؿ الضار ، والمطمب الثاني : يتجو إلى إنتفاء رابطة السببية وخطأ المعمـ.

 

 األول المطمب 
 أسباب  إنتفاء خطأ المعمـ بتبرير الفعؿ الضار 

اليسعى المعمـ إلى نفي الفعؿ الضار، أو عالقة السببية بينو وبيف الضرر ، خاصة بعد أف  
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نما يسعى إلى تبرير ىذا الفعؿ الضار، مما يؤدي إلى رفع صفة الخطأ  أثبت المضرور ذلؾ وا 
الفعؿ الضار، مف خالؿ ثالثة أسباب ىي : الدفاع  عنو وطبقا لمقواعد العامة يمكف تبرير ىذا

 الشرعي ، وحالة الضرورة ، وتنفيذ أمر صادر مف رئيس، وفيما يمي بياف كؿ حالة بالتفصيؿ:

: مف الثابت أف معظـ األنظمة القانونية تسمح لمفرد بأف يدافع عف نفسو  (22)أ ػ الدفاع الشرعي 
الماؿ ، فذلؾ مما يتفؽ مع طبيعة األمور ، فأساس في حالة العدواف المباشر عمى النفس أو 

عدـ المسؤولية في حالة الدفاع الشرعي ىو إنتفاء الخطأ ، والشخص ال يكوف مسؤواًل عف فعمو 
الضار إذا لـ يكوف ىذا الفعؿ خاطئًا، والواقع أنو مف الالـز توافر بعض الشروط مف أجؿ أعماؿ 

 ىذه الحالة مف أىميا:

موجود وحاؿ عمى النفس أو الماؿ ، وكممة حاؿ تعني خطر وقوع األذى  أف يكوف الخطر -1
وليس األذى نفسو ، بمعنى أف يكوف التيديد باألذى جديًا بحيث يكوف طبقًا لمسير العادي 
لؤلمور ، وبحسب الظروؼ المحيطة بالواقعة، مف شأنو أف يؤدي إلى إصابة اإلنساف فى 

د قريبًا بحيث ال يمكف اإللتجاء إلى السمطة العامة، أو شخصو أو مالو ، وأف يكوف ىذا التيدي
إلى أية وسيمة أخرى لدفع الخطر ، واليبقى سوى إرتكاب الفعؿ محؿ المساءلة ، وأف يكوف ىذا 

 الخطر ميددًا نفس الشخص أو مالو ، أو حتى نفس الغير أو مالو.

أو أمر مدير المدرسة ، مصدر الخطر يجب أف يكوف عماًل غير مشروع يحظره القانوف ،  -2 
أو المعمـ نفسو فيكوف إساءة بغير وجو حؽ , )منع المعمـ التمميذ مف القياـ بعمؿ أمره بو مدير 
المدرسة مثاًل( بؿ ىو فعؿ ضار مسموح بو لفرض واحد ، وىو توقى وقوع اإلعتداء واستمراره ، 

أخرى غير إستعماؿ القوة مع  وىذا يقتضى أال يكوف يى اإلمكاف دفع األذى بااللتحاء إلى طريقة
ال أبمغ عنو إدارة المدرسة،  التمميذ المعتدي مثؿ مجرد التيديد مف قبؿ المعمـ لمتمميذ المعتدي، وا 

 أو حرمانو مف درجات السموؾ.
، الفقرة الثانية( مف القانوف المدني العراقي عمى" أف  213ب ػ حالة الضرورة : تنص المادة) 

ية لنفسو او لغيره  مف ضرر محدؽ بو يزيد كثيرا عف الضرر الذي مف سبب ضررًا لمغير وقا
سببو  ، ال يكوف ممزمًا إال بالتعويض الذي تراه المحكمة  مناسبًا"، وما ذلؾ إال مجرد تطبيؽ 
لمقاعدة الشرعية التي تقرر اف الضرورات تبيح المحظورات . ويمـز إلعماؿ ىذه الحالة توافر 

  الشروط اآلتية : ػ



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامس.. مجـلة علأشـراقـات تنمــوية .  
 

 

 

059 

 

ف يكوف الفعؿ الضار قد تـ اتقاء لخطر جسيـ  محدؽ يتيدده ىو أو غيره فى النفس أو ػ أ1 
الماؿ ، ويقصد بالخطر الجسيـ الذي يحدث ضررًا كبيرًا ، أما الخطر المحدؽ فيو الخطر الحاؿ 

  ، أي الذي بدأ وقوعو ولـز منع تفاقمو ، أو تيديد بخطر جدي.

شئًا عف سبب اليد لمحدث الضرر فيو ، فال يجوز أف ػ أف يكوف الخطر المراد تفاديو ، نا2
ال لكاف ىو المسؤوؿ عف الضرر ، ألنو يكوف ىو الذي أوجد  يكوف المعمـ ىو سبب الخطر ، وا 

  حالة الضرورة بفعمو.

أف ينصب الضرر الالحؽ عمى الماؿ ، فال تتوافر حالة الضرورة إذا اضطر المعمـ الى  -3 
نما إذا أتمؼ مااًل لتمميذ لحماية تمميذ آخر مف  إحداث ضررًا بأحد التالميذ إلنقاذ تمميذ آخر ، وا 

ضرر أكبر ، مع مراعاة أف يكوف الضرر الناجـ عف ىذا الفعؿ أكبر مف الضرر الذي كاف 
ال فال مبرر لممساس بحقوؽ الآلخريف لتفادى ضررًا مساو أو أقؿ.  يمكف أف يقع بالغير ، وا 

لمعمـ غير مخطىء وفقًا لمعيار الرجؿ العادي ، فما أتاه ليس إذا توافرت ىذه الشروط كاف ا
سوى سموؾ يمكف أف يأتيو الرجؿ العادي ، ولذلؾ يكوف غير مسؤوؿ عمى أساس المسؤولية 

 المبنية عمى الخطأ.

ومما تجدر اإلشارة إليو أف نفي مسؤولية المعمـ ، اليعني حرماف المضرور مف تعويض الضرر 
لقاضي يقرر تعويض جزئي )بمقتضى قواعد االثراء بال سبب عمى حساب أو جزء منو ، ولكف ا

 الغير(.

، الفقرة الثانية ( مف القانوف المدني العراقي" اليكوف 315ج ػ تنفيذ أمر الرئيس : نصت المادة )
الموظؼ مسؤوال عف عممو الذي اضر بالغير أذا قاـ بو تنفيذا ألمر صدر اليو مف رئيسو متى 

ذا االمر واجبة عميو أو يعتقد انيا واجبة، وعمى مف أحدث الضرر أف يثبت أنو ماكانت طاعة ى
كاف يعتقد مشروعية العمؿ الذي آتاه، بأف يقيـ الدليؿ عمى أنو راعى في ذلؾ جانب الحيطة وأف 
اعتقاده كاف مبنيا عمى أسباب معقولة" وما سبؽ نجد أف أف الموظؼ العاـ اليكوف مسؤواًل عف 

ر بالغير ، إذا اداه تنفيذًا ألمر القانوف أو ألمر صدر إليو مف رئيسو ذلؾ أف عممو الذي أض
القوؿ بخطأ الموظؼ ومسؤوليتو عف تنفيذ أمر الرئيس أو القانوف ، يضع ىذا الموظؼ العاـ 
ذا نفذه تعرض لممسؤولية  بيف أمريف : فيو أف رفض ىذا األمر تعرض لمجزاء اإلداري ، وا 

مقانوف أف يضع األفراد في ىذا المأزؽ ، فالحكمة مف تقرير ىذا الحكـ إذف المدنية ، وال يمكف ل
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ىى رعاية المصمحة العامة ، حتى ال تكوف خشية المسؤولية سببًا فى تردد الموظفيف فى قياميـ 
 بأعماليـ.

انطالقًا مما سبؽ يكوف تنفيذ المعمـ ألمر القانوف، أو ألمر صادر إليو مف رئيسو مبررًا كافيًا 
 رفع صفة عدـ المشروعية عف الفعؿ ، وبالتالي سببًا لدفع مسؤوليتول

ومما تجدر اإلشارة إليو أنو لكي يعفى المعمـ مف المسؤولية في ىذه الحالة، البد مف توافر 
  شروط محددة مف أىميا : 

 ػ أف يكوف المعمـ موظفًا عامًا ، أي معممًا بالمدارس الحكومية ، أو بتعبير آخر المدارس1 
  التابعة لوزارة التربية.

ػ أف يكوف المعمـ قد أدى العمؿ بتنفيذ ألمر رئيس ، وأف يعتقد المعمـ أنو أمرًا مشروعًا وأف 2 
 طاعتو واجبة عميو.

ػ أف يثبت المعمـ أنو قد راعى فى تنفيذ ىذا األمر جانب الحيطة والحذر ، بحيث لو تبيف أف 3
 ، لما استطاع اإلحتماء وراء أمر رئيسو لدفع المسؤولية. المعمـ قد نفذ ذلؾ برعونة وعدـ احتياط

 والواقع أف إعفاء المعمـ مف المسؤولية فى األحواؿ السابقة إنما يستند إلى كونو غير مخطىء.
 

 المطمب الثاني  
 أسباب إنتفاء الرابطة السببية بيف الضرر وخطأ المعمـ

ال يسأؿ مع ذلؾ عف تعويض ضرر  في بعض الحاالت قد يثبت الخطأ في حؽ المعمـ ولكنو
حدث لمغير وقت وقوع الخطأ ، إذا لـ تكف ىناؾ عالقة سببية بيف ىذا الضرر وخطأه , وبذلؾ 
يكوف دفع مسؤولية المعمـ ىنا  رغـ ثبوت خطأه ، عف طريؽ نفي رابطة السببية ، وذلؾ بإثبات 

  ألجنبي.حدوث الضرر نتيجة لسبب آخر ال يد لو فيو وىو ما يسمى بالسبب ا

ف السبب األجنبي كما تحدده النصوص القانونية ىو كؿ ظرؼ أو حدث يكوف قد توافر  ىذا وا 
  فيو شرطاف :

الشرط األوؿ : استقاللو عف شخص المدعى عميو ، والشرط الثاني : إحداث أو مشاركتو فى 
أو حدث  إحداث الضرر ، وغالبًا ما يتمثؿ السبب األجنبي فى أحد أمور ثالثة : قوة قاىرة

  فجائي ، وخطأ المضرور ، وخطأ الغير.
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وفيما يمي بياف لكيفية تحقؽ كؿ صورة مف ىذه الصور بالنسبة لمسؤولية المعمـ القائمة عمى 
 خطأ واجب اإلثبات.

أ ػ القوة القاىرة أو الحدث الفجائي : القوة القاىرة واقعة اليستطيع الشخص أف يدفعيا أو يمنع 
ائي واقعة ال يمكف توقعيا ، والسائد قانونيًا عدـ التمييز بيف القوة القاىرة أثرىا ، والحادث الفج

، والواقعة  (23)والحدث الفجائي، بؿ ينظر إلييما عمى أنيما شيئًا واحدا ، فالتعبيراف مترادفاف 
التى تؤدى قطع رابطة السببية بيف الخطأ والضرر ىى الواقعة التى يتعذر عمى الشخص دفعيا 

 وتوقعيا.

ما يجدر التأكيد عميو ىنا أف معيار عدـ التوقع إنما ىو معيار موضوعي ال ذاتي ، فال ينظر 
إلى المدعى عميو فقط ، بؿ إلى أشد الناس يقظة وبصرًا باألمور ، فال يكتفى بما يمكف أف 
يتوقعو الشخص العادي ، كما أف عدـ إمكاف الدفع يجب أف يكوف مستحياًل استحالة مطمعة، فال 

 . وف الواقعة مستحيمة الدفع بالنسبة لممدعى عميو فقطتك

 -ب ػ فعؿ أو خطأ المضرور : أف عالقة السببية بيف الخطأ والضرر تنتفي ػ وفقًا لمقواعد العامة
إذا أثبت المسؤوؿ أف الضرر قد نشأ عف فعؿ أو خطأ المضرور نفسو ، وىنا نجد أننا أماـ 

  ثالث حاالت :

كوف فعؿ أو خطأ المضرور أكثر أىمية فى حدوث الضرر مف خطأ الحالة االولى : أف ي 
المعمـ بشكؿ واضح ، بحيث ال يمكف أف يعزى الضرر إال إلى خطأ المضرور ، ففعؿ 
المضرور أو خطأه يستغرض خطأ المعمـ ،الذى يعفى عندئذ مف المسؤولية إلنتفاء رابطة 

 السببية.
ذي يستغرؽ خطأ المضرور، وفي ىذه الحالة اليعتد الحالة الثانية : أف يكوف خطأ المعمـ ىو ال

 بخطأ المضرور،وتنعقد مسؤولية المعمـ كاممة.

الحالة الثالثة : أف يتساوى خطأ المعمـ وخطأ المضرور فى إحداث الضرر ، ويكوف كؿ منيما  
ة سببًا مستقاًل لو ، دوف أف يستغرؽ أحدىما اآلخر ، وىنا تنعقد مسؤولية الطرفيف ، مع مراعا

 دور كؿ فعؿ أو خطأ كؿ منيما فى إحداث الضرر.
جػ ػ فعؿ الغير : يقصد بفعؿ أو خطأ الغير ، فعؿ أو خطأ شخص يتدخؿ فيحوؿ دوف المعمـ 
ما إلى أف يقع ليذا التمميذ  ورقابتو لمتمميذ ، مما يؤدى إلى إيقاع ىذا التمميذ ضررًا بالغير ، وا 
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ىو الذي منع المعمـ مف رقابة التمميذ ، وليس إىمااًل  ضررًا بواسطة الغير ، ففعؿ أو خطأ الغير
 .أو تقصيرًا مف جانب المعمـ

ويقصد بفعؿ الغير قياـ شخص مباشرة بإحداث الضرر بالتمميذ ، بالرغـ مف خضوعو لرقابة 
 المعمـ.

وفي ىذه الحالة األخيرة نكوف أماـ تعدد لؤلخطاء المسببة لمضرر : خطأ المعمـ في الرقابة ، 
أ الغير المعتدي، ووفقًا لنظرية السببية المنتجة، فإنو يتحتـ عمى القاضي أف يحدد أي وخط

الخطأيف يعتبر سببًا لمضرر، ويكوف مف ينسب إليو الخطأ الذي سبب الضرر ىو وحده 
المسؤوؿ عف تعويضو ، وبالتالي إذا ما تمت مطالبة المعمـ بالتعويض عف ضرر أصاب التمميذ 

، فإنو يستطيع أف يدفع مسؤوليتو بنفي عالقة السببية بيف خطأه والضرر لمخطأ في الرقابة 
الحادث، بإثبات أف خطأ الغير ىو السبب المنتج لمضرر ، وبالتالي يكوف ىذا الغير مسؤواًل 

 وحده عف تعويضو.

ذا ثبت أف كاًل مف الخطأيف يعتبر سببًا منتجًا لمضرر، فإف المسؤولية تصبح مسؤولية  وا 
ى مواجية المضرور ، فاذا تعدد المسؤولوف عف عمؿ ضار كانوا متضامنيف في تضامنية ف

التزاميـ بتعويض الضرر ، وتكوف المسؤولية فيما بينيـ بالتساوي ، إال إذا عيف القاضي نصيب 
 كؿ منيـ فى التعويض ، وذلؾ بمقدار جسامة الخطأ المرتكب مف قبميـ.

 
 

 الفصل الرابع  

 عقاد مسؤولية المعمـ أالثار المترتبة عمى ان

عندما تقوـ مسؤولية المعمـ سواء كانت مسؤولية مباشرة، بمعنى أف يكوف محدث الضرر ىو  
المعمـ نفسو أو مسؤولية غير مباشرة فأنو يكوف ممـز بالتعويض ووفؽ ضوابط معينة حددىا 

 المشرع العراقي ، كما أف ىناؾ مبررات ومقترحات بخصوص ىذا الموضوع .
 

 االولالمبحث 

 مايترتب عمى مسؤولية المعمـ
نما التمميذ أو الغير  فإف المعمـ يكوف ممتـز   إذا كاف محدث الضرر ليس المعمـ نفسو وا 
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بتعويض كامؿ الضرر لمغير ، وذلؾ متى كاف التمميذ الخاضع لرقابتو ىو الذى أحدث الضرر 
لمتمميذ الخاضع لرقابتو  لمغير ، كما أف المعمـ يكوف ممتـز أيضًا بتعويض الضرر الذى حدث
 سواء أكاف محدث الضرر لمتمميذ الغير ، أـ التمميذ نفسو ، أـ المعمـ .

والواقع أنو متى دفع المعمـ التعويض لمشخص المضرور سواء أكاف الغير أـ التمميذ ، كاف ليذا 
 واؿ.المعمـ حؽ الرجوع بعد ذلؾ عمى أييما ، ويكوف ىذا الرجوع كميًا أو جزئيًا حسب األح

 

ومما تجدر اإلشارة إليو أنو عمى الرغـ مف أف بعض القوانيف قد نظمت حموؿ الدولة أو أصحاب 
وعندئذ متى ( 24)المعاىد والمدارس الخاصة محؿ المعمـ في المسؤولية ككؿ أو حاالت منيا 

دفعت الدولة أو صاحب المعيد أو المدرسة الخاصة التعويض لممضرور ، كاف لو أو ليا حؽ 
جوع عمى المعمـ طبقًا لمقواعد العامة. إال أف المشروع العراقي ، لـ يأخذ بنظاـ الحموؿ، حيث الر 

أنو آثر عدـ معاممة المعمـ معاممة متميزة عف غيره ممف يتولوف الرقابة عمى غيرىـ مف القصر ، 
ف غيره أو ذوي الحاالت الجسمانية أو العقمية الخاصة ، بؿ ساوى بيف المعمـ فى ىذا الشأف وبي

ممف يتولى الرقابة عمى ىؤالء كالوالديف أو الزوج ، ولعؿ ىذا المسمؾ يظير لنا مدى إصرار 
، أو غيرىا مف األشخاص محؿ ـ تبني نظاـ حموؿ مسؤولية الدولةالمشرع العراقي عمى عد

 مسؤولية المعمـ.
 

 المبحث الثاني

 مبررات ومقترحات حوؿ مسؤولية المعمـ

فأف مسمؾ المشرع العراقي يعتمد عمى مبررات عممية عديدة في عدـ  وبناءا عمى ما سبؽ في 
  األخذ بنظاـ الحموؿ أىميا :

   

ػ أف إقرار ىذا النظاـ يمكف أف يصرؼ القطاع الخاص عف التوسع فى إنشاء المدارس 1 
 .والمعاىد الخاصة ، في الوقت الذي يعاني فيو المجتمع العراقي مف عجز شديد في ىذا المجاؿ

أف األخذ بيذا النظاـ مف شأنو أف يضع عمى كاىؿ الدولة عبئًا إضافيًا ، ويكفى الدولة ما  ػ2
 تعانيو مف أعباء في العديد مف المياديف األخرى.

ػ يرى البعض أنو يمكف توفير بعض جوانب حماية لممعمـ العراقي دوف الحاجة إلى اإلعتماد 3 
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ونية البديمة ما ىو كفيؿ بتوفير الحماية ، وأىـ ىذه عمى نظرية الحموؿ ، فيناؾ مف الوسائؿ القان
الوسائؿ ىو وضع نظاـ متكامؿ لمتأميف مف مسؤولية المعمـ عما يحدثو التالميذ الخاضعيف 
لرقابتو، مف أضرار لمغير ، أو يقع ليـ منيا ، بحيث يساىـ كؿ مف المعمـ والدولة، أو صاحب 

دفع أقساط التأميف ، وبذلؾ ال يتـ تحميؿ الدولة  المدرسة أو المعيد الخاص بنسب معقولة ، فى
عبئًا تنوء بو ، وفى نفس الوقت يتـ توفير األماف المطموب لممعمـ فى أدائو لميمتو التعميمية 

  الجميمة . وىذا التأميف يمكف أف يتكوف مف نوعيف : ػ

الميذ أنفسيـ مف أ ػ تأميف ضد اإلصابات ، ويكوف إجباريًا أيضًا ، ويغطى خطر ما قد يقع لمت
أضرار ، ونرى أف مف الواجب أف يشارؾ في دفع أقساط ىذا التأميف طرفيف أساسييف ىما : 
الولي المسؤوؿ عف التمميذ القاصر ، والدولة أو صاحب المدرسة أو المعيد الخاص، كما يجب 
أف يتقرر بمقتضى نص قانوني خاص ، أف مبمغ التأميف يحؿ محؿ ديف التعويض الذى قد 

حكـ بو عمى المعمـ المسؤوؿ ، وبيذا المنياج ، نحقؽ التوازف بيف مراعاة مصمحة المعمـ ، ي
ومصمحة المضرور ، سواء كاف مف الغير ، أو كاف تمميذًا خاضعًا لرقابة ىذا المعمـ ، فنحف 
بذلؾ نحفؼ العبء عف المعمـ ، دوف أف نضحى بمصمحة المضرور ، كما يتوافر قدر مف 

اؿ التعميمي لممعمـ والتمميذ ، وىو أماف ضروري لموصوؿ الى الغرض مف تمؾ األماف في المج
 الميمة الجميمة المتمثمة فى تكويف بناة المستقبؿ.

ب ػ تأميف إجباري مف المسؤولية المدنية ، عما قد يحدثو التالميذ مف أضرار لمغير ، أو يقع ليـ 
مـ والدولة ، أو صاحب المدرسة أو مف أضرار ، ويساىـ فى أقساط ىذا التأميف كؿ مف المع

المعيد الخاص بحسب األحواؿ، وال جداؿ أف فى ذلؾ إلقاء ببعض العبء عمى المعمميف ، إال 
أنو عبء محتمؿ ، وأيسر بكثير مف تحمميـ المسئولية المدنية كاممة ، فضاًل عف أنو يدفعيـ 

  اؾ ثمنًا لمتقصير فى ذلؾ.إلى الحرص فى تنفيذ إلتزاميـ برقابة التالميذ ، وماداـ أف ىن
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 . 226، ص 166، فقرة 2000-1999، االثراء بال سبب(سنة 

موسى سمماف ابو مموح ،شرح القانوف المدني االردني، مصادر االلتزاـ ،، الكتاب الثاني ،المصادر  .6
.أنور سمطاف ، 27ص1995الفعؿ الضار والنافع والقانوف(، دراسة مقارنة ، سنة  غير االرادية)

مصادر االلتزاـ في القانوف المدني ، دراسة مقارنة بالفقو االسالمي دار الثقافة لمنشر والتوزيع سنة 
. أحمد شوقي عبد الرحمف ، النظرية العامة لؤللتزاـ، العقد واالرادة 299،ص441فقرة  ،2010
 . 303ردة في الفقو وقضاء النقض المصري والفرنسي، ص المنف

، بحث منشور في مجمة الكوفة 77رائد كاظـ محمد الحداد , التعويض في المسؤولية التقصيرية ، ص .7
 الدولية ، العدد الثامف.

 .77رائد كاظـ محمد الحداد، المصدر السابؽ ، ص .8

نظرية العامة لاللتزاـ ، االرادة المنفردة ، االثراء د. إدريس العموي العبدالوي ، شرح القانوف المدني ، ال .9
 .181بال سبب، المسؤولية التقصيرية ،القانوف، الجزء الثاني، ص

 2011( لسنة 22و قانوف وزارة التربية رقـ ) 1978( لسنة 30أنظر نظاـ المدارس االبتدائية رقـ ) .10
األوؿ )في مصادر االلتزاـ ( ،بغداد ،سنة د. عبد المجيد وآخروف ، الوجيز في نظرية االلتزاـ ، الجزء   .11

 .257،ص  1980
،دار النيضة العربيػة،القاىرة ،   1د. عبد الرزاؽ السنيوري ،الوسيط في شرح القانوف المدني ،ج . .12

 .1136، ص 1964

 . 1136د. عبد الرزاؽ السنيوري ، المصدر السابؽ، ص .13

 راقػي.( مػػف القػانوف المػدني الع231أنظر نصوص  المػواد )  .14

 1980لسنة  45( مف قانوف التنفيذ العراقي رقـ  85أنظر نص المادة ) .15
، دار المعارؼ ، القػاىرة، 2المستشار حسيف عامر وعبد الرحيـ عامر ، المسؤولية المدنية ، ط .16

 .625، ص1979

 .256د. عبد المجيد وآخروف ، المصدر السابؽ ، ص  .17
قد قصر الرقابة التي يسائؿ فييا متولييا عف الفعؿ يذكر أف ىناؾ مف رأى أف القانوف العراقي  .  .18

( مف القانوف المدني العراقي عمى رقابة 218الضار الصادر عف الخاضع لمرقابة وذلؾ في المادة )
االب والجد عمى االبف أو الحفيد الصغيرفي حيف أف القانوف المدني المصري قد وسع الرقابة في 

برقابة شخص سواء أكاف ىذا االلتزاـ مصدره القانوف أو  منو الى كؿ مف كاف ممزما 137المادة
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نص أف االشخاص الذيف يسألوف 127و126االتفاؽ، في حيف أف القانوف المدني المبناني في المادتيف 
عف فعؿ مف ىو تحت رقابتيـ ىـ االصوؿ واالوصياء والمعمموف وأرباب الصنائع ، راجع في القانوف 

لوجيز في النظرية العامة لاللتزاـ ، الكتاب االوؿ،مصادر االلتزاـ ، العراقي ، د. غني حسوف طو، ا
 .ومابعدىا، وراجع بخصوص القانوف  المصري492مطبعة المعارؼ، بغداد،ص

، 1956،دار النشر لمجامعات المصرية، القاىرة  2د. سميماف مرقس، الفعؿ الضار، ط  .19
جي ، القانوف المدني ، الجزء الثاني) ومابعدىا ،وبخصوص القانوف المبناني د. مصطفى العو 143ص

 ومابعدىا. 387،ص2007، منشورات الحمبي الحقوقية، بيروت، 3المسؤولية المدنية (، ط

 .902سميماف مرقس، الوافي في شرح القانوف المدني، المصدر السابؽ ، ص .20
طأ والرابطة في ظؿ نصوص القانوف العراقي يمكف لمقائـ بالرقابة أف يتخمص مف المسؤولية بنفي الخ .21

 السببية.

 1969لسنة  111( مف قانوف العقوبات العراقي رقـ  46 – 42أنظر المواد مف )  .22
مأموف الكزبري، نظرية االتزامات في ضوء قانوف االلتزامات والعقود المغربي، مطبعة النجاح الجديدة  .23

 .415.1، ص1972،الجزء االوؿ،سنة  2الدار البيضاء، ط

، دار النيضة العربية، بيروت 2لنظرية العامة لاللتزامات، أحكاـ االلتزاـ، جعبد المنعـ البدراوي، ا .24
 .376، ص325، الفقرة 1968

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر
 . 1960،القاىرة،سنة  1ابرىيـ أنيس، المعجـ الوسيط، الجزء .1
د. ادريس العموي العبدالوي ، شرح القانوف المدني ، النظرية العامة لاللتزاـ ، االرادة  .2

 لمنفردة ، االثراء بال سبب، المسؤولية التقصيرية ،القانوف، الجزء الثاني .ا
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انور سمطاف ، مصادر االلتزاـ في القانوف المدني ، دراسة مقارنة بالفقو االسالمي دار  .3
 .2010الثقافة لمنشر والتوزيع سنة 

ة في الفقو احمد شوقي عبد الرحمف ، النظرية العامة لؤللتزاـ، العقد واالرادة المنفرد .4
  . وقضاء النقض المصري والفرنسي

، دار المعارؼ ،  2المستشار حسيف عامر وعبد الرحيـ عامر ، المسؤولية المدنية ، ط .5
 .1979القػاىرة،سنة 

رائد كاظـ محمد الحداد , التعويض في المسؤولية التقصيرية ، بحث منشور في مجمة  .6
 الكوفة الدولية ، العدد الثامف.

،دار النشر لمجامعات المصرية، القاىرة،  2قس، الفعؿ الضار، طد. سميماف مر  .7
 .1956سنة

، مكتبة مصر  5، ط 1د. سميماف مرقس ، الوافي في شرح القانوف المدني ، الجزء  .8
 1992الجديدة ، سنة 

) العقد ، االرادة المنفردة،العمؿ غير المشروع -سمير عبد السيد تناغو، مصادر االلتزاـ  .9
 .2000-1999سبب(سنة ، االثراء بال 

عبد الرزاؽ السنيوري، الوسيط في شرح القانوف المدني الجديد ، نظرية االلتزاـ بوجو  .11
 ،1997مصادر االلتزاـ ، سنة  -عاـ 

. مصادر 1عبد الرازؽ أحمد السنيوري : الوسيط فى شرح القانوف المدني ، الجزء .11
 1964ػ دار النيضة المصرية ػ القاىرة ػ  2االلتزاـ ػ ط

 

د. عبد المجيد وآخروف ، الوجيز في نظرية االلتزاـ ، الجزء األوؿ )في مصادر االلتزاـ  .12
 1980( ،بغداد ،سنة

عبد الحي حجازي : النظرية العامة لاللتزاـ "الجزء الثانى مصادر االلتزاـ، مطبعة  .13
 1954نيضة مصر ػ 

، دار النيضة 2جعبد المنعـ البدراوي، النظرية العامة لاللتزامات، أحكاـ االلتزاـ،  .14
 .1968العربية، بيروت،سنة 
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 .1979عبد المنعـ فرج الصده، مصادر االلتزاـ، دار النيضة العربية، بيروت، سنة  .15

د. غني حسوف طو، الوجيز في النظرية العامة لاللتزاـ ، الكتاب االوؿ،مصادر االلتزاـ  .16
 ، مطبعة المعارؼ، بغداد.

، 3جزء الثاني) المسؤولية المدنية (، طد. مصطفى العوجي ، القانوف المدني ، ال .17
 .2007مشورات الحمبي الحقوقية، بيروت،سنة 

مأموف الكزبري، نظرية االتزامات في ضوء قانوف االلتزامات والعقود المغربي، مطبعة  .18
 .1972،الجزء االوؿ،سنة   2النجاح الجديدة الدار البيضاء، ط

،مطبعة جامعة  8،الطبعة  1ـ، الجزءمحمد وحيد الديف سوار، النظرية العامة لاللتزا .19
 .1996دمشؽ، سنة 

موسى سمماف ابو مموح ،شرح القانوف المدني االردني، مصادر االلتزاـ ،، الكتاب الثاني  .21
 .1995،المصادر غير االرادية) الفعؿ الضار والنافع والقانوف(، دراسة مقارنة ،سنة 
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 دور التعلم الذاتي يف رفع كفاءة املدرس والطالب اجلامعي
           

 سحر خميل إسماعيلم.م.   باسمة عبود مجيد   م.م. 
 معيد اعداد المدربين التقنيين/ الجامعة التقنية الوسطى

 
 الملخص:

،  ييدف البحث التعرف عمى مدى فاعمية التعمم الذاتي في رفع كفاءة المدرس الجامعي       
وذلك من خالل االعتماد عمى المصادر العممية والدراسات السابقة و ورش العمل التي تناولت 

دور التعمم الذاتي في العممية  لتفعيلىذا المتغير والخروج بعدد من التوصيات والمقترحات 
 من اجل تنمية وتطوير كفاءة المدرس والطالب الجامعي. التعميمية

 
Abstract: 
       The research aims to identify the effectiveness of self- learning in 
raising the efficiency of the university lecturers by reliance on the 
scientific resources, letruturs survey and workshops that dealt with this 
variable. The research came out with a number of recommendations 
and suggestions to activate the role of self- learning in the educational 
process in order to develop the efficiency of the lecturer and students. 
 

 
 المقدمة -1

  مشكمة البحث:المقدمة و 1-1
ييدف التعمم الجامعي الى تييئة المتعمم لمواجية متطمبات الحياة والتغمب عمى الصعوبات     

 والمشكالت التي تواجو باإلضافة الى تدريب المتعمم ليسيم في تطوير وتنمية المجتمع.
تعمم بكل المعارف والتدريب ان الجامعة ميما بذلت من جيود فأنيا لن تستطيع تزويد الم  

المتاح خاصة ان ما يستجد من الميارات والعموم والمعارف في شتى االختصاصات بصوره 
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سريعة ومستمرة حيث اصبح من العسير عمى نظام التعمم القائمة حاليا ان يتالئم مع مختمف 
التعمم تمتاز  لم تطرح طرائق جديدة في المتغيرات والظروف والتطورات السريعة في العالم ما
 بالمرونة والموائمة مع التطور في ضوء خطط التنمية .

اصبح التعمم الذاتي مطمبا أساسي في الوقت الحاضر وضرورة ممحة في عممية التعمم والتعمم   
من خالل اعتماد المتعمم عمى نفسو في تمقي المعمومات وتحصيل المعرفة والميارات الضرورية 

بل يستمر في تحصيل  التعميميةن يعتمد فقط عمى المؤسسات لتحسين ظروف حياتو دون ا
،ودون تقييده بوقت معين او مكان  التعميميةالمعرفة والعموم والميارات خارج ىذه المؤسسات 

 محدد.
( 5102أشارت مراجعة االدب النظري والدراسات السابقة ومنيا دراسة محفوظ و العقاد )  

في  وأىميتو( التي تناولت مفيوم التعمم الذاتي 5102مري )(  ودراسة العا5102ودراسة الفميت)
، اكدت عمى ضرورة تفعيل دور التعمم الذاتي في رفع كفاءة الطالب  عممية التعمم والتعمم

 الفميت ()5102،52والمدرس لما لو من مردودات إيجابية في تحسين التعمم )محفوظ والعقاد،
لم يشيد انفجارا معرفيا متطورا باستمرار ال ( ,ان العا7،  5102()العامري ، 5102،22،

تستوعبو نظم التعمم وطرائقيا مما يحتم وجود استراتيجية تمكن المتعمم من اتقان ميارات التعمم 
مدى الحياة وقد جاء اىتمام الباحثتان لمقيام  التعميميةالذاتي ليستمر التعمم معو خارج المؤسسة 

التي تم ذكرىا ،ويحاول البحث الحالي اإلجابة عمى السؤال  بدراسة ىذا النوع من التعمم ألىميتو
 التالي:
 تفعيل دور التعمم الذاتي في رفع كفاءة المدرس والطالب الجامعي؟ ىي سبل ا م 

 اىمية البحث : 1-2
 كفاءةتكمن أىمية البحث الحالي في ايضاح اىميو التعمم الذاتي ومدى مساىمتو في رفع 

عمم المستمر مدى الحياة بحيث تساعده عمى ان يبدع ويبتكر في المدرس من خالل تحقيق الت
. اضافة الى دوره في رفع كفاءة الطالب الجامعي من خالل المساىمة في التعميميةالعممية 

، كذلك يسمط  عممية التجديد الذاتي لممجتمع وتحمل مسؤولية الطالب عمى تعميم نفسو بنفسو
باإلضافة الى  وأنماطومياراتو  أسسو،  وأىدافو يتو ،البحث عمى مفيوم التعمم الذاتي وأىم

 .التعميميةالمعوقات تطبيق التعمم الذاتي في المؤسسة 
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 ىدف البحث :  1-3

المدرس  كفاءةىدفت الدراسة الحالية عمى التعرف عمى مدى فاعمية التعمم الذاتي في رفع 
 .والطالب الجامعي

 حدود البحث: 1-4
 العممية والدراسات السابقة التي تناولت موضوع التعمم الذاتي. يقتصر البحث عمى المصادر

 تحديد المصطمحات :
 :self- learning)التعمم الذاتي ) .1

  نشاط تعميمي يقوم بو المتعمم ذاتيا من خالل  بأنو:  ((2015محفوظ والعقاد عرفو
دراتو في اعتماده عمى نفسو في اكتساب المعمومة وكيفية معالجتيا مما يزيد من ثقتو بق

 وميولوعممية التعمم بيدف تنمية القدرات واالستعدادات الداخمية بما يتوافق مع نقاط قوتو 
مما يعزز لدية استقالل شخصيتو واعتماده عمى ذاتو والقدرة عمى اتخاذ القرار ميما كانت 
إيجابية او سمبية والقدرة عمى تحمل المسؤولية من خالل أساليب متعددة تساعده عمى 

 (.2: 5102، محفوظ والعقادساب قدر كبير من المعرفة والميارة والقيم)اكت
 ( 2009عرفو عبد اهلل:)  برغبتوالمتعمم مدفوعا  بوىو االسموب التعممي الذي يقوم 

الذاتية بيدف تنمية استعداداتو مستجيبا لميولو واىتمامو الكتساب المعمومات والميارات 
والتفاعل الناجح مع مجتمعو وبيئتو عن  ة شخصيتو ،بالشكل الذي يحقق فيو المتعمم تنمي

 (.0: 5119)عبد اهلل,طريق االعتماد عمى نفسو والثقة بقدراتو في عممية التعمم والتعمم 
 ( 2012عرفو جحجوح و حرب )  :قدرة الطالب /المعمم عمى اكتساب المعارف  بأنو

الذاتية وتشمل ميارات  والميارات وتكوين االتجاىات اإليجابية باالعتماد عمى قدرتو
،  التقويم والعالج الذاتي واإلرشاد،التوجيو  والتفاعل،، التنظيم ،االستخدام  التخطيط

)جحجوح و  بيا خاصةويعبر عنيا بالدرجة التي يحصل عمييا خالل بطاقة مالحظو 
 (072: 5105حرب،

في التعمم الذاتي خالل  ةالتعميميأن المتعمم ىو محور العممية  ويتضح لنا من التعريفات السابقة
التي تعد من اعتماده عمى نفسة في اكتساب المعمومة وكيفية معالجتيا مما يزيد من ثقتو بقدراتو 
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أساليب التعمم األفضل التي تناسب قدرتو وسرعتو في عممية التعمم ،اذ ىو الذي يقرر متى وأين 
 وأي لى وحدة تعميمية أخرى ،إ ، ومتى ينتقل ةالتعميميومتى ينتيي من دراسة الوحدة  يبدأ

الوسائل والبدائل يختار ومتى يصبح المسؤول عن تعممو وعن النتائج والقرارات التي يتخذىا ، 
 .القرارات التي يتخذىا فالمتعمم إذن ىو المسئول األول عن نتائج تعممو وعن

 :التالي النحو عمى الذاتي التعمم خصائص نحدد أن نستطيع السابقة من التعريفات
 مراعاة الفروق الفردية بين المتعممين. -0
 التعمم حسب القدرات الذاتية وسرعة المتعمم في اكتساب المعمومة .  -5
 في تعممو. نفسولممتعمم دور ميم وفعال في اعتماده عمى  -2
 وتحممو مسؤولية اتخاذ القرار ميما كانت إيجابية او سمبية.اعتماده عمى ذاتو  -2
حساسو الداخمي.االعتماد عمى نفسو والثقة بقدر  -2  اتو حيث ان المتعمم يتعمم حسب رغباتو وا 
التي تساعده عمى اكتساب قدر كبير من المعرفة والميارة والقيم بما  واألساليبتعدد الوسائط   -2

 واتجاىاتو وقدراتو. ميولويتناسب مع 
 .يناسبو ما بينيا من ويختار عمييا يسير لممتعمم ان ينبغي التي الفعاليات واألنشطة تعدد وتنوع -7

 :Efficiency )الكفاءة ) -2
 واألىدافيقصد بيا مدى تحقيق األىداف وبالتالي فيي تقاس بالعالقة بين النتائج المحققة   

 (M.Marchesnay, 1988.p27المرسومة )
 االطار النظري: -2
 الذاتي التعمم : نشأة2-1

ه التعمم الذاتي الى أنش وان كانت غير مباشرة يرجع التاريخية جذوره لو الذاتي التعمم         
سقراط حيث كان يستخدم الحوار لقيادة المتعمم الى األىداف المنشودة والحوار يتضمن االخذ 

 بين الفردية والعطاء واالستفادة من أجوبة المتعمم لطرح أسئمة حوليا كما كان يراعي الفروق
بأنفسيم  المعمومات استخالص عمى وتحفزىم ، بطريقة ذاتية لمتعمم الدافعية واستثارة المتعممين

خطوات صغيرة من خالل سمسمة من  بإتباعوكان يوجو المتعمم عن طريق التقدم التدريجي 
الذي  الذاتي التعمم ازدىار فنرى اإلسالمي العصر في ( أما02: 5119التقنيات المفظية)عشرية،

 عمى التعمم الفرد يريد الذي ومن التعمم حرية شروطو من الذي الذاتي التعمم عمى األساس في قام
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ان تاريخ التربية اإلسالمية قام في األساس عمى التعمم الذاتي الذي من شروطو حرية  ، يديو
 الرسول أحاديث لمعرفة إلييم يفيدون العمم طالب نرى اإلسالمية الفتوح حركة وبعد التعمم ،
 التابعيين لمرسول الكريم  وأكثر ، المتنوعة المسائل في الفقيية والتزود بآراء وسمم عميو اهلل صمى
 في ذلك  العمماء من ويتعمم العمم ينال أن ىمو مكة أو المدينة أو الشام أو العراق إلى رحل

 في أما( 7: 5105، العيثم و الحارثي( الشخصي  وطموحو وميولو إرادتو كال وفق ، عصره
 ماريا اسميا طاليةإي طبيبة اقدمت العشرين القرن من األول الربع وفي الحديث العصر

 مجيزة غرفة بنفسو حيث خصصت التعمم عمى الطفل وىو بتشجع التعمم أسموبا في باستحداث
 5100الرشيد، ( والحسية والجسدية والعقمية مياراتو المغوية لتطوير الطفل إليو يحتاج ما بكل
:79 .) 

  الذاتي التعمم أىداف 2 -2
 (35 :5112،)عامرمية التعمم وىي:رئيسية في عم أىداف ثالثة الذاتي لمتعمم 
 .بالتخطيط مرتبطة أىداف -0
 .وتوظيفيا المعمومات مصادر باستخدام مرتبطة أىداف -5
 .بالتقييم مرتبطة أىداف -2
  ميارات . اكتسابو التعمم المستمر لمواصمة تعممو بنفسو من خالل  -2

 
 ىمية التعمم الذاتيأ 3 -2

األفضــل ألنو يحقق  قى اىتماما كبيرا باعتباره أســموب التعممالتعمم الذاتي كان وما يزال يم        
 وبذلك لو العديد من المميزات نمخص أىميا في االتي :،  لكل متعمم تعمم يتنــاسب مع قدراتو

 يكتسب المتعمم القدرة عمى أداء االعمال المكمف بيا بيسر وسيولو. – 0
ارات األساسية الالزمة لمواصمة تعميم نفسو بنفسو يمّكن التعمم الذاتي المتعمم من إتقان المي -5

 ويستمر معو مدى الحياة .
ثارة ترفع مستوى أداء المتعمم باالعتماد عمى ذاتو  -2  دافعيتو في انجاز ما يطمب منو. وا 

 تنمي لدى المتعمم ميال الى العمم والتعمم إضافة الى اتجاىات إيجابية. -2
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 5105)جحجوح و حرب،دىم تحمل مسؤوليتيم بأنفسيم.إعداد المتعمم لممستقبل بتعوي -2
:071) 

تدريب المتعمم عمى حل المشكالت وتحفيزه عمى إيجاد بيئة تعميمية خصبة لإلبداع  -2
 واالبتكار.

يشيد العالم انفجار معرفي متطور باستمرار ال تستوعبو نظم التعمم وطرائقيا مما يحتم وجود  -7
التعمم الذاتي ليستمر التعمم معو خارج المدرسة وحتى   قان مياراتاستراتيجية تمكن المتعمم من إت

                                                                                             مدى الحياة.

التعمم الذاتي يتيح الفرصة لمتفكير والقدرة عمى اصدار االحكام واتخاذ القرارات والكشف عن  -1
واىب وقدرات الفرد ، واالستغالل األمثل لمطاقات وذلك يعكس أحد أىم أىداف تكنولوجيا التعمم م

. 
شكالغرس اشكال متعددة من الثقافة وتحميل المعاني ألي رموز -9 يجاد حمول  وا  ثقافية وا 

بداعجديدة   (20: 5102أفكار جديدة)الفميت، وا 
ميارات التفكير وميارات التكنولوجيا اإلنسانية التعمم الذاتي يييئ المناخ التعممي الكتساب -01

 (.5: 5119)عبد اهلل،واكتساب طرق االستفادة من المعرفة اإللكترونية  
 مميزات التعمم الذاتي 4 -2

ىناك مجموعة من المميزات التي يتميز بيا التعمم الذاتي عن غيرة عمى النحو التالي:              
 (2،)حسن،بال : (01: 5105)العيثم و الحارثي،

ككل بحيث يصل المتعمم بدافعيتو الى اقصى نمو ويؤىل لو  التعميميةيطور العممية -0
 الفروق الفردية التي تميزه عن غيره.

 في مجاالت عديدة غير محددة ومنيا يطور اىداف التعمم. نفسويطور المتعمم -5
فسو فتقوى بذلك ينمي في المتعمم تحمل المسؤولية ويتعود عمى االعتماد عمى ن-2

 شخصيتو وتوى لدية القدرة عمى االبتكار.
 يساعد عمى التغمب عمى التكرار الممل الذي يالزم التعمم الجماعي.-2
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يسيل ميمة التعمم ويوفر جيد المعمم والمتعمم ومالئم السرعات المختمفة ويحدد -2
 مستويات التعمم لدى المتعمم .

 األسس العممية لمتعميم الذاتي  2-5
يرتكز التعمم الذاتي عمى مجموعة من األسس التربوية حيث اعدت تمك الدراسات والبحوث     

العممية التربوية في كيفية زيادة فعالية النشاط التعممي وخاصة بالكشف عن اىم طرائق التدريس 
مم والوسائل المساعدة لتمك الطرق اما اىم تمك األسس التي تعتبر الركائز األساسية لعممية التع

 الذاتي:
بالتفاعل مع  أيولد االنسان محايدا بوصفة وحدة بيولوجية ومن ثم يبد :  ستثارةألا-1

البيئة المحيطة بو وخاصة البيئة االجتماعية التي ينشا فييا االنسان اذ يكتسب من 
خالليا القيم واالتجاىات االجتماعية والتربوية أي ان االنسان منذ والدتو لو القدرة عمى 

م لذلك فان االستثارة تعتبر من األسس الميمة والضرورية في عممية التعمم بشكل التعم
عام والتعمم الذاتي بشكل خاص حيث يفسر عمماء النفس السموك الصادر من االنسان 

استثارة تتطمب تفاعمو مع الموقف )المثير( لغرض اكتساب الخبرة من تمك االستثارة  بأنو
 (0517: 5102مم الكتساب الخبرة) العيبي،والتي بدورىا تعتبر عممية تع

استعداد الفرد لتحمل المسؤولية والرغبة المستمرة في  بأنياتعرف الدافعية  : الدافعية-2
نجاز اعمال صعبو والتغمب عمى العقبات بكفاءة واقل قدر ممكن من الجيد  النجاح وا 

تمعب دورا ىاما الدافعية ( ،ف010: 5100، ىدروس و الفرامستوى من األداء ) وأفضل
في سموك الفرد كما انيا تؤثر تأثيرا مباشرا في مدى توافقو وشعوره بالرضا عن ذاتو 

حساسو بالقيمة واحترام ذاتو من خالل ما تتمكن بو الذات بفعل اإلنجاز في ان تصبح  وا 
قادرة عمى االبداع ،ليذا تعد الدافعية احد جوانب الشخصية التي تدل عمى أىمية 

 Oakland.) المزاجية كعامل مؤثر في توظيف اإلمكانات اإلبداعيةالدافعية و 
&D,2008:p44) 

اكد سكنر في نظرية التعمم المبرمج ان العادات تتكون عندما يتبع التعزيز  التعزيز:-3
بدون عمل مباشر ويتبعو التدريب المتواصل الى ان يتوصل المتعمم الى استخدامو 

ان اثبتت التجارب ان تأخير التعزيز عن االستجابة بصورة اليو دون التفكير فيو حيث 
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تقمل من فاعمية ذلك لدى الفرد والتعزيز الفوري يرتبط ارتباطا مباشرا بعممية التعمم الذاتي 
 وليذا يعتبر التعزيز من اىم العوامل المؤثرة والفعالة في عممية التعمم الذاتي.

(Zimmerman&M,2004:p51) 
 

  :الفروق الفردية-4
من اىم األسس التي اكد عمييا عمماء بضرورة  تعتبر الفروق الفردية            

مراعاتيا وذلك ألىميتيا وتأثيرىا عمى العممية التربوية بصوره عامة وخاصة عمى المتعمم 
وذلك الن المتعممين يختمفون بعضيم عن البعض االخر في طبيعة قدراتيم واستعدادىم 

إضافة الى أساليب تفكيرىم. يقدم التعمم الذاتي فرصا كبيره  واتجاىاتيم وميوليم ورغباتيم
لتجاوز تمك المؤثرات السمبية الناتجة عن الفروق الفردية حيث يتيح لكل متعمم وفق 

تمك الظروف  التعميميةقدراتو العقمية الذاتية ان يأخذ بنظر االعتبار في تصميم برامجو 
و وقابميتو الخاصة حتى يصل المتعمم اعمى الخاصة بالمتعمم تتيح لو التعمم وفق قدرات

 (502:0917،  )السنبلالتعميمية مستوياتو
  :االستجابة المتفاعمة-5

العالقة بين االنسان وبيئة المحيطة بو عالقة تتسم بالتفاعل المستمر فكل منيا يثير 
ات االخر ولكل منيما يستجيب لمثيرات االخر ،حيث يقوم التعمم النظامي يتيح االستجاب

الصادرة من المتعممين الى أنماط مكررة ومحفوظة كون طريقتيا تعتمد الحفظ والتمقين 
.اما التعمم الذاتي فانو يتيح فرصة استجابات جديدة من المتعمم مستفيدا من خبراتو 
السابقة وقدراتو عمى القيام بعمميات ادراك والربط والتحميل والتركيب والحفظ التذكر 

 ير ثم االستجابة الطبيعية الموقف التعممي.واالستدعاء والتفك
Zimmerman&M,2004:p52)) 

  :اتقان التعمم-6
يقصد بيا ان يصل المتعممين الى مستوى من التحصيل الذاتي ويحدد ليم مسبقا شرطا  

لنجاحيم لممنيج او المقرر الدراسي المعد ليم. وعادة ما يكون ىذا المستوى من 
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قول انو يصل الى مستوى االتقان التعممي الكتساب التحصيل عاليا بحيث يمكن ال
 (.2013:0519الميارة المعرفية الذاتية )لعيبي،

 ميارات التعمم الذاتي  2-6
واألبحاث الى تحديد ميارات التعمم الذاتي أي تزويد  لقد اتجو معظم الباحثين والدراسات   

تعمم .ومن ىذه الميارات ىي كيف ي تعمموالمتعمم بالميارات الضرورية لمتعمم الذاتي أي 
، االستفادة من التسييالت  ، األنشطة التقدير لمتعاون المشاركة بالرأي ،ميارة التقويم الذاتي

المتوفرة في البيئة المحمية ،االستعداد لمتعمم. وعمى المعمم االىتمام بالطالب وحثو عمى التعمم 
صدار الذاتي من خالل تشجيع المتعممين عمى اثارة األسئمة ا لمفتوحة ،تشجيع التفكير الناقد وا 

االحكام ،تنمية ميارات القراءة والتدريب عمى التفكير فيما يقرا واستخالص المعاني ثم تنظيميا 
وترجمتيا الى مادة مكتوبة لربط التعمم بالحياة وجعل المواقف الحياتية ىي السياق الذي يتم فيو 

يجاد الجو المشجع عمى التوجيو ال ، وتوفير المصادر والفرص لممارسة االستقصاء  ذاتيالتعمم وا 
 .(52، تشجيع المتعمم عمى كسب الثقة بالذات وبالقدرات عمى التعمم) حسن،بال: الذاتي

 أنماط التعمم الذاتي  2-7
يعتمد التعمم الذاتي عمى جيد المتعمم وقدرتو بما يوافق إمكاناتو وخبراتو لذلك نجد انو لو نقاط   

 برزىا:أح فرصة التعمم من ىذه األنماط و عدة بحيث تتي
 : التعمم الذاتي المبرمج-1

ىو تقديم المحتوى التعممي عبر الوسائط المتعددة عمى الكمبيوتر وشبكاتو الى 
المتعمم بشكل يتيح لو إمكانية التفاعل النشط مو ىذا المحتوى ومع المعمم ومع 

نة وكذلك إمكانية إتمام ىذا اقرأنو سواء اكان ذلك بصورة متزامنة ام غير متزام
التعمم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفو وقدراتو فضال عن إمكانية 

( حيث يتم التعمم في 5112:52إدارة ىذا التعمم من خالل تمك الوسائط )زيتون،
ىذا النمط دون مساعدة من المعمم الكتساب قدر من المعارف والميارات 

 Lee &Smithتي يحددىا البرنامج الذي بين يديو)واالتجاىات والقيم ال
,2005:p242.) 

 : ةالتعميميالتعمم الذاتي بالحقائب -2
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عبارة عن برنامج محكم التنظيم يتكون من مجموعة من األنشطة              
والبدائل التعممية التي تساعد في تحقيق اىداف محددة معتمدة عمى مبادئ التعمم 

متعمم من التفاعل مع المادة حسب قدرتو وىي من اىم وسائل الذاتي الذي يمكن ال
التعمم الذاتي حيث يتم تقديم المادة الدراسية لمدارسين بشكل يتناسب مع 
استعداداتيم وقدراتيم فالحقيبة توفر الفرصة لكل متعمم في تعمم الجزء المحدد من 

ساليبو في التعمم وال المادة الدراسية حسب قدراتو وسرعتو في التعمم باإلضافة الى ا
بعد اتقان الجزء  إالينتقل المتعمم الى دراسة جزء من المادة الدراسية 

 (.27: 5100السابق)شاىين،
    :أسموب التعمم لإلتقان-3

يم المحتوى الى وحدات صغيرة وذات اىداف ــــــمن ىذه المرحمة تقســـــتتض         
عدادموكية ــــــس اسة المادة العممية لكل وحدة واستيعابيا وال يتم دليل لمدراسة ثم در  وا 

بعد اتقان الوحدة السابقة ثم العمل عمى تحقيق كل  إالاالنتقال من وحدة ألخرى 
األىداف المحددة لكل وحدة دراسية او لممقرر بشكل عام وبدرجة من االتقان كما 

ر فوريا ويعمم تتضمن اجراء التقويم الختامي لكل وحدة دراسية ويتم تصحيح االختبا
 (Marton&Salijo,2006:p42) .المتعمم بنتائج األداء

 :التعمم عن بعد 2-8
أساسا من كثرة من  فكرتويعد التعمم عن بعد اتجاىا بدا في السنوات األخيرة انطمقت  

يحتاجون الى تييئو انفسيم لسوق العمل من العاممين في المصانع والشركات وفي نفس 
ر انفسيم ومعموماتيم وقدراتيم من خالل التعمم والتدريب الوقت بحاجة الى تطوي

يريدون لكثير من األسباب ومن ىنا  المستمرين ولكنيم ال يستطيعون الوصول الى ما
كان الحل األمثل بان يكون التطوير والتدريب في أماكن تعمميم حيث يدرس في 

)العيثم و  والمتابعة مع قدر كاف من التوجيو نفسوالمكان الذي يالئمو معتمدا عمى 
 .(26:2012الحارثي،

 

 الكفاءة -3
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تحقيقيا او النتائج المتحصل عمييا لىي األىداف او المخرجات التي يسعى النظام 
عممية قياس وتقويم المتعمم والوقوف عمى  بأنيا (2000:الييتي)وعرفيا  (1985:35)عايدة,

ى نواتج التعمم االساسية فيي ليست غاية السمبية وااليجابية عم وتأثيراتيانقاط القوة والضعف 
نمابحد ذاتيا  او ىي مجموعو  (178:2000)الييتي،وسيمة لموصول الى غايات اكثر اىمية  وا 

وتوضح بدقة ما سيفعمو المتعمم ام ما سيكون  التعميميةنواتج التعمم األساسية المرتبطة بالوحدات 
دى تحقيق األىداف وبالتالي فيي تقاس قادرا عمى أدائو او القيام بو في ظروف محددة و م

 (M.Marchesnay,1988:p27المرسومة ) واألىدافبالعالقة بين النتائج المحققة 
  رفع كفاءة المدرس الجامعي في التعمم الذاتي دور  3-1

و  (519:0917)السنبل:يضطمع دور المعمم )المدرس الجامعي في رفع كفاءة التعمم باالتي
 (:502:5102)العتيبي،

 لممتعممين والمشورة العون وتقديم ، واتجاىاتيم وميوليم المتعممين قدرات عمى التعرف -0
 .اتجاىاتيم وتنمية وميوليم قدراتيم   لتطوير

 .التعمم فيو يتم الذي السياق ىي الحياتية المواقف وجعل بالحياة التعمم ربط -5
 .التعمم عمى وبالقدرات بالذات الثقة كسب عمى المتعمم تشجيع -2
  الخبرات الالزمة. واستكمال الثغرات سد من المتعمم تمكن التي العالجية الخطط وضع -2
يعتبر التعمم الذاتي من اىم الطرق عالج الجمود التربوي المتمثل في انفصال التعمم عن  -2

المجتمع وذلك بسبب ميل المتعمم نحو التقميد وعدم قدرتو عمى تمبية احتياجات 
 المجتمع.

ع باختياره واشرافة ومتابعتو لنشاطات وأساليب تربوية تتناسب مسؤولية المدرس تضطم -2
 مع التغير السموكي المراد احداثة.

تزويد المتعممين بالمعمومات والخبرات والميارات واالتجاىات التي تمكن من إدارة برامج  -7
 عمى المتعمم. واإلشرافالتعمم الذاتي وتخطيطيا 

 . تنميو ميارة البحث العممي لدى المتعممين -1
التي يجب ان  المتنوعةاستخدام استراتيجيات التعمم وتتمثل بطبيعة االستراتيجيات  -9

 ىمين ذاتيا في تعمميم.ؤ يتبناىا المتعممون ليصبحوا م
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تطبيق أنشطة التعمم وتتمثل بمدى انخراط المتعممين بمجموعو من أنشطة التعمم التي   -01
 تسيم في جعميم موجيين ذاتيا في تعمميم.

ظير السمات المحددة لممتعممين التي تساعدىم في مراقبة أنشطة تعمميم التقييم وت  -00
 الخاصة.

 
 رفع كفاءة )الطالب الجامعي(  في التعمم الذاتي دور 3-2
يبتعد دور المعمم في ظل إستراتيجية التعمم الذاتي عن دوره التقميدي في نقل المعرفة وتمقين    

 (51: 5105، ) العثيم والحارثي لممتعمم من خالل الطمبة ويأخذ دور الموجو والمرشد والناصح
 :(01:5119،  القرني)و

لمتعرف عمى قدراتيم وميوليم واتجاىاتيم من خالل  معينو أعماالً  المتعمم إعطاء -0
التقويمية وتقديم العون لممتعمم في تطوير قدراتو  المالحظة المباشرة واالختبارات

 وتنمية ميولو واتجاىو.
ى الميارات المكتبية وتشمل ميارات الوصول إلى المعمومات تدريب المتعمم عم -5

والمعارف ومصادر التعمم وميارات االستخدام العممي لممصادر العممية والتربوية 
 المتوفرة في المكتبات.

لالختيار أىداف  توجيوارشاد المتعمم الى االستفادة القصوى من ميارات التعمم مع  -2
 ختبار التشخيصي.تناسبو مع المستوى الذي حدده اال

القيام بدور المستشار المتعمم مع المتعممين في كل مراحل التعمم في التخطيط والتنفيذ  -2
 والتقويم.

, مصادر التعمم , وتوظيف  ةالتعميميالالزمة مثل الرزم  ةالتعميميإعداد المواد   -2
 الحاسوب في التعمم الذاتي. وأفالمالتقنيات الحديثة كالتمفاز 

الجية التي تمكن الطالب من سد الثغرات واستكمال الخبرات وضع الخطط الع -2
 الالزمة لو.

  .بدراستيا أنفسيم ليقوموا الموضوعات بعض بتحديد لممتعمم الفرصة إتاحة -7
 الذاتي لمتعمم التخطيط-4
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 وىي عمى النحو التالي:  عمييا يسير خطوات من بد ال الذاتي التعمم من الفرد يتمكن لكي   
ذاتو  عن الفرد ذىن في واضحة صورة تكوين تتطمب الخطوة ىذه :بالذات /الوعياألولى الخطوة

نابع من  ألنوفي مواقف حياتية عديدة حيث يتقبل الشخص الحكم دون اعتراض او تظمم 
فيو تقييم ذاتي لمصفات الذاتيو التي تظير  االحداث ويرضى بيذا الحكم تجاهاحساسو وانفعاالتو 

 االجتماعية خبراتو من أيضاً  الرسمي غير أو الرسمي التعمم في بيا مر التي التعمم في امواقف
 اقتحام عمى الفرد تساعد لمذات العالي والتقدير الجيدة الصورة أن العمم مع اآلخرين مع وعالقتو
 (9:5102المحددة)محفوظ والعقاد، األىداف إلى والوصول وشجاعة بثقة الجديد المواقف
 وتتضح نفسو عن إيجابية صورة الفرد لدى تتكون أن بعد  :الذاتي عممالت عمميةالثانية/ الخطوة

مكانياتو وأىدافو ميولو لو باستخدام  تي يتأممياال األىداف إلى والوصول الصورة بتحقيق يبدأ وا 
 والتجريب والخطأ والمحاولة الناقد والتفكير الذاتي بالتأمل ذلك عمى ويستعين الواقعية إمكانياتو
 .الذاتي التعمم تحقيق عمى تساعد التي والطرق ساليباأل من وغيرىا
 بين المرء يتراوح إذ المرحمة ىذه في كبير دور لو الذاتي التأمل  :الذات قويمالثالثة /ت الخطوة
 عنيا بعده أو الغاية من قربو مدى ويقيم يبتغييا التي الصورة وبين عمييا نفسو يرى التي الصورة
 وبالتالي

 أخر موضوع إلى ينتقل أو يغيره أم تعممو في سيستمر كان إذا ما يقرر النتيجة ضوء وفي
 النحو التالي و عمىحلنجا عوامل من لو بد ال التخطيط ىذا. وان  (25:5102الفميت،(
(Oakland&D,2008:p18421: 5105،  ( و )العثيم و الحارثي:) 

 تحقيق إلى دفعو في تستمرو  معين باتجاه المرء تحرك التي الخفية القوة وىي  :الدافعية 1.
 :نوعان وليا المنشود،  اليدف

 بو وترتبط المستيدف العمل مع وتتزامن تتوافر وخصائص سمات وىي: الداخمية الدافعية-
 .معين عمل نحو الفرد تحمس ذاتية عوامل تكون وىي ارتباطًا وثيقاً 

 تأثيرىا تحت الفرد ويتحرك خارجية عوامل عن تصدر التي وىي :الخارجية  الدافعية-
 .المنشودة الغاية بتحقيق الدافع ىذا ويزول، األمر ولي إلرضاء بالجامعة تحاقلكاال
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 استمرارية وأقوى ، التعمم عممية نحو وتشجيعاً  استمرارية وأكثر قيمة أكبر الداخمية الدوافع وتعتبر
 دوافع إلى األيام مع يتحول قد تأثير الخارجية لمدوافع أن كما الخارجية، الدوافع من وديمومة
 .بسرعة تزول وقد مستمرة داخمية

 محدد ىدف أو غاية باتجاه واضح بشكل واالنتباه االىتمام ؤرةب  توجيو يعني وىذا :التركيز -5
 .التركيز زاد كمما الدوافع زادت فكمما بالدافعية التركيز ويرتبط ،
 التركيز عمى قادر غير المرء فييا يكون التي الحالة ىي المشتتات :المشتتات من التخمص  -2
 يكون قد أو وغيره آخرين أشخاص ووجود كالضجيج خارجية  عناصر بسبب معين رأم في

 اختيار يفضل التشتت ىذا من ولمتخمص ، واالنفعاالت والمشكالت اليموم مثل داخمية عناصر
 . متعددة بطرق لمتعمم النفس تييئة وأيضاً  المشتتات عن بعيداً  لمتعمم مكان

  التعميميةفي المؤسسة  الذاتيمعوقات تطبيق التعمم  -5
 يمكن تمخيص أىم المشكالت التى تواجو تطبيق نظام التعمم الذاتى بما ياتي :   
: البد أن يحتوى المنيج عمى مستويات متعددة ليوافق قدرات  ميةيمشكمة المواد التعم. 0

مات والميارات بطريقة تسمح المتعممين عمى التحصيل ، عمى أن يتم تنظيم ىذه المعمو 
لممتعممين بمتابعتيا بالسرعة التى تسمح بيا طاقاتو وقدراتو ، وىذا يقتضى أن تتوفر الحقائب 

والمواد المبرمجة من مستويات مختمفة لتواجو ىذا التحدى ، والمشكمة الرئيسية  التعميميةوالرزم 
لعمماء والمتخصصين الالزمين النجاز عداد مثل ىذه البرامج ، وتوفير األىنا ىى الوقت الالزم 

 كل ىذا العمل .
تتعمق ىذه المشكمة قصور البرامج التعريفية الخاصة بالمتعمم وضعف المشكمة االدارية :  -2

االىتمام بالرد عمى االستفسارات ومشكالت المتعممين ، ويمزم لتحقيق ذلك اعداد االختبارات 
المفضل فى التعمم ألن متابعة تقدميم  التشخيصية التى تبين مستوى كل دارس وأسموبو

وتقويم استيعابيم من أصعب األمور نظرًا لالختالف بين مستوياتيم ، واختالف األنشطة 
 (.2المخصصة لكل منيم ، والوقوف عمى مدى تقدم أو تخمف كل منيم )الياور،بال:

تييئة مجاالت الالزمة ل التعميمية: يجب توفير الوسائل  التعميميةمشكمة توفير الوسائل  -3
الخبرة لمتعمم ، إضافة الى العوامل التقنية مثل كفاءة شبكات االتصاالت وتوافر األجيزة 

تاحتياوالبرامج    بصورة فعالة لممتعمم ، وضمان وجودىا . وا 
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المختمفة التى  التعميميةيجب تحديد وتنسيق العمل بين األنشطة مشكمة تنسيق العمل :  -4
 (.529: 5101لشناق ودومي،) ايتضمنيا التعمم الذاتى 

: وجد البعض أن صياغة األىداف فى صورة أنماط  مشكمة تحديد األىداف وصياغتيا  -5
سموكية تساعد عمى زيادة التعمم ، كما يرى البعض من المتخصصين أن مجرد صياغتيا 

أو األساليب التى  التعميماتىكذا ال تحقق أىداف التعمم إال اذا اشتمل البرنامج عمى بعض 
 تؤدى إلى تفاعل الطالب مع البرنامج. 

توجد لكل متعمم طريقة تناسبو فى التعمم ، حيث يفضل مشكالت تتعمق بالمتعمم نفسو :  -6
البعض أن يعمل مستقاًل عن اآلخرين وعن توجييات المعمم ، بينما يفضل الغالبية منيم أن 

ج إلى المتابعة والتشجيع فى ومن المتعممين من يحتا ، التعميميالبرنامج  بأعداديقوم المعمم 
كل خطوة وقد يصادف المعمم متعممين لدييم دافع قوى لمتعمم لدرجة أنيم قد يدفعونو لزيادة 
الواجبات والنشطة الدراسية التى يطمبيا منيم ، ومعنى ذلك أن المعمم ال يستطيع أن يعرض 

ى عمى أمل أن يقوم المتعمم عمى المتعمم ثم يتراجع إلى خمفية الموقف التعمم التعميميةالمواد 
 (.59:5101بالتزاماتو )نصار،

واألماكن المخصصة لمدارسين  وتشمل األدوات  :التعميمية مشكمة األجيزة والمواد   -7
مثل الكتب والقصص  مطبوعةاو أدوات تعميمية  تديوىايوالفمثل شرائط التسجيل  التعميمة
)مقاعد فردية سيمة الحركة ،نقط العمل والنشاطات اما متطمبات المكان تشمل  وأوراق

 (.77: 5112 , زيتون كيربائية ،أجيزة معينة()
ضعف اجادة المغة اإلنكميزية لمعظم الطمبة ونسبة كبيرة  والمعمممشكالت تتعمق بالمتعمم   -8

والحاجة  المتطورة االتكنولوجيمما يضع عقبات عمى التعمم الذاتي باستخدام  نالتدريسيي من
كمفة مادية كبيره قد تكون عائق امام المتعمم في متابعة وفيم المحاضرة  الى  االتكنولوجي
 (.52بال: )الياور،
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 االستنتاجات -6
 : يمي ما نستنتجفي ضوء ماجاء في االطار النظري  
يساعد التعمم الذاتي المتعمم عمى االعتماد عمى نفسو حيث ان تغير الفرد من الداخل ما  2-0

شخصيتو ويولد بف الخارجية حيث تعمل ىذه الظروف الى االرتقاء ىو اال انعكاس لمظرو 
 .واإلبداع لديو الميل لالبتكار 

التعمم الذاتي يساىم باكتساب قدر من الميارات واالتجاىات والمعارف التي يحددىا  2-5
 البرنامج من خالل وسائط وتقنيات التعمم المختمفة الذي يستخدميا المتعمم.

 م والتعرف عمى نتائج االختبارات وتصحيح األخطاء بصورة فوريو.التقييم السريع لممتعم 2-2
 مراعاة الفروق الفردية لكل متعمم نتيجة لتحقيق الذاتية في استعمال األجيزة المتطورة. 2-2
يسمح التعمم الذاتي بتوجيو المتعمم ذاتيا نحو تحقيق اىداف محددة سمفا والعمل عمى تنمية  2-2

 موك المتعمم.في تطوير س والمتمثمةتقدير ذاتو 
 التعميميةالمعمومات وانعكاسيا عمى تحقيق الجودة في العممية  تكنولوجياأىمية توظيف  2-2

من خالل ابراز الوسائل واالستراتيجيات التي يمكن استخداميا في ىذا المجال مع االخذ 
 من المعمومات وتداعياتو المستقبمية. التكنولوجيباالعتبار الموقف 

ىداف تدريب المتعمم ليكون المسؤول عن تعممو وعن النتائج واأليسمح التعمم الذاتي ب 2-7
يتعممة في حياتو العممية واستخالص  ، اضافة الى تطبيق ما رات التي يتخذىااوالقر 

 النتائج والعبر الواقعية منيا.
أعداد قوى عاممة فنية ذات مستوى متقدم تواكب تطورات ومتطمبات وتحديات المستقبل  2-1

 وااللكترونية الحديثة. التكنولوجيةبالتقنيات من خالل االلمام 
يركز التعمم الذاتي عمى أىمية الدافعية والتي ىي احد جوانب الشخصية وكعامل مؤثر في  2-9

 توظيف اإلمكانات اإلبداعية.
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 التوصيات-7
أىمية اعداد برامج التعمم الذاتي من خالل تنمية الدافعية ورفع مستوى تقدير الذات لدى  7-0

 ن المتعممي
توجية اىتمام الجيات ذات العالقة بالتعمم الجامعي من خالل تطويره وتنميتو لما لو من  7-5

 تطوير شخصية المتعمم . أىمية في 
تحديث أسموب التدريس لممقررات الدراسية الجامعية خاصة المفردات الدراسية اذات  7-5

ل الحاسب االلكتروني المتطمبات العامو الى أسموب التدريس او المفردات الدراسية من خال
او من شبكة االنترنيت لتتفق مع التطورات العممية ومتغيرات العصر من جية ولتعزيز 

 اتجاىات المدرسين نحو ممارستيا من جية أخرى.
توفير أجيزة االلكترونية الحديثة وتحسين خدمات االنترنيت وتدريب األستاذ الجامعي  7-2

المعمومات واالتصاالت وعمى البرمجيات  جياتكنولو والمتعمم عمى ميارات التعامل مع 
 . التعميمية

ان  التعميميةالسريع مع المتغيرات التكنموجيو الحديثو تتطمب من  المؤسسات  التأقمم 7-2
 تكون اكثر مرونة وقدرة عمى االستجابة لممتغيرات والحاجات المستجدة الحديثو.

الت الحياة لما ليا من المعمومات جزء فاعل ومؤثر في جميع المجا تكنولوجياجعل  7-2
 أىمية في مساعدة المتعمم عمى معرفة التغيرات والمعارف والميارات الحديثة.

التعريف عمى ان استخدام ىذا النوع من التعمم يحقق عائد افضل لمخرجات ة ضرور   7-1
نظام التعمم سواء يتمثل ىذا العائد في تحسين قدرات المتعمم او تحسين مستوى أداء العممية 

 ام(.)النظ
 

 المقترحات -8
 تقترح الباحثتان القيام بالدراسات التالية:

 التعمم الذاتي وعالقتو بالدافعية. 1-0
 التعمم الذاتي وعالقتو بالتقدير الذاتي لدى طمبة الجامعة. 1-5
 تفعيل دور الجامعة لتفعيل التعمم الذاتي لدى الطمبة. 1-2
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 :أوال: المصادر العربية
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 .0917مجمة كمية التربية,جامعة قطر،العدد الخامس ،:

:اتجاىات المعممين والطمبة نحو استخدام ،حسن عمي احمد قسيم محمد و دومي الشناق، -2
 ، 52د،المجم مجمة جامعة دمشق :التعمم االلكتروني في المدارس الثانوية األردنية

 5101،  5العدد
مجمة المعمم االلكترونية  ::دراسة التعمم الذاتي محمداألحمد ، الرشيد -2

com.angelfire.www ،  5100مسترد. 
كميو التربية الرياضية،جامعو :التعمم الفردي ومقومات اداءه:حيدر فياض حمد العامري، -2

 .5102الكوفو،
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 .5102، 2،عدد 00العموم التربوية،مجمد 

رسالة دكتوراة ،كمية العموم  :التعمم الذاتي:وفاء لحارثي،و ا العيثم ،ندى -2
 .5105ود،االجتماعية،جامعة االمام محمد بن سع

:ميارات التعمم الذاتي الالزمة لطمبة الدراسات العميا في الجامعات  جمال كامل ، الفميت -7
مجمة جامعة الخميل  : الفمسطينية بغزة في ضوء متطمبات مجتمع المعرفة

 . 5102(،5( العدد)01لمبحوث،المجمد)
جامعة الممك  : التعمم بتكنولوجيا وعالقتو:التعمم الذاتي  عبدا هللالقرني،عمي سعيد  -1

 .5119سعود،كمية التربية،
الطبعة  :إدارة الموارد البشرية)مدخل استراتيجي( :عبد الرحيم مطر خالد الييتي، -9

 .5111األولى،دار حامد لمنشر،عمان،
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:معوقات التعمم الجامعي المفتوح في فرع الجامعو العربية  عفاف صالح الدين الياور، -01
كمية التربية ،جامعة الممك عبد  الطالبات:المفتوحو بجدة من منظور الطالب و 
 ت(. ،)ب،005العزيز،مجمة رسالة الخميج العربي،العدد 

: فاعمية التصميمين االفقي والعمودي  يحيى محمد و حرب، سميمان احمد جحجوح ، -00
لموقع الويب التعممي في اكتساب ميارات فرونت بيج والتعمم الذاتي والتفكير البصري 

 .5105كمية التربية،جامعة األقصى ،فمسطين، ن: ميلدى الطمبة المعم
:فاعمية استخدام موقع قائم عمى الويب وفق النظرية البنائية  نبيل السيد محمد حسن، -05

 :والسموكية في تنمية ميارات التعمم الذاتي واالتجاه نحوه لدى طالب تكنموجيا التعمم
 كمية النوعية التربية،جامعو بنيا،)ب,ت(.

 ::تكنموجيا التعمم في عصر المعمومات واالتصاالت د الحميد زيتون،كمال عب -02
 .5112،القاىرة،عمم الكتاب،5ط
:استراتيجيات التدريس المتقدمة واستراتيجيات التعمم وانماط شاىين،عبد الحميد حسن -02

 .5100دبموم خاص مناىج وطرق تدريس،كمية التربية،جامعة اإلسكندرية،التعمم:
 والتوزيع الدار العالمية لمنشر:  وأساليبوعمم الذاتي اسسو :الت عامر عبد الرؤوف طارق -02

،5112. 
 .0ط , 0912 دار الفكر العربي,: : اإلدارة والتخطيط االستراتيجيعايدة,سيد خطاب -02
 .5119 :التعمم الذاتي عالقتو بتكنموجيا التعمم :عبد اهلل,عمي سعيد -07
نيج الخبرات بمرحمة :اثر برنامج تعمم ذاتي مقترح لم ،اخالص حسن السيد عشرية -01

رسالة دكتوراة،فمسفة عمم  التعمم قبل المدرسي عمى تنمية الذكاءات المتعددة:
 .5119نفس،جامعة الخرطوم،

 512مجمة األستاذ العدد   ::التقنيات التربوية الحديثة والتعمم الذاتي خماس لعيبي، -09
،5102. 
ية برنامج قائم عمى : فاعمالعقاد،عصام عبد المطيفو محفوظ،عبد الرؤوف إسماعيل  -51

التعمم الذاتي واثره عمى تنمية دافعية اإلنجاز وتقدير الذات لدى عينة من الطالب 
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مجمو المعيد الدولي لمدراسة والبحث شيرية ،جامعو الممك عبد  : المكفوفين
 .nol.1  ،vol  ،5102العزيز،

األردن من  :صعوبات تطبيق التعمم التعاوني لممرحمة األساسية في نصار،محمود حمد -50
، كمية العموم  رسالو ماجستير في التربية المناىج وطرق التدريس : وجية نظر المعممين

 .5101التربوية،جامعة الشرق األوسط ،
:اثر استخدام بعض  معمر ارحيم سميمان ىدروس ،ياسره محمد أيوب و الفرا، -55

والتحصيل  استراتيجيات التعمم النشط عمى مستوى دافعية اإلنجاز والثقة بالنفس
مجمة جامعو االزىر بغزة،سمسمة العموم التعمم: بطيءالدراسي لدى التالميذ 

 .5100(،A)  0العدد ،02اإلنسانية،المجمد 
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 مفردات عامية اصلها من اللغة العربية
 م.م. ايمان مطشر عاجل                                                              

 كمية المغات / جامعة بغداد                                                             
 ممخص البحث 

 قوـ كؿ بيا يعبر ألفاظ ألنيا الحي استقالؿ تستقؿ أف الو  الديف ثبوت تثبت أف كفمي ال المغة إفّ 
 ـىو  خرسا يعيشوا أف يستطيعوف ال تنفذوالناس ال عانيلموا تنتيي ال واألغراض  أغراضيـ عف

 حيف كؿ تطالبيـ والعموـ ,عر بمختً  يوـ كؿ ترمييـ والحضارة تتوّلد عانيموال تتجدد األغراض يروف
 ول تطرؽ بؿ العصر وليد ليس بالفصحى وعالقتيا العامية الميجات صمة عف والحديثبمصطمح 

 مف وضوعمال ذايل امل .السابقة العصور في والتاريخ األدب اؿمج في والدارسيف الباحثيف بعض

 .  أىمية
Abstract 

The language can not prove the religion or the independent 

independence of the living district because it is the words of all people 

for their purposes and purposes does not end and the meanings do not 

implement people can not live Khrasa they see the purposes are renewed 

and meanings are generated and civilization aims every day inventor, 

And talk about the relevance of dialects dialectic and its relationship to 

the psyche is not the age of the era, but touched by some researchers and 

scholars in the field of literature and history in previous eras. Because of 

thisimportance                                                                                                                                           
         The second part deals with the relationship between classical 

Arabic and colloquial Arabic dialects. The third and last section of the    

study presented examples of some of the colloquial vocabulary in Arabic 

clear                                                                                                      

 
 مقدمة 

 لميويةاورمزً  والتواصؿ، لمتعبير وسيمة ألنيا االجتماعية الحياة في وحيويا ميما  نصراع المغة تعد

 أف عصرنا،خصوصا في وخطورتو أىميتو لو العربية المغة وتعمـ والثقافية، واالجتماعية الفردية



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

995 
 

مف المزايا  . رقيياو   العربية المغة عمى المحافظة في الجديد القرف في بعتبة منشغؿ  المجتمع
الثقافية التي نحمميا في عصرنا الحالي عمومًا إزدواجية استعماؿ المغة ذاتيا بيف فصيح وعاّمي، 

اّل أنو عند البحث  كما ىو الحاؿ في الدوؿ العربية باإلضافة إلى االختالؼ والتنّوع في الميجات.
 لتي غالبًا ما نجيؿ جذورىافي الكتابات القديمة تّتضح لنا أصوؿ بعض الكممات العامية ا

اف ىذا البحث مكوف مف ثالث   .المغوية، كما أّف بعضيا اآلخر قد يكوف فصيحًا مف األصؿ
مباحث ذكرت في المبحث االوؿ تعريؼ عف المغة والميجة والعاميو والمغة العربية الفصيحة لغتا 

في العامية واسباب  واصطالحا وفي المبحث الثاني تحدثت عف عالقة المغة العربية الفصحى
نشوء الميجات العامية اما المبحث الثالث واالخير اوردت نماذج مف بعض المفردات العامية 

 وقابمتيا في المغة العربية الفصيحة .
 

 مبحث اول : تعريف المغة 
 نوم يحصؿـ وغيره و ال  كال مف بو  ُيعتد ال ماو  الّسقط الّمغا الّمْغولغة : مف مادة )ؿ غ و ( 

 و .ب يعتد ال يالذ الشيء ىوو  ،ىلْغو و  لغا َلْغو لؾ الشيء ذلؾ:  األصمعي قاؿنفع، الو  فائدة ىعم
 بيا يعتدّ  ال ما. والمغا :  تكمـ إذا لغا مف ُلغوة أصمياو  الناقصة، األسماء مف المُّغةوقاؿ االزىري : و 

 .الغاو  بالّمغو تكّمـو  غو،يم ففال لغا : لغو " )البالغة أساس( في يشر مخالز  ذكر( و ٔالمعاممة ) في

ذاو  تكّممُت،و  وب لفظتُ بكذا :  الّمغوتُ و  الّمغا،و  : فاستنطقيـ  فاستمغيـ األعراب مف تسمع فأ أردت ا 
 ذكر(و ٕ) البالغات أتـّ  بالغتياو  الّمغات أفصح العرب لغة وتقوؿ , الّمغة و منوسمعت لغوىـ و 

ال معنى لو   يالذ ىوو  نوم العبرة ساقط وى ام الكال ضُـّ  : المغو " )المحيط يطمح( في البستاني
في حؽ ثبوت الحكـ , والمغو مف اليميف وىو اف يحمؼ عمى شيء وىويرى انو كذلؾ وليس كما 

 ىإل النسبةوب .لغو يأ ُلغي أصمياأي ليج بو , و  بالشيء لغي مف المغة ؽؽاشتقا قيؿو في الواقع , 
 (ٖلغوي بضـ الالـ والتقؿ لغوي بفتحيا .) المغة

 اصطالح:
 في يعمؿ ذيال العمـ يةو زا مف إلييا ينظر ـعال فكؿ لمغة، احدو  تعريؼ عمى المغة عمماء يتفؽ ـ ل

 مف آخر فريؽ إلييا نظرو  نطقية،مال الفمسفة يةو زا مف المغة، ىإلف الباحثت مف فريؽ فنظر ،وميدان
 آراؤه فريؽ لكؿو  .المجتمع في ظيفتياو  يةو زا مف ثالث فريؽ عالجيا كما النفسية، العقمية لناحيةا
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 ابف فعثما الفتح أبو موقدّ  يالذ ذلؾ وى لمغة تعريؼ ؽؽأصدو  ـىأ لعؿ( و ٗفي تعريفيا ) الخاصة

 باب في الخصائص، في ؿ ؽقا حيث ،فالمغوي مف بعده مف وتبع مف تبناه يالذ( و  ٕٜٖني )ت ج

 ووى.) أغراضيـ عف ـقو  كؿ ياب يعّبر أصوات فإنيا اىحدّ  أما (  يمي ما يوى الّمغة، عف ؽؿالقو 
 رجعيةمال عمى داللة أصوات وقول ففي ،يفالمحدثت المسانيات عمماء تعريفات مع يتفؽ تعريؼ

 : في وقول أما( ٘) الصوتية ؿؽالّدا بخطية تتميز التي لغوية .عالمات فتحتويو م امب لمغة، الصوتية

مما  المغة، نشأة في كالتوفيقية الحكاالصط التواضع عف كناية عف عبارة فيو ،ـقو  كؿ بيا يعبر
 أغراضيـ عف وقول في وكالم أّما .الواحدة األمة أفراد وفي ؽرؾيشتً  أساسيا مقوماو  رافدا المغة يجعؿ

 ظيفةو  يى التيو  المغة ظائؼو  مف ظيفةو  ـىأ ذهوى لمغة التبميغيةو  التواصمية الغاية ىإل تمميح فيو

 كانوا لقدف اآل وعمي تدؿما امقدي نيتع لغة كممة تكف ـل وأن ذلؾ لى إ باإلضافة .التواصؿو  التبميغ

 المفظ كةر شتً مال الكممة تمؾ ،فالمسا يوى ىأخر  بكممة حديثة عبارة في عندنا و ب توحي عما وفيعبر 

 قط المفظة ذهى يستعمؿ ـل ونفس افالقر , و  العربية المغة شقيقات السامية، المغات معظـ في نىعمالو 

ؼ والمتداوؿ عندنا االف واف كاف قد استعمؿ مادة )ؿ غ و (تارة بمعنى ) لمعنى المعرو  باٌ 
 الساقط مف الكالـ ال طائؿ تحتو ( .

 (َتْغِمُبونَ  َلَعمَُّكمْ  ِفيهِ  َواْلَغْوا اْلُقْرَآنِ  ِلَهَذا َتْسَمُعوا َل  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَقالَ ودليؿ ذلؾ قولو تعالى : )
لو اذا قرء  وعارضوه بكالـ ال يفيـ وتارة بمعنى ) القوؿ  ( والمعنى ال تسمعو ٕٙ)فصمت 

 ( ٖ()المؤمنوف  ُمْعِرُضونَ  المَّْغوِ  َعنِ  ُهمْ  َوالَِّذينَ الباطؿ ( والشاىد عمى ذلؾ قولو تعالى )
 

 تعريف العامية :
 ألبي المغة تيذيبفي  جاء حيث لمخاص قابؿمال العاـ لفظ مف مأخوذة " العامية " لفظة إفلغة : 

( فالعمي : العاـ والقصري الخاص  ُقصري ورجؿ ُعمي رجؿ ويقاؿمنصور االزىري ماياتي :) 
 المغوينى عمال وى ذاى (ٚ: )والعامة خالؼ الخاصة ()منظور البف العرب لساف فيُ  وجاء( ٙ)

 المغة بو وصفتثـ  لممذكر، عامي فأصبح ومن النسبة استعممت ثـ لمخاص، قابؿمال العاـ لمفظ

 ما االصطالحي التعريؼ في يمي فيما وسنرى العامية، المغة أي عامية فأصبحت ةمؤنث يىو 

 بعض وعند يفوالمحدث منيـ القدامى العرب العمماء تمؼمخ لدى بالضبط العامية بالمغة قصودمال

 . الغرب عمماء
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 اصطالحا :
ا الحديث اليومي المغة العامية ىي تمؾ ) المغة التي تستخدـ في الشؤؤف العادية , والتي يجري بي

 الشكؿ"و "العامية المغة "ؾ يفالمحدث ف المغوي بعض عند عدة أسماء العامية مصطمح ويتخذ ,

 الميجة"و "العامية العربية الميجة" و "المحكية المغة" و "الشائعة الميجة " و "الدارج المغوي

 لفظ " يطمؽ أدؽ عبارةوبالشعب ...الخ  لغة" و "العامي الكالـ" و "الدارج الكالـ" و "الدارجة

 الفصحى المغة إذف فيي العامة، عند واستعمال شاع ما وب ويعنوف الفصحى، يقابؿ ما عمى العامية

 إحدى مصتخو  ،يوالدالل تيٌ الصو بفعؿ اثار التطور  والصرفية النحوية خصائصيا مف جزءا فقدت

 فيي الميجة أما ختمفة،مال .أوضاعيا سايرةمل أنشأتيا العامة لغة " يى العامية أف ىإل الباحثات

 مف ناؾىو  بذاتيا قائمة لغة اىيرا مف فمنيـ العامية تعريؼ تبايف قد( ٛ) لمعامية تمفةمخ تأديات

 . بو خاص رأي ؤالءى ولكؿ منيا وتندرج بيا مرتبطة أو الفصحى عف مأخوذة اىيرا
 جعؿ التي الصفات بجميع تتميز نامية، متطورة حية بذاتيا قائمة لغة العامية أف فريحة أنيس يرى
ف النفس، دواخؿ عف يرولمتعب واإلفياـ لمفيـ طبيعية أداة منيا ذا ايوأصول اىقواعد ايل وا   عنيا اشذ وا 
 عف مأخوذة العامية بأف الحاج يوسؼ كماؿ ويقر . مقررة ريقة ط عف خرج فكأنما شاذ

 بينما نامية يرَ غ لغات جة،الدار  أو العامية فيعتبر بشر كماؿ الدكتور أما .بيا الفصحىومرتبطة

 أفّ  لىإ أيضا يرنشتَ  أف البد كما( ٜعاـ ) أصؿ عف تولدموال باألصؿ القرابة ذو التنوع .يى الميجة

 يطمقوف يفوالدارس يفالباحث بعض ناؾى أف حتى .الميجة مصطمح مع يتداخؿ قد العامية مصطمح

 تمقائية ألنيا كمياتح وضوابطيف وانق ىإل ضعتخال التي المحادثة جاتيل بمغة العامية تسمية عمى

 الميجة مصطمح بتحديد نقوـ أكثر الرؤيا ولتوضيح .بيا المحيطة والظروؼ األجياؿير لتغ تبعا يرتتغ

 .فيوـمال ناحية مف يفصطمحمال تداخؿ مدى عرفةمل
 تعريف المهجة : 

ع بو واعتاده , فالميج وليوج واليج كالىما أي اول جًا،يل باألمر يجل  نقوؿ يج،ل مف الّميجةلغة : 
 والفتحُ  الكالـ، جرُس  وى والمَّيجةُ  والمَّْيجةُ  المِّساف، طرؼ والمَّيجة المَُّيجة: الولوع بو . بالشيء 

 اىفاعتاد عمييا ُجبؿ التي وُلغتُ  يى والّمْيجةِ  المِّساف، فصيح أي :المَّْيجةِ  فصيحُ  فالف يقاؿ. أعمى
 (ٓٔو .)عمي فثابر وب ُأغريّ  إذا جاً يل يْميجُ  وب لكسر،با يج،ل :ريىالجو  وقاؿ عمييا , ونشأ

 اصطالحا :
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 وأفىمناال الحدود وأقرب جة،يل كممة مدلوؿ المتداد الضبط اـتم مضبوطة حدود وضع يصعب

 تزاؿ ما نفسيا األـ المغة وى وكانت أـ لغة لىإ تنتمي الميجات مف وعةجمم كانت إذا نوإ :يقاؿ
 أف لىإ لغة، تسمى بأف جديرة يرغ فروعيا مف واحدة أية فإف ستعماؿ،اال شائعة الحياة، قيد عمى
 الميجات ذلؾ ومف جة،يل فروعيا مف فرع كؿ يسمى الوقت ذلؾ فحتى نفسيا األـ المغة وتتم

 تعيش التي العامية الميجات ذهى وى وحديث حية مازالت المغة بينما مات قديـ ومنيا العربية،
 تنتمي المغوية الصفات مف موعةمج عمى الميجة مصطمح ويطمؽ (ٔٔبجانب العربية الفصحى .)

 افراد البيئة . فييا ؾر ويشتً  خاصة بيئة لىإ
 ؾر تشتً  لكنيا خصائصيا منيا لكؿ جات،يل عدة تضـ وأشمؿ أوسع بيئة مف جزء يى الميجة وبيئة
 قد ما وفيـ ض،ببع بعضيـ البيئة ذهى أفراد اتصاؿ تيسر التي المغوية رىالظوا مف جممة في جميعا

 يقصد كما (ٕٔ) الميجات ذهى يفب تربط التي الرابطة قدر عمى يتوقؼ فيما حديث مف بينيـ يدور

 الصورة يىو  اليومي، الحديث بيا وجري العادية شؤوننا فيُ  نستخدميا التي الحديث لغة" بالميجة

 الفصحى عف تمؼتخ التي بيا يفالناطق ألسنة فيُ  الحاضر الوقتفي  المغة إلييا وصمت التي

 (ٖٔ)...اىوأساليبياوقواعد ألفاظيا وداللة ومفرداتيا أصواتيا رىمظا مف يركث ا فيبين اختالفا
 .ا،ىصدور  وكيفية وطبيعتيا األصوات" بعض مف بعضيا الواحدة المغة جاتيل يزمي ما وأبرز

 الدارجة اأم(ٗٔ.) األحياف غالب في تيٌ الصو  االختالؼ بعض وى وأخرى جةيل يفب يفرؽ فالذي

 تستعمؿ ما ونادرا يفثقفمال الرجاؿ مف حتى الجادة، يرغ األحاديث االتمج فيُ  تستعمؿ التي فيي

 يوتسم ما تتح فتدخؿ أكبر درجة لىإ الدارجة المغة تيبط وقد .الرسمية الكتابات أو األحاديثفي 

 أحيانا، .المحمية بصفة تتميز امرب التي بالعامية يعرؼ ما أما بتذلة،مال بالمغة ةمالقدي عاجـمال

 (٘ٔ.)  بالعمومية تتصؼ الغالب ولكنيا
ف واسع يطمح فيُ  يستعمؿ لمكالـ ميامح شكال الميجات نعتبر أف كننامي الكالـ وصفوة  مف كاف وا 

 مف توجدسمسمة ولكف...العامة سماتيا مف أساس عمى بيرةك وحدات لىإ الميجات تصنؼ أف مكفمال

 ناحية مف متباينة ومالمح ناحية مف كةر مشتً  مالمح بعض مع يةىاتنمال غير المحمية الخصائص

 (ٙٔ) الخاصة جتويل ايل قرية أو بمدة أو مدينة كؿ فإف طمقةمال الحقيقة مف أساس وعمى أخرى،
 تعريف المغة العربية الفصحى :
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 ؤفشؤ و  المجالتو  الصحؼو  ؤلفاتمال بيا وفتد التي المغة اآلداب لغة وأ الكتابة بمغة يقصد
 نيالف النثرو  الشعر بيا يؤلؼو  ،ـالعمو  عمى ريالفك اإلنتاج بيا دوفيُ و  اإلدارة،و  التشريعو القضاء

 تفاىميـي فو  بعض مع بعضيـ الخاصة ـىتفا فيو  المحاضرات،و  التدريسو  الخطابة في دـتستخو 

 العربية المغة دـنستخ كما(ٚٔـ .)العمو و  اآلداب لىإ بصمة تمي موضوع بصدد كانوا إذا العامة .عم

 التي الصورة يوى الكريـ فالقرآ ؿنز  اف قتو  الحجازو  دنج بالد في عمييا كانت التي الصورة في

 مف تنتقؿ ال الفصحى العربية افف ذلؾلى إ باإلضافة.الفصحى بالمغة تسميتيا عمى اصطمحنا

 سبيؿ في طويمة يفسن نقضيو  تقريبا، أجنبية لغة مانتعمـ مثؿ الطفولة سف في الخمؼ لىإ السمؼ

 الكامؿو الوج عمى بيا االنتفاع لنا يتاح الو  أساليبيا،و اىقواعدو  أصواتيا جىمناو  فرداتيامبـ  اماإلل

 غاية ال العمـو  الثقافةو  ـىلمتفا سيمةو  نعمـ كما .المغةو  التعميـ، مراحؿ معظـ تازنج اف  بعد إالّ 

 اثر التً و  الكريـ افالقر  لغة يى لتيا الفصحى العربية لمغة آخر تعريؼـ  نقد( و ٛٔ.) بذاتيا مقصودة

 اإلنتاجو  النثرو  الشعر يفو تد يوى الرسمية، عامالتمال فيـ  اليو دـُتستخ التيو  جممة العربي

 (ٜٔ.) عامةي الفكر 
 المبحث الثاني :

 المغة العربية الفصحى وعالقتيا بالعامية :
 أحيطت ميما التطور ئمةدا فالمغة آخر، لىإ جيؿ مف رالتغيو  لمتطور يخضع حي، كائف المغة
 عادات إالّ  الحقيقة في ليست المغة فأل .خصائصيا عمى المحافظةو  عمييا، الحرص مف بسياج

 تمؾ ديتؤ  ال العضالت تمؾ افير غ .السمؼ عف الخمؼ يتوارثياو  خاصة، عضالت تؤدييا صوتية

 نطؽيف ب الدقيقة روؽالف األصوات لـعا يمحظ قد بؿ مرة، كؿ في احدةو  بصورة لصوتية، العادات

 (ٕٓ.) الواحدة البيئة في الواحدة، المغة أبناء
 لكفو  ،ـبالعا الخاص عالقة يى الفصحى العربية المغةو ) الميجة ( العامية المغةيف ب العالقة اف 
 .؟ العربية الميجات ظيرت متى رؼنع افير العس مف

 حيفأنيا الظف أكبرو  الكامؿ، يخياتار  يؿنج التي ـاأل مف خرجت أنيا أـ سامية، لغة العربية فالمغة

 البادية ؿمجاى في مياىأ بانتشار مجاليا اتسع فأ تمبث لـ ثـ جة،يل صورة في كانت انفصمت
 كتاب بيا ؿنز  التي العربية المغة فصارت ثانية التجمع لىإ ذهى عادت ثـ جات،يل فصارت العربية،
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 ،) الميجة( عنو يتفرع ماو ) الفصحى بيةالعر  ( األصمية المغة يفب التمييز حدث لقدو  .(ٕٔ) اهلل
 االتي : في تتضح بينيما العالقةو  الوضيع بالتنوع رىاألخ أما الرفيع بالتنوع سُميت ىلو فاأل

 المغة العربية الفصحى                                المغة العامية )الميجة (
 رعاصؿ                                                 ف- ٔ
 يمكف اف تتحوؿ الى ليجة او ليجات             يمكف اف تتطور متحولة الى لغة– ٕ

 بفعؿ ظروؼ معينو
 ىي لغة الخطاب الرسمي                          ىي لغة السوؽ والمعامالت اليومية-ٖ
 ىي لغة التعميـ                                      ال تدرس بالمؤسسات التعميمية-ٗ
 ادبيا يعد رسميا                                     ادبيا شعبي-٘
 كمماتيا ميذبة منتقاة                                كمماتيا عفوية شائعة-ٙ
 تستعمؿ الجمؿ الطويمة نسبيا                      تعتمد الجمؿ القصيرة بشكؿ كبير-ٚ
 (ٕٕالتراكيب فييا بسيطة )                يعنى فييا التركيب                 -ٛ

ؽ الفر  لكفى و األخر  عف تتفرع أحدىما فأل الميجةو  المغة يفب العالقة لنا تتضحمف خالؿ ما سبؽ 
ىناؾ  دنج كما.ذلؾ مف مةو ر رى محاألخو  رسمية نزلةمب ظىتح المغة افاعتبار  عمى اضحو  بينيما

 يراكب تماماىا لىتو  التي المغة عكس عمى الميجة عفوية فيو  الصوتية االختالفات في تتمثؿ ؽوؽفر 

 (ٖٕ.) الجمؿ كيبر بتً و  الكممات بانتقاء
 الجزيرة في سائدة كانت التي الميجات مف عريض ؼائتال عمى الفصحى العربية صفة أقيمت لقدو 

 يو المغ النموذج يى وفتك اف  حرؼأ سبعة بياف القرآنزوؿ  ايل يأى قدو  ،فالقرآ ؽوؿنز  عند العربية
 افلس فكانت فلمدوّ ا في امتّدتو  الصواب معيارو  التعّمـ نموذج تمؾ صفتيا عمى أصبحتو  .عتمدمال

 يى فأ امب ةمالقدي العربية الميجات لكفو  ذاى يومنا حتى تزاؿ ماو  متدمال اإلسالمي العربي اثر التً 
 نيةزماو  اجتماعيةو  لغوية عوامؿ بفضؿ التطور طريؽ في مضت قد اليومي التخاطب افلس

 صفة عمييا قامت التي التاريخية ايأصولو  تطورةمال الميجات تمؾبيف  العالقة بقيتو  متشابكة،

 الميجات ربقا أّنيا ـاليو  المحكية توبميج ناطؽ كؿ يخاؿل حتى شّتى مستويات عمى رةىظا العربية

 ئصياخصا أبرز دىإح في الفصحى فارقت قد المحكية الميجات ذهى لكفو  الفصحى، العربية لىإ

 .األمصار لغاتو ) ريصلما فالمسا( وفخمد ابف سماه ما بيف  الحاسـ وىو الفرؽ )اإلعراب( يوى
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 ووى الجامع مشترؾال أصميا عف المحكية الميجات افترؽ عف ـي نجالذ الصدع ذاى أفضى قدو 
 (ٕٗ.)اجيةو االزد نشوءلى إ )الفصحى(
 عدة مف جاتيايلو  العربية المغة عف ناحديث عند الميجةو  المغة يفب التفريؽ يوضح ة ادؽبعبار و 

 زوايا وىي :
 حيةو الر  القرابةو  شيئةمال عامؿ باعتبار بيا، ـىالتفا يقع التي المغة يالمثاؿ : وى المغة يةو زا  _

 ال الواسعالمتبادؿ  الفيـ عامؿ باعتبار الفصحى، في إالّ  يوجد ال ذاوى القومي، باالنتماء الوعيو 

 . الضيؽ
 . لمفصحى الرسمية كانةمال باعتبار الميجة مف أعمى الفصحى المغة : االجتماعية نةكامال يةو زا  _
 في ذاى يحصؿ الو  المجتمع، عمى الوحدة عامؿ تضفي الفصحى المغة : الحجـ عامؿ يةو زا  _

 الميجة مف حجما أكبر فالمغة الميجة،
 ؿخال مف لي بيفت  :لوو بق بالفصحى العامية عالقة عفو حديث في ميمة رىالطا الدكتور ويقوؿ
 ويسمي ما او بالفصحى، العامية عالقةعماؿ حوؿ أو  دراسات مف وليمتنا في كاف ما قراءة

 تعتبر ال بالفصحى الحالية العامية المغة عالقة اف  اجية،و االزد او الثنائية وفلمحدثف االمسانيو 

 فتكو  ةير األخ ذهى فال ،فاآل المغات بعضحاؿ  وى كما كتوبة،مبال نطوقةمال المغة عالقة ردمج
 الصفة، ذهى فييا تنتفي الحالية بالفصحى العامية عالقة بينما بيا يفلناطا جميعبيف  كةر مشتً 

 ما ذاوى بينيا، فيما العربية العاميات لتبايفو  طبيعية ألسباب الفصيح، أصميا عف العامية البتعاد

 ذهى بيف مفو  العالقة، ذهى طبيعة نتيجة _رأيي في _ةير كبو  ةير كث لغوية مشكالت ظيور ىإل دىأ

 اليومية الحياة أمور عف بيرلمتع ةير كب صعوبات دوفيج بالفصحى يفالناطق اف يى شكالتمال

 يذكره حسف مثاؿ أو  .العمميةو  الفكرية القضايا عف بيابير التع عف زوفيعج بالعاميةقيف الناطو 

 في بالفصحى عنيا وفيدافع ضيةامال العقود في العامية دعاة وفك وى اؿالح هيذل وفالدارس

 ذاوى اليومية، حياتيـ أمور في بالعاميةف يتكممو  الفصحى عفيف دافعمال وفك ؼ والكتبالصح

 يف ب وةيال فالو  ذلؾ، لىإ إلشارة سبقت كما ه،ر تغي يصعب ؾسمو  المغة فال طبيعي، شيء

  (ٕ٘)تنيمامب يتصؿ فيما خاصةو  ةير كب العربية مف يفستويمال
 جودو  في تتمثؿ اجيةو ازد حالة تعاني العربية المغةاف بننا القوؿ كمي العنصر ذاى اـخت فيو 

 كذلؾ اليومي، اؿلالستعم العاميةو  الرسمية، ناسباتمالو  لمكتابة الفصحى   :ىما فييا يفمستوي
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 بصورة اياستعمالو  الفصحى المغة اكتساب تعرقؿ رةىالظا ذهوى لسانية،و  جغرافيةو  تاريخية ألسباب

 حساب عمى الفصحى تنمية لىإ يرمي ويلغ بتخطيط اـالقي مف لمسمطات البدّ واليذا   فاعمة

 (ٕٙ.) العاميات
 : الفصحىو  العامية بيف لمعالقة افرئيست افمقاربت توجد الحديث العربي المساني البحث في أما

 كانت التي ـسالاإل قبؿ ةمالقدي العربية الميجات سميمة عاصرةمال العاميات تعدّ  : األولى المقاربة
 لغة يى احدةو  كةر مشتً  لغة في الميجات تمؾ حدّ و  الكريـ افالقر  وؿنز  عندو )القبائؿ لغات( تسمى
 : )اف طالب بو ياديال عبدقوؿ ي ذاى فيو  الفصحى، بالعربية ُتدعى أصبحت التي قريش،

 ذيال الكريـ افالقر  جمعيا لكفو  فّرقتيا، التي العربية الميجات وعةجمم مف نشأت المغةالعربية

 يف (مب عربي افلس إنيا عنياوقاؿ  قريش لغة عمى اىحدّ و 
 ـالنظا التحريؼ ذاوطاؿ ى الفصحى، لمعربية تحريفا  عاصرةمال العاميات تعدّ  : الثانية المقاربة
 جةيل بؿ لغة ليست العامية : (  ضيؼ شوقي الدكتورا يقوؿ ذى فيو  خاصة، بصورة الصوتي

 (ٕٚ() كمماتيا مف % 80 ونح فييا المحرفة الفصحى تبمغو  الفصحى، كممات ريؼتح مف موّلدة
 اسباب وعوامل نشاة المهجات العامية :

 ووصؼ بذكر اكتفوا حيث عابرة إشارات العربية الميجات لىإ ولغوييـ العرب مؤرخو أشار لقد
فو  نشأتيا أسباب ذكر دوف الميجات مف اىعدا عما جةيل كؿ يزتم التي المغوية رىظامال  ردّ  ا 

 واحتكاكيا األصمي موطنيا مف العربية المغة خروج لىإ العامية الميجات نشأة أسباب ـىأكثر 

 اإلقميمية الظروؼ باختالؼ تمفةمخ جاتيل ناؾى أف لىإ اإلشارة يجب كما .األخرىت بالمغا

 (ٕٛيرىا )غ دوف معينة بيئية فئة بيا تتعامؿ كانت والدينية واالجتماعية
 :يىو  الميجة نشوءفي  ـىتسا أسباب عدة الراجحي عبده الدكتور ذكر وقد
 اسباب جغرافية :-ٔ
ف مكا مف فييا الطبيعة تمؼتخ واسعة، جغرافية بيئة في يعيشوف الواحدة المغة أصحاب كاف إذا
 عف موعةمج انعزاؿ ذلؾ عف ينشأ بحيث أخرى عف بقعة تفصؿ ودياف أو جباؿ توجد كأف كافمل

 نفس الى تنتمي ثانية جةيل عف تمؼتخ جةيل وجود لىإ الزمف عم يؤدي ذلؾ فإف موعة،مج

 ف فييعيشو  الذيف يتكمميا التي يرغ جةيل يتكمموف مستقرة زراعية بيئة في يعيشوف المغة،والذيف

 (ٜٕ.) بادية صحراوية بيئة
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 اسباب اجتماعية : -ٕ
 تتخذ مثالً  األرستقراطية فالطبقة الميجات، وجودفي  يؤثر ختمفةمال توبطبقا اإلنساني المجتمع إف
 مف ظونمح ما أيضا بذلؾ ويمتحؽ المجتمع، مف الدنيا الطبقة أو الوسطى الطبقة جةيل يرغ جةيل

 كذاىو  زراعية وثالثة صناعية وأخرى اريةتج جاتيل تنشأ إذ ينية،مال الطبقاتيف ب جيةيل اختالفات
 العاميات مف ويوجد لخاصةا بالعاميات " فندريس يسميو ما ينشأ األسباب ذهى وعف (ٖٓ.)

 وأنيا يحد ال الذي بتنوعيا تتميز الخاصة والعامية .متخصصة جماعات مف يوجد بقدرما الخاصة

 عاميتيا لذا يفمال أرباب مف ىيئة وكؿ خاصة جماعة فكؿ واألمكنة لمظروؼ .تبعا دائـ يرتغفي 

 جراتى أو غزو نتيجة ياواختالط المغات احتكاؾ االجتماعية األسباب يفب ومف( ٖٔ.) الخاصة

 بؿ(ٕٖ. ) الميجات نشأة لىإ تؤدي التي األسباب ـىأ مف يعد المغوي الصراع أو االحتكاؾ ذاىو "

 يكاد ال مثالياً  أمراً  يعد خارجي يرتأث كؿ عف معزؿفي  ستمرمال المغة تطور " أف يقرر فندريس أف

 ايل ورةمجا لغات مف ما لغة عمى يقع الذي األثر فإف ذلؾ مف العكس عمى بؿ .لغة أيةفي  يتحقؽ
 واحتكاؾ تاريخية، ضرورة المغات احتكاؾ ألف ذلؾ المغوي التطور في ميماً  دوراً  يمعب ما يراكث

 أو الصراع أثر يفتب ةير كث دىشوا توجد التاريخ ( وفيٖٖ.) تداخميا لىإ حتما يؤدي المغات

 .يوعم دليؿ الفتح بعد اإلسالمية دالبال في انتشرت التي العربية فالميجات المغوي، االحتكاؾ

 أو االحتكاؾ عف الناجمة اآلثار مف ةير كث رىمظا فييا ليالحا الوقتفي  ايرىغ أو العامية جاتنايول

 . المغوي بالصراع يوعم يطمؽ ما
 اسباب فردية :-ٖ
 سّمـمال ومف يتكممونيا، الذيف األفراد بتعدد متعددة فيي واحدة كانت إذا المغة أف قررةمال الحقائؽ مف

 ال نوأل وتيالص لـالعا عند الفرد بحدود دودةمح والمغة.ؽر تفتً  ال بصورة شخصاف يتكمـ ال نوأ بو
 يقصر أف الوصفي األصوات عمـ عيوب مف وليس الفردية، خصائصيافي  إالّ  مالحظتيا يستطيع

 لنفسا عواطؼ اكتشاؼالى  أيضا يسعى مف فإف رالفرديةىالظوا دراسة عمى المغوي البحث

 واختالؼ فردية، رىظوا اىباعتبار  نوعي أماـ األشياء ذهىتبدو  المغة،في  منعكسة وائياىوأ وانفعاالتيا

 ذافي ىو  أخرى جاتيل نشأة لىإ أو الميجة تطور لىإ الزمف مرور مع يؤدي النطؽفي  األفراد

 انقساـفي  لرئيسيا السبب أف " "المغة عمـ" بو كتا افي فيو  الواحد عبد عمي الدكتور يقوؿ الصدد

 بؿ مباشر، بشكؿ ذلؾ لىإ يؤدي ال السبب ذاى أف يرغ اىانتشار  سعة وى ولغات جاتيل لىإ المغة
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 ترجع المغة رىظوا أف أيضا يفيب ثـالنتيجة، ذهى لىإ تؤدي أخرى عوامؿ لظيور الفرصة يتيح

 نفسية أو يزيولوجيةف جسمية عوامؿ لىإ سبابوأ ترجع بيراً ك وقسماً  جغرافية، عوامؿ لىإ أسبابيا
 اىتطور  فيو  الفصحى العربية عف الميجات ذهى تشعبفي  السبب بأف موكال ويؤكد (ٖٗ.)فردي

 : أىميا ةير كث عوامؿ لىإ فردات،موال والقواعد األصوات نواحي في طردمال
 ىاوغير  اليمف بالد معظـفي  اىانتشار  مثؿ المساف عربية تكف لـ مناطؽفي  العربية المغة انتشار _

 السمطاف وضعؼ بعض، عف بعضيا العربية البالد استقالؿو  وسياسية اجتماعية عوامؿ _
 السياسية الوحدة انفصاـ أف الواضح فمف عالقات، مف بينيا ما ويوثؽ يجمعيا كاف الذي ركزيمال

 .والمغوية الفكرية الوحدةفي  انفصاـ لىإ يؤدي
 االجتماعية النظـ في فروؽ مف ناطؽمال ذهى سكاف يفب فيما تتمثؿ نفسية اجتماعية عوامؿ _

 صداه ددرً يت األمور ذهى ؼ فياالختال أف الواضح فمف ذلؾ،لى إ وما ...والعادات والتقاليد والعرؼ
 ير.التعب أداةفي 

 وبيئتيا البالد وطبيعة الجو ؽ فيفرو  مف ناطؽمال ذهى سكاف يفب فيما تتمثؿ جغرافية عوامؿ _

 (ٖ٘.) لؾذ لىإ وما وموقعيا، وشكميا

 والفصائؿ األجناسفي  فروؽ مف ناطؽمال ذهى سكاف يفب فيما تتمثؿ جنسية شعبية عوامؿ _
 .منيا دروانحا التي واألصوؿ إلييا ينتموف التي اإلنسانية

 بنيتيا في تمؼيخ األعضاء ذهى أف قررمال فمف الشعوب، باختالؼ النطؽ أعضاء اختالؼ 
 شعب كؿ بيا زودمال الطبيعية الخواص وتنوع الشعوب الؼالخت تبعاً  اىتطور  ومنيج اىواستعداد

 (ٖٙ.) الخمؼ لىإ السمؼ مف الوراثة بطرؽ تنتقؿ والتي
 عناصر المغة العربية الفصحى وخصائصا :

 عناصرىا :
 ةير كث جوانب ذات يوى معقدة مركبة أداة المغة أؼ ذلؾ .المغة دراسة يسورمال السيؿ مف ليس

 البيئات بتعدد تتعددو  تتنوع تمفةمخأشكاال الزمف ؿخال تأخذو  متعددة عناصر مف تتألؼو 
 الفيزيولوجيا عمـ يبحثيا صوتية حوادث مف تتألؼ أنيا آنفا أشرنا كما فيي الطبقات،و  المجتمعاتو 
 حوادثو  االجتماع عمـ يبحثيا اجتماعية رىأخ حوادثو  النفس عمـ يبحثيا نفسيةو  الفيزياء عمـو 

 فيي المغو  الجغرافيا عمـ فيبحث جغرافية حوادث يراأخو  يسجمياو  يخالتار  عمـ اىيسرد تاريخية
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 فردةمال األلفاظو  األصوات : يى عناصر مف تتألؼ يوى األقاليـ،و  ناطؽمالو  القارات في توزيعيا

 خالؿ تتطورو  دؿتتب ما يراكث جميعا العناصر يوى اكيب،ر التً و  اىمعناو  صيغتياو  مادتيا باعتبار
 (ٖٚ.) الطبقاتو  يفمالو  األقاليـ غيربتير غتت ما يراكثو  زمفال
 الصوتيـ  النظا يوى لغوية أنظمة مف مكونة الفصحى العربية المغةف أ ؿنقو  رىأخ بعبارةو 
 البعض بعضيا يفب فتكو  اف فالبدّ  نظاما ما مركبة أفكارا نسمي يفحو  ،يالداللو  ويالنحو  الصرفيو 

 كؿ ديتؤ  بحيث رىاألخيف بو  منيا احدةو  كؿ يفب ؼالخال وجوأ كذلؾو  معينة عضوية عالقات
 ؿاكتماو  يعضو  تكامؿ إذا ـفالنظا ،ىاألخر  يوتؤد عّما تمؼتخ ظيفةو  اـالنظ في منيما احدةو 
 شيء وإلي ؼيضا فأو أ شيء ومن يستخرج فأ يصعب بحيث مانعا جامعا مويجع ظيفيو 

 فتتكو و  لداللة،او  الصوت : ىما أمريف ىإل ترجع لغة يأ عناصر فبأؿ القو  كفمي(و ٖٛ.)آخر
 األسموب قواعدو  ،ؼ(الصر  ( البنية قواعدو ،) النحو ( التنظيـ قواعدو  فردات،مال معاني مف الداللة

 (ٜٖبية .)العر  المغة أصوات ىإل باإلضافة ذاوى ة(البالغ (
 : يوى إلييا بالتحميؿ ترجعو  منيا تتألؼ عناصر لمغةو 

 . األلفاظ منيا تتألؼ التي األصوات _

 . الكممات وأ فردةمال األلفاظ _

 . اكيبر التً  _

 بالبحث أفرد عمما بعضيا أصبح قدو  المغة لعمـ عو فر  يى خاصة مباحث العناصر ذهى كؿول
 . التأليؼو 
 عمـ االصوات المغوية :-ٔ

 اىتطور و  ايتبدل يفقوان عفو  صفاتياو  ارجيامخ عف فيبحث أصوات يى حيث مف وؼالحر  يدرس
 بيذا امقدي العرب نيع قدو . الحديثةو  ةمالقدي المغات جميع يوى تالمغا مف لغة كؿ ىإل بالنسبة

 مباحث دنج أننا كما الصوتية باحثمال ذهى بحث مف دـألقا لعميـو  فالقرآ ةو تال لضبط ذلؾو  العمـ

 (ٓٗ.) المغةو  الصرؼ كتب في منثورة صوتية
 االلفاظ :-ٕ
 : فبحثوا عدة جوهو  مف المغة عمماء ايلاو تن فقد األلفاظ أما



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

955 
 

رجاعياو  اشتقاقيا في _  ىأخر  لغة مف منقولة وأ نفسيا المغة مف أكانت سواء األصمية مادتيا ىإل ا 
 رىاألخ باأللفاظ صمتيا بذلؾ يحددو  الكممة فييا تقمبت التي األطوار في يبحث ؽاالشتقا فعمـ

 عمـ وضوعم وى ذاى فأ شؾ الو  بنائيا، وأ صيغتياو  الكممة شكؿ في بحثوا . والتياوتح قرابتياو 

 يبحث إذ ونفس وضوعمال المغة عمـ وفي يبحث ذيال األفؽ ىإل يخرج ال ؼالصر  عمـ لكفو  الصرؼ

 تقاربةمال السيماو  المغات يفب ذلؾ في فيقار و  العصور ؿخال اىتطور و  الصيغ نشوء في المغة عمـ

 (ٔٗنيا .)م
 يوى اىتطور و  العصور ؿخال تقمبيا ىإل عانيمال ذهى نشوء مف األلفاظ معاني في ذاى بعد بحثواو  _
 . صفاتو  خصائص مف معانييا حيث مف لأللفاظ ماو  المغات في التطور ذايف ىقوان
 التراكيب :-ٖ

 الرابطة اتو األدو  ـالكال ربط طريقة فيو  فييا ئوأجزا تركيبو  ـالكال نظـو  المغة تراكيب في يبحث

 اكيبر تطورالتً و  الشعب عقميةو  تكمـمال بنفسية توصمو  وكم ذلؾ تعميؿو  كيبر التً  في الكممة ظائؼوو 

 ىو لذيا معاني مفو  النحو عمـ مف أفقا سعو أ القارئ ىير  كما بحث ووى بوأسباو  العصور، ؿخال

 (ٕٗ.) الثالثة البالغة وـعم أحد العرب عند
 

 خصائصيا :
 :يمي ما اىعناصر  في العربية المغة وب تازتم كما

ـ أقد في نشأت أنيا أحدىما : السامية المغات مف ايرىغل يتوافر ـل فعامال العربية لمغة توفر لقد
 رىالد مف حينا بقائيا عمى ساعد قد وطفمال ذايل الجغرافي وقعمال فأ اآلخرو  ،يفلمسامي موطف
 مقومات مف قدر بأكبر احتفظت فأ يفالعامم ذيفى أكثر مف فكا.و  عزلتياو  ايباستقالل متمتعة

 عنيا فتميزت السامية، أخواتيا ومن ردتتج ما فالمسا ذاى اثتر  مف فييا بقيو ،وؿاأل السامي فالمسا

 : اآلتي الثالثة األمور ىإل أىميا يرجعو  ة،ير كث بخواص ذلؾ بفضؿ
 اشتممت التي األصوات جميع عمى اشتممت فقد السامية، باألصوات احتفاظا أخواتيا أكثر أنيا _

 الثاء :يوىمنيا احدةو  في ايل ودجو  ال ةير كث بأصوات عمييا زادتو  السامية، أخواتيا عمييا

 (ٖٗذاؿ والضاد .)كالو 
 عمييا تشتمؿ التي القواعد فجميع ،ؽرؼكالص النحو قواعد في أدقياو  جميعا أخواتيا سعو أ أنيا_
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 يرنظ ال ةير كث قواعد عمى العربية تشتمؿ بينما العربية، في نظائر ايل توجد ىاألخر  السامية المغات

 . ناقصة بدائية صورة في بعضيا في توجد وأ منيا حدةو  في ايل
 التي ؿاألصو  جميع عمى تشتمؿ فيي فردات،مالو  الكمماتؿ أصو  في ةو ثر  أخواتيا سعو أ أنيا _

 السامي فالمسا مف بيا احتفظت ةير كث ؽوؿبأص عمييا تزيدو  معظميا،و أ السامية أخواتيا عمييا تشتمؿ
 في فرداتمال مف فييا معتجت قد وأن ىإل اذى أخواتيا، مف أخت أية في يرنظ ايل يوجد الاالوؿ و 

 ثؿتم المغة فإ (ٗٗى )أخر  سامية لمغة ومثم يتجمع ـل ما حرفياو  فعمياو  اسميا الكممة أنواع تمؼمخ

 جانب ىماضييا،إل اسبو ر و  تاريخيا صور مف يربالكث تفظتح األمة، خصائص كبتَ  حد ىلإ

 عمى افظف تحأ إالّ  كيانيا ميوتح لغتياتحتـر  أمة مف ماو  الحاضرة، اىأفكار و  اثمةمال اىصور 
 ؿخال مف داخميا مف سينياتح عمى بالعمؿ ذلؾو  ،ىاألخر  المغات عف لغتيا ّيزتم التي الخصائص
 بيا، اطابعاخاص مؾتم لغة كؿ ففإ ومنو ( ٘ٗ).  الذاتية ويتياى عمى افظةمح لتبقى _خصائصيا

 الحياة أغراض بموغ عمى المغة يفُتع صالحة الصفات ذهى أكانت سواء بيا، تتصؼ صفاتو 

 : يمي ما العربية بيا تازتم خصيصة ـىأو  . ذلؾ يرغ كانت اـ باستمرار،
 ـيستمز  يالذو  بالسماع، ارتباطيا نتيجة الثبات ىإل يؿتم ذلؾ معو  العميؽ،و  الطويؿ تاريخيا _"

 . الكريـ بالتنزيؿ ارتباطياو  كالميـ، في العرب اكاةمح

 . الخ .ؽ ...اشتقاو  تونح إعراب مف الداخمية رىالظوا _
 التطورو  .لومدلو و  المفظ يفب الطبيعية ناسبةمالو  فردة،مال األلفاظ بيا تّص تخ التي العامة السمات _

 .األصوات بعض نطؽ في ؼاالختال بعض ذلؾ عف نتجو  أصواتيا، بعض في الصوتي

 . األسموب بيا يختّص  التي الخاصة السمات _

 (ٙٗ) الخ ...األلفاظ تطّور ؿخال مف صائصياخو  العممية يـىفامال _ .

ىذا  في أىّميا ىإل يرنش ؼسو و  كاممة اىنورد فأ كفمي الو  ة،ير كث العربية المغة خصائص ففإ كذاوى
 ما اف اوؿ حيث ؽإلطباوا مسيالو  الجير مثؿ ت مميزةبصفا العربية المغة أصوات تازالمجاؿ . تم

 روؼالح فأ ذلؾ المغات، فتوعر  صوتي مدرج سعو أ في توزعيا العربية وؼالحر  صفات مفو يبد

 ذهوى.ىأخر  جية مف الحمؽ أقصىو  جية مفيف الشفت يفب ارجيامخ في تتوزعو  تتدرج العربية

 نطاؽ في فياو حر  صرتنحا التي المغات مف ايرىلغ تتوفر لـ العربية لمغة توفرت التي الخاصية
 مدرجيا بسعة تازتم فياو حر  أصوات وعممج في العربية المغة فأ نىعمب أقصى، مدرج فيو  ضيؽ،
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 ذاى في بتوزعيا ىأخر  جية مف تازوتم سعتيا،و  تنوعيا في الطبيعة أصوات تقابؿ سعة الصوتي

 العربية المغة وؼلحر ( و ٚٗ.) األصوات يفب اـاالنسجو  فالتواز  ىإل ييؤد عادال .توزعا درجمال

 وؿاأل  )القصـ(و  )الفصـ( مثال اظاأللف ذهى في ذلؾ يتضحو  داللة، تمؼتخ بيا يزات،ومم خواص

 )الثمـ( يف ويب حتى لكسرالشيء اؼبالق الثانيو  يتفصؿ،و  يفيب فأ يرغ مف الشيء لكسر بالفاء
  :أيضا العربية المغة خصائص مفو .العرض في لمخمؿ الثانيو  الجدار، في لمخمؿ ؽوؿفاأل )الثمب(و

 اإليجاز،و  ،يرالتعب دّقةو  فرداتلما  كثرةو  العوامؿ،ير بتغي الكممات اخرو أ يرتغي وى ذيال اإلعراب

 (ٛٗ) . الكنايةو  المجازو 
  صفات الفصحى :

 العربي المعجـ أف القوؿ في ؼ ا سرإ ،وال أخرى سامية لغة أي تفوؽ العربية: المغوية الذخيرة-ٔ

 اؼاألوص بالمفردات الغني ظاأللفا مف اليائؿ الكـ أماـ رئحا ليقؼ المرء أف و المعاجـ أضخـ مف

 و أربعا و سبعمائة و خمسةآالؼ بمغت الجمؿ بمفظة عالقة بيا التي المفردات أحصيت ،حيث
 األخرى المغات بعض عكس عمى بالمفردات غنية الفصحى لغتنا أف نقوؿ ىذا مف. لفظة أربعيف

 .لفظتاف أو لفظة الواحدة لمكممة فييا نجد التي
 إلى معناىاالحسي مف بالمفظة الصعود و ريدالتج عمى المغة قدرة بالتصعيد ونعني :التصعيد-ٕ

 "العقؿ" فمفظ سائرالمغات عف الفصحى تقؿ ،وال رقية ا لغة كؿ بيا تتصؼ صفة وىذه المعنوي

 عمى الداؿ "المجد " لفظ ،وكذلؾ الجمؿ رجؿ بو يربط كاف الذي الشعر بحبؿ مقترنا كاف الذي

 معاف إلى هاز  تجاو بؿ الممموس الحسي ىالمعن ىذا عند المفظاف يتوقؼ ،لـ الدابة بطف امتالء

 ظألفا واستعماؿ إيجاد عميو ألـز نفسو اإلنساف حياة في اليائؿ التطور إلى انظر .أوسع و أسمى
 .التوسع و التجاور طريؽ عف جديدة لمعاف قديمة

 ال- أننا أي رضاتاف نفترضيا ثالثية إلى السامية المغات جميع في الكممات ترد : الشتقاق-ٖ
 صفة أـ فعال أـ اسما : استعمموه كيؼ اليقيف عمـ نعمـ ،وال الجذر ىذا ينطقوف كانوا كيؼ رؼنع

 منو نشتؽ "عمـ" جذر ،فمثال مختمفة فاز  بأو المفردات مف الكثير اشتقاؽ مف يمكننا الجذر وىذا

 (ٜٗ.) مختمفة لمعاف وزنا وعشريف مائة مف أكثر
 الالمركزية- كمفظة بيا الفصحى لمعربية عيد ال جديدة كممات صوغ : نوعيف عمى يكوف : التوليدٗ

 المعنى ليذا توضع لـ قديمة كممة عمى جديد معنى إسباغ أو " ،الحيثية ،الماىية
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- العربية أظيرت ،وقد زنيا ا أو و العربية نيج عمى أجنبية كممة نطؽ بو نقصد : التعريب-٘ 

 ٓ .ورثتيا ردىا ا أؼ أصبح والتي ضارةالح نواحي عمى الدالة المفردات القتباس صدر رحابو
- المغات بو تأخذ مبدأ وىذا " العرب كالـ مف فيو العرب كالـ عمى قيس ما" : القياس-ٙ

 (ٓ٘.) جيؿ أو عصر عمى يقتصر ال التعبير في البالغة و المغوي الحس ،ألف الحضارية
 
 

 مميزات المهجات العامية :
ىؤالء أنيس  مية ويزعموف ليا عدة مميزات، وعمى رأسيضع دعاة العامية مبررات استخداـ العا

 :فريحة الذي يرى أف العامية تمتاز بالميزات اآلتية

الميجة العامية حية متطورة، وتغير نحو األفضؿ؛ ألنيا تتصؼ بإسقاط اإلعراب، وبشكميا -
 .العادي المشترؾ المألوؼ واعتمادىا الفصحى معينا ليا

 .مف جواىر البالغة االقتصاد في المغة وىو جوىر-
اإلىماؿ واالقتباس والتجديد في المعنى؛ فالعامية برأيو نامية مسايرة لطبيعة الحياة تحرص عمى -

ىماؿ ما يجب أف ييمؿ، واقتباس ما تقتضيو الضرورة مف األلفاظ  .إماتة وا 

 العنصر اإلنساني يضفي عمييا مسحة الحياة؛ فالفصحى لدى أنيس فريحة ليست لغة الكالـ؛-
ألنيا ال تعبر عف الحياة بحالوتيا وقسوتيا كما تفعؿ العامية، ودليمو عمى ذلؾ أننا ال نستطيع 

 (ٔ٘)التعبير بواسطة الفصحى، بنفس الطالقة التي نعبر فييا بواسطة العامية عما نريد
 انواع المهجات العامية  :

لعرب القديمة وتصنيفيا تذكر المراجع أف أصوؿ الميجات العامية المعاصرة تعود إلى ليجات ا
 :إلى عدة أنواع منيا

 (التضجع: وىو التراخي في الكالـ، أو التباطؤ فيو وأصحابيا )قيس
االصنجاع : ىو نوع مف أنواع اإلمالة الشديدة ؛ تكوف فيو األلؼ أقرب مف الياء منيا إلى 

 .أصميا األلؼ وأصحابيا )قيس,تميـ ,أسد

 .)نحو )ِبعمـالتمتمة: كسر حرؼ المضارعة مطمقًا 
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الشنشنة: وىي إبداؿ الكاؼ شينا مطمقًا عند أىؿ اليمف خاصة في قوليـ لبيؾ )لبيش(وىي ال 
 .تزاؿ شائعًة لدى أىؿ حضرموت

الكشكشة: وىي إبداؿ كاؼ المؤنثة في حالة الوقؼ شينًا.نحو )أعطيتش( في أعطيتِؾ في حالة 
 . الوقؼ

الميجة بالفعؿ فاعميف؛ مثؿ: جاؤوا الطػالب لغة أكموني البراغيث: بحيث يمحؽ أصحاب ىذه 
فالواو في جاؤوا فاعؿ، والطالب فاعؿ. وقد اعتبر القدماء ىذا مف ضعيؼ المغة العربية، 

. وعمى الرغـ مف ذلؾ (ٕ٘)وبعض المعاصريف يعتبره غير جائز؛ إذ يكتفي الفعؿ بفاعؿ واحد
آخروف، وقد جاء بيا فصيح الكالـ  فقد ثار حوؿ ىذه الميجة كثير مف الجدؿ قديما، واحتج بيا

مف آيات قرآنية وأحاديث نبوية شريفة وأبيات مف الشعر، فال داعي العتبارىا ليجة عامية، 
وليس ىناؾ ما يمنع مف اعتمادىا في فصيح القوؿ شعره ونثره، والشواىد التي تدعـ ىذا الرأي 

 .كثيرة
 

 المبحث الثالث :
 قابمتها في المغه العربية الفصيحة:نماذج من بعض المفردات العامية وم

 فصاحتيا عمى المغة أىؿ أجمع وقد ،(  نعـ)  بدؿ بكثرة العامة تستعمميا( :  إي) لفظة  -
 يونس  ٖ٘آية -...  وربي إي -:  تعالى قولو في وجاءت ،

 أيضا تمفظ ميكائيؿ فػمغة صحيح وىو(  إسماعيؿ)  انيا عمى تمفظ(  إسماعيف)  لفظة - 
  . اسرافيف تمفظ اسرافيؿ و ، ميكائيف

  ،و  فصيح صحيح وىو ، األوالد بمعنى(  بزرة)  العامة تمفظيا وربما(   بزر)   لفظة  -
 الولد  كثير:  بمعنى المبزور لمرجؿ يقاؿ فمغة ، ال بذر، مف أصميا أف البعض يعتقد

 عند البطف عمى يبـر بمونيف حبؿ وىو فصيح أصميا(  برينة)  يقولوف أو(  بريمو)   لفظة -
 . البـر مف آلة كإسـ العامة وأستعممتو ، النساء

برطـ  وتقوؿ العامة برطـ فيو مبرطـ اذا ارخى شفتيو كشفتي الزنجي غضبا وىي مف البرطمو -
 (ٖ٘بمعنى تضخـ الشفة .)
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(  جُػب)  كممة مف أقؿ بتأنيب ، كفى تعني - مولدة - ىندية كممة(  بس)   لفظة  -     
ضافة بالفتح العامة وتستعمميا إخرس تعني والتي ايضا اليندية  إنجب)  تمفظيا أي ونوف ألؼ وا 
 : الشاعر قاؿ كما ، القطع بمعنى ألبس أف:  قيؿ ،(  بس) كممة توجد العربية المغة وفي( . 
لفظة )بـر ( )مبرومة ( يستخدميا العامة لوصؼ جسد امراءة ممتمئة القواـ واصميا ضربا مف  -

دي وىو ماخوذ مف بـر الحبؿ وقاؿ في المستدرؾ البرمو بالضـ شيء تمبسو المراءة حمي االي
 (ٗ٘كالسوار ومعنى البـر واالبراـ االحكاـ وىو مف المجاز.)

 .   الكالـ مف عبيد يا فبسؾ     لقينا ما عبيد يحدثنا
 ، الكثير جمعال:  البوش:  المغوي وأصمو ، شيئيف بيف لمفراغ العامة تستعيره(  بوش)  لفظة -
  . بوش لو اليقاؿ واحد أب ومف.  شتى لقبائؿ إال بوش يقاؿ وال

 الى نسبة يتبغدد البعض يقوؿ ما مثؿ(  عمينو يتمندؿ ىذا)  العامة تقوؿ(  تمندؿ)  لفظة -    
 . األناقة و التحضر سمة وتعني المنديؿ الى نسبة فيتمندؿ/  بغداد
 ولغة ، الحيمة بيا ويعنوف - تقشمر - وكممة ىي امةالع تستعمميا(  تغشمر)  لفظة -     
 بقوة  يؤخذ ما:  تعني

 (٘٘لفظة )تنبؿ (يقولوف لمبميد قميؿ الحركة والتصرؼ .)- 
لفظة )ثخيف( ويقواوف لثقيؿ الروح ىو ثخيف وفي المغة ثخف الشيء ثخانو وثخنا وثخونة وفي  -

 (ٙ٘التيذيب اثخف فالنا اثقمو .)
 - إسـ جاء ومنيا ، الكسر عكس والجبر فصيحة ىي كما تستعمميا(  جبر)  لفظة   -  

 : الشاعر وقاؿ.  - ويجبر يكسر - الشعبي المثؿ كذلؾ - المجبرجي
 . جبروا ما الناس فأعمى والجابروف    ليا جبور ال عظاما الكاسروف 
و مف التجرد لفظة )جرد (او جرد لونو وتقوؿ العامة جرد لوف ىذا الثوب اذا انسحؽ والف وى -

 (ٚ٘اي التعري وكاف الثوب تجرد مف لونو .)
 كما ،(  حشـ ناخذ)  الفدية طمب في العامة ويستعمميا ، أحشـ وفعميا(  حشـ)  لفظة  -

 فالف حشـ ىؤالء:  يقاؿ المغة وفي ،(  حشـ وال خدـ ال)  فيقولوف التابع معنى في تستعمؿ
 .ليـ يغضب لمذيف
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 ككممة وتستعمؿ ، فصيحة ىكذا وىي ، شيء في شيء إلدخاؿ وتستعمؿ(  حشؾ)  لفظة  - 
 : الشاعر كقوؿ ، اإلمتالء تعني ولغة ، بذيئة

 .  الحشؾ بو ينظر فمـ العيوف خاؼ................  
 . راحمتؾ عف أحطط:  العرب تقوؿ ، فصيحة وىي(   حط)  لفظة  -    
 شجر:  تسكينيا أو الشيف بفتح لخشؿوا ، الحمي في العامة وتستعمميا ،(  خشؿ)  لفظة  -  

 . خشمة واحدتيا المقؿ
 ،  جماعتي:  تعني العامية في وربعي ، جمع تعني الفصيح وفي(  بع رَ )  لفظة  -  

 : األخطؿ قاؿ ، والقبيمة القوـ وىي الرباعة وأصميا ، لي والعائديف
 . فعال صالح بأمر ييـ إذا    رباعتو تغني فتى معد في ما
 العامة ويستعمميا ، يستوي حتى بالشيء األرض بسطؾ:  والترديح الردح( :  ردح)  لفظة -  
 . ردحا يردح:  يعنوف ، ردح يردح فيقولوف ، والراقصات الراقصيف في
 تزلج آثار وتعني ، الفصيح في زحموقة:  أصميا ، المعجمة بالكاؼ(  زحميكة)  لفظة  -

 لإلستغالؿ ستعارت كما العامية في ىكذا وتستعمؿ ، الصبياف
 والنتف الطيب في لغة والذفر ، زاي الى العامة وأبدلتيا بالذاؿ ذفر:  وأصميا(  زفر) لفظة -   
 الرائحة  ذي لمطعاـ العامة وتستعمميا. 
 فصيحة وىي ، طوؿ فييا التي لمفتاة العامة وتستعمميا ،(  شطبة)  لفظة -
    الطويمة لمفرس العرب تستعمميا  
 العامة تستعمميا مثمما كمقياس تستعمؿ المغة وفي ، فصيحتاف وىما(  فتر و شبر ) لفظتي  -
 . السبابة طرؼ إلى اإلبياـ طرؼ مف والفتر ، اإلبياـ طرؼ الى الخنصر طرؼ مف فالشبر ،
 انواع مف نوع عمى العامة وتطمقو ، السكر وىو ، بالطاء طبرزؿ وأصميا(  تبرزؿ)  لفظة -

 . التمر
 :الشاعر قاؿ ، األظافر ىي والطساس ، عقبة بمعنى العامة وتستعمميا( طسػّة)  ةلفظ  -     

 . طساسي عني نزعوا عذابا زادوني ثـ
 بمعنى رمضاف عقب عمى جئت وقولنا ، عقب وأصميا ، المعجمة بالكاؼ(  عكب)  لفظة -  
 . أياـ آواخره مف وبقيت جئت إذا: 
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:   كقولؾ ، فصيحتاف وىما عتمتو و عتتو فتقوؿ ، العامة وتستعمميا(  عت)  لفظة  -     
 . السجف الى عتتو
 ىـ والعضاريط فصيحة وىي ، والتيكـ السباب في العامة وتستعمميا(  عضروط)  لفظة  -   

 . بطنو طعاـ عمى الخادـ:  ايضا والعضرود ، وعضروط عضرط وواحدىـ ، التباع
:  والغثيثة ، فصيحة وىي ، المزعج الشخص وأ لمقوؿ العامة تستعمميا(  غثيث)   لفظة  -  
 . قيح أو مدة مف الجرح مف ساؿ ما

 فصيحة وىي ، صحيحا ليس وىذا ، عميؽ لفظة مف أنيا البعض ويعتقد(  غميج)  لفظة -    
 جرعو تعني ،وغمجا بالكسر وغمجة ، غمجا يغمجو الماء غمج:  المغة وفي ، ومعناىا بنطقيا
 متتاليا  جرعا
  . غططتو:  يقاؿ  لغة و فصيحة أيضا(  طغ)  لفظة

 :الشاعر كقوؿ ، تصيح:  بمعنى وتمغي ، المغة مفردة ومنيا فصيحة(  لغوة)  لفظة  -
 . الخافي وغيره صاحبي مستخفيا   عصافره تمغي أف قبؿ بالغتو

 : تعالى قاؿ:  ىال بمعنى الفصيح مف وىو ، لوال بدؿ العامة تستعمميا(  لوما)  لفظة   -  
 ؟ الحجر ٚآية(  بالمالئكة تأتينا ما لوْ ) 
  النزع و ىوالقمع فالكشط فصيحة وىي ، المعجمة بالكاؼ العامة تمفظيا(  كشط)  لفظة  -  

  . عنو والكشؼ
 . لمماشية وتصح ، كرعا الماء كرعت:  لغة ويقاؿ(  كرع)  لفظة -
ظاىر اف اصؿ المعنى لفظة )كمش ( وقالو كمشو اذا ضـ عمية اصابعو وقبض عميو وال -

 (ٛ٘الجمع والتشمير والقبض واستعارتو العامة لقبض االصابع عمى الشيء.)
 : الشاعر كقوؿ ، فصيحة مسح:   بمعنى ماض فعؿ( مش)  لفظة -

 . ميضب شواء عف قمنا نحف إذا  أكفنا الجياد بأعراؼ نمش
 وأرى ، األغمب في ممتسوؿل صفة العامة وتستعمميا ، المعجمة بالكاؼ(  مكدي)  لفظة -      

 . كديد سؤاؿ:  يقاؿ ولغة ، المسؤوؿ يكد الذي:  والمكدي ، الكديد مف فصيح أصميا أف
 أممصت:  تقوؿ والعرب ، ذاتو بالمعنى العامة وتستعمميا فصيحة(  ممص)  لفظة  -     
 . أحد بيا يشعر أف دوف وليدىا ألقت أي الناقة



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

955 
 

 بؿ الميـ بفتح وليست ، الخمر شرب تصحب التي لممقبالت العامة ويستعمميا(  مزة)  لفظة-
 : نواس أبو قاؿ ، الخمرة:  معناىا ولغة ، بضميا
 قيصرا عيد عمى الجاني تخيرىا بابمية مزة عمينا أدرىا
 . خضؿ راووقيا مزة وقيوة  متكأ الريحاف قضب نازعتيـ          : معمقتو في األعشى وقاؿ
ستعارتو ، وأخـ ، المحـ وخـ وحقيقتو ، الرطوبة كثير أو الحار ميوـل ويقاؿ(  وخمة)  لفظة  -  وا 

 . القائض لميوـ العامة
 ىو اليوش ألف صحيح وىو ، لشخص كإسـ العامة وتستعمميا(  مياوش)  لفظة  -       
  – األسواؽ وىوشات إياكـ - الشريؼ الحديث في ووردت ، الشر إختالط

 لنتؼ آلة إسـ ، المعجمة بالكاؼ - منكاش - لفظة لعامةا منو واستحدث(  نكش)  لفظة  -
 . األمور عف المنقب:  ىو المنكش فأصؿ ، فصيحة ،وىي الشعر
 : الشاعر كقوؿ ، قفز بمعنى فصيحة وىي ، أيضا المعجمة بالكاؼ(  نكز)  لفظة  -     
 . لنكزتو وموقوذ سميـ فكؿ   ىدأتو التغررؾ الصؿ والحية
 ، الطالب ىو والناشد ، طمب بمعنى فصيحة ، ينشد مضارعو ماض فعؿ(  نشد)  لفظة -      
 . لممنشد الناشد إصاخة   أسماعو لمنبأة يصيخ     : الشاعر كقوؿ

لفظة )يمو ( ويقولونيا في استحثاث مف يحثونو عمى المسير وىذه العامية كممة ركبت مف ياء  -
 (ٜ٘لمنداء ولفظ الجاللة اهلل .)

 بمعنى لغة وأنطوا ، فصيحة وىي ، بكثرة العامة تستعمميا ، يعطي بمعنى(  يينط)  لفظة  -  
 وتنطى الجالؿ تصاف   نعمة في الصيؼ في جيادؾ    : الشاعر األعشى كقوؿ ، أعطوا
 . الشعيرا

 . الكبيرة المحـ قطع ىي الباء بتسكيف واليبر ، فصيحة(  ىبر)  لفظة  -
    الشديدة الظممة مف حندس وأصميا ، بياء الحاء أبدلت(  ىندس)  لفظة  -
 . اليمكة ( . وقيؿ األمر تقع فيو مف ىمكة وغيرىا) : لَوْرَطة ا - 

وفي البخاري قوؿ ابف عمر رضي اهلل عنيما : إف مف ورطات األمور التي ال مخرج لمف أوقع 
 نفسو فييا سفؾ الدـ الحراـ بغير حؿ

 الخالصة :
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جات العامية ابعد مايكوف عف لغتنا العربية الفصحى وبعد بحث مخالفة لالعتقاد السائد باف المي
وتدقيؽ وجدت اف ليجتنا العامية مميئة بكـ ىائؿ مف االلفاظ الفصحى . بغض النظر عف بعض 
التحريفات التي دخمت لغتنا او االلفاظ االعجمية التي شابتيا مف ىنا استنتجت قاعدة عامة اال 

ي المغة فميجتنا لـ تاتي مف عدـ وىذا الموضوع يحتاج واف لكؿ ليجة مف ليجاتنا اصؿ ف
الطالع ومعرفة واسعة في المغة ومفرداتيا وجذورىا ولقد حاولت جمع ماامكنني مف االصوؿ 

 الفصيحة لمفرداتنا العامية .
ونالحظ اف الميجة العامية تؤدي الى نطؽ حروؼ فصيحة كثيرة الى حروؼ ابدالية ولعؿ ىذا 

محققيف التعرؼ عمى اصؿ الكممات مثال الثاء تقمب الى تاء , والذاؿ الى يصعب عمى اغمب ال
 داؿ ,والظاء الى ضاد , والجيـ احيانا الى شيف .

 
 واخيرا اذكر بعض االقتراحات لمحد مف ىذه الظاىرة :

 . لمتالميذ الدرس تقديمو أثناء عامية ظألفا استعماؿ األساتذة تجنب -

 وتجاربيـ ليـ الخارجي المحيط مف مستوحاة لمتالميذ المختارة األمثمة تكوف أف يجب -

 اليومية -

 يوظفوا لكي فعميا عمميا تكوينا األساتذة بتكويف تيتـ أف الخاصة الييئات عمى ينبغي -

 التمميذ لصالح كفاءاتيـ -

 منيا اإلكثار يجب كما المغوي تحصيمو في التمميذ تخدـ أف يجب التماريف اختيار عند -
 . التمميذ ذىف في واعدالق تمؾ ترسيخ مف أجؿ

 
 الهوامش :

 ٛٛٔ ص ، ٔ ج العرب، لساؼ منظور، ابف -ٔ
 باسؿ مدمح :تح البالغة، أساس ،يشر زمخال أحمد بف عمر بف مودمح  اهلل جار القاسـ أبو -ٕ

 . ٖٚٔ, ص  ٕ,جٜٜٛٔ ،  ط ، افلبن ت،يرو ب العممية الكتب دار السود، وفعي

)د ط( (بيروت لبناف، مكتبة العربية، مغةل ؿؽمطو قاموس المحيط محيط البستاني، بطرس -ٖ
 ٕٓٛ, ص  ٜٚٛٔ
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 ٕٓ ص وخصائصيا، العربية المغة فقو يعقوب، بديع إيميؿ -ٗ

 قسـ ماجستير، رسالة القرآف، لغة في الميجي التعدد عف المغوي الكشؼ نعماف، سمطاني -٘
 ٖٙ ص ، ٕٙٓٓ الجزائر جامعة العربي، واألدب المغة

 الدار ىاروف، السالـ  محمد عبد:  تح ، المغة ذيبتي األزىري، أحمد بف منظور أبو -ٙ
 ٕٔٔص ،ٔ (ج )دت، ( )دط( والًترجمة، لمتأليؼ المصرية

 بيروت، صادر، دار العرب، لساف منظور، ابف مكـر بف محمد الديف جماؿ الفضؿ أبو -ٚ
 ٖٗ ص ، ٕٔ.  ج )دت(، )دط(،

 مطبعة ديث،الح الداللة عمـ ضوء في لسانية دراسة سوؼ وادي ليجة زغب، أحمد -ٛ
  ٕٓ,  ٜٔص ، ٕٕٓٔ ،.  ط الوادي، مزوار،

  ٜٛص ، ٜٜٛٔ ،  ط بيروت، الجيؿ، دار دراستيا، وأسموب الميجات فريحة، أنيس -ٜ

 الصادؽ ومحمد الوىاب عبد بف محمد أميف:  تح العرب، لساف منظور، ابف -ٓٔ
 . ٖٓٗ,ص  ٕٔ,ج  ٜٜٜٔ، ط لبناف بيروت، العربي، الًتراث احياء دار العبيدي،

 الدار دمشؽ، القمـ، دار المغة، معرفة إلى مدخؿ واإلنساف المساف ظاظا، حسف -ٔٔ
 .ٕٕٔ ص ، ٜٜٔٔ.  ط بيروت، الشامية،

 )دت(، )دط(، القاىرة، المصرية، األنجمو مكتبة العربية، الميجات أنيس، إبراىيـ -ٕٔ
 .ٙٔ ص

 ٘ٔ ص ، ٕٗٓٓ.  ط مصر، النيضة، دار المغة، فقو وافي، الواحد عبد عمي -ٖٔ

 .ٚٔ ص العربية، الميجات انيس، يـإبراى -ٗٔ

 الكتب، عالـ عمر، مختار أحمد:  تح و تر المغة، عمـ أسس باي، ماريو -٘ٔ
 . ٓٛص  ، ٜٜٛٔ.  ط القاىرة،

 . ٙ ٜص نفسو، المرجع:  ينظر -ٙٔ

 .ٜٔٔ ص المغة، فقو وافي، الواحد عبد عمي -ٚٔ

 ٕٓٔ ص المغة، فقو وافي، الواحد عبد عمي : ينظر -ٛٔ

 .ٗٗٔ ص وخصائصيا، العربية لمغةا فقو يعقوب، بديع إميؿ -ٜٔ

 .ٔٙٔ, ٓٙٔ ص المغوية، األصوات أنيس، إبراىيـ -ٕٓ



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

955 
 

 ٓ ٙٔص وبنية، أصواتا سبويو كتاب في الميجات غنيـ، ؿؽآ غنيـ راشد صالحة -ٕٔ

 ىومة، دار ، مقاالت ؽتتناوؿ مجمة األـ المغة لمؤلفيُف، مف جماعة : ينظر -ٕٕ
 . ٓٙ ص ،ٕٗٓٓ )دط(، ، الجزائر

 ٔٙالمرجع نفسو ص  -ٖٕ

 والتيذيب، التقريب بيف التخاطب لغة وعامياتيا الفصحى المؤلفيف، مف جماعة -ٕٗ
 ٗٗ ص

  ٗٛٔ- ٕٛٔالمرجع نفسو , ص -ٕ٘

  ٜٗٔالمرجع نفسو , ص  -ٕٙ

  ٕٕٓ- ٕٔٓالمرجع نفسو , ص  -ٕٚ

 دار وبنية، سيبويو أصوات في كتاب  الميجات غنيـ، آؿ غنيـ راشد صالحة -ٕٛ
  ٚٔص  ، ٜ٘ٛٔ.  ط السعودية، العربية المممكة المدني،

 عماف، الميسرة، دار القرآنية، في القراءات  العربية الميجات الراجحي، عبده -ٜٕ
 ٔ٘,ص ٕٛٓٓ. ٔ األردف،ط

 ٕ٘ ص نفسو، المرجع -ٖٓ

 األنجمو مكتبة القصاص، ومحمد الدواخمي الحميد عبد: تر المغة، فندريس، -ٖٔ
 ٖ٘ٔ ص )دت(، )دط(، العربي، البياف لجنة مطبعة المصرية،

 ٕ٘ ص القرآنية، القراءات في  العربية لميجاتا ، الراجحي عبده -ٕٖ

  ٖٛٗ ص المغة، فندريس، -ٖٖ

 ص ، ٕٗٓٓ.  مصر،ط النيضة، دار المغة، عمـ وافي، الواحد عبد عمي -ٖٗ
ٕٙٚ 

 ٘ٓٔ ص المغة، عمـ وافي، الواحد عبد عمي -ٖ٘

  ٙٓٔالمرجع نفسو ,ص  -ٖٙ

 ٚ,ٙص العربية، لمكممة مقارنة تحميمية دراسة المغة، فقو ، ؽالمبارؾ محمد -ٖٚ

 )دط(، المغرب، البيضاء، دار وميناىا، معناىا العربية المغة ـ حساف، تما -ٖٛ
 ٕٖٔ ص ،ٜٜٗٔ
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 ٕٛٔٓ ص المغة، فقو وافي، الواحد عبد عمي -ٜٖ

 ٛ ص العربية، لمكممة مقارنة تحميمية دراسة المغة، فقو ،المبارؾ محمد -ٓٗ

 ٜ ص نفسو، المرجع -ٔٗ

 ٓٔ,ٜ ص العربية، ةلمكمم مقارنة تحميمية دراسة المغة، فقو ،ؽالمبارؾ محمد -ٕٗ

 ٕٛٔٓ ص المغة، فقو وافي، الواحد عبد عمي -ٖٗ

 ٕٛٔٓ ص المغة، فقو وافي، الواحد عبد عمي -ٗٗ

 ٚٙ ص العربية، المغة فقو بمعيد، صالح -٘ٗ

 المرجع نفسو -ٙٗ

 لمكممة مقارنة تحميمية دراسة العربية، وخصائص المغة فقو ،ؽاالمبارؾ محمد -ٚٗ
 ٜٕٗالفكر،ص دار وليد،والت التجديد في األصيؿ المنيج وعرض العربية

 واألدباء العمماء ـ كبار بأقال العربية المغة مستقبؿ ، الصديؽ صالح محمد -ٛٗ
 ٖٙ ص ،ٕٚٓٓ الجزائر ىومة، دار العشريف، القرف في والكتاب

 ٜٜٛٔ،ٔ ط ، بيروت الجيؿ ،دار فريحو ألنيس دراستيا، أسموب و الميجات -ٜٗ
 ٛٔ ،ص

 ٜٔالمرجع نفسو ص  -ٓ٘

 ٖٕٔػٕٕٔص ،ٖٜٚٔ الثقافة، دار: بيروت".  ميسرة عربية نحو. "فريحة أنيس -ٔ٘

، القاىرة: المكتبة األنجمو مصرية ٗإبراىيـ أنيس. "في الميجات العربية". ط  -ٕ٘
  ٕٙٔػٕ٘ٔ، صٖٜٚٔ

قاموس رد العامي الى الفصيح , الشيخ احمد رضا ,دار الرائد العربي ,بيروت  -ٖ٘
  ٜٖص 

  ٔٗالمرجع نفسو ص  -ٗ٘

 ٘٘المرجع نفسو ص  -٘٘

 ٕٛص المرجع نفسو  -ٙ٘

 ٜٓالمرجع نفسو ص  -ٚ٘

 ٓٔ٘المرجع نفسو ص  -ٛ٘
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  ٚٛ٘المرجع نفسو ص  -ٜ٘

   
 المصادر 

 القراف الكريـ  -ٔ

 . ، القاىرة: المكتبة األنجمو مصريةٗإبراىيـ أنيس. "في الميجات العربية". ط  -ٕ
 ٖٜٚٔ الثقافة، دار: بيروت".  ميسرة عربية نحو. "فريحة أنيس -ٖ

 ٛٛٔ ص ، ٔ ج العرب، لساؼ منظور، ابف -ٗ

 باسؿ مدمح :تح البالغة، أساس ،يشر زمخال أحمد بف عمر بف مودمح  اهلل جار القاسـ أبو -٘

 افلبن ت،يرو ب العممية الكتب دار السود، وفعي

 الدار ىاروف، السالـ  محمد عبد:  تح ، المغة تيذيب األزىري، أحمد بف منظور أبو -ٙ
 والًترجمة لمتأليؼ المصرية

 بيروت. صادر، دار العرب، لساف منظور، بفا مكـر بف محمد الديف جماؿ الفضؿ أبو -ٚ

 مطبعة الحديث، الداللة عمـ ضوء في لسانية دراسة سوؼ وادي ليجة زغب، احمد -ٛ
 الوادي مزوار،

 بيروت الجيؿ، دار دراستيا، وأسموب انيس فريحة , الميجات -ٜ

 وخصائصيا, بيروت : دار الثقافة . العربية المغة فقو يعقوب، بديع إميؿ -ٓٔ

 المغرب البيضاء، دار وميناىا، معناىا العربية المغة ـ حساف، تما -ٔٔ

 ىومة, الجزائر  دار ، مقاالت تتناوؿ مجمة األـ المغة لمؤلفيُف، مف جماعة -ٕٔ

 وبنية أصواتا سبويو كتاب في الميجات غنيـ، ؿؽآ غنيـ راشد صالحة -ٖٔ

 العربية , دار الثقافة بيروت  المغة فقو بمعيد، صالح -ٗٔ

 مصر النيضة، دار المغة، عمـ وافي، الواحد عبد عمي -٘ٔ

 الدار دمشؽ، القمـ، دار المغة، معرفة إلى مدخؿ واإلنساف المساف ظاظا، حسف -ٙٔ
 بيروت  الشامية،

 عماف، الميسرة، دار القرآنية، في القراءات  العربية الميجات الراجحي، عبده -ٚٔ
 األردف



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

959 
 

 األنجمو مكتبة القصاص، ومحمد الدواخمي الحميد عبد: تر المغة، فندريس، -ٛٔ
 العربي البياف لجنة مطبعة المصرية،

 قاموس رد العامي الى الفصيح , الشيخ احمد رضا ,دار الرائد العربي ,بيروت -ٜٔ

 الكتب، عالـ عمر، مختار أحمد:  تح و تر المغة، عمـ أسس باي، ماريو -ٕٓ
 القاىرة
 لمكممة مقارنة تحميمية دراسة العربية، وخصائص المغة فقو ،ؽاالمبارؾ محمد  -ٕٔ

 الفكر دار والتوليد، التجديد في األصيؿ المنيج وعرض بيةالعر 

 واألدباء العمماء ـ كبار بأقال العربية المغة مستقبؿ ، الصديؽ صالح محمد  -ٕٕ
 .الجزائر ىومة، دار العشريف، القرف في والكتاب
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العراق بني الواقع..  يف الرتبوي االعالموسائل 
 والطموح

 

     م.م عبد الكاظم محمد سويد                                                              
 م.م محمد جابر كاظم                                                            

 
 المستخمص 

لتربوي وتتعدد فيناك الصحافة المدرسية، واإلذاعة المدرسية، والمسرح تتنوع وسائل اإلعالم ا
المدرسي، والتلفزيون التربوي، والسينما التربوية، والخبر التربوي، والندوات، والمحاضرات، والنشرات، 

 واللقاءات، واالجتماعات، والرحالت والزيارات إلى غير ذلك من البرامج والوسائل المختلفة.
طار يتتي ىذا البحث ممسعى لمحاولة التعر  على وسائل االعالم التربوي في وفي ىذا اإل

براز دورىا واىميتيا بيد  الخروج بجملة من المقترحات  العراق ة، فاعلي أمثر ىا بشمللتطوير وا 
 ىي :واىميا 
عدم توافر االممانات المادية إذ ما زالت التخصيصات المالية ال تتناسب مع ما يقدمو  -1

لشعب االعالمية في التربيات من نشاط من خالل االتصال بوسائل االعالم مسؤولي ا
وتغطية النشاطات التربوية ويتطلب بعضيا السفر ، اضافة الى رغبة مسؤولي االعالم 

 بتقامة الندوات والورش التدريبية االعالمية والتربوية .
سية المخصصة لمل تلميذ عدم االخذ بالنشاط عند تقويم التالميذ إذ مازالت البطاقة المدر  -2

غير معمول بيا بالشمل الصحيح وأصبح ملئيا بلنسبة للمرشد التربوي مجرد اسقاط 
 فرض.

ازدحام اليوم المدرسي بالحصص المنيجية المقررة الى جانب االىمال المتعمد من  -3
بعض االدارات للنشاطات الالصفية التي من خالليا تبنى شخصية الطالب وتنمي 

 و االبداعية.مواىبو وقدرات
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Abstract 

The educational media vary and there are many schools, school radio, 

school theater, educational television, educational cinema, educational 

news, seminars, lectures, bulletins, meetings, meetings, trips and visits to 

other programs and various means. 

In this context, this research comes as an attempt to identify the 

educational media in Iraq and highlight its role and importance in order 

to come up with a number of proposals to develop them more effectively, 

the most important are: 

1.  Lack of material resources. Financial allocations are still not 

commensurate with the information provided by public officials in 

education through the media, covering educational activities, and 

some of them require travel, in addition to the desire of media 

officials to hold seminars and training workshops for information 

and education. 

2. - not to take activity when the evaluation of students as the school 

card allocated to each student is not properly implemented and 

became filled by the educational advisor just dropping projection. 

3. The overcrowding of the school day with the prescribed 

methodological quotas along with the deliberate neglect of some 

departments for extra-curricular activities through which the 

student's personality is adopted and his talents and creative 

abilities are developed 

 
  المقدمة 
يحتل االعالم ممانة ىامة لدى المجتمعات بفضل ما يمتلمو من تقنيات حديثة وقدرة واسعة     

على االنتشار بين فئات المجتمع المختلفة، فتصبح االداة المناسبة لتوجيو المجتمع ونقل المعرفة 
 قي المؤسسات االخرى في تربية االبناء وتنشئتيم.ألنو يشارك االسرة والمدرسة وبا
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ويمثل اإلعالم عنصرًا مؤثرًا في حياة المجتمعات باعتباره الناشر، والمروج األساس للفمر 
والثقافة، ويسيم بفاعلية في عملية تشميل الوعي الثقافي لألفراد إلى جانب األسرة والمؤسسات 

 التعليمية.  
بقدر ما ترتبط بميفية تعامل  النشءم ال تممن في تتثير وسائلو على إن مشملة التربية مع اإلعال

 النشء مع ما تبثو وسائل اإلعالم.
واالعالم التربوي لو أثر ملموس في صناعة التغيير المنشود في الرؤى والمفاىيم والتطبيقات  

 مدرسي.التربوية المدرسية. وقليل من المدارس تيتم بتقديم خدمات اعالمية على الصعيد ال
ويلعب اإلعالم التربوي دورًا بارزًا في إمساب الطلبة الثقافة االجتماعية، وامتالميم ميارات النقد 
والتقويم والتحليل وحل المشمالت، وميارات الحديث والقراءة والمتابة والميارات االجتماعية 

 والثقافية التي تساعدىم على االتصال الفعال.
وي وتتعدد فيناك الصحافة المدرسية، واإلذاعة المدرسية، والمسرح وتتنوع وسائل اإلعالم الترب

المدرسي، والتلفزيون التربوي، والسينما التربوية، والخبر التربوي، والندوات، والمحاضرات، والنشرات، 
 واللقاءات، واالجتماعات، والرحالت والزيارات إلى غير ذلك من البرامج والوسائل المختلفة.

يتتي ىذا البحث ممسعى لمحاولة التعر  على وسائل االعالم التربوي في  وفي ىذا اإلطار
براز دورىا واىميتيا بيد  الخروج بجملة من المقترحات  العراق  ة.فاعلي أمثر ىا بشمللتطوير وا 
  البحث:مشكمة 

وىي أحد  ،وتإيعلي دؽالف نياي ستقيٌ التي يسةؽئال المصادر زثؽأمن  اإلعالم تعد وسائل
 تماعية.خًاال ةؽٌالفك ىاقفييٕ وينـتمً والجماعاتو االفراد ادوات توجي

 تنمية في فعال دور ليا يمون أن يممن تربوية ممؤسسة اإلعالم وسائل أنويرى الباحثان 
 فيسواء امان  دورىا ممارسة في التربوية نامؤسسات لدى قصور قابليات التالميذ والطلبة. وىناك

 طلبة المدارس. بين ميةاو في الممارسات االعال الوعي نشر
ات التربوية في المؤسسفي  التربويوسائل االعالم  دراسة ضرورة انالباحث وجد ىنا ومن  

 اإلعالمي والمعرفي وبناء الشخصية. الوعي امساب التالميذ والطلبة فيالعراق ودورىا 
 وتتحدد مشملة البحث في السؤال التالي:
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والمعرفي وبناء قدرات  اإلعالمي الوعي تنمية في التربوي االعالموسائل  ىل استطاعت 
 التالميذ والطلبة وامسابيم الميارات الضرورية لبناء شخصيتيم؟

 
  البحث:أهمية 

  -أىميا: يتبين لنا أىمية الدراسة من النتائج التي يممن التوصل الييا ومن 
 وسائل االعالم التربوي. معرفة الدور الذي تقوم بو  -1
 .وسائل االعالم التربوياز أىمية في إبر  انرغبة الباحث -2

 .فاعليو أمثر بشملوسائل االعالم التربوي في العراق  لتطوير بمقترحات الخروج محاولة  -3
  البحثأهداف: 

دراسة وسائل االعالم التربوي والمطبق منيا في العراق والطموح المنشود في تحقيق  إلىبحث سعى الي
ىذا اليد  من خالل تحقيق األىدا  الفرعية تحقيق من وظائفيا وبالشمل الذي يلبي الطموح حيث يم

 اآلتية:

 معرفة مدى مفاية األنشطة اإلعالمية التي تقدميا المدارس العراقية.-1
 محاولة المش  عن أبرز المعوقات التي تواجو وسائل االعالم التربوي في العراق.-2
سائل االعالم التربوي في المدارس تقديم جملة من  المقترحات التي يممن ان تسيم في تطوير و   -3

 العراقية.
 

  البحث:تساؤالت 

 :أبرزىا من تساؤالت مجموعة عن اإلجابة إلىالبحث  يسعى

 ما ىي وسائل االعالم التربوي في العراق.   -1

 ما ىي األنشطة اإلعالمية التي يمارسيا التالميذ والطلبة من خالل وسائل االعالم التربوي؟ -2

 ي:وسائل االعالم التربو 
والمسرح ، واإلذاعة المدرسية ،عدد فيناك الصحافة المدرسيةتتتنوع وسائل اإلعالم التربوي وت

 ،والندوات، والمحاضراتوالتلفزيون التربوي، والسينما التربوية، والخبر التربوي،  ،المدرسي
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ائل والرحالت والزيارات إلى غير ذلك من البرامج والوس ،جتماعاتواال ،تاواللقاء ،والنشرات
  المختلفة.

 : الصحافة المدرسية: أوالً 
ىتمــــام الــــذي ياًل وتجــــد العنايــــة واالضــــالصــــحافة المدرســــية مــــن أمثــــر وســــائل اإلعــــالم التربــــوي تف

نتشــــارًا مونيــــا تبــــرز المواىــــب اأنيــــا مــــن أمثــــر وســــائل اإلعــــالم التربــــوي شــــيوعًا و  تســــتحق، ممــــا
والتفاعـل  االنتمـاءوتقاليـده، وبـث روح  وعاداتو وواإلبداعات دون نظر فاحص وتربط الطالب بقيم

، زاد الــنشءانطالقــًا مــن الــدور التربــوي المبيــر الــذي تلعبــو الصــحافة فــي تربيــة . و لديــو االجتمــاعي
)النشـرات مام بالصحافة المدرسـية، سـواء أمانـت صـحيفة عامـة للمدرسـة، أم صـح  الحـائط تاالى

 الجدارية(. 
فــي تــدريب الطــالب علــى القــراءة النقديــة الواعيــة وميــارة وتــؤدي الصــحافة المدرســية دورًا عظيمــًا 

 وعلى التعبير عن آرائيم وتنمية الصفات الخلقية والشخصية. تفسير المعلومات،
  

 :مفهوم الصحافة المدرسية 
الصحافة الحائطية التي يقوم الطالب بالمدارس الصحافة المدرسية "حروسة الشرقاوي معر  ت

 (1)المدرسية ة مشر  الصحافة الثانوية بإصدارىا بمساعد
في حين أن سمير محمود يرى أن الصحافة المدرسية بتنيا: أحد أشمال اإلعالم المدرسي 

يقوم عليو الطالب بمساعدة مشر  الصحافة، مستخدمين الفنون الصحفية  الذيالتخصصى، 
اوين المختلفة سواء صدرت ىذه الصح  ممتوبة ومطبوعة أو مصورة ووفق دورية محددة بعن

ثابتة وبشمل معبر عن المجتمع المدرسي بمفيومو ومشمالتو، وتحقيق أىدافو وأىدا  ووظائ  
 (2)عام الصحافة بوجو 

يعر  بصح   ان الصحافة المدرسية في العراق قد أخذت شملين األول ىو ما انويرى الباحث
الشمل اآلخر ىو  أو دارس النشرة الجدارية والمنحى اآلخرمالحائط أو مما تسمييا ادارات ال

يستخدم في جامعات العراق وقد لقي رواجًا مبيرًا لدى طلبة جامعات  الجدار الحر وغالبًا ما
العراق وىي سبورة مبيرة توضع أحيانًا في جية مدخل الجامعة بحيث يطلع علييا الطلبة حينما 

وى تجاه يدخلون الحرم الجامعي ويعرض فييا مل ما يتعلق بتمور الطلبة من مشامل وشما
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أساتذة الجامعة أو الموظفين أو ىموم الطلبة أو خبر أو دعوة لحضور مؤتمر او ندوة أو إعالن 
أو قصيدة شعر وأحيانًا صداقات وتعار  وطلب زواج فيي حرة بمعنى  االمتحاناتيخص 
 الملمة .

وسائل اإلعالم المتخصصة سواء مانت في المضمون أم  احدىفالصحافة المدرسية ىي 
ور تيد  إلى التتثير على جماعات محدودة من المجتمع مستخدمة الفنون الصحفية بمل الجمي

 أشماليا.
 

 :أهداف الصحافة المدرسية
 (3)من األىدا  تتمثل فيما يلي: تحقيق العديدتيد  الصحافة المدرسية إلى 

 المدرسي.خدمة المنيج  -1

 الطالبي.تموين الرأي العام  -2

 تفاعل مع البيئة المحلية.ال -3

 والقدرات.مية المواىب تن -4

 المجاالت.التوعية في مختل   -5

 
 :وظائف الصحافة المدرسية

 يلى:أن الصحافة المدرسية تقوم بالعديد من الوظائ  تتمثل فيما 
 اإلعالم واألخبار. 
 التثقي  واإلرشاد وتموين الرأي العام. 
 التسلية والترفيو. 
 االعالن والتسويق. 
 

 :أنواع الصحف المدرسية
(تقسيم الصح  المدرسية بحسب أنواعيا إلى ثالث أنواع ىي يممن

4) 
 الصح  الممتوبة: :أوالً 
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 وىذا النوع من الصح  المدرسية يشمل أنواعًا عديده منيا.
نتشارًا في مدارسنا،النشرات الجدارية أو  -1 بل يعتبر  مجالت الحائط: وىو األمثر شيوعًا وا 

صحافة المدرسية وىذه الصح  تمتب في الغالب ىو المعبر الوحيد عن المراد بال
سم( ويممن  177×77)مقوى وتحرر وترسم وتخرج يدويًا، وتمون من خالل ورق 

للمقاس أن يزداد وينقص بحسب اليد  منيا، والغرض من متابتيا، وىذه قد تعتبر 
 دورية أو بحسب المناسبات.

م وتقدر في نفس الصح  المخطوطة ويقصد بيا الجرائد التي يخططيا التالميذ بتقالمي -2
حجم الجرائد اليومية التي يطالعيا القارئ العادي، حيث تتعدد صفحاتيا وتنوع مواردىا 
وتقسم بوضوح تبويبيا وأرقام صفحاتيا وعناوينيا المبيرة المخطوطة يدويًا ومذلك 

 رسوميا التعبيرية مبيرة المسافة.

 

  :المطبوعة ثانيا: الصح 

درسية المطبوعة بتحدث طرق الطباعة مت والنشرات الويقصد بيا مافة الجرائد والمجال
ممانيات مادية إالمعروفة، وىي أمثر قربًا من مفيوم الصحافة بوجو عام، والبد ليا من 

خاصة، وتعتبر المجالت المدرسية المطبوعة حقاًل خصبًا للتدريب العملي على ممارسة 
 العمل الصحفي.

لمدرسة من مافة جوانبيا التعليمية والتربوية وىي سيلة ىامة في اذاعة انباء وأخبار ا
والمحلية والثقافية وألن ىذه الصح  محدودة الحجم نسبيًا وال تزيد في الغالب في الغالب 
عن صفحة أو صفحتين أو أمثر قلياًل، فالبد أن ترعى بعض الجوانب مثل العنوان وصفة 

تصبح وسيلة من وسائل الصدور والموضوعات المنشورة وأن تمتب بلغة مبسطة.  لمي 
 .  (5)االتصال اليامة في البيئة المدرسية

وقد عملت مدارس العراق متمثلة بالمديريات العامة للتربية في المحافظات من إصدار 
الحاسوبية  المادية واألجيزةصح  ومجالت أسبوعية وشيرية بعد أن توفرت ليم اإلممانات 

عداد مثل ىذا ال  نوع من الصح .                ووسائل معينة من إنتاج وا 
 ثالثًا : الصح  المصورة: 
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وىي في  ،ثابت، وال تحوي من المضمون اللفظي إال القليل اسموىي التي تصدر تحت 
الغالب عبارة عن مجموعة من الصور المتتابعة تصاحبيا بعض الملمات الشارحة سواء 

 أو مطبوعة.)نشرات جدارية( صدرت بشمل صح  حائط 
 :النشرات الجداريةبطريقتين خاصة في  صح ه الوتعد ىذ

عادة  -1 نتقاء صور سبق نشرىا بالمجالت العامة وا   نشرىا.إستقاء وا 

 تصوير لقطات حية ومتتابعة لموضوع من الموضوعات. -2

نشاء  إضافة لما سبق فيناك التحقيقات الصحفية، واللقاءات الصحفية، والمسابقات الصحفية، وا 
 وغير ذلك مما يممن من خالل التعبير في إطار صحفي مقبول. وتحرير المقاالت الصحفية

ومن خالل قراءاتنا للمطبوعات التربوية من الصح  والمجالت التي تصدرىا المديريات العامة 
 للتربية يتضح لنا اآلتي:

اختلفت التسميات للمطبوع التربوي )الصح  والمجالت( اال إنيا جميعًا مانت تدور  -1
ختلفت من حيث عدد  حول مفيوم واحد وىو إرتباط التربية بالمطبوع من حيث األسم.  وا 

 الصفحات بعضيا أقل من الخمسين وبعضيا زاد عن الخمسين صفحة بقليل.

تنوعت مضامين الموضوعات المنشورة ما بين األخبار والتحقيقات واللقاءات    -2
المعتمدة في  والمقاالت والصور المدرسية والقصة القصيرة. وتمثلت مصادر المعلومات

 إصدار المطبوع على المقابالت الشخصية واالنترنت .

في أغلب األحيان إعتمدت في التصميم واإلخراج الفني على بعض المماتب خارج  -3
 المديرية. فتصبحت أفضل المطبوعات التربوية األفخر في الورق أو الطباعة أو اللون.

 إلعتبارات شخصية.عدم وجود معايير للنشر وبالتالي أصبح النشر يخضع  -4

ال تعطي أغلب المديريات العامة للتربية ممافئات تشجيعية للناشرين من األسرة التربوية  -5
في ىذه المطبوعات وبالتالي تجد العزو  من معظم المتاب البارزين في المديرية من 

 النشر 

المشرفين على تحرير ىذه المطبوعات غير إعالميين وبالتالي يؤثر على قوتيا  -6
المية والتربوية. وما يعيب بعض االصدارات التربوية انيا ال تراعي أخالقيات اإلع
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المينة في إقتباس المعلومات وفي أسلوب النشر، مما ترتب على ذلك تقلص الدور الذي 
 ينبغي أن تقوم بو تلك الصحافة.

قادرة ولمي نحقق صحافة تربوية ناجحة تسيم في تحقيق األىدا  التربوية واإلعالمية و      
على اإلستفادة من وسائل اإلتصال الحديثة وتطوعيا لخدمة العمل التربوي وترتقي بالممارسات 
الطالبية البد من توفير بيئة تعليمية مبنية على أساس تشجيع الحوار والنقد والقراءة وحب 
عطائيا الفرصة  المتاب والممتبة تموين مجموعات قيادية وتشجيعيا على العمل الجماعي وا 

 لمافية في التعبير عن الذات وعن آرائيا الخاصة. ا
 عبر والتعليم، اإلعالم قطاعي بين تماملية بيئة وقد سعت وزارة التربية جاىدًة في خلق    

 بمختل  للطلبة التربوي بالواقع والنيوض التعليمية، العملية في الحديثة االتصال وسائل استخدام
 التربوي الواقع تحسين في لتسيم أشماليا بمختل  ماإلعال وسائل وتسخير .فئاتيم العمرية

وتطويره من خالل اقامة المسابقات والبرامج واصدار المتب والمطبوعات اإلرشادية  والتعليمي
التي تحث الطلبة على التفوق واإلبداع في المجالت المختلفة وتساىم في تشجيع القائمين على 

 المتابة والبحث.االعالم التربوي من تطوير امماناتيم في 
 

 -ثانيًا  : اإلذاعة المدرسية :
 مفهوم اإلذاعة المدرسية:

اإلذاعة المدرسية ىي نموذج مصغر لإلذاعة العامة وليا ما للثانية من إستعماالت وفوائد،   
 .(6)وىي وسيلة رئيسية من وسائل النشاط المدرسي الذي يمارسو الطلبة خارج الدرس

خالل أوقات  نيا نشاط ىاد  يقوم بو الطلبة عن طريق المايمروفو وتعر  اإلذاعة أيضًا بتن  
مختلفة تشمل طابور الصباح والفسحة واإلحتفاالت المدرسية وتتم أما بشمل مباشر أو عن 

 (.7طريق أجيزة ماسيت)
ومن خالل ما سبق يرى الباحث أن اإلذاعة المدرسية ىي نشاط إعالمي تقوم بو مجموعة     

إشرا  أحد معلمي أو مدرسي المدرسة، تساعدىم على إمتساب المعلومات من الطلبة وتحت 
تذوق الفنون  ىوبناء شخصيتيم وتدريبيم على فنون اإللقاء والتعبير عن أفمارىم والقدرة عل

 واآلداب والموسيقى والميارات المختلفة. 
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 أهمية اإلذاعة المدرسية :

ميارات اإلتصال اإلذاعي مالحديث أمام  تسعى اإلذاعات المدرسية إلى إمساب الطلبة     
ستخدام اللغة إستخدامًا ناجحًا والجرأة والثقة بالذات وتعويدىم على البحث نالمايمروفو  ، وا 

مدادىم بالقدرة على تذوق الفنون.  واإلطالع، وتعريفيم بمصادر المعلومات، وا 
 لة ىذه الميام:وترجع أىمية اإلذاعة المدرسية الى الميام التي تقوم بيا ومن جم  

تعد اإلذاعة المدرسية أداة أساسية تستخدميا المدرسة في تنظيم فقرات اليوم المدرسي  -1
نتياء الحصة الدراسية.  وخاصة تنظيم طوابير الصباح والتوجو للصفو  وبداية وا 

إذاعة األخبار الحية التي تخص المجتمع المدرسي واألخبار العامة بصورة مباشرة.  -2
بالغيم التعليمات المتعلقة وتسييل إتصال ال مسؤولين في المدرسة بالطالب جميعًا وا 

 بسلوميم داخل المدرسة وخارجيا.

تساعد اإلذاعة المدرسية في إثراء الطلبة بالمعلومات من خالل ما تمده من نتاج ثقافي  -3
 جيد.

في  تنمي اإلذاعة المدرسية الميارات اإلجتماعية للطلبة مثل) التعاون، الصداقة، التنافس -4
 تحقيق النجاحات، حرية التعبير والرأي، تحمل المسؤولية، والثقة بالنفس(.

المدرسية بدور مبير في تدعيم حب الوطن واإلنتماء واإليمان بو من خالل  ةتقوم اإلذاع  -5
ما تقدمو من برامج تربوية تبني الطالب البناء السليم وما تقدمو من برامج دينية تيذب من 

وخارجيا، الى جانب الموضوعات العلمية والتاريخية والسياسية  سلومو داخل المدرسة
 والثقافية واإلجتماعية والدينية والفنية. 

 

 أهداف االذاعة المدرسية:
تنبثق اىدا  االذاعة المدرسية من اىدا  االعالم التربوي عموما بمل صوره وتقوم على 

 فلسفة المجتمع المدرسي التي توجد فيو ومن اىدافيا: 
يد الطالب بالمعلومات أو االخبار والمعار  التي تيم وتشبع فييم حب االستطالع بحمم تزو 

تموينيم الفسيولوجي وىنا يتحقق احد اىم اىدا  االعالم التربوي عموما وىو ربطيم 
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بمجتمعيم المدرسي والمحلي وتزويدىم بالمعلومات والمعار  المتصلة بصورة مشوقة تقوم 
 تفسير والتبسيط.على الشرح والتحليل وال

  :ىدا  يممن ان نشير الييا من خاللق العديد من األيوتسعى االذاعة المدرسية الى تحق
  .تنمية مواىب الطالب في الخطابة وااللقاء واالتصال بالجماىير عبر الوسائل التعليمية -1
 اعية تنمية وغرس المبادئ السامية من خالل بث البرامج والمواد الدينية والوطنية واالجتم -2

المواد العلمية  باعداداتاحة الفرصة اما الطالب للعمل في المجال االذاعي وذلك  -3
   .والنصوص الفنية واالسئلة واالستفسارات مذلك من حيث تشغيل االجيزة السمعية بميارة

ربط الطالب بمجتمعو الصغير داخل المدرسة ومذلك بالمجتمع الخارجي وذلك عن  -4
  .لومات السابقةطريق نشرات االخبار والمع

 بتول. مساعدة ادارة المدرسة لتحقيق اتصال اسرع بالطلبة وابالغيم تعليماتيا اوالً  -5

 
 دور االذاعة المدرسية في العممية التعميمية:

تسعى االذاعة المدرسية الى القيام بالعديد من الميام واالدوار في العملية التعليمية تتمثل 
 ( 8في)
متطور يجعل الحقائق العلمية سيلة  بتسلوبول موضوعاتو خدمة المنيج الدراسي تتنا -1

  لدرس.التصور على ان تقدم في صورة تختل  عما يقدم في ا
مام الطلبة للمساىمة في العمل االذاعي أساليب التربوية الحديثة بفتح المجال اتباع األ -2

  .بروح الفريق وتقديم برامجو وحرية نقدىا

تقديم المعلومات العلمية واالدبية على ان تمون المواد االستعانة بالمواد الدراسية في  -3
  .المختارة على نحو يممل البرامج الدراسية

غرس وتعميق المفاىيم الدينية والوطنية واالخالقية ودعم القيم الروحية وصوال الى  -4
 .تموين السلوك السوي في النشئ 

  .يةساس الفيم السليم للمفاىيم الوطنأتقوية الشعور الوطني على  -5

مناسبات الدينية والوطنية وتسليط الضوء على الشخصيات التي لعبت دورا ميما لاحياء ا -6
  .وحيويا في الحياة الوطنية
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و من ونيمون الحديث والمناقشة وحسن االصغاء الى جانب ما آدابتعليم التالميذ  -7
 معلومات نتيجة المداومة على القراءة والبحث .

 
 جماعة اإلذاعة المدرسية:

ل جماعة اإلذاعة المدرسية من مجموعة من الطلبة ممن لدييم مواىب وقدرات إذاعية تشم
وتحت إشرا  أخصائيين بالجانب التربوي أو اإلعالمي. إن الدور المبير الذي تقوم بو 
 نجماعة اإلذاعة المدرسية ىو تدريب أمبر عدد مممن من الطلبة للوقو  أمام المايمروفو 

مختلفة لخلق المشارمة الجماعية المنسجمة مع أحدث النظم التربوية اإلذاعي في المناسبات ال
 (.9المعمول بيا في العالم)

وتمتاز جماعة اإلذاعة المدرسية باممانيات وقدرات ال تتوفر لدى البعض من ناحية   
جراء المحاورات مع اآلخرين وىؤالء الطلبة  الصوت وجودة اإللقاء وحسن األداء والتعبير وا 

بمثرة القراءة واإلطالع، وتقوم جماعة اإلذاعة المدرسية بمل األعمال التي تخص يتميزون 
اإلذاعة المدرسية من حيث اإلعداد للبرامج اإلذاعية ومتابتيا وتنفيذىا، ومذلك تشغيل وصيانة 

 األجيزة المستخدمة. 
تسمح وتحرص جماعة اإلذاعة المدرسية على الحضور قبل بدء البرنامج اإلذاعي بفترة     

ليم بمراجعة أعماليم والتتمد من صالحية األجيزة، ويتم توزيع األدوار فيما بينيم بحيث 
يتواجد البعض منيم في الصباح المبمر وقبل اصطفا  الطلبة بفترة مافية على األقل بنص  
ساعة لبدء الفترة الصباحية، بينما يضحي اآلخرون بفترة اإلستراحة وخاصًة أثناء الفرصة 

 ية لمواصلة تقديم بقية فترات وبرامج اإلذاعة المدرسية. الدراس
مما تمتاز ىذه الجماعة بالمرونة حيث يتبادل الطلبة أدوارىم تبعًا للظرو  المتاحة أو    

 الظرو  التي تفرضيا غياب البعض منيم.  
 تتشمل من جماعة اإلذاعة المدرسية عدة لجان صغيرة ومل لجنة تقوم بميام مناطة بيا ومن

 (:17ىذه اللجان)
 . ختيار الصالح منيا  لجنة دراسة المواضيع وا 

 .لجنة تشغيل األجيزة واألشرا  على صيانتيا 
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 .ختيار المذيعين ولجنة اإلعداد والتدريب  لجنة التقديم وا 

ويتم إختيار ىذه اللجان ممن لدييم الرغبة في العمل وعلى مل المراحل الدراسية إلتاحة 
 رمة سواء في إعداد المواضيع أو تشغيل األجيزة أو اإللقاء.الفرصة للجميع في المشا

 
 

 نموذج مقترح لبرنامج إذاعي: 
يرى الباحثان ومن خالل ما تم عرضو من فقرات تتضمن ألىم ما يقدم في البرنامج اإلذاعي    

المدرسي، أنو من المستحسن تشميل لجان إذاعية ومل لجنة تتتل  من مجموعات وحسب 
اسية وتقوم ىذه اللجان بعمل خريطة إذاعية تقدميا إلى مسؤول اإلذاعة أو المشر  المراحل الدر 

من المعلمين أو المدرسين لغرض تدقيقيا والمصادقة علييا والبت في صالحية المادة المذاعة 
لذلك اليوم. على أن يتم مناقشة اللجنة التي تشترك بالعمل اإلذاعي لذلك اليوم ودور مل عضو 

ت وما ستقدمو من فقرات بحيث ال تتمرر في األيام القادمة أو ال تطرح مواضيع في المجموعا
ن تم طرحيا. ويممن عرض المواد والفقرات التالية من بداية الدوام الصباحي وحتى آخر  سبق وا 
فترة إستراحة للطلبة منموذج مقترح يممن للمدرسة تطويره وتقديم األفضل في حالة لو توفرت 

زمة لعمل البرنامج اإلذاعي وتوفر عنصر المنافسة بين المدارس من خالل مل األدوات الال
 المسابقات ألفضل إذاعة مدرسية.

 يبدأ العرض بملمة المذيع من المجموعة األولى:
أخواني األعزاء: السالم عليمم ورحمة اهلل، أحييمم مع  بداية اليوم الدراسي الجديد متمنين لمم 

ا نبدأ بو في يومنا ىذا آيات من الذمر الحميم يتلوىا على مسامعمم الموفقية والنجاح.... خير م
 الطالب/الطالبة.....  
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انٍٕو 

ٔانتبؼٌ

 ش

الىقج  الوىاد الوزاعت فٍ فخشة االصطفبف

 الوخصص

 اندٓخ انًُفػح

 انمؽآٌ انكؽٌى ٌهمٍّ انطبنت/انطبنجخ.... 

زعٌج َجٕي شؽٌف ٌهمٍّ انطبنت/ انطبنجخ)انسعٌج 

ضػ يٍ يُٓح انًؽازم انعؼاقٍخ ٌمؽأ ٌٔشؽذ ٌؤ

 يضًٌٕ انسعٌج(

أضجبؼ انًعؼقخ ٔتجهٍغبد اإلظاؼح ٔتٕخٍٓبد انًعٌؽٌخ 

انؼبيخ نهتؽثٍخ ٔاألضجبؼ انًسهٍخ ٔانؼؽثٍخ ٔانعٔنٍخ 

 انًًٓخ

 ظلبئك 5

 ظلبئك 4

 ظلبئك 6

ى
ٔن

أل
خ ا

ػ
ًٕ

د
نً

ا
 

   فخشة اإلصخشاحت هببُي الذسس األول والزبًٍ

...... )تمؽأ ٔتشؽذ يؼبٍَٓب ٔيضبيٍُٓب زكًخ انٍٕو 

 ٔانعؼٔـ انًكتُجطخ يُٓب( ٌهمٍٓب انطبنت.....

 يشبؼكخ ألزع انطهجخ )لصٍعح، طؽفخ، لصخ يمتجكخ(

 فٕاصم يٕقٍمٍخ ثٍٍ انفمؽتٍٍ

 ظلبئك 4

 

 ظلبئك 4

خ  ظلٍمتبٌ
ػ

ًٕ
د

نً
ا

ٍخ
بَ
نث
ا

 

   فخشة اإلصخشاحت هببُي الذسس الزبًٍ والزبلذ

هًً انًعؼقخ نشؽذ يٕضٕع ٌتؼهك زٕاؼ يغ أزع يؼ

 ثبنًُبْح انعؼاقٍخ ػهى شكم أقئهخ ٔأخٕثخ

 يٕقٍمى

 ظلبئك 8

 

 ظلٍمتبٌ

خ 
ػ

ًٕ
د

نً
ا

ثخ
ثبن

ان
 

  فخشة اإلصخشاحت هببُي الذسس الزبلذ والشابع

ًٕ
د

نً
ا

خ 
ػ

ؼخ
ؽاث

ان
 

 زٕاؼ يغ أزع انطهجخ انًْٕٕثٍٍ أٔ انًتًٍؿٌٍ

 يٕقٍمى

 ظلبئك 8

  ظلٍمتبٌ

   هببُي الذسس الشابع والخبهشفخشة االصخشاحت 
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قؤال انٍٕو ٌتؼهك ثبنًُبْح انعؼاقٍخ ٔنًطتهف 

 انًؽازم انعؼاقٍخ

يكبًْخ ألزع انطهجخ) طؽفخ، لصٍعح يٍ األفضم أٌ 

تكٌٕ يٍ ضًٍ انًُبْح انعؼاقٍخ ٔنًطتهف 

انًؽازم، أغٍُخ ظٌٍُخ، ٔطٍُخ ٔزكت انًُبقجبد( 

 انفمؽح. ًٌٔكٍ إضتٍبؼ انسؽٌخ نهطهجخ فً تمعٌى ْػِ

 َصبئر ٔإؼشبظاد ٔقهٕكٍبد تسج انطهجخ نهؼًم ثٓب

 ظلٍمتبٌ

 

 ظلبئك 4

 

 

 

 ظلبئك 4

كخ
بي

ط
 ان

ػخ
ًٕ

د
نً

ا
 

 
 
 

 ثالثًا المسرح المدرسي: 
جمعيات ومؤسسات في  لقد مثر الحديث في السنوات االخيرة عن المسرح المدرسي ونشطت

المسرح المدرسي يعلب دورًا و ىمية. ألما لو من  الموضوعا ذتنظيم دورات تموينية وندوات حول ى
مبيرًا وميمًا، ولو تتثير بالغ على الطالب، ومع ذلك ال يوجد مسرح مدرسي في مثير من 
ن وجد في بعض المدارس فليس لو اىتمام، وال يدخل ضمن األنشطة المدرسية إال  المدارس، وا 

صبح من أو  .يميا المدرسةنادرًا، ويقتصر أحيانًا على بعض االحتفاالت والمناسبات التي تق
سيا المسرح أالفنية وعلى ر  لألنشطةالضروري على المؤسسات التربوية ان تولى اىتماما مبيرا 

وصقل   التالميذ االدرامية المدرسي ومسرح الطفل لما ليما من فائدة تربوية في تنمية قدرات
رح في مل مدرسة ومما ال شك فيو ان تخصيص قاعة لمادة المس .موىبيم العقلية والحسية

بوطننا العربي ومذا اقامة ميرجانات متنوعة لتقديم العروض المسرحية من اجل االحتماك 
 . والتنافس الشري  سيؤدي المحالة الى بروز الدور الفعال للمسرح المدرسي

إن المسرح المدرسي يعمل على مش  اإلبداعات والمواىب وينمييا، ويسمح للطلبة المبدعين 
من التعبير عن أفمارىم ويظير أعماليم اإلبداعية. ويعطييم مساحة من الحرية التي والموىوبين 

تحررىم من قيودىم مطلبة، ومن خالل المسرح يستطيعون طرح المواضيع والقضايا التي تيميم 
بجراءة، والتي ربما ال يستطيعون التحدث بيا بطريقة مباشرة، أو محوار بينيم مطالب وبين 

 .دارة المدرسية، ولمن يممنيم عبر المسرح بطريقة مقنعة وسيلة وجذابةالمعلمين أو اإل
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وأيضًا المسرح المدرسي يساعد ويشجع ويحفز الطالب على التفمير والتساؤل والمالحظة، 
ويحفز على االجتياد والمذامرة واالستطالع والمعرفة، وقد يمون حل لبعض المشمالت الطالبية، 

 .البحث واالمتشا مما يؤدي للنشاط والحيوية و 
 
 أهداف المسرح المدرسي:  

يحــــدد البيــــارى دور المســــرح المدرســــي فــــي الــــتعلم وتنميــــة قــــدرات التالميــــذ ومــــواىبيم الفنيــــة،     
وتـــوجييم وجيـــة اجتماعيـــة صـــحيحة وســـوية مثيـــرًا مـــا تســـعى لمعالجـــة بعـــض العيـــوب والنـــواقص 

وليـذا نـرى أن  .مـا قبـل المدرسـة وبعـدىامرحلـة  فـيتمـوين وتنشـئة التلميـذ  فـياالجتماعية الداخلة 
  -ىدا  منيا :المسرح المدرسي لو العديد من األ

 على االتزان عاطفيا، وتقبل التعليم بسيولة، والتعامل مع المجتمع بنجاح.  تلميذتعلم ال-1
 من خالل تمثلو أحد أشخاص المسرحية. ، على التخلص من االنشغال بنفسو لتلميذتعاون ا -2
شفقة، ويالحظ أن العـرض الجيـد الخو ، و العجاب، و المثير من العواط  من خالل اإل إثارة -3

بطريقة طيبة ينمي األحاسيس الطيبة واإلدراك السليم لدييم، بينمـا يـدمر العـرض السـيئ الـرخيص 
 نفوسيم. 

يقــدم ليــم وجيــات نظــر جديــدة فــي األشــياء واألشــخاص والمواقــ ، ممــا ينمــي لــدييم التفميــر  -4
 ولية. ؤ ونة، واإلحساس بالمسوالمر 

 في المعرفة والبحث، ويقدم لو خبرات متنوعة.  لدى التلميذ الرغبة يشبع  -5
 العقلية عن طريق إثارة الخيال على أىمية الخيال لالختراع واالبتمار.  ة التالميذيثير حيوي -6
 اج. تتميد ما ىو مطلوب من قيم دينية واجتماعية، وسلومية عن طريق االستنت -7
 بالعلوم.  التالميذ وسيلة إلثارة اىتماميعد المسرح المدرسي  -8

 موضوعات المسرحيات المدرسية: 
المســـرح المدرســـي ىـــو أحـــد األنشـــطة األساســـية التـــي تعمـــل بيـــا المدرســـة والتـــي تســـعى فـــي بنـــاء 

حـــدد بعـــض شخصــية الطالـــب ليــذا أحتـــل النشـــاط المدرســي ممانـــًا رئيســـاً فــي منـــاىج التعلـــيم وقــد 
 -:(11)وىى  المدرسييممن عرضيا عن طريق المسرح  التيالدارسين المواد 
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المطر، والثلـــــــــوج، والجفــــــــا ، والجبـــــــــال، والوديـــــــــان، مـــــــــموضــــــــوعات حـــــــــول الطبيعــــــــة:  -1
  ....والحيوانات

 .والرجولةالتي تثير في الطلبة الروح الوطنية وتبعث فييم اليمة موضوعات عن التاريخ  -2
تبــــين عظمــــة اإلســــالم وتخلــــد التــــاريخ  التــــيالمســــرحيات  وىــــيمــــواد التربيــــة اإلســــالمية:  -3

 .مفتوحات فارس والروم وفتح بيت المقدس اإلسالمي
  وأساطير.موضوعات أدبية تراثية: حمايات، وخرافات،  -4
حيــث يــتم مــن خــالل ىــذه  موضــوعات اجتماعيــة: الحــب، والعالقــات البيتيــة، والصــداقة. -5

  .نسانيةاإلالمسرحيات معالجة شئون المجتمع والقيم 
 موضوعات تنمي المعايير الجمالية، من خالل المسرحيات الشعرية.  -6
موضــــوعات مــــتخوذة مــــن قصــــص األطفــــال أو شخصــــيات يعرفونيــــا فــــي الحيــــاة أو فــــي  -7

 القصص. 

 

 المسرحية التربوية :  

المسرحية التربوية ىي: نموذج أدبي فني يحدث تتثيرا تربويا في المتلقي معتمدا على عدة 
ية أساسية منيا: الحبمة الدرامية، والشخصيات، والحوار، وتقنيات مساعدة ومنيا: عناصر أدب

المالبس، واإلضاءة، والمؤثرات، والديمور. والبد من أن تراعى طبيعة اللغة المستخدمة لمخاطبة 
األطفال ومستوياتيا. والمالئمة في استخدام بعض الجمل والتعبيرات واأللفاظ اللغوية التي تظير 

، وتتحقق عندما يراعى المراحل العمرية لألطفال. ضرورة أن يحدث االنسجام المسرحيداع اإلب
 بين الشمل والمضمون وأن يمون ليذا العمل بداية ووسط ونياية.

 أهم أشكال المسرحية التربوية :  
  -تتخذ المسرحيات التربوية أشمال عدة منيا:

وفييا شخصيات  ير تربوي بتسلوب ىزلي مرح،ـ المسرحية الموميدية: يتم فييا نقد سلوك غ 1 
العامة التي ترمز  األساليب اإلعالميةوأحداث فماىية مع أىمية أن يمون طرحا قيما بعيدا عن 

 على المردود االقتصادي على حساب الطرح اليادئ المتزن. 
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تساوية ـ المسرحية التراجيموميديا: وتعني الملياة البامية، وتتميز بمزج من الحوادث الم 2
 والمشاىد الجادة، والبد أن تنتيي مسائر أشمال المسرحية التربوية نياية سعيدة. 

ـ المتساة: وتسمى " مسرحية تراجيدية " التي تتميز بالجدة، وليس فييا أي نوع من اليزل، وال  3
 ترمي إليو. 

لحوار بين الحق ـ المسرحية الغنائية: وىي التي تعتمد على حوار غنائي عن طريق األناشيد وا 4
 . والباطل شعراً 

  : عناصر بناء المسرحية 
  -يعتمد بناء المسرحية على مجموعة من العناصر منيا:

ــ موضوع المسرحية وشمليا: يجب أن ال يتنافى مع المعايير األخالقية أو الجمالية، وال  1
موميديا ذا فإذا مانت ذات شمل موميدي مان الموضوع  ،يفصل موضوع المسرحية عن شمليا

 ىد  تربوي سليم. 
ــ الشخصية: يجب أن تتناسب الشخصيات مع أدوار المسرحية، فدور القائد مثال يجب أن  2

 يتميز من يقوم بو: بالقوة الجسمية، وحسن التصر ، والقدرة على المالم، والجرأة . 
الوصول إلى النتيجة ــ البناء الدرامي: وىو أن تسير األحداث بتفاصيليا المختلفة بحيث تجعل  3

أمرا واقعيا، ويمون لمل حدث سببا منطقيا دون مفاجآت أو مصادفات مفتعلو، ويعتمد البناء 
 الدرامي السليم على اإلثارة والتشويق بعيدا عن التعقيد والغموض. 

ما أن يمون صراعا  4 ــ الصراع : وىو إما صراعا داخليا، وتعني الدوافع النفسية لدى الممثل، وا 
 رجيا بين عدة أفراد ينتمون إلى المجتمع.خا

ىي: الحرمة العضوية و وىناك ثالثة أنوع من الصراع أو ما يسمى ) التحريك الدرامي (  
التي تظير واضحة عن طريق أعضاء الشخص وحواسو، والحرمة الفمرية وىي التي يمون فييا 

يي: حرمة الشخصيات الصراع بين مجموعة من أفمار الشخص نفسو، أما الحرمة الثالثة ف
 وتعني التداخل والحوار بين شخصيات المسرحية . 

ــ السيناريو: وىو علم مستقل يوضح طريقة سير المسرحية ممتوبة بالتفصيل ويشمل:  5
الشخصيات وأدوارىم والحوار والحبمة والمؤثرات والديمور، وجميع أحداث المسرحية بمل 

 السيناريو مرنا أتص  بالجدية والتميز.  تفاصيليا األدبية وتقنياتيا، وملما مان
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ــ الحوار: يصور فمرة المسرحية، وىو" المالم" الذي يجب أن يحفظو الممثلون مع حضور  6
تقانيا، بحيث ال يمون حوارا باىتا يبدو سخيفا بدون ظيور االنفعاالت.   المشاعر وا 

 
 كيف تعد مسرحية مدرسية ؟    
مسرح العام في شيء من حيث المتابة واالعداد واالخراج عن ال  ال يختل المدرسيالمسرح  

وتقديم العروض ىو  التدريبباستثناء ان الممثلين ىم التالميذ وممان  والمؤثرات الجمالية
  -إعداد المسرحية المدرسية:  ويتطلب .المدرسة

إعداد النص، وىنا يممن أن نستثمر طاقات الطالب الذي يمتلمون الحس المتابي،   -1
عطائيم مفاتيح المتابة.وتدري  بيم على متابة المسرحية، وا 

اختيار الطالب الذين يتفق بعدىم الجسمي والنفسي وميوليم، مع األدوار المرسومة   -2
 لتالميذ والطلبةا دمراحل النمو عن المعلم أو المدرسللمسرحية، ومن الميم أن يتحسس 

 على إحداث األثر المطلوب. ليستطيع بالتالي تقديم مسرحية مناسبة ألعمارىم، وقادرة

للمشروع، وندع ليم المجال لألفمار واالقتراحات ميما مانت  بةالتتمد من حماس الطل -3
 طريفة أو غير عملية.

 بناء الديمور والخلفيات بالتعاون بين المعلم وطالبو. -4

الدعوة الجميلة لحضور  بطاقاتإعطاء المشروع األىمية البالغة، وذلك بتن توزع  -5
 .ولينؤ والمعلمين وأولياء األمور والمس بةعلى الطلالمسرحية 

 أدوار المسرح المدرسي في التربية والتعميم:  
سياسة  لقد اوصى المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في دورتو االولى بانتياج

وان ىذه  .تربويةال في العملية دورًا بارزاتربوية عربية تسيم في جعل المسرح التربوي يلعب 
على مون االنشطة الفنية المدرسية تساعد  القائمة الحديثة التربية لفلسفة تبنييا من السياسة نابعة

واعداده لفيم العالم من حولو وال تقل اىمية ىذه االنشطة عن اىمية  على تنمية شخصية الطفل
  .اي مادة دراسية

  -والتعليم من خالل:ويلعب المسرح المدرسي دورًا بارزًا في التربية 
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 عن نفسو، وبالتالي قدرتو على التعامل مع المشمالت والمواق . قدرة الطالب على التعبير إثراء  -1

تعلم الطالب إطاعة األقران في المواق ، وتطور ميارات القيادة والمشاعر اإلنسانية مالشفقة،  -2
 والمشارمة الوجدانية، والتعاون .

 صداقة.الثقة بالنفس وتقوية روابط ال -3

 تعزيز القيم والعادات اإلسالمية الرفيعة النبيلة، ومحاربة العادات السيئة والمخلة بتخالق المسلم . -4

 تنمية الحواس وتطويعيا عند الحاجة . -5

 تعري  الطالب باآلخرين، وتفحص شخصياتيم، وىي نوع من الفراسة. -6

 تشعره بالمتعة ، وبالتالي اإلقبال على التعلم. -7

 راسية عن طريق مسرحتيا بتسلوب مشوق.تبسط المواد الد -8

  -رابعًا: التمفزيون التربوي:
ىو اداة فعالة من ادوات االتصال والتعلم، يجمع بين الصوت والصورة والحرمة وىذا ما يعطيو 

%( من معلومات الفرد يحصل علييا عن طريق  97دورا بارزا في عملية التعلم الن ما نسبتو )
 حاستي السمع والبصر.

مدى حوالي نص  قرن من الزمن احتفظ التلفزيون بممانتو موسيلة تعليمية تفيد على 
المشاىد صغيرًا مان أم مبيرًا، طالبًا مان أم خريجًا، توظفو دول مثيرة، متقدمة أم نامية ضمن 

 .(12)المنظومة اإلعالمية التعليمية لدييا
لتلفزيون موسيلة ىادفة، لذا أصبح لزامًا على القائمين بالعملية التعليمية استخدام ا

 والمساعدة في إيصال الرسالة التعليمية للطالب ومشارمتو في العملية التعليمية.                            
ويستطيع التلفزيون التغلب على البعد الزماني والمماني من خالل تقديم صور لحياة 

ات التاريخية اليامة، والتي تزود الشعوب تبعد عنا آال  األميال، وأن يحيي األحداث والشخصي
 .(13)المتعلم ببعد معرفي مفيد

 

  -:أهمية وفائدة التمفزيون في الجانب التربوي
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وتبرز أىمية وفائدة التلفزيون في الجانب التربوي من مونو وسيلة من وسائل نشر التعليم 
التعلم واستمرار وزيادة القدرات التعليمية في المجتمع وتوفير الوقت على الطالب في عملية 

 (14) التذمر لفترة أطول.
ُيعــد التليفزيــون مــن أمثــر وســائل اإلعــالم تــتثيرًا واســتحواذًا علــى نفــوس المشــاىدين بمــا يقدمــو مــن 
ـــالخبرات الجديـــدة فـــي إطـــار مـــن  بـــرامج تعمـــل علـــى تربيـــة الفـــرد وتثقيفـــو بالمعلومـــات، وتزويـــده ب

 ملية التعلم.العرض الشيق الذي يوامب المبادئ السيمولوجية لع
ىـذا وقـد دار جــدل مبيـر حــول جـدوى إســيامات التليفزيـون التعليميــة، وبينمـا أظيــرت نتـائج بعــض 
األبحاث فائدة التليفزيون وقيمتو في نواحي تعليمية وتربوية معينة، جاءت نتائج األبحاث األخـرى 

ن مانت تتجو بصفة عامة إلى تتميد أن إيجابيات التليفزيون ومحا سنو تفـوق مسـاوئو متضاربة، وا 
وســـلبياتو. وقـــد أجريـــت معظـــم ىـــذه األبحـــاث فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريميـــة وبريطانيـــا واليابـــان 

 ومندا.
وللتلفزيون إممانيات مثيرة ومتنوعة جعلتو يستخدم استخدامًا واسعًا في النواحي التعليمية، إذ أنـو »

لنماذج والعينات ومصادر البيئة الثقافيـة يستخدم مل أنواع الوسائل السمعية والبصرية، ماألفالم وا
والطبيعية والمعارض والخرائط والرسوم والتوضيحات العمليـة، وخـرائط المفـاىيم، التـي يراعـى فييـا 
الميارة وسالمة العرض ودقة المادة العلمية. وبذلك يممن تخطيط برامج تعليمية تليفزيونية تغطـي 

لتعليميـة، ممـا يلعـب التليفزيـون دورًا ميمـًا فـي مجـاالت جميع المناىج الدراسية فـي مافـة المراحـل ا
الـــتعلم الـــذاتي، وتعلـــيم المبـــار والثقافـــة الجماىيريـــة، ويـــؤثر فـــي تمـــوين عـــادات األفـــراد واتجاىـــاتيم 

 .(15)«وأنماط سلوميم
ــــاتيم،  ممــــا وجــــد أن األطفــــال يشــــاىدون بــــرامج التليفزيــــون ليتعرفــــوا علــــى الحقــــائق المرتبطــــة ببيئ

ا يجــري فــي العــالم مــن حــوليم، باإلضــافة إلــى الترفيــو والمتعــة والبعــد عــن مشــمالت واالتصــال بمــ
الحيــاة الواقعيــة. وتؤمــد الدراســات الميدانيــة الخاصــة بالتــتثير أن التليفزيــون وســيلة ليــا قــوة الســحر 
على حياة الفرد وتوجياتو وسلومياتو الحياتيـة، ويظيـر ىـذا األثـر بوضـوح فـي االىتـزازات البنيويـة 

ى مســــتوى القــــيم، عنــــدما يقــــدم اشــــمااًل مــــن الصــــور الماديــــة مــــن خــــالل األفــــالم والتمثيليــــات علــــ
والدعايات واإلعالنات، وغيرىا، فتتحول تلك األشمال إلى نماذج مثالية يقتدي بيا المشـاىد بحمـم 
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جاذبيتيا وتتثيرىا الـذي يصـعب عليـو مقاومتـو، وليـذا يـتقمص شخصـيات ومواقـ  وأدوار فيصـبح 
 .(16)لتجارب اآلخرين الوىمية مستيلماً 

ويــرى بعــض البــاحثين أن المشــملة ال تممــن فــي تــتثير التليفزيــون فــي تربيــة الطفــل بقــدر مــا تممــن 
في ميفية تعامل النشء مع ما يبثـو التليفزيـون مـن مـواد وبـرامج، وىنـا يـتتي دور المدرسـة والتربيـة 

مســابيم ميــارة اتخــاذ القــرار، وميــارة اإلعالميــة فــي إمســاب الــنشء القــدرة علــى االختيــار والنقــد  وا 
   الفرز واإلنتقاء لما يؤدي إلى نموىم نموًا صحيحًا في جميع جوانب شخصيتيم.

 
 بعض مميزاته :

  يعتبر التلفزيون بدياًل ناجحًا في التعليم من دون االعتماد على اللفظ في الاللقاء 
 يضفي جو من المتعة الى عملية التعليم 

  الصورة والحرمة ما يسيل على المتعلم فيم الموضوع.يجمع بين الصوت و 

  يمتــاز بصـــفة الفوريـــة التــي تجعـــل الطالـــب يعـــيش مــع األحـــداث فيـــزداد مــا يتعلمـــو منيـــا نتيجـــة
النفعاالتو مع ىذه االحداث مثل مشاىدة رجال الفضاء وىم ينزلون بمرمبة الفضاء علي سطح 

 .القمر مثالً 

 ل التعليمية المتنوعة في البرامج الواحد مثل عـرض األفـالم يسمح باالستعانة بالعديد من الوسائ
 والشرائح والتمثيليات وغيرىا.

  يـــربط الطالـــب ســـواء فـــي المدرســـة أو فـــي المنـــزل بعـــالم الحقيقـــة والواقـــع مـــن خـــالل التصـــوير
المباشر وعرض المشاىد الحية أو عن طريـق البـرامج المسـجلة علـي وسـائل االتصـال األخـرى 

 ج المسجلة علي األفالم أو أشرطة الفيديو.مثل عرض البرام

  يســاعد علــى التعلــيم لمختلــ  االعمــار لتنــوع أســاليب العــرض واإلخــراج التلفزيــوني التــي تجــذب
أجياال مختلفة من المشاىدين الصغار والمبار على السواء مثـل اسـتخدام الرسـوم المتحرمـة فـي 

 .تبسط المعلومات

 ــ ذ الــذين يجتمعــون فــي مجموعــات صــغيرة حــول أجيــزة توضــيح وتمبيــر أدق المعلومــات للتالمي
 .التلفزيون في الص  أو في المختبرات

 .يعمل على توفير الوقت والجيد للمدرس أو المعلم لتحسين العملية التعليمية 
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  يقدم التلفزيـون مفيـوم التـدريس عـن طريـق الفريـق فـي إطـار جديـد تلعـب فيـو اآللـة مـع اإلنسـان
 .أدوارا محددة

 

 التربوي: تمفزيونالأهداف  
عمل التلفزيون التربوي على النظام الداخلي واألىدا  الموضوعة من قبل اللجنة      

، ولجنة التخطيط 1/1/1977في  2867االستشارية المشملة بموجب باألمر الوزاري المرقم 
 34/7/1971في  7974للتلفزيون التربوي والتي تشملت بموجب األمر الوزاري المرقم 

حيث عملت ىذه 1987( لسنة 1ل األول للنظام الداخلي للتلفزيون التربوي رقم )التعديو 
في ضوء  الييئة على وضع الخطط واألىدا  الالزمة في إعداد وتنفيذ البرامج التعليمية 

 :  (17) اآلتي
رفع مفاءة العملية التعليمية للدروس المنيجية المقررة بما يحقق األىدا  التربوية بجميع  -1

 ا.مستوياتي
أعضاء الييئة التعليمية والتربوية وتحسين مستوى أدائيم الميني وتطوير وتجديد  رفع مفاءة  -2

 معلوماتيم في مجاالت تخصصيم وعمليم. 

 التوعية الوطنية والقومية.  -3

 توعية اآلباء واألميات وممن ليم عالقة بالعملية التربوية التي تخص الطلبة.  -4

 والمبدعة للعمل في التلفزيون التربوي. ؤةالعناصر المفجتذاب التوفير المحفزات المادية   -5

 تقديم الندوات الثقافية والتربوية العامة.  -6

عداد التالميذ علميًا وعمليًا.   -7  تعميم األساليب الحديثة في التدريس، وا 

 المشارمة في حمالت محو األمية وتعليم المبار وفي التوعية الريفية.  -8
  التـــي وضـــعت لـــم توضـــع متىـــدا  خاصـــة بـــالتلفزيون وانمـــا ويـــرى الباحـــث ان ىـــذه األىـــدا   

شملت أىدا  عامة للسياسة التربوية مانت تطمح وزارة التربية العراقية فـي تحقيقيـا  ممـا أنـو 
ال يممـــن العمـــل بخطـــط وأىـــدا  وضـــعت فـــي الســـبعينيات مـــن القـــرن الماضـــي دون مراعـــاة 

 لعراق.لتغيرات األوضاع السياسية والتربوية التي حصلت في ا
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وقد حدد التلفزيون التربوي العديد من األىدا  التي يطمح إلى تحقيقيا مستقبال وفي 
 :(18)مقدمتيا

للبث بما يالئم وقت الطلبة والمعلمين بناًء على دراسات وبحوث  األوقاتتحديد أفضل   -1
 متخصصة. 

إقامة دورات متخصصة لمختل  العاملين في التلفزيون التربوي مل حسب اختصاصو  -2
 بالتعاون مع الجيات المعنية األخرى.

تباع أسلوب الدورات البرامجية التلفزيونية على مدى عام دراسي ا  عتماد مبدأ التخطيط و إ -3
 مامل. 

أن اليد  لألىدا  الموضوعة للتلفزيون التربوي والمعمول بيا حاليًا، يتضح مما تقدم و   
مل طالب عراقي ضمن المراحل ىو تقديم خدمة تعليمية بحيث يتسع نطاقيا إلى  األساسي

 اآلتي:لغرض تحقيق الدراسية المنتيية. 
 تقديم خدمة تعليمية متميزة للمراحل الدراسية المنتيية الثالث.   -1

علييا  واإلجابةإنتاج برنامج يذاع على اليواء مباشرًة يساعد الطلبة على طرح أسئلتيم   -2
 حول المناىج الدراسية ويجيب علييا مدرسون أمفاء.

حتى يتممن الطلبة من مشاىدة  ،ستخدام النظام التفاعلي في مجال التعليم بالتلفزيونا  -3
جابة علييا إلالدروس والبرامج التعليمية والتواصل مع مقدمي البرنامج عبر طرح أسئلتيم وا

 مباشرًة مما ىو الحال في برنامج المدرس الموجو.

بة على تبسيط المواد الدراسية ظاىرة الدروس الخصوصية من خالل مساعدة الطل تقليص  -4
 المقررة.

 سيام في تطوير التعليم في العراق عن طريق تقديم صيغ ونماذج تعليمية جديدة.إلا  -5

زاء بعض القضايا الميمة مثل المحافظة على البيئة ألقيمي االمشارمة في تطوير النسق   -6
 والحماية من التلوث والتربية الصحية والفن. 

ندوات والحلقات الدراسية التي تقيميا المديريات العامة للتربية في بغداد المساىمة في عقد ال  -7
 والمحافظات.

 .التلفزيونعقد اللقاءات مع المسئولين في الوزارة وبثيا عن طريق   -8
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 التنسيق مع وزارة الصحة والبيئة من أجل تييئة فواصل إعالمية وتوعية بيئية وصحية.  -9
  

 : لمتمفزيونالدور التربوي 
على أنماط السلوك اإلنساني في التوجيو وغرس القيم واالخالق والمبادئ  وسائل االعالم تؤثر

منفذًا )تربويًا( يدخل إلى جميع المنازل من ويعد التلفزيون التربوي ساسية والتربوية والنفسية. ألا
الفمرية الروحية و  الحياة جوانبمختل  في والتعلم من خاللو تحقيق التعليم  يممنو  غير استئذان،

  .تربويةوال
خال  لثقافة بما يإلعالمية ا رسائلال وفي ظل انتشار المم اليائل من وسائل االعالم وتتثير     

اتضح ان للتلفزيون التربوي دورًا تربويًا  .والمتعارضة مع شروط استقراره وتنميتوالعراقي  المجتمع
 من خالل :

ًا تعليمية وبرامج تربوية باللغة العربية  الحفاظ على سالمة اللغة العربية بتقديمو دروس -
  الفصحى واالبتعاد عن الليجة الدارجة والملمات الغير عربية. 

عرض البرامج التربوية اليادفة التي تحث على الجد والمثابرة وزيادة المعرفة والتعلم وتوسيع  -
 ج سين جيم. مدارك الفرد بالمعلومات وبمختل  جوانب الحياة العلمية واالنسانية مبرنام

لوصول إلى أمبر عدد من الطلبة العراقيين سواء أمانوا الميجرين أو المتسربين والذين حرموا ا -
بعرضيا للدروس التعليمية وبشمل مواز للمنيج الدراسي المقرر في  . من مواصلة التعليم

 المدارس العراقية.

ة البيئة من خالل عرض افالم التوعية بالمخاطر البيئية وتتثيرىا على الفرد واالىتمام بنظاف -
علمية تتحدث عن التلوث البيئي وتتثير الغازات السامة على االنسان وعرض مقاطع قصيرة 

 تحث على السلوميات الصحيحة في استخدام البيئة.

، وضرورة إعطاء مل جانب حقو التوعية الصحية من خالل ابراز العالقة بين الصحة التعليم  -
إلى أفضل األساليب للعناية بغذائو وشرابو ونظافة فصلو الطالب  وتوجيو من الرعاية واالىتمام.

ومدرستو ومسمنو، وتموين العادات السليمة لديو في المتمل والمشرب والمسمن والجلوس والقراءة 
 ، بعرض بعض المقاطع المصورة التي اعدت بالتعاون مع وزارة الصحة.وغير ذلك
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الحسنة مع الطلبة من خالل الحوارات التي تجري بين حث المادر التعليمي على المعاملة   -
 مقدم البرنامج والطالب في البرنامج التفاعلي المدرس الموجو.  

ن الفرد اعتماده على الفـرضية التي تـرى " ببا ويممن للتلفزيون التربوي أن يؤدي دورًا تربوياً    
و سمع شخصًا يتحدث عنيا"، ولذلك يدرك األشياء التي يراىا إدراما أفضل وأوضح معًا لو قرأ أ

ظيرت تسميات في ىذا المجال بالتعليم البصري، التعليم السمعي، التعليم البصري والسمعي، 
ن الفرد يممن أن يحصل على أمبر قدر من خبراتو اوتعتمد ىذه التسمية على افتراض يقول " ب

 .(1)ر"عن طريق حاستي السمع والبص
  -السينما التربوية:

 ترتبط السينما ألن باإليديولوجيا،رتبطين م مجالين عن حديث والتربية السينما عن يثالحد إن

السينما مإبداع فني وثقافي و  .باألجيزة اإليديولوجية اإلعالمية والثقافية للدولة ىيسم ما ضمن
(19)مانت وال تزال في خدمة القضايا اإلنسانية النبيلة والعادلة وتعزيز قيم الجمال

   . 
اعتبارىا أداة للحقن اإليديولوجي، وفي بية تعد من أخطر أجيزة الدولة اإليديولوجية والترب

 اعتبارىا أيضا أداة إلضفاء الشرعية والعقالنية، وتبرير األوضاع االجتماعية السائدة. 
التي  الطالبأىمية الفيلم التربوي )الصورة في خدمة التربية( في حياة نرى وعلى ىذا األساس، 

ورة في مجتمعنا الحاضر الذي اختلطت فيو المفاىيم والقيم وازدادت فيو اآلفات أصبحت ضر 
تقصي الشعوب الضعيفة وتيمش  التي عولمةالاالجتماعية واالنحرافات السلومية، في ظل ىيمنة 

 ثقافاتيا.
 
 :الوظيفة التربويةالسينما و  

 ضاءة والديمور والسيناريو.استثمار لمجموعة من المعار  الفنية من الموسيقى واالالفيلم ىو 
الفيلم مي  ما مان نوعو، يضي  إلى المتلقي أثرا ما ينضا  إلى الترامم العام الذي يحصل و 

لدى الفرد في مشوار حياتو، مما يجعل من تاريخ المشاىدة الخاصة عامال أساسيا في بناء 
الحياة، أو التفمير،  مالمح اليوية الخاصة في بعض أوجو السلوك، أو اللباس، أو طريقة تنظيم

أو ممارسة العالقات االجتماعية، أو غيرىا من مناحي الحياة الشخصية خاصة أن السينما، 
ملغة شاملة ]ممونة من لغة الصور ولغة الملمات ولغة األصوات/أي اللغة المرئية واللغة 
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ى الحد الذي المسموعة واللغة المنطوقة[، استطاعت أن تحتل ممانا ىاما في مجالنا الحالي إل
يممن معو الحديث عن قرن اللغة الشاملة، ألن اإلنسان الحالي، ومن أجل أن يتمي  "مع 
الوسط الثقافي الذي يحيا فيو، عليو أن يعر  ىذه اللغة الشاملة، وعليو أيضا أن يمون قادرا 

 على استعماليا بشمل مبير".
تاريخية، ال المعرفية، أو الى تجربتو آخر اً ضافة أثر بذلك أيو ف اً معين اً فيلمعندما يشاىد الطالب 

ألن إذاعة لغة جديدة تجمع بين الصور  .علمية، بحسب طبيعة الفيلمالجغرافية، أو الأو 
إدراك العالم والناس بشمل خالليا واألصوات والملمات تجلب نمطا من المعار  يممننا من 

 مختل .
 معوقات االعالم التربوي في المدارس :

 قات التي تواجو األنشطة االعالمية في المدارس بصفة عامة ىي :ان أىم المعو 
عدم توافر االممانات المادية إذ ما زالت التخصيصات المالية ال تتناسب مع ما يقدمو  -4

مسؤولي الشعب االعالمية في التربيات من نشاط من خالل االتصال بوسائل االعالم 
، اضافة الى رغبة مسؤولي االعالم وتغطية النشاطات التربوية ويتطلب بعضيا السفر 
 بتقامة الندوات والورش التدريبية االعالمية والتربوية .

عدم االخذ بالنشاط عند تقويم التالميذ إذ مازالت البطاقة المدرسية المخصصة لمل تلميذ  -5
غير معمول بيا بالشمل الصحيح وأصبح ملئيا بلنسبة للمرشد التربوي مجرد اسقاط 

 فرض.
وم المدرسي بالحصص المنيجية المقررة الى جانب االىمال المتعمد من ازدحام الي -6

بعض االدارات للنشاطات الالصفية التي من خالليا تبنى شخصية الطالب وتنمي 
 مواىبو وقدراتو االبداعية.

عدم وجود حوافز تشجيعية تدفع الطلبة للتنافس فيما بينيم لتقديم ابداعاتيم ونشاطيم  -7
 المميز . 

بالعملية االعالمية.  حيث مازال ينظر لالعالم  التعليم مجال فين المسؤولين عدم ايما -8
 التربوي على اساس انو الجية التي تتلقى شماوي المواطنين والرد علييا . 
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عدم اشراك الييئات التعليمية والتدريسية في دورات اعالمية الى جانب الدورات  -9
امة للتربية خالل العطلة الصيفية الى زج التطويرية والتربوية. اذ تسعى المديريات الع

المعلمين والمدرسين بدورات تخصيصة في المناىج الدراسية في حين مان من األجدر 
بيا ان تضمن في منياج ىذه الدورات االساليب الحديثة في التعليم وميفية االستفادة من 

 ع وسائل االعالم . االعالم ووظائفو في االرتقاء بالعملية التعليمة وميفية التعامل م
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 للمدٌنه احلضري النظام على وتأثرية العشوائً السكن
 

 بشرى ياسين عمي الدباسالباحثة                                                        
 المستخمص

 لممدينو الىميو  الحضري النظام عمى العشوائي السكن سمبيات ييدف البحث الى بيان      
  ،حيث ان المدينة الحضرية المنظومو ضمن لممدينو الديناميكي المحرك بأعتبارة الحضري النظام

 االستعماالت وىذه األرض المتنوعة الستعماالت األمثل التوزيع ىي ميمة عناصر تتكون من
 كما والمناخية والخصائص الطبيعية والجغرافيو  المكانية الظروف مع تتالئم معايير وفق تتوزع
 عنصر ألنيا تحتضن والمعموماتية التكنولوجيا والتطورات ميتالئ ان يجب مستمر تطور في انيا

 . وطورىا نفذىا ثم ليا وخطط نظميا الذي ىو ألنو اإلنسان وىو والميم األساس الحياة
 خالل من وراحو اطمئنانا واألكثر واألجمل األفضل نحو مستمرة حركة حالة في اإلنسان لذلك

 والمعايير الحدود ضمن لألرض المختمفة ستعماالتاال بين والتفاعمية التبادلية جعل العالقة
 ومتجددا فاعال حيويا كيانا وتكون المدينة تحيا أن خالليا من يأمل ألنو التخطيطية المعتمدة

ومتطورا ضمن منظومو المدينو الحضريو والذي يضم عدد من االنظمو الحضرية وتعتبر 
 في الواضح والنقص الخمل إذ مدننا في يتفاقم اخذ الحال ىذا أن الشريان المدينو ،ونجد

 لمنمو(  المختمفة النقل خدمات) النقل منظومة مواكبة عدم بأنواعو  وكذلك السكني االستعمال
 وبشكل مذىمة وبصورة تنتشر أخذت   ذلك التوسع العمراني وبسبب وكذلك واالقتصادي السكاني
 التجاوزات عن فضال.. سكنلم الممحة الحاجة لسد العشوائي مناطق السكن وأحياء تجمعات
 ضمن المدن داخل باالنتشار العشوائية المناطق أخذت ىذه لذلك... لإلشارة األخرى

 وبنظام أحياء شكل عمى تنتشر أخذت من ذلك وأكثر منفذة الغير المتروكة العامة االستعماالت
 وعمى السكنية األحياء حافات مصممة في وال مستقيمة غير طولية شوارع تتخمميا سكنية بموكات

الى تاثير سمبي  االنتشار مسببة بيذا أيضا وخارجيا األساسية المخططات حدود ضمن االطراف
 عمى النظام الحضري لممدينو .
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 ((Abstract)) 

   The purpose of the research is to demonstrate the 
disadvantages of random housing on the urban system of the city 
because of the importance of the urban system as the dynamic 
engine of the city within the urban system. The city is composed of 
important elements which are the optimal distribution of the land 
uses. These uses are distributed according to standards that are 
suitable for spatial and geographical conditions and natural and 
climatic characteristics. In a continuous development must be 
adapted to developments in technology and information because it 
embraces the element of life and the basic and important is the 
human because it is organized and planned and then 

implemented and developed. 
Therefore, the human being in the state of continuous movement 
for the best and most beautiful and most assured and comfortable 
by making the interactive and interactive relationship between the 
different uses of the land within the limits and planning standards 
adopted because he hoped to live the city and be a vital entity and 
a renewed and developed within the urban city system, which 
includes a number of urban systems It is considered the city's 
artery, and we find that this situation is exacerbated in our cities 
as the imbalance and lack of clear in the use of residential types, 
as well as not keep pace with the transport system (different 
transport services) for population and economic growth as well as 
urban expansion and because of This has taken place in an 
amazing manner and in the communities and neighborhoods of 
informal housing to meet the urgent need for housing .. In addition 
to the other abuses of the signal ... So these random areas were 
spread within the cities within the general uses of the left and the 
implementation of more and more spread in the form of 
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neighborhoods and the system of residential blocks Interspersed 
with long, uneven streets that are not designed on the edges of 
residential neighborhoods and on the periphery within the 
boundaries of the master plans and beyond, causing this spread 

to have a negative impact on the urban system of the city. 
 
 
 
 

 : ةالمقدم
 السريع العمرانى التوسع مع متواكبآ وذلك العشرين القرن بدايات إلى العشوائى ظير السكن   

 وظيور الرئيسية المدن في الحكومية والمصالح الخدمات تمركز ومع. التعمير إعادة و لممدن
تنشأ  حايد،م الحر في مناطق الشعبي األسكان نمو ظاىرة وىو الحديثة الصناعات من العديد
 لتخطيطيا بالنسبة سواء. تقريبآ والتتغير ومتكررة محددة ألنماط طبقا وتنموا لمشعب كاممة بإرادة

 بدون لكونو رسمى الغير التعبير استعمل وقد بيا األراضى قطع أبعاد أو شوارعيا عروض أو
 عمى يا،بأغمب يحيط الذي العشوائي، السكن من ثقيل بحمل ترزح المدن أصبحت حيث ترخيص,

 إلى ىذا أدى و أخرى أحياناً  ومبعثر أحيانًا، تراكمي فوضوي بناء ذات ومناطق أحياء شكل
 ذلك أثر من وضاعف واقتصادية واجتماعية وبيئية وخدمية سكنية عديدة مشكالت حدوث
 ومناطق مبانى وأنشاء مجتمعات المدن، الى نمو نحو أغمبو والمتجو الكثيف السكانى الحراك

 األتجاىات مع ومتعارضة حوليا أو بداخميا تنمو التي لممجتمعات العمراني النسيج مع التتماشى
 يقوم العشوائى األسكان لمعمران وان المنظمة لمقوانين مخالفة وىي واألمتداد لمنمو الطبيعية
 وغالبآ الدولة اراضى أو والصحراوية الزراعية األراضى عمى بأنفسيم األىالى وتشيدة بتخطيطة

 واليسمح لمتنظيم خاضعة وغير مخططة غير وىى المدينة أطراف عمى األراضى ىذة كونت ما
 أساس عمى ويقوم األسكان مراتب ادنى في يقع مخطط غير العشوائى االسكان عمييا،و بالبناء

 أو الخشب من بنائيا تم أكواخ عن عبارة وىو والبناء والتصميم التخطيط في شخصية أجتيادات
 كمة العالم في النوع ىذا وينتشر والكرتون البالية االقمشة باستخدام وأحيانآ نالطي أو الصفيح
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 العشش من متالصقة تجمعات شكل يأخذ حيث الثالث العالم دول في جميآ يتضح ولكنة
 أو مؤقتو بصفو األسكان من النوع ليذا االفراد ويمجاء طولى أتجاة في بعضيا بجانب المتراصو

 المناطق لبعض تدمير عنيا ينتج التي الدولية أو األىمية منيا، الحروب بأسبا لعدة نتيجة دائمو
 حرائق نتيجو ذلك كان سواء أخر مأوى ألنفسيم واليجدون بيوتيم تيدمت الذين  بالسكان األىمة

 الطبيعية الكوارث بعض لحدوث نتيجة المبنى تيدم أو األنشائية صالحيتو وعدم المبنى قدم أو
 عمل فرصو عن لمبحث المدينة إلى الريف من النازحين  األعاصير أو الزلالز  أو السيول مثل

وان االسكان العشوائي لو تاثيرات كبيرة عمى المدينو وعمى النظام الحضري لممدينو والذي يكون 
 ضمن منظومو المدينو ويؤدي الى تخمخل في انظمو المدينو .

 
 
 
 

 مشكمة البحث :
 اثر سمبا عمى النظام الحضري لممدينو انتشار ظاىرة السكن العشوائي   
 

 أىداف البحث:
 بيان سمبيات السكن العشوائي عمى النظام الحضري لممدينو . .1
 اىميو النظام الحضري بأعتبارة المحرك الديناميكي لممدينو ضمن المنظومو الحضرية . .2

 
 فرضيو البحث:

و عمى استمراريو النظام الوقوف عمى اسباب نمو ظاىرة السكن العشوائي لمحد منيا لممحافظ
 الحضري لممدينو .

 ,السكن العشوائي:1
 الصناعيــــــــة الثورة إلى الحديثة بالعشوائيـــــــــــات مايسمى أو العشوائي السكـــــــــــــــــــــــن مفيوم يرجع    
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 شرأوع التاسع القرن في البريطانية الصناعية المدن شيدتيا التي ،(2 ،ص 1986 االعسم،)
 ىذه العالم،وتسمى من كثيرة انحاء في تنتشر فيي العشرين، القرن أوائل في نيويورك شيدتيا كما

 الالقانوني السرطاني المتجاوزين والسكن والسكن الصفيح مدن و مرة ألقزمي بالسكن المناطق
 settlements squatter ،   thatched cottageاالنكميزية    في عمييا يطمق ومرات أخرى
the slums  ب تسمى أو  the slums ،تستخدم ما وكثيرا (3 ص ،1985 )البداروي  
 و النظامية، غير والمستقرات الكرتون ومدن األكواخ، ومدن عشوائيات قبيل من مصطمحات

 نفسو، الشيء تعني أنيا أساس عمى اليد واضعي أحياء أو االستقطاني اإلسكان
 ـــــــــــــــنالسكــــــــــــــــــــــــــــــ

 الفوضــــــــــــــــــــوي السكن ويقابمو سورية، في المستخدم المفظ وىو الجماعية المخالفات أو العشوائي
 غالبًا اختالف يقابمو التسميات ىذه اختالف ٕوان العربي، المغرب في الصفيح مدن مصر، في
 (( وىوHabitat non réglementéمصطمحان )) فيوجد الفرنسية بالمغة أما الخصائص، في

 من النوع ىذا عمى المخالف ويطمق السكن أي Habitat informal و المنظم غير السكن يعني
 Unplanned)، المخطط السكن غير: منيا اإلنكميزية، بالمغة مختمفة ردفات ا م عدة السكن

Housing) السكن ( العشوائيHousing Spontaneousالسكن ) الصغير السمعي ،(Petty 
Commodity Housing) ، السكن(Marginal Housing )اليامشي والسكن (Cancer 

Housing).  (،1 ص: 1996 سميمان) 
 
 
 .مفيوم السكن العشوائي:2

 افراد ىي مجموعة" العشوائيات في األسرة" البشرية، لممستوطنات المتحدة األمم مركز وفق      
 إسكان: يأتي مما أكثر واحد أو إلى تقرونويف حضرية منطقة في نفسو السقف تحت يعيشون

 صرف مرافق عمى والحصول مياه محسنة، عمى والحصول لممعيشة، كافية ومساحة دائم،
 (.2001 البشرية، لممستوطنات المتحدة.) األمم  مأمونة برنامج حيازة وعمى صحي
 رخيص مساكنيا بدون ُأقيمت مناطق بأنيا العشوائية، لألحياء المدن إلنماء العربي المعيد مفيوم
 الخدمــــــــــــــات نطاق خارج ىذه المساكن تقام ما وغالباً  آخرون، يممكيا أو الدولة تممكيا أرض وفي
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 2004 النعيم،) بيا الدولة اعتراف لعدم والمرافق الحكومية الخدمات فييا تتوافر وال الحكومية
التخطيط  ضمن تدرج لم فويةع سكنية تجمعات ىي العشوائي السكن إن سبق (، مما2 ،ص

العامة  المرافق من محرومة مناطق في مرخص غير إسكان من تتكون لممدينة العمراني
 أمالك الدولة عمى متجاوزة تنشأ وقد حكومية ىيئة أي إلى وجودىا ينسب وال األساسية والخدمات

 في لمدناطراف ا عمى وانتشرت المناطق، ىذه وأشكال صور تعددت وقد خاصة، ممكيات أو
 وقد أيضا خارج المدن تكون وقد الداخل إلى ثم الضواحي إلى تدريجيا تسربت ثم األمر بادئ
 . لمعمران القوانين المنظمة عن وخروجا لممدن العام التخطيط من غيبة في المناطق ىذه نشأت

  
 :العربية الكبرى المدن في العشوائي السكن ظاىرة .أسباب3
 :اآلتية األسباب إلى شوائيالع السكن ظاىرة تعود    

معدالت  أطرافيـا بارتفـاع يما. النمو الطبيعي لمسكان: تتميز المدن الكبرى العربيـة والسـ1 
النمو الطبيعي لمسكان، بسبب ارتفاع معدالت اإلنجـاب والخـصوبة عنـدالمرأة، والعادات 

الزواج المبكر، وكثرة تناول االجتماعية، والرغبة في إنجاب البنين الذكور، وتعـدد الزوجـات،و 
بسبب انخفاض نسبة الوفيات ،و اإلنجابية البروتينات النباتية، التي تؤدي إلى زيـادة الخـصوبة

ربداوي،  .)الصحي لمسكان وازدياد المستشفيات واألطباء الذي يعود إلـى تحـسن المـستوى
 (50.ص1992

 الحضري النمو ظاىرة اتساع .2
 مظاىر رافقو من وما التضخم  الحضري ومشاكل الحضري النموو  التحضر ظاىرة ان      
 فضال النقل ومشاكل البيئي الحضري والتموث الفقر رقعة واتساع البطالة معدالت تفاقم أىميا
 وىنا مناسبة مساكن عمى الحصول من الناس الكثير استطاعة وعدم السكن، مشكمة توسع عن

 حاجة تمبية عن عجزىا بسبب النامية في البمدان وخاصة باالتساع العشوائية األحياء بدأت
 .لممساكن الحضر سكانيا

 
 اليجرة .3
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 طرد في عوامل بسبب الريفية المناطق من الحضرية والمراكز المدن نحو المتزايدة اليجرة     
 الخدمات الصحية إلى واالفتقار العمل فرص وانعدام رعية ا الز الرقعة ضيق مثل األرياف
 المياه أزمة إن بوادر حيث شحتيا أو األنيار فيضانات مثل الطبيعية الكوارث عن فضال والطبية
 الكثير تمف إلى التي تؤدي الزراعيو اآلفات أو العراق بمدنا ضمنيا ومن العالم في تتسع أخذت

 بالمقابل الزراعي  اإلنتاج قمة الفالحين بسبب دخل انخفاض إلى تؤدي وبالتالي الزراعيو من
 المييمنة الكبرى المدن والسيما إلييا جمب األنظار إلى تؤدي المدينة تقدميا جذب لعوام ىناك

 فرص وتركز الخدمات وتوافر واالستثمار فرص العمل جميع تمتمك التي النامية البمدان في
 تقدم التي الحكومية والمؤسسات بالوزارات  اإلدارية المتمثمة الخدمات معظم ووجود التعميم

 إلى المدن ركز ا م من الفقيرة األسر بيجرة متمثمة من اليجرات أنواع وىناك اطنينلممو  الخدمات
 بل الكاممة الخدمات ذات والمخططة النظامية المناطق في عمى السكن قدرتيا وعدم رفيا ا أط

 وتغيير المدينة أحياء ضمن مناطق عمى التجاوز أو العشوائية في األحياء السكن إلى تمجأ
 .األسر ليذه الدخل قمة بسبب فييا رضاستعماالت األ

  العمراني: النمو رقعة أتساع. 4
 إذ العشوائية، المناطق في ظيور تسبب مما المجاورة بالمدن القرى التحام إلى أدى الذي    
 تمتحم حتى وتنظيم تخطيط المجاورة بدون االراضي الزراعيو عمى متجاوزة القرى ىذه تمتد

 بكل المدينة خطط إلى القرى ىذه يتم ضم الرقابة وضعف الوقت وبمرور ، المجاورة بالمدن
 2003 السعدي،.)المدينة داخل العشوائية المناطق  لتصبح المالئمة غير وخدماتيا ظروفيا

 (108 ،ص
 
 :اإلقميمي التخطيط غياب. 5

 الدعم أو الخدمات األجور ٕوادخال تحسين خالل من الريفية بالمناطق االىتمام وعدم     
 . المتوازنة غير التنمية الواحدبسبب البمد في المدن بين الفجوة واتساع لمنتجاتيم لموجستيا

 .الدخل لمحدودي والسيما اإلسكاني الطمب لواقع لممدن األساسية المخططات مواكبة عدم. 6
 والسكن النقل مشاكل وتتفاقم األرض استعماالت وتوزيع تنظيم في خمل بعدىا ويسبب    

 .جاوزاتالت وتكثر
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 الدول معظم في اإلداري الفساد وانتشار ،التخطيطية والقوانين الضوابط تطبيق ضعف. 7
 .النامية    

يكون  أو.المحدود  الدخل ذوي مع تتوائم كي الكمفة محدودة لمسكن االرضي المناسبة قمة. 8
 .لمتجاوز األخيرة يضطر مما غيرىا دون المجتمع من بشريحة اىتمام ىناك

 بالوضع ماتــــــــــــــــــــرتبط غالبا والتي النامية الدول معظم في المتبعة اإلسكانية اساتالسي. 9
 والمعالجات. الحمول وضع في السياسات ىذه معظم تخفق إذ لمبمد واالقتصادي السياسي      

 نقص نم يعاني رق ا الع أالن ولحد. المجتمع من الفقيرة الفئات السيما السكن لمشكمة        
 .حاد بالسكن

وفق  وتوزيعيا االراضي بتقسيم الخاص لمقطاع فرصة إلعطاء واألنظمة القوانين تفتقر.  ۱0
 .سكنية وحدة ينشأ حين االفراد حتى أو التخطيطية المؤسسات ونظم ومعايير متطمبات

 
 .النظام الحضري:4
 االنظمة ىذة وبتفاعل يابعض مع المدينو اجزاء يربط الذي ديناميكي حضري نظام لممدينة     

 لممدينة والتاريخي الحضاري العمق عن يعبر بدوره وىذا, النظام الحضري لممدينو  تكون التي
 المدينة منظومة ضمن الحضري نظاميا تشكيل خالل من وخصوصيتيا المدينة واصالة

 كزكمرا تصنف التي التجمعات مجموعة من المدن نظام أو الحضري النظام ،يتكون الحضرية
 النظام عمى وجود ويستند المحافظة، أو اإلقميم أو كالدولة محددة جغرافية رقعة ضمن حضرية
 بينيا فيما تشكل متبادلة وظيفية بعالقات المدن تمك ترتبط حيث بعضيا، مع عناصره تفاعل
 .متكامال حضريا نظاما

 
 . مكونات النظام الحضري:5

ماالت االرض الحضريو  والبنى التحتيو والنقل يتكون النظام الحضري لممدينو من استع     
 الحضري واالتصاالت والبيئة الحضريو واالدارة الحضريو .وسوف نعرضيا وكما ياتي:

 استعماالت االرض الحضريو : . أ
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 المناطق سكان أو لسكانيا وظائف تقدم أن البد حجميا اختمف ميما مدينة كل ان    
 المدينة، األرض ضمن المكاني الحيز الستعماالتا تمك وتتقاسم(. إقميميا) بيا المحيطة

 كذلك كانت لو وحتى واحدة وظيفة أو واحدا استعماال أراضييا تشغل مدينة نجد ما ونادرا
 تيب أخرى وظائف ستجمب الرئيسة وظيفتيا فان الجامعات أو المصايف أو كمدن التجاريو

 ليذه وتحقيقا األرض، تعماالتاس في التضارب لمنع بالكفاءة؛ تتسم بطريقة األرض وتنظيم
 االقتصادية واألوضاع استعماالتيا، وبدائل األرض إلمكانات المنيجي التقييم يتم الغاية

 أغمب وفي. األرض الستعماالت الخيارات أفضل وتبني تحديد أجل من واالجتماعية؛
 نياتلإلمكا الرؤية( الشاممة الخطة عناصر أحد) األرض استعماالت خطة تزود األحيان،
 محددة، تخطيط منطقة أية أو والمدن، والمناطق الجيرة وحدات: في لمتطوير المستقبمية

 ويؤدي الحضري، التخطيط عمى األرض استعماالت تخطيط من األكبر الجزء ويرّكز
 الستعماالت وتعميمات ضوابط، إلى األحيان من كثير في األرض استعماالت تخطيط
 الوظائف تتعدد مناطق وبالتالي إلى التقسيم أو بالتنطيق أيضا والمعروف األرض،

 (.283-234 ، ص2015)عياصرة،  واالستعماالت
 : لممدن األرض استعماالت اصناف وظائف

 -:السكنية األرض استعماالت.1
 لو يكون حيث المدينة وتبني تكون التي الميمة الوظائف من السكني االستعمال يعد      

 االنسان فعاليات جميع االستعمال ىذا ينظم اذ ستعماالتاال مجموع ضمن االكبر النصيب
 ان. المختمفة وانعكاسيتيا بابنيتيا سية ىند باشكال وتكون  وواضحة كثيفة عادة تكون التي

 بصمام والمرتبطة االنسان يحتاجيا التي الفسيولوجية الحاجات من ىي السكن الى الحاجة
 .. والراحة االمان
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 : نقللم االرض استعماالت2
 حيث ونموىا المدينة شيدتو الذي التطور مع المدينة في النقل أىمية ازدادت قد     
 شكل عمى الشوارع تكون حيث خدمات من تقدمو لما ميم كمرفق النقل استعماالت تمثل

 الشوارع وتتنوع.األخر البعض بعضيا عن السكنية المناطق تفصل المدينة داخل شرايين
 اإلشعاعية والشوارع الدائرية والشوارع الرباعية الشوارع منيا,  واعأن بعدة المدينة داخل

 الشوارع جوانب عمى تتوزع حيث اقتصادية جدوى ذات وىو الخ.. العضوية والشوارع
 .والترفييية والتجارية السكنية المناطق

 لمترفيو: األرض استعماالت. 3
 العامة الخدمات خالل من السكان إلى تقدمو فيما الترفييية األرض استعماالت تتنوع     

 المناطق عن فضالً  والفنون والمالعب والمسرح السينما دور أبرزىا ومن الترفييية الثقافية
 داخل الخضراء المناطق عمل حيث المنزلية والحدائق الخضراء بالمناطق المتمثمة المفتوحة
 تمك تعممو لما المدينة خلدا والتموث الحرارة نسبة وتقميل االرتياح من جو بث إلى المدينة
 عمى فضالً  النيار في االوكسجين غاز وبث الكاربون اوكسيد ثاني غاز سحب من النباتات

 بناء ثم الترفيو عمى تساعد والقاعات المالعب ان إلى باإلضافة ورئتيا المدينة متنفس أنيا
 مالئمتيا بحس الترفييية المراكز وتصنف.السكان صحة عمى والمحافظة السميمة األجسام
 . الداخمي لمترفيو وأخرى الخارجي لمترفيو مناطق ،فمنيا لمترويح

 . التجارية األرض استعماالت. 4
 اإلطار تكون التي الميمة االستعماالت من التجارة ألغراض األرض استعمال تعد    

 نم البضائع جمع خالل من التجارية الفعاليات إلى المدينة تحتاج حيث لممدينة الرئيسي
 من بد وال المستيمك إلى ومصنعة مصنفة تقدميا ثم عمييا والحفاظ وخزنيا ونقميا المصادر

 والنقل الشحن لغرض العاممين من كبيرة أعداد إلى يحتاج االستعمال ىذا أن إلى اإلشارة
 ان من الرغم وعمى.المحاسبة والمصارف باألموال تتعمق التي األخرى والعمميات والخزن
 الموجودة االستعماالت بقية مع تتقارن ال التجاري لالستعمال المخصصة األرض مساحة

 في وحتى الكبيرة المدن الى بالنسبة االرض مساحة من% 5 تتجاوز ال فيي المدينة في
 ليذا القميمة النسبة من الرغم وعمى المدينة مساحة من% 10 التتجاوز فيي التقميدية المدن
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 في يعمل حيث بالسكان وعالقتيا التبادل عمميات خالل من كبيرة اىمية لو ان االستعمال
 عن تزيد حتى وتتزايد االمريكية المدن في العاممين مجموع من% 40 من اكثر القطاع ىذا
 . العاممين مجموع من% 70 الى تصل التي النامية االقطار في النسبة ىذه

 تتعمق والتي التجارة ألغراض االرض استخدامات توزيع عمى تؤثر اسباب عدة وىنالك
 يحتاجيا التي البضاعة ونوع التسوق في وتقاليدىم الناس وعادات الوصول سيولة بقانون
 الحاجات الى الناس يحتاجيا التي البضائع تنقسم وتكاد. ليا المقدمة والخدمات السكان
 لممناطق تصانيف عدة الى الباحثين ذىب ولقد.  والسنوية والفصمية والشيرية اليومية
 وجود الى فضال. اعاله في واالجتماعية االقتصادية المتغيرات عمى تعتمد والتي التجارية
 : عمى تركز دراسات

 . C.B.D المركزية األعمال منطقة -1
 . الخارجية التجارية المناطق -2
 (.التجارية األشرطة)  التجارية الطرق -3
 .التجارية المحالت شوارع -4
 .لةالمعزو  المخازن تجمعات -5
 التجارية االرض استخدامات تصنيف خالليا من يمكن التي المعايير من العديد وىنالك  

 :ومنيا الذكر السالفة التصانيف في معينة مناطق في تفاوتيا من الرغم عمى
 االموال رؤوس,  التجارية المحالت نوع,  التجارية المحالت عدد,  االيجارات,  األرض سعر

 .  النقل طرق,  مبانيال ارتفاع,  المستثمرة
 :لمصناعة األرض استعماالت. 5

 الخفيفة الصناعات وىي أال الصناعات من نوعين عمى الصناعية المناطق تشتمل     
 بالصناعات قياساً  حجميا بصغر تتميز والتي المدينة داخل تقع التي الصناعات تمك وىي

 , لسائمةالصمبةأوا كانت سواء مخمفاتيا انخفاض عن فضالً , الثقيمة
 
 .والثقافة والصحة لمتعميم األرض استعماالت. 6
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 تشـكمو لمـا االرض استعماالت دراسة في الميمة الثالثة االستعماالت تمك إلى االىتمام يتزايد
 مــن تأخــذ انيــا حتــى يتزايــد بيــا االىتمــام اخــذ حيــث االرض اســتعماالت تنظــيم فــي اىميــة مــن

 وتشكل.  لممدينة الكمية المساحة مجموع من %8-%4 بـ تقدر االرض من مساحات المدينة
 الســـكن حيــث مــن لمســكان تقـــديميا فــي رئيســية وظيفــة مــن تشـــكمو لمــا ميمــا عنصــرا المدينــة
 والثقافـــة التعمـــيم مثـــل لمســـكان الضـــرورية الحاجـــات وتمبيـــة إطفـــاء عـــن فضـــالً  والعمـــل والنـــوم

 .الصحية والخدمات
 
 :أخرى استعماالت. 7

 ، الوقود ومحطات ،( والمقابر المساجد) الدينية االستعماالت:  التاالستعما ىذه تشمل    
 المساحة عمى تؤثر ال قميمة نسبة وتشكل ، العالي الضغط وخطوط الكيرباء توزيع ومحطات

 . الزراعية لألرض الكمية
 يكون لكي األساسية عناصرىا الى األرض استعماالت تجزئة لضرورة سيؤدي الذي األمر

 (17,ص2010عممية)البصري،  بصورة ياتقيس باإلمكان
 

 االكتظاظ الى يؤدي حيث االرض استعمالت عمى العشوائي لمسكن السمبي التأثير     
 المشيد تشوة الى يؤدي مما السكان عدد وزيادة العشوائي السكن بسبب السكاني
 ايضا يسبب مما جيدة غير مواد من مبنيو تكون التي باالبنيو واالكتظاظ لممدينو الحضري

 متجاوزا البناء ويكون جذريا وحميا المشكمو ىذه مع التعامل ؤيصعب البصري التموث الى
 ( وكاالتي :1ويمكن ايضاحو بالصورة رقم )  العمرانيو واالنظمو القوانين عمى
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 ( التجاوز عمى استعماالت االرض الحضريو1صورة رقم )
 

 ي:ب.البنى التحتيو الخاصو بالنظام الحضر 
 وسائل مثل األعمال، أو المجتمع لتشغيل الالزمة األساسية والتنظيمية المادية البنى ىي     

 والجوال الياتف، كشبكة االتصاالت ووسائل الحديدية والسكك والمطارات كالطرق المواصالت
 رافقوالم الخدمات أو. المياه وتمديدات الصحي الصرف لنظام باإلضافة والبريد والبرق واإلنترنت
 المترابطة البنيوية العناصر مجموعة أنيا عمى عام بشكل تعريفيا يمكن لالقتصاد الضرورية

 أو البمد تنمية عمى لمحكم ىام مصطمح وىو. الكاممة التنموية البنية دعم إطار لتوفير
 (p17,nfrastructure,2009المنطقة)

 : انواع النظم الحضريو 
 نظام النقل الحضري 
 الحضريو الالتصاالت نظام 

 
 :نظام النقل الحضري 

 مناطق كافة تتغذى بموجبيا التي واألوردة الشرايين بمثابة المدينة النقل في يعتبرنظام      
 انتقال من عموما المدينة تؤدييا التي الوظائف بكافة لمنيوض يمزميا بما المدينة وقطاعات

 العمل من أغراضيم قيقلتح آلخر مكان من والسكان والخدمات والسمع والبضائع المواد
 الخ...  الشخصية مصالحيم وقضاء والتعميم والترفيو والتسوق
 مدن من كثير في الحضري االستقرار أسباب أىم من ويعتبر نظام النقل الحضري      
 واالقتصادي االجتماعي المستوى عمى أساسي بدور يقوم والذي اليامة من القطاعات العالم
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 عموما العالم مدن بو مرت التي والعمراني الحضاري التطور أدى قدو  . في المدن والعمراني
ازدياد السكن العشوائي الذي  ومنيا الحضرية المشاكل من الكثير وجود إلى  السنين مر عمى

 أشكالو بكافة البيئي والتموث والضوضاء المرورية واالختناقات الشوارع ازدحام ادى الى
   الضغط عمى نظام النقل ،نتيجة الزيادة  والسمعية البصرية
 العالم في المدن أولى نشوء منذ قديمة النقل وسائل استخدام عمى المترتبة المشكالت وتعتبر
 التموث عن الناتجة البيئية واآلثار المروري االزدحام عن الناجمة باآلثار يتعمق فيما خاصة

 ( Pederson - Transportation in Cities 1980 P-1) والضوضاء
لمسكن العشوائي يؤثر عمى النقل الحضري بالمدن بسبب ازدياد عدد السكان اضافو الى  ان 

ازدياد عدد السيارات اضافو الى خروج الساكنين الى طمب ارزاقم  مما يؤدي الى تمكؤ 
النظام وانسيابيو بشكل طبيعي بسبب الضغط عمى النظام النقل في المدينو مما يسبب الى 

اضافو الى التموث البيئي نتيج ازدياد عدد المركبات في المدينو كما االختناقات المروريو 
 ( وكما ياتي :2موضح بالصورة رقم )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 ( االزدحام المروري في المدينو2صورة رقم )
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 الحضريو لالتصاالت التحتيو البنى نظام 
 اليواتف، مثل التطور المستمرة التقنيو منتجات عمى لممعمومات التحتيو البنيو تعتمد        

 المرئيو المضغوطو، االشرطة ،الحواسيب، االسطوانات(الفاكس) المصور البريد آالت
 fiber  البصريو االتصال وخطوط االصطناعيو، واالقمار المحوري، والكبل والمسموعو،

optics، التصوير،  وآالت والماسحات، االستقبال، واجيزة الدقيقو، الموجات وشبكات
 .الشبكات وتقنيات والمعمومات، الحوسبة عمميات في التقدم الى اضافة. توالطابعا

 النظم تحتوي انيا والبرمجيات، المعدات تتجاوز المعمومات لتقنية التحتيو البنية ولكن 
 الغرض عن النظر بغض ذاتيا، حد في المعمومات وىناك. والعالقات والنشاطات التطبيقيو،

 والصوره، الصوت وتسجيالت ، التجاريو او العمميو ياناتالب قواعد مثل شكميا او منيا
 االتصال ووسائط واالعراف، القوانين ايضا وىناك. اخرى وسائط او المكتبات، وارشيف

interfaces الخصوصيات وتضمن الشبكات بين التعامل تسيل التي البث وشفرات 
 عمى يعمل الذي" االنسان " كمو ذلك من وأىم. الشبكات عبر تنقل التي لممعمومات واالمان
 لتحقيق الضروري والتدريب والخدمات، التطبيقات وبناء منيا، واالستفادة المعمومات تكوين

المعموماتية لالتصاالت، وعن طريق االتصاالت التي تساعد عمى  البنية مستيدفات
ت التي استمراريو النظام الحضري لممدينو من خالل المعمومات المتبادلو في كافو المستويا

 Sangra,2001, p15 ) ).تخص المدينو 
ان السكن العشوائي تأثير سمبي عمى االتصاالت حيث يؤدي الى تحمل المعمومات  

االلكترونيو فوق الطاقو المحددة ليا مما يؤدي الى قمو السرعو في وصول المعمومات 
 بالوقت المطموب مما يؤثر عمى انسيابيو المعمومات بشكل صحيح. 

 الحضريو: البيئة  . ج

 نشعره أو اره ن شئ كل حاوياً  بنا المحيط العالم ويشمل واسع الحضرية البيئة مفيوم  
 التراكيب من سمسمة كونو مكانياً  معنا يرتبط فيو اره، ن أن نستطيع ال ما وحتى أينما كنا بو

 مجموعة عبر ينيةوالد والثقافية االجتماعية لقيمتيا استمرارية كونو(  وزمانياً ) المادية والفعاليات
 جانبين من البيئة ،تتكون أن وتطورىا، تشكيميا يعاد وقد وتتبمور تنشا التي من المتغيرات
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 الثاني الجزء تفاعمو مع من ناتج فعل كرد أو منو صادر كفعل باالنسان يتعمق أساسين،االول
 جزأين من تتكون بدورىا والتي(  environment Build ) المبنية بالبيئة والمتمثل لمبيئة

 أمااالخر (objectsلمبيئة ) الموضوعية اإلمكانات وىي الفيزياوية البيئة أحدىم يمثل أساسين
 والبيئة الفزياوية االنسان بين التفاعل لعممية الرابط االثير كونيا وتنظيميا بالفضاءات فيتمثل
 اإلنسان هغير  ما وىي مجموع (،p25 Rapoprot,1977,الحضرية) البيئة ماىية يحدد والذي
 ،( الخ... والمسكن ، العمارة) البناء يشمل بما الحضرية، والمناطق المدن في الطبيعة عن

  .التحتية والبنية المباني تجمعات المنية ذلك من البيئات وغير الزراعية، المنشآت وأيضا
ان السكن العشوائي لو تاثيرات سيئو عمى البيئو الحضري بأعتبارىا الوعاء الذي 

النظام الحضري الن كل نظام بيئة تحتضنو وان اي تأثير عمى البيئة فانيا تؤثر عمى  يحتضن
 النظام الحضري بأكممو

 
 د. االدارة الحضريو :

 واالستثمارات الموارد توزيع حيث من الحضرية المناطق في األساسية ىي الحضرية اإلدارة     
 المصالح عمى الحفاظ ىي العامة لمصمحةا وأن منتظمة بصورة المدينة داخل  الموجودة  العامة
 تمتمك أن يجب   األىداف تحقيق ان ، الحضرية اإلدارة أساس ىو التطوير وان, الفردية

 وٕامكانيات قدرات من واالستفادة الجيود وحشد الصراعات، ىذه لمتحكيم لو تسمح التي األدوات
 بمستوى االرتقاء عمى الحضرية رةاالدا مفيوم يركز    إلقامة مكوناتو بين الموجودة واإلبداع
 ذلك تحقيق إن التدىور حالة تقميل ، من الحد خالل من الرفاىية وتحقيق المدن في المجتمع
 سكان الرضاء الميام ىذه تنفيذ تستطيع حيث المدينة مجتمع مع ومتعاونو,  واعية ادارة يتطمب
 الميمة ىذه بيا المناطة  االدارة ونةومعا آحتياجاتيم  وتحديد فيم في ميم دور ليم الذين المدينة

  الذي الجيد"" أنيا عمى تعريفيا يمكن التي الحضرية باالدارة اليوم يعرف ما صمب ىو ىذا. 
 اكثر مدن الى الوصول اجل من المدن سكان تواجو التي الرئيسية المشاكل مجابية عمى يعمل
 مجموعة أنيا عمى الحضرية إدارة اايض وتعرف ، والمنافسة البقاء عمى وقدرة واستقامة عدالة

منظم من خالل ادارة  بشكل المدينة عمل تضمن التي والوظائف والميام واألنشطة األدوات من
 يمكن" وأخيرا, لسكانيا األساسية األنشطة توفر انيا النظام الحضري بصورة صحيحو حيث
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 والمعاني االفكار تطبيق ىعم القدرة من تمتمكو لما وفن عمم أنيا عمى الحضرية االدارة تعريف
 التي المعمومات من متكاممة ومجموعة ومبادئ ونظريات ميارات بوصفيا عمما تعدُ  إذ.  االدارية
 ما وىذا. االخر أحدىما يكمل النيما  والفن العمم بين الدمج أمكن وىكذا,  لتسخيرىا" فنا تتطمب
   المثمى. الحضرية االدارة تعريف من يتجسد

 
الحضري لممدينو وىو يتكون من عدة انظمو حيويو وىي النقل واالتصاالت ))ان النظام 

باعتبارة النظم الحيويو في المدينو  فيو تعمل عمى ربط اجزاء المدينو بعضيا بالبعض االخر 
والتي تعمل عمى ديمومو واستمراريو المدينو واداء كل المتطمبات بصورة حيويو وتعمل عمى 

نظام يتكون من انظمة اخرى وتعمل ىذة االنظمو ضمن بيئة تطوير المدينو حيث ان كل 
والتي يعمل النظام ضمنيا وان لكل نظام البد من مشغل وىي االدارة الحضريو , ضمن 
المنظومو الحضريو لممدينو وان السكن العشوائي الذي يحدث لعدة اسباب ذكرت سابقا وان 

سيتم الضغط عمى النظام الحضري تاثيرة عمى النظام الحضري يكون بصورة سمبيو لكونو 
 لممدينو ومما يؤي الى تمكؤ عمل النظام (( 

 
 
 
 
 
 
 
 .االستتنتاجات:6
 مما أكثر أو واحد إلى ويفتقرون حضرية منطقة يعيشون افراد مجموعة ىي" العشوائيات .1

 عمى والحصول محسنة، مياه عمى والحصول لممعيشة، كافية ومساحة دائم، إسكان: يأتي
 .مأمونة حيازة وعمى صحي رفص مرافق
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 حوليا أو تنمو  بداخميا التي لممجتمعات العمراني النسيج مع التتماشى مناطق العشوائيات .2
 .واألمتداد لمنمو الطبيعية األتجاىات مع ومتعارضة

 لمعمران المنظمة لمقوانين مخالفة  العشوائيات .3
 الزراعية األراضى عمى أنفسيمب األىالى وتشيدة بتخطيطة يقوم العشوائى األسكان .4

 غير وىى المدينة أطراف عمى األراضى ىذة تكون ما وغالبآ الدولة اراضى أو والصحراوية
 عمييا. بالبناء واليسمح لمتنظيم خاضعة وغير مخططة

 األىمية الحروب منيا، أسباب لعدة نتيجة دائمو أو مؤقتو بصفو األسكان العشوائي و اسكان .5
 بيوتيم تيدمت الذين  بالسكان األىمة المناطق لبعض تدمير عنيا ينتج يالت الدولية أو

 صالحيتو وعدم المبنى قدم أو حرائق نتيجو ذلك كان سواء أخر مأوى ألنفسيم واليجدون
 األنشائية.

 أو الدولة تممكيا أرض وفي رخيص بدون مساكنيا ُأقيمت مناطق بأنيا العشوائي السكن .6
 آخرون. يممكيا

 الى تدريجيا انتشرت  ثم االمر بادئ في المدن اطراف عمى العشوائي السكن رانتش .7
 من غيبة في المناطق ىذه نشأت وقد أيضا المدن خارج تكون وقد الداخل إلى ثم الضواحي
 . لمعمران المنظمة القوانين عن وخروجا لممدن العام التخطيط

 والتحظر الحضري التوسع الى اضافو السكاني النمو ىو العشوائي السكن ازدياد اسباب ان .8
 المخططات مواكبة عدم العمراني التوسع الى اضافة لمريف االقميمي التخطيط وغياب

 الدخل. لمحدودي والسيما اإلسكاني الطمب لواقع لممدن األساسية
     بالوضع  بطماتــــــــــــــــــــرت غالبا والتي النامية الدول معظم في المتبعة اإلسكانية السياسات .9

 والمعالجات. الحمول وضع في السياسات ىذه معظم تخفق إذ لمبمد واالقتصادي السياسي
 االنظمة ىذة وبتفاعل بعضيا مع المدينو اجزاء يربط الذي ديناميكي حضري نظام لممدينة .11

 دينةلمم والتاريخي الحضاري العمق عن يعبر بدوره وىذا,  لممدينو الحضري النظام تكون التي
 وخصوصيتو. المدينة واصالة
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 والنقل التحتيو والبنى  الحضريو االرض استعماالت من لممدينو الحضري النظام يتكون .11
 الحضريو. واالدارة الحضريو والبيئة واالتصاالت الحضري

 االرض استعمالت عمى لسكن العشوائي لو تأثير سمبي عمى النظام الحضري لممدينوا .12
 الى يؤدي مما السكان عدد وزيادة العشوائي السكن بسبب السكاني االكتظاظ الى يؤدي حيث
 مما جيدة غير مواد من مبنيو تكون التي باالبنيو واالكتظاظ لممدينو الحضري المشيد تشوة

 البناء ويكون جذريا وحميا المشكمو ىذه مع التعامل ؤيصعب البصري التموث الى ايضا يسبب
 .  العمرانيو النظمووا القوانين عمى متجاوزا

.السكن العشوائي يؤثر عمى انسيابيو النظام الحضري وعدم اداء النظام بصورة صحيحو 13
 ضمن المنظومو الحضريو لممدينو .

 
 التوصيات :

 . نشر الوعي بأىميو النظام الحضري لممدينو لما لو المساىمو الفعالو في تطور المدينو.1
عند معالجو ححالو السكن العشوائي من خالل وضع التركيز عمى الجانب االنساني  .2

 استراتيجايات لحل ىذة المشكل ومراعاة ذوي الدخل المنخفض وحقم في السكن .
 .اصدار قوانين لممحافظو عمى النسيج العمراني لممدينو وجماليتيا وىويتيا الثقافيو 3
 ىا في المستقبل ..تفعيل دور االدارة الحضريو لتالفي ىذة المشاكل وردعيا وعدم نشؤ 4
 . ايجاد سياسيات اسكاني جديدة التي تساىم في الحد من انتشار ىذة الظاىرة.5
.نشر الوعي بااىميو المحافظو عمى الجوانب الجماليو لممدينو والتقميل من انتشار ىذة الظاىرة 6
. 
 
 
 
 

المصادر
   ، العراقي التشريع في االراضي ممكيات عمى التجاوزات ابراىيم خميل ، االعسم .1
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 التخطيط مركز ، ماجستير رسالة ، بغداد لمدينة االساسي المخطط نماذج الدراسو ضمن
 .19 86، بغداد جامعة. ، واالقميمي الحضري

دراسو (  1977 -1940)  بغداد حول الصرائف سكن ظاىرة مكي، عدنان ، .البدراوي2
 ، العميا لمدراسات قميميواال الحضري التخطيط مركز ، رنية ا عم اجتماعية اقتصادية

 .1985 ، بغداد جامعة
 في الحضر فقراء ،ايواء النامية الدول في المستديمة والتنمية االسكان)، منير احمد سميمان، .3

 .1996 ، ،بيروت الجامعية الكتب دار. ، (مصر
 .2001 ، اليابان ، العالمي الموئل يوم ، البشرية لممستوطنات المتحدة االمم برنامج .4
 األمنية االنعكاسات ندوة األمنية، وانعكاساتيا العشوائية األحياء ، العمي اهلل عبد يمالنع .5

/  القاىرة المدن، إلنماء العربي المعيد/  العربية المدن منظمة والتنمية، السكان. وقضايا
 .2004 سنة مصر،

 نيةميدا دراسو الحال وواقع الالئق السكن حق بين العشوائي السكن ، طو لؤي ، حويش .6
 جامعة ، واالقميمي الحضري التخطيط معيد ، الرابع المؤتمر ، تخطيطية تحميمية ،اجتماعية

 .2005 ، بغداد
 – 1950 واالقتـصادية واالجتماعية الديموغرافيـة التحـوالت ، دمـشق ، كتاب ربداوي ,قاسم، .7

 .دمشق. 1992
 معيد ، دكتورا اطروحة ، بغداد لمدينة الحضرية االرض ادارة ، جاسم سعيد ، السعدي .8

 2003 ، بغداد جامعة ، واالقميمي الحضري. التخطيط 
مدخل إلى التخطيط الحضري : المفاىيم والنظرية والتطبيق ،  ،ثائر ، مطمق محمد عياصرة  .9

 .2015دار حامد لمنشر والتوزيع، عمان ، 
 .2010الحضرية, االرض استعماالت ، نصير عبد الرزاق حسالبصري ،ن .10

11. rastructure, Online Compact Oxford English Dictionary, nfrastructure 
,accessed January 17, 20,2009.    
12. Pederson, E.O., 1980, “Transportation in Cities”, Pergamon Press 
offices, Newyork, USA. 
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13.Sangra,Albert, Present and future use of technology in education. 
Eureopean distance education network(2001),. 

14. Rapoprot, A.: Human Aspect of Urban Form, Pergamon Press Inc 
Elmsford, NY,1977 
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Abstract 

Various methods have been used for teaching grammar at all levels. 

Teaching grammar to students who study English as a second language 

has always been a trying experience for teachers in spite of 

implementing innovative methods and techniques. The researcher 

realized the special attraction of students for any kind of material that is 

distributed in the classroom. Students showed special interest and 

engagement in the printed hand-outs rather than in books. The 

researcher decided to try using hand-outs for teaching grammar in EFL 

classrooms. 
 الخالصح 

 ٌذرطىى الذٌي الطالب إلى القىاعذ ذذرٌض إى. الوظرىٌاخ جوٍع على القىاعذ لرذرٌض هخرلفح طزق اطرخذام ذن

. الوثركزج والرقٌٍاخ األطالٍة ذٌفٍذ هي الزغن على للوذرطٍي ذجزتح دائوا كاى  اجٌثٍح كلغح اإلًجلٍشٌح اللغح

 الطالب أظهز. الصف الذراطً فً ذىسٌعها ٌرن الرً الوىاد هي ًىع ألي للطالب الخاصح األهوٍح حالثاحث دأدرك

 هٌشىراخ اطرخذام هحاولح حالثاحث خقزر. الكرة هي تذال الوطثىعح الوطثىعاخ فً والوشاركح خاصا اهرواها

 . للوزاحل الذراطٍح الرً ذذرص اللغح اإلًكلٍشٌح كلغح اجٌثٍه  القىاعذ لرذرٌض

 
1. Introduction 

 

Whatever method is used for teaching English as a second 

language in classroom situations, it is necessary to teach some basic 

grammar. Grammar is complicated and the nature of grammar appears to 

mailto:sura.abbas95@gmail.com
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be meaningless, mechanical, uninteresting and dull. Many concepts in 

grammar are complicated. The subject requires practice and drilling. 

Grammar is taught in SL classrooms either deductively or inductively. 

Yet, the methods fail to sustain the interest of learners for long. Better 

results are obtained from grammar based activities. However, activities 

need a lot of preparation, materials and competent teachers. Activities 

are also time-consuming.  

The researcher observed that young children are highly interested 

when something is distributed in the class. Sometimes, they are so 

anxious that if a paper is being distributed to student row by row, they 

wait impatiently for their turn. The moment it falls into their hands, they 

start examining it, going through details and show tremendous interest in 

it. there is psychological pleasure in something that is given to them, 

individually, to keep for themselves. It has a kind of special value 

attached to it. 

The researcher decided to take advantage of this tendency on the 

part of students to use hand-outs for teaching grammar in EFL 

classrooms. The hand-outs can contain formulas, examples, exercises or 

all these. To sustain the interest and keep the key ideas in the bag until 

the opportune moment, planned a series of hand-outs that are to be 

distributed one after another, at critical junctures during the course of the 

session.  The researcher prepared a programme for teaching adjectives 

and their kinds to intermediate school students. 

 

1.2. Background 

Teaching and learning of grammar pose various challenges for both 

teachers and learners in general and second language learners in 

particular. Teachers and researchers have experimented with a large 

number of innovative techniques for teaching grammar in EFL 

classrooms. Some have met with a great degree of success. Yet, no 

definite and specific method has yet been discovered that not only 

succeeds in enabling learners to acquire all the rules of English grammar 

and yet keep them engaged with retained interest. Different methods are 

successful with different age groups and the success depends largely on 

learner involvement, motivation and teaching techniques. The researcher 

realized the keen interest that intermediate-school children have in hand-
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outs that are distributed in the classroom. The researcher observed the 

following behaviour patterns in several intermediate  school students a 

pilot study conducted in order to confirm the notion.  

 Students are curious to know what the hand-outs might contain. 

 Students get a special satisfaction when they get something from 

the teacher in printed form. 

 Intermediate school children attach special value to what teachers 

give them and they cherish the hand-outs carefully, keep them 

safely and neatly for long periods. 

 Students carry a notion that what the teacher gives them in printed 

form is the best, correct, standard and most valuable. 

 Students read the content in hand-outs carefully, without missing 

any details. If the same content exists in the text-book, they most 

likely ignore it. 

 Students seem to have a fear about so much matter contained in a 

text-book. They feel that they will not be able to manage it. If 

content is presented to them in small amounts in the form of hand-

outs, like small doses, they are more receptive. 

 Intermediate-school students enjoy solving assignments, especially 

home assignments printed on hand-outs, however, they are 

reluctant to part with the hand-outs and submit them for 

correction.  

 If hand-outs are distributed regularly, many students file them and 

preserve them systematically. 

 If hand-outs are given too frequently, students lose interest in 

them. There has to be sufficient gap between grammar lessons 

using hand-outs.  

The results of the pilot study that included interaction with teachers and 

students and minute observations assured the researcher that there was a 

possibility of taking advantage of this tendency of learners of English as 

a second language to teach grammar by using hand-outs. 

 

1.3 Hand-outs  

Hand-outs are printed papers used as teaching material in classrooms. 

Hand-outs are used by teachers for several purposes: 
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 Some hand-outs contain a brief outline or points to be covered 

during a teaching session so that learners can be mentally prepared 

and aware about what they are going to be taught. 

 Some hand-outs contain instructions for following a step-by step- 

procedure that each student has to follow. 

 Hand-outs contain brief notes of topics covered in the classroom, 

so that there is no need for students to take down notes.  

 Hand-outs that contain questions or exercises are used for the 

purpose of evaluation. 

 Hand-outs can contain a judicial combination of all things 

mentioned above and suited and adapted for teaching or testing. 

 The hand-outs can contain different kinds of tasks identified by 

Willis (1996) like listing, fact-finding, comparing, matching, 

finding differences and similarities and creative tasks.  

 

1.4 Advantages of using hand-outs 

 Students get time to concentrate on the lecture when they are not 

required to write down anything. 

 All students share the same content. 

 The information in hand-outs is brief. 

 They are not very expensive and can be prepared easily by 

teachers. 

 Any number of copies can be obtained.  

 Once hand-outs are prepared for a particular topic, they can be 

used repeatedly. 

 They are time-saving. 

 Students can work independently. 

 They are especially useful when the teacher does not want to 

reveal all details at a time. A new hand-out can be presented after 

the first step is completed. 

 Hand-outs can be tailor-made to suit the purpose. 

 

1.5 Teaching English grammar in EFL classrooms 

Researchers and language experts are not yet sure whether grammar for 

its own sake should be taught in EFL classrooms. Students look upon 
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“grammar instruction as a necessary evil at best, and an avoidable burden 

at worst.” (Al-Mekhlafi et al). The Communicative and humanistic 

approaches do not believe in teaching rules of grammar. They focus on 

form and meaning. Krashen ( 1983) argues that grammar teaches us 

about language and not the language. Generally, the inductive or 

deductive method is used to teach grammar. In the inductive method, the 

rule is provided followed by examples. In the deductive method, it is the 

other way round. Examples are given and rules are deduced from the 

examples. The researcher observed that these methods involve learners 

in the rules to such an extent that they fail to keep track of the meaning 

being conveyed through a particular sentence structure.  Grammar can be 

taught by combining the deductive and deductive methods in addition to 

presenting grammar items through literary pieces and drawing the 

attention of learners towards them. This can be done with the help of 

hand-outs.  

Attempts have been made to teach grammar through games, simulations 

and activities. These methods have proved to be more successful than 

teaching grammar rules or focussing only on examples.  

 

2.1. Review of Related Literature 

According to Janis Milkits, hand-outs are a very useful tool that 

enhance the learning process. He differentiates between hand-outs and 

lecture notes and states that “This variance allows a professor to adjust 

the hand-outs to fit the need of the class and the expected student effort. 

The professor must evaluate the costs and benefits to student 

development before deciding whether to provide hand-outs and, if so, the 

form of hand-outs to be used.” In their article related to the effect of 

varying the detail in classroom hand-outs, written as a response to 

previous research by Boreham, N., Lilley, J., & Morgan, C., showed an 

increase in performance by students who received outlines for a class 

rather than no hand-outs at all. The researchers concluded that a 

moderate amount of material in the hand-outs is optimal.  

Caris, T., Harris, G., Hendricson, W., & Russell, describe the results of 

an experiment conducted with medical students. The experiment 

contained three randomly assigned groups of students differentiated by 

the types of classroom hand-outs. The three types of hand-outs included 
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full lecture notes, detailed notes with diagrams, and a class outline. The 

findings showed that students preferred the full lecture notes but actually 

performed better when given an outline format. 

Fjortoft N. studied the factors that contributed to student class 

attendance. Among other factors, the study found that partial hand-outs 

motivated students to attend class. Additionally, full lecture notes were a 

major factor that contributed to student absences. 

Titsworth B evaluated the quality of student notes in a variety of 

situations. The results show that students who are given organizational 

cues participate in classes that develop ideas rather than rushing through 

several topics generally prepared notes that were more thorough and 

accurate than their counterparts. The study emphasized how instructor 

classroom techniques can impact student note-taking. 

In an article titled “Why Hand-outs?” by an unknown writer, the 

reasons for using hand-outs are exhaustively listed. The writer mentions 

the following important benefits of hand-outs that are useful in the 

current study: 

According to the writer, Hand-outs can accomplish three purposes: 

 All students share the same basic background on which you 

intended to build new, related, or more complex content.  

 Hand-outs can be used to save time, containing content you don’t 

have to present, and that leaves time for students to ask questions 

or for you to explore how well they understand. 

 Hand-outs can relieve some of the tension students often feel 

when presented with large amounts of new information. With 

some of the key ideas, terms, equations, graphs, whatever on the 

hand-out, students don’t have to get everything in their notes. 

 

2.2. Significance of the study (value) 

There is a need to develop several methods and techniques for teaching 

grammar that forms an important part of the syllabus in EFL classrooms.  

Techniques have been developed that include activities to retain the 

interest of learners and ensure their active participation. The ABL ( 

Activity Based Learning) method is interesting but expensive and time 

consuming. Competent teachers are necessary to manage ABL 
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programmes. A similar difficulty is involved in teaching with the help of 

technology.  

Using hand-outs is different from the traditional method. It captures the 

interest of students, sustains their motivation and keeps them engaged 

and involved actively. A vast and complicated subject like grammar can 

be delivered in small and digestible doses that do not hamper the spirit of 

learners who already have a fear regarding the English language. 

Previous studies in using hand-outs in the classroom show that most 

hand-outs contain notes or instructions.  

Hand-outs in English classes are chiefly used as work sheets contain 

exercises for practice. The researcher did not come across any instance 

of hand-outs used in classrooms for teaching grammatical concepts in 

intermediate-school. Hence, this study has a valuable place in the 

pedagogy of English. 

 

3.1 Research problem 

To develop a teaching programme for teaching types of adjectives in 

intermediate school by using hand-outs. 

3.2. Aims and objectives 

 To prepare sufficient number of hand-outs for teaching types of 

adjectives. 

 To prepare practice sheets for types of adjectives. 

 To plan a lesson for teaching types of adjectives to EFL learners. 

 To implement the plan and study its effectiveness. 

3.3 Limitations 

 The study is limited to intermediate school students. 

 The plan is meant only for a selected unit of grammar. 

 The study includes only EFL learners. 

 

3.4 Hypothesis 

There is significant difference between means of scores of Group-A and 

Group-B. 

3.5. Null- Hypothesis 

There is no significant difference in the mean of scores of Group-A and 

Group-B.  
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3.6. Research Method 

The first part of the study consisted of an informal pilot study conducted 

in order to understand the attitude of teachers and students towards hand-

outs, the extent to which teachers used hand-outs in the classrooms and 

the purposes for which they were used. The researcher also inquired 

about what methods were used by teachers of intermediate school to 

teach grammar. A couple of visits to the school were enough for the 

researcher to gather the necessary information that served as a basis for 

proceeding with the research and formed the basis of the programme.  

The researcher used the experimental method to ensure reliable results of 

implementation of the new method for teaching grammatical concepts to 

intermediate-school students of EFL.  

 

3.7 Population 

Intermediate  school students studying English as a foreign language 

3.8. Sample 

The sample consisted of 16 students from  private intermediate school  

class II. They all had knowledge of nouns and adjectives. They were able 

to identify adjectives or supply appropriate adjectives in sentences. 

 

Implementation of the programme 
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Hand-out number 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name of the student…………………………………………………………….Roll no…………… 
Date: 

 

Look at the following examples: 
 

1. Happy girls – State of mind 
2. Wooden furniture - material 
3. Loud voice – sound quality 
4. Big house - Size 
5. Red balloon - ………………. 
6. Old woman - age 
7. Beautiful garden - quality 
8. Long way - distance 
9. Tall mountains - ………………. 
10. Complex problem – nature of problem 
a. What kind of information does the word ‘red’ give you about 

the balloon? 
b. What kind of information does the word ‘tall’ give you about 

the balloon? 
All the above adjectives tell you about some kind of QUALITY of the 

noun. 
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Hand-out number -2 

 

 

 

 

 

 

 

Name of the 
student…………………………………………………………….Roll 
no…………… 
Date: 
 
Look at the following examples: 

1. Ten students 
2. Many children 
3. Little water 
4. Few people 
5. Some ideas 

All the above adjectives tell you about the quantity or 
number of nouns. They are called Adjectives of Quantity.  
 

Adjectives of quality Adjectives of quantity 
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3.9.  Research design 

The two-group post-test design was used in the study. The students were 

divided into 2 groups, consisting of 8 students each. The first group was 

taught adjectives of quality and quantity by using traditional method. 

The second group was taught by using hand-outs. 
 

Group-A Group-B Post -test 

Conventional method Method using hand-outs Post-test 

 

3.7. Data collection and analysis 
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After the teaching sessions, two practice sessions were conducted in both 

the groups. A short test was administered to both groups and the scores 

of performance of students in both the groups were compared using 

ANOVA test.  

 

4.1. Analysis of data 

Group-A was taught types of adjectives by using conventional method. A 

test was conducted after two practice sessions and the scores of the test 

were tabulated as follows: 
Sr. No. Scores 

1 3 

2 4 

3 5 

4 5 

5 6 

6 6 

7 7 

8 8 

 

 

 

Group – B was taught by using hand-outs for teaching types of adjectives. The scores 

of the students in the test were as follows: 

Sr. No. Scores 

1 9 

2 6 

3 7 

4 7 

5 6 

6 8 

7 8 

8 9 

 

∑ X1 = 44 



عشر ــمية محكــمة ... العــدد الخامسأشـراقـات تنمــوية ... مجـلة عل  
 

 

 

636 

 

∑ X1
2

 =  260 

∑ X2 = 60 

∑ X2
2

 =  460 

Where X1 are the scores of Group-A and X2 are the scores of Group – B.  

Mean of Group-A is 5.5 

Mean of Group-B is 7.5 

Grand Mean = 6.5 

Grand total of all 16 scores = 104 

F = 8 

The value of F at 0.05 level of significance is 4.60 

F ˃ 4.60 

Hence, the mean difference is significant at 0.05 level of significance.  

Therefore the null hypothesis is rejected. 

The research hypothesis is accepted.  

Observations 

Significant difference is observed in the scores of students in 

experimental group and control group. This shows that using hand-outs 

for teaching selected units of grammar and making concepts clear. There 

is improvement in the performance level of the two groups A and B. 

 

5.1. Conclusions 

The students showed great enthusiasm during the sessions. They 

treasured the hand-outs given to them and arranged then carefully date-

wise. The test-scores of the experimental group were much higher than 

those of the control group. This shows that grammatical concepts can be 

taught in an interesting way by using hand-outs in the classroom for EFL 

students.  
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However, all grammatical units cannot be taught by using hand-outs. 

Hand-outs are more useful for providing exercises for practice.  

The teachers were in favour of the programme particularly because they 

could adapt the printed material to suit the level of the students. Printed 

content in text books is the same for all students studying for the same 

board examination. However, some EFL students are very weak in 

English grammar and far behind their class. At such times, teachers are 

required to design their own content starting from scratch and bringing 

the students up to the standard level gradually. For this kind of project, 

hand-outs prepared by teachers are very handy.  

Hand-outs cannot be used in lower classes as small children fail to 

realize their importance and are likely to tear them, crumple them or 

misplace them. Hand-outs can be used in higher classes but in a limited 

way. The use of hand-outs is most successful in case of intermediate-

school students.  

 

5.2 Suggestions: 

There is a need to identify those units of English grammar that can be 

taught by using hand-outs in EFL classrooms. Pair activities can also be 

prepared by using specially prepared hand-outs. Once in a while, 

teachers can ask students to prepare hand-outs. This can be a group 

activity. In order to prepare hand-outs, students will try to understand the 

concepts in a better way. The class can be divided into groups and each 

group can be assigned the task of preparing hand-outs for a particular 

unit of grammar. The hand-outs prepared by each group can be shared by 

the whole class. 

 

5.6 Recommendations 

 Similar experiment can be carried out for other units of grammar. 

 Besides grammar, one can teach literary concepts like figures of 

speech by using hand-outs. 
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 اٌثٕبئ١بد اٌضذ٠خ فٟ اٌشؼش اٌؼشثٟ اٌمذ٠ُ 

 )ػٕزشح ثٓ شذاد ّٔٛرجب (

 

 

 

 

 

 ا .َ ٔٛس خبٌذ ِحٟ اٌذ٠ٓ

 اٌجبِؼخ اٌّضزٕصش٠خ /   و١ٍخ اٌزشث١خ / لضُ ػٍَٛ اٌمشاْ
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 جٌّمذِس

, ٠ٕٚؿٟ جٌظحٌك١ٓ , ٠ٚشفن جٌّغطؼوف١ٓ , ٠ٚؼن  جٌكّذ هلل جٌزٞ ٠إِٓ جٌخحتف١ٓ
جٌّغطىرش٠ٓ ٠ٍٚٙه ٍِٛوًح ٠ٚغطخٍف لًِٛح جخش٠ٓ .... ٚجٌظالز ٚجٌغالَ هٍٝ خ١ش جالٔحَ 

 ِٚظرحـ ٔٛس جٌلالَ .

 .. ٚذوذ.

فٍوً ِٓ أعرحخ ضظحس٠ف جٌمذس ِح لحدٟٔ ٌوٕح٠طٟ ذٙزٖ جٌذسجعس جٌطٟ ٠ٕطؽ هٕٙح ِغطٜٛ      
 جوٍٙح فٟ وحفس ١ِحد٠ٓ جالدخ .جٌٍغس ٚجٌرالغس فأضص 

ٚضشضرؾ جٌػٕحت١س جٌؼذ٠س جسضرحؿًح رج طٍس ذحٔفوحالش جٌشحهش ٚجقحع١غٗ جٌطٟ ٠ٕطؽ هٕٙح     
ضؼحسخ جٌىٍّحش ٚضضجقّٙح ِٓ قضْ ٚفشـ , ِٚٛش ٚق١حز , ٚلٛز ٚػوف ... جٌخ ِٓ 

 جٌػٕحت١حش جٌؼذ٠س جٌطٟ جٔطؿطٙح ٌشوش جٌوشذٟ جٌمذ٠ُ هٍٝ ٚؾٗ جٌخظٛص .

ذذ ِٓ جإلشحسز جْ ٘زٖ جٌػٕحت١س , ال ٠ّىٓ جْ ضٕطؽ ضؼحد ذ١ٓ وٍّط١ٓ دْٚ جْ ٔؿذ هاللس ٚال   
ذ١ٓ جٌّشعً ٚجٌّغطمرً فٟ ضٛجٌٟ ٘زٖ جٌػٕحت١س , فحٌشحهش جٌّشعً جٌرحظ ٌٙزٖ جٌػٕحت١س ذأغرحش 

 قؼٛس٘ح فٟ جٌر١ص جٌٛجقذ ف١غطمرٍٙح جٌّطٍمٟ ١ٌلٙش ِح ذٙح ِٓ ؾّح١ٌحش .

ش جٌوشذٟ لرً جإلعالَ ٌُ ٠ىٓ ذحٌؿذ٠ش غ١ش جٟٔ عشش خٍف سود ٌٚوً جخط١حسٞ ٌٍشو    
جٌوٍّحء ٚجٌرحقػ١ٓ فٟ ٘زج ج١ٌّذجْ . جال جٕٟٔ جخطظظص ِٕٗ ذحٌؿذز جقذ شوشجء جٌّوٍمحش , 

لرً جٌٙؿشز ٚ  66ٚجٌفشٚع١س جال ٚ٘ٛ " هٕطشز ذٓ شذجد جٌّطٛفٝ ف١ّٓ رجم ط١طُٙ ذحٌشؿحهس 
هش جٌفز جٌفحسط جٌّمذجَ , فوٕذ روشٖ ٠زوش قرٗ ٌوٍرٗ , ١ٌٍّالد " ٌٕٚح ٚلفٗ ِن ٘زج جٌشح 200

جٌّوٍمحش فوٕطشز ٚ٘زٖ جٚي ذزٚس جٌػٕحت١حش جٌؼذ٠س جٌطٟ لحدضٕٟ الخطرحسٖ ِٓ ذ١ٓ جٌشوشجء 
)روش( ٚهرٍٗ )جٔػٝ( , ٚوالّ٘ح ػذجْ ٌُ ٠ٍطم١ح فزجن جٌؼذ وحْ عررٗ ضو١١ش لِٛٗ ٌٗ ذغٛجد 

 ٌٛطٛي ج١ٌٙح .ٌٛٔٗ ٚخغٗ ٔغرٗ ؾوال ذ١ّٕٙح قحؾضًج فٟ ج

ِٚح جفحد والّ٘ح جْ هرٍس ط١شش ذكرٙح ٌوٕطشز رجن جٌرـً جٌّغحِش جٌزٞ جصدجْ ذأؾًّ     
جٌظفحش ٚجسفوٙح ٟٚ٘ سلص شوشٖ ٚهحؿفطٗ , وّح ٚوحٔص عرد ضٍه جٌّشجسز ٚجٌٍٛهس جٌطٟ 

 ( .3أغشش فٟ ٔفغٗ ٚشوشٖ )

٠ؿحص , ٌغرمٗ ٚجلطؼص ؿر١وس ٘زج جٌركع جْ ٠ىْٛ هٍٝ خّغس فظٛي , ٚهّذش جال    
 ذحٌذسجعحش جٌطٟ ٚلفص ه١ٍس ذروغ ؾضت١حضٗ .

ٚجهطّذش فٟ ضمغ١ّٟ ٌٍفظٛي هٍٝ ِح جعطٕرـطٗ ِٓ دسجعحش جٌوٍّحء ٚجٌفالعفس ٌٙز٠ٓ      
جٌّظـٍك١ٓ , فمذ جشطٍّص هٕح٠ٚٓ جٌّرحقع فٟ دسجعس جٌػٕحت١حش جٌؼذ٠س ٌشٛج٘ذ ِٓ جٌشوش 

ِٓ جٌشٛج٘ذ جٌّؿشدز جٌخحطس ٌشوش هٕطشٖ  جٌوشذٟ لرً جإلعالَ ذوٕح٠ٚٓ ِٛػٛه١س ِغطٕرـس
 ذٓ شذجد .

 

 ٠9ٕلش : د٠ٛجْ هٕطشز : ( 3)
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 فرذءًج ذحٌفظً جألٚي : )جٌػٕحت١حش جٌّؼحدز جٌٕٛه١س( ٚلغّطٗ هٍٝ ِركػ١ٓ :

 جألذ١غ (. –جٌػٕحت١س جٌّطؼحدز هٍٝ ِغطٜٛ جألٌٛجْ )جألعٛد  /جٌّركع جألٚي  -

 جٌّش١د ( –ِغطٜٛ طفحش جٌؿٕظ ) جٌش١د جٌػٕحت١س جٌّطؼحدز هٍٝ  /جٌّركع جٌػحٟٔ  -

جفشدش ٌذسجعطٗ )جٌػٕحت١س جٌّطؼحدز هٍٝ ِغطٜٛ جٌى١ف١س( , ٚلغّطٗ هٍٝ  /ٚجٌفظً جٌػحٟٔ 

 ِركػ١ٓ :

 غٕحت١س جٌغٍد ٚجال٠ؿحخ )ذحٌٕفٟ(  /جٌّركع جألٚي  -

 جٌغفٗ ( –غٕحت١س جالٔفوحي ٚجٌٙذٚء )جٌكٍُ  /جٌّركع جٌػحٟٔ  -

عطٗ )جٌػٕحت١س جٌّطؼحدز هٍٝ ِغطٜٛ جٌى١ّس( ٚلغّطٗ هٍٝ جفشدش ٌذسج /ٚجٌفظً جٌػحٌع 

 ِركػ١ٓ :

 غٕحت١س ذمحء جٌضِٓ ٚر٘حذٗ /جٌّركع جألٚي  -

 غٕحت١س ذمحء جٌّىحْ ٚر٘حذٗ /جٌّركع جٌػحٟٔ  -

جفشدش ٌذسجعطٗ جٌّطؼحدز هٍٝ ِغطٜٛ )جٌٛؾٛد ٚجٌوذَ( ٚلغّطٗ هٍٝ  /ٚجٌفظً جٌشجذن 

 غالظ ِرحقع :

 جٌك١حز –ّٛش غٕحت١س جٌ /جٌّركع جألٚي  -

 جٌغذس  –غٕحت١س جٌٛفحء  /جٌّركع جٌػحٟٔ  -

 ٚذوذ ...

ال ألٛي جٕٟٔ ذٍغص جٌىّحي ف١ّح وطرص غ١ش جٕٟٔ دٌٛش ذذٌٛٞ فرزٌص ؾٙذٞ أللذِٗ      

 ذطٛجػن ٌوٍٗ ٠ٕحي جٌشػح ٚجٌمرٛي , ٚجهلل جعحي جْ ٠ىْٛ خحٌظًح ٌٛؾٙٗ ضوحٌٝ .
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Conclusion 

There are some consequences synopsized out of this research such as: 

l- In the universe everything has an opposite side in otherwise, the two opposite things encounter to 

produce the controversial feelings and sensations of the psychological state of the poet throughout 

his way of life 

 2- Exuberance of opposite sides Anta's poetry has excessively as a result to the inconsistent 

psychological state of the poet which is either the effect of passion ore war ones 

  3- The poet has a sympathetic relation with colors, particularly white and black one He mentioned 

the black color in various states such as the sadness ,death, the corbie and the night The most 

important is his black skin that created color complex. The later is ornamented with whiter color as 

well as he extended the use of equivalent to himself especially white color the equivalent to his 

chastity and sublimity of morals similar he also compared the white color youth and old age .This has 

mutual relation by poetic lines 

  4- Exuberant use of the opposites due to the inconsistent psychological like worry strangeness and 

his refuse to the bitter reality In the same sense the refusal of his tribe made the word Yes un 

familiar 

   5- tra's poetry is distinguished by quietness and emotion He is either criticizes his an efficient 

reality and suffer or submits to the fact 6 Submission to his tribe, they give him black denial and 

disobedience. 

  7-The sufficient ability of the poet in various social aspects enables him to write about the contrasts 

such as weakness and strong good and bad the truth and lying, love and hate, wisdom and arrogance 

et 

 8- he duality of time and place represented an important things therefore the time is like the speed 

of sword and the sequence of the day and the night respectively the place had a reasonable effect 

ion in poetic writing and didn't have an exuberant luck except the lighting sides, as well as his 

isolation a depression to win his beloved had the bad effect due to he was one of 

 9- The esteem and power duality has the enough chance the horsemanship poets in the pre-lslamic 

(pagan century and the 

 10- The duality of life and death denoted the existed authority continuance is to the strongest 

dogma obedience in 

11- The exuberance of the religious values between atheism and the Antra's poetry. 

 12 - The most fascinating representation of the opposite duality is the consideration and mental 

contemplation between the obvious word meaning and its hidden opposite power This is the cannot 

be comprehended unless sufficient concentration is given to them This is called antithesis Finally 

thanks for Allah who gives us the numerous vir ues and our greetings and respect for Mohanimed 

(peace be upon him) our savior and leade 
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 ٍِخص اٌجحث

ْ , ٌمذ وحٔص ِغأٌس جٌطؼحد أدجز جٌطور١ش ٌذٜ جٌشحهش جٌوشذٟ ِٕز جٌوظش جٌؿحٍٟ٘ ٚقطٝ جال

ٚوً ِح فٟ جٌٛؾٛد ٌٗ ػذ ٚٔم١غ ٌٗ ٠طظحسهحْ ١ٌٕطؿحْ ضٍه جالقحع١ظ ٚجٌّشحهش 

جٌّطؼحسذس هٓ جٌكحٌس جٌٕفغ١س جٌطٟ ٠ّش ذٙح جٌشحهش هٓ ؿش٠ك سقٍطٗ جٌشوش٠س ِٚح ضكٍّٗ 

 .ِٓ ِغحسجش ِطوذدز فٟ ق١حضٗ ضٕطؽ هٕٙح جألفىحس جٌّطؼحدز 

شحؿة ٘زج جٌّفَٙٛ ق١ع ٠ىْٛ جٌّذ ٚلرً جْ ٔخٛع فٟ جغٛجس ٘زٖ جٌذسجعس ٔمف هٕذ     

 ٚجٌؿضس فٟ ِىحْ ٚجقذ , ف١طشوحْ خٍفّٙح جقذ جٌّو١١ٕٓ ١ٌلٙشج جٌظٛسز جٌّطؼحدز ٌألخشٜ.

ٌٚٛ ضطروٕح ِفَٙٛ جٌطؼحد جٌٍغٛٞ ٘ٛ )وً شٟء ػحد ش١ثًح ١ٌغٍرٗ , ٚجٌغٛجد ػذ جٌر١حع     

ؾحء ٘زج ر٘د رجن ,  ٚجٌّٛش ػذ جٌك١حز , ضمٛي ٘زج ػذٖ ٚػذ٠ذٖ , ج١ًٌٍ ٚجٌٕٙحس , ٚجرج

(86)ِش٠ُ :  ٠ٚىْٛٔٛ ه١ٍُٙ ػذًج  لحي ضوحٌٝ 
(3)

. ٚ٘ٛ ِٓ ػذ جٌشٟء أٞ جخاللٗ  
(6)

  .

ٚجٌّطؼحدجْ جٌٍزجْ ال ٠ؿطّوحْ وح١ًٌٍ ٚجٌٕٙحس 
(1 )

. ِٚفَٙٛ جٌطؼحد ٠وٕٟ : )جْ ضىْٛ جٌٍفلس 

ِكطٍّس ٌّو١١ٕٓ جٚ جوػش ( 
(4 )

 جٌش١ثحْمحي : ). ٚأٚسد جٌشجغد جالطفٙحٟٔ ِفَٙٛ جٌطؼحد ف

جٌٍزجْ ضكص ؾٕظ ٚجقذ , ٠ٕٚحفٟ وً ٚجقذ ِّٕٙح جالخش فٟ جٚطحفٗ جٌخحطس , ٚذ١ّٕٙح جذوذ 

جٌروذ وحٌغٛجد ٚجٌر١حع ٚجٌشش ٚجٌخ١ش , ٚجٌؼذ ٘ٛ جقذ جٌّطمحذالش فحْ جٌّطمحذ١ٍٓ ّ٘ح 

ذ ٌزجش وً ٚجقذ لرحٌس جالخش , ٚال ٠ؿطّوحْ فٟ شٟء ٚجقذ فٟ ٚلص ٚجقجٌّخطٍفحْ ج جٌش١ثحْ

ٚرٌه أسذوس أش١حء جٌؼذجْ وحٌر١حع ٚجٌغٛجد , ٚجٌّطٕحلؼحْ وحٌؼوف ٚجٌٕظف , ٚجٌٛؾٛد 

, ٚجٌوذَ وحٌرظش ٚجٌوّٝ ٚجٌّٛؾرس ٚجٌغحٌرس فٟ جالخرحس ٔكٛ وً جٔغحْ ٕ٘ٙح , ١ٌٚظ وً 

جٔغحْ ٕ٘ٙح (
(4 )

٘ـ ( ِفَٙٛ جٌطؼحد جر ٠مٛي : )٘ٛ جْ ٠ؿطّن  832. ٚخحٌف جٌؿشؾحٟٔ )ش

ِشجهحز جٌطمحذً , فال ٠ؿٟء ذحعُ ِن فوً , ٚال ذفوً ِن جعُ , ومٌٛٗ  ذ١ٓ جٌّطؼحد٠ٓ ِن

ضوحٌٝ : 
 

( 86)جٌطٛذس :  ف١ٍؼكىٛج ل١ٍاًل ١ٌٚرىٛج 
(2 )

. 

٠ٚزوش ِفًِٙٛح جخش ٌٍطؼحد ذأٔٗ )ط١غطحْ ٚؾٛد٠طحْ ٠طوحلرحْ فٟ ِٛػن ٚجقذ ٠غطك١ً      

جؾطّحهّٙح , وحٌغٛجد ٚجٌر١حع( 
(7  )

. 

 . 6/246, ٠ٕٚلش : ٌغحْ جٌوشخ , ِحدز )ػذد( :  7/2( :جٌو١ٓ , ِحدز )ػذد (3)

  371 /3, ٚؾّٙشز جٌٍغس :  347 /8ِحدز )ػذد( ن  جألهلُ: ٠ٕلش جٌّكىُ ٚجٌّك١ؾ  (6)

 312جٌّظرحـ ج١ٌّٕش:  (1)

 607جٌٍغس :  فمٗجٌظحقرٟ فٟ  (4)

 . 692ِحدز )ػذ( :  جٌمشجْ,جٌّفشدجش فٟ غش٠د  (4)

 86جٌطٛذس :  (2)

 663, ٚجٌطٛف١ك هٍٝ ِّٙحش جٌطوحس٠ف :  71ال١ٔمس ٚجٌطوش٠فحش جٌذل١مس : , ٠ٕٚلش : جٌكذٚد ج 331َ . ْ : (7)
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٘ـ( ٠مٛي : )ٚجٌطؼحد ٘ٛ ضّحٔن  3094غُ جخز ِٕكٝ جخش هٕذ جذٟ جٌرمحء جٌىفٛٞ )ش       

ِش٠ٓ جٌوشػ١ٓ ٌزجضّٙح فٟ ِكً ٚجقذ ِٓ ؾٙس ٚجقذز ,ٚشرٗ جٌطؼحد : ٘ٛ جْ ٠طظف جقذ جال

(  ذأقذ جٌؼذ٠ٓ ٚجألخش ذح٢خش
(3)

جٌىطد ِٚوحؾُ جٌٍغس  دفحشذ٠ع هٓ جٌؼذ ذ١ٓ . ٚجٌك 

ذ ف١ٗ ٠وٕٟ جٌطٕحفظ ٠غٓ جألش١حء ٌطوـٟ القذّ٘ح جٌغٍرٗ هٍٝ جألخشٜ , ٚال ٠ّىٓ ٚجعن الق

القذّ٘ح جْ ضؿطّوحْ فٟ شٟء ٚجقذ ٚال فٟ ٚلص ٚجقذ هٍٝ جٌشغُ ِٓ ٚؾٛد ششؽ جٌطمحذً 

 ٓ ؾٙس ٚجقذز.فٟ جؾطّحهّٙح فٟ جٌىالَ ١ٌٚظ فٟ ضأد٠طٗ جألفوحي ِ

جال جٕٔح ٔمف هٕذ ِفَٙٛ جٌؿشؾحٟٔ جٌزٞ ششؽ جٌطمحذً فٟ جؾطّحهّٙح فٟ جٌىالَ ١ٌٚظ       

 س جألفوحي ِٓ ؾٙس ٚجقذز .فٟ ضأد٠

ٌٚٛ ضطروٕح ِفَٙٛ جٌػٕحت١س جٌؼذ٠س هٕذ جٌفالعفس ٔؿذُ٘ ٠مفْٛ هٍٝ شوحخ ٘حض١ٓ جٌىٍّط١ٓ      

حْ رج شم١ٓ . ٚجٌػٕحت١س ٟ٘ جٌمٛي ذضٚؾ١س جٌّرحدب فحٌػٕحت١س ضوٕٟ : )جٌػٕحتٟ ِٓ جألش١حء ِح و

جٌّفغشز ٌٍىْٛ , وػٕحت١س جالػذجد ٚضوحلرٙح ... ( 
(6)

 . 

ٚفظٍٛج جٌمٛي فٟ جٌؼذ ٚٚػوٛج ٌٗ ششٚؿًح وٟ ٠ّىٓ جٌم١حط ه١ٍٗ ٚذخالفٗ ال ٠وذٚٔٗ      

ػذ جٌر١حع , ػذًج ٠مٌْٛٛ : ) جٌطؼحد جٌطرح٠ٓ ٚجٌطمحذً جٌطحَ , ٚػذ جٌشٟء خالفٗ , فحٌغٛجد 

جٌّٛش ػذ جٌك١حز , ٚج١ًٌٍ ػذ جٌٕٙحس , جرج ؾحء ٘زج ر٘د رجن , ٌزٌه ل١ً جْ جٌؼذ٠ٓ ال 

٠ؿطّوحْ فٟ شٟء ٚجقذ ِٓ ؾٙس ٚجقذز , ٌىٓ ٠شضفوحْ , ِٚٓ ششؽ جٌؼذ٠ٓ جْ ٠ىٛٔح ِٓ 

ٚجٌغٛجد فحّٔٙح ٠ؿطّوحْ فٟ ج١ٌٍٔٛس , ٚجرج وحْ جٌٕٛهحْ جٌّطوحدالْ ال ؾٕظ ٚجقذ وحٌر١حع 

ٍفحْ جال فٟ طفس ٚجقذز ِٛؾٛدز فٟ جقذّ٘ح ِوذِٚس فٟ جالخش وحْ جٌطؼحد ذ١ّٕٙح ضحًِح ٠خط

... ٚجٌمؼ١طحْ جٌّطؼحدضحْ ّ٘ح جٌى١ٍطحْ جٌّخطٍفطحْ فٟ جٌى١ف١س )جهٕٟ جال٠ؿحخ ٚجٌغٍد( ِػً 

ِطؼحدض١ٓ الّٔٙح ال ّٔح ع١ّطح جلٌٕٛح )وً جٔغحْ وحضد( )ٚال ٚجقذ ِٓ جٌٕحط ذىحضد( ٚ

, ٌٚىٓ لذ ضىزذحْ ِوًح , ٚوزٌه جٌكذجْ جٌٍزجْ ال ٠خطٍفحْ جال ِٓ ؾٙس جٌىُ فحْ ضظذلحْ ِوًح 

جال جرج وحٔح ِطغحٚٞ جٌروذ هٓ قذ جالهطذجي , وحٌظٛش جٌؼو١ف , جقذّ٘ح ال ٠ؼحد جالخش 

ٚجٌظٛش جٌمٛٞ , فحّٔٙح ِطؼحدجْ الْ ذوذّ٘ح هٓ جٌكذ جألٚعؾ ٚجقذ (
(1)

ٚٚػوٛج ٌٍطؼحد  

جٌكحٌط١ٓ جرج ضطحٌطح جٚ جؾطّوطح ِوًح فٟ ٔفظ جٌّذسن وحْ شوٛس ذّٙح جضُ  لحًٔٛٔح ٚجقذًج جر )جْ

ٚأٚػف , ٚ٘زج ال ٠ظذق هٍٝ جالقغحعحش ٚجالدسجوحش ٚجٌظٛس جٌوم١ٍس فكغد , ذً 

٠ظذق هٍٝ ؾ١ّن قحالش جٌشوٛس , وحٌٍزز ٚجالٌُ ٚجٌشجقس , فحٌكحالش جٌٕفغ١س جٌّطؼحدز 

( ٠ٛػف ذوؼٙح ذوؼًح ٚذؼذ٘ح ضط١ّض جألش١حء
(4)

 . 

 133جٌى١ٍحش :  (3)

 679 /3جٌّوؿُ جٌفٍغفٟ :  (6)

 684 /3جٌّوؿُ جٌفٍغفٟ :  (1)

(4)  : ْ.َ3/ 684 
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ِٕٚٗ ٠طكمك ِفَٙٛ جٌػٕحت١س هٓ ؿش٠ك جٌششٚؽ ٚجٌمٛج١ٔٓ جٌطٟ ٚػوٙح جٌفالعفس ِٓ      

ِٕلحس دل١ك ٠ّىٓ جٌم١حط ه١ٍس ٌطكم١ك ؾّح١ٌحش جٌؼذ٠س ٚالع١ّح فٟ جٌشوش جٌوشذٟ 

شَ ج١ٌس ذذسجعس جٌشوش جٌؿحٍٟ٘ هٕذ جقذ شوشجء جٌّوٍمحش ذظٛسز هحِس ِٚح ٔكٓ ٔ

 )هٕطشز ذٓ شذجد( ذظفس خحطس .

غُ جخزش جٌػٕحت١حش جٌؼذ٠س ضإغش فٟ ضٕل١ُ عٍٛن جالٔغحْ ٚفوح١ٌحضٗ ٚسغرحضٗ جر      

٠كىّٙح جٌطمحذً جٌػٕحتٟ , فحٌّذـ ٠محذً جٌزَ , ٚجٌكد ٠محذٍٗ جٌرغغ , ٚجٌىشَ ٠محذٍٗ جٌرخً , 

ذٍٗ جٌشش , فؼاًل هٓ جٌٍغس ٚجٌىالَ جٌزٞ ٠مَٛ هٍٝ ٔٛم ِٓ جٌطمحذً جٌػٕحتٟٚجٌخ١ش ٠مح
(3)

. 

جْ ِظـٍف جٌػٕحت١حش جٌؼذ٠س ٠ٍطمٟ ِن ِظـٍكحش  خٚروشش جٌذوطٛسز عّش جٌذ٠ٛ    

أخشٜ فٟ ذوغ ؾٛجٔرٗ , ٠ّٚحغً فٟ جألخشٜ جر جعطوًّ جٌٕمحد جٌمذجِٝ ِظـٍف جٌطؼحد 

ٌّمحذٍس ذ١ٓ جٌـرحق ٚجٌطىحفإ ٚجٌّـحذمس ٚج
(6)

 . 

ض١ّض جٌشوش جٌؿحٍٟ٘ ذٛقذز جٌر١ص فٟ جٌمظ١ذز جٌطٟ ال ضطوحسع ِن ٚقذز جٌمظ١ذز      

جر ضغ١ش جالٌفحف جٌّطؼحدز فٟ جٌر١ص وحٌٍإٌإ جٌّٕلَٛ جٌزٞ ٠غطمً ذزجضٗ ٚؾّحٌٗ ٚل١ّطٗ , 

جرج ِح جؾطّن فٟ لظ١ذز ٚجقذز كٙش ؾّحٌٗ ٚوّحٌٗ ٚسٚهطٗ , ف١طٌٛذ طٛسز فٟ وً ذ١ص 

 ٛسز فٟ جٌر١ص ضشىً ؾضءًج ِٓ جٌظٛسز جٌى١ٍس فٟ جٌمظ١ذز جٌٛجقذز .ٚوً ط

ِّٚح ٠ؿذس ذحإلشحسز جْ ٔػرص جْ جٌػٕحت١حش جٌؼذ٠س فٟ جٌشوش ٌٚذش هٓ ؿش٠ك     

جالٔفوحالش جٌٕفغ١س ٚجٌخٍؿحش جٌطٟ أغشش ف١ٙح ذ١ثحضُٙ جٌّحد٠س جٌطٟ جٔطؿص ذوغ جٌشٟء 

ِٓ ٔضجهحش ٚجػـشجذحش ٔفغ١س جٔطؿص  جٌػٕحت١حش جٌلح٘شز , ِٚح دفوطٗ ج١ٌٗ ٔفٛعُٙ

ذوغ جٌشٟء ج٠ؼًح جٌػٕحت١حش جٌؼذ٠س )كح٘شز ٚخف١س هٍٝ ِغطٜٛ جٌّوٕٝ( جٚ عٕغ١ّٗ 

 ذػٕحت١س جالدسجن .

 

 

 

 

 

٠ٕلش : جٌػٕحت١حش جٌّطؼحدز فٟ شوش جٌّخؼش١ِٓ , )أؿشٚقس دوطٛسجٖ( , ٔؼحي جقّذ ذحلش جٌضذ١ذٞ , ؾحِوس  (3)

 . 4َ :  6008 -٘ـ  3469ذغذجد , و١ٍس ج٢دجخ , 

 ٠2ٕلش : جٌػٕحت١حش جٌؼذ٠س , دسجعحش فٟ جٌشوش جٌوشذٟ جٌمذ٠ُ :  (6)

 اٌفصً األٚي
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 اٌّجحث األٚي

 األصٛد( –اٌثٕبئ١خ اٌّزضبدح ػٍٝ ِضزٜٛ األٌٛاْ )األث١ض 

ِٕز ذذء جٌخ١ٍمس ,  وحْ السضرحؽ ج١ٌٍٔٛٓ جألذ١غ ٚجألعٛد ذح١ًٌٍ ٚجٌٕٙحس ٚجٌٕٛس ٚجٌلٍّس     

 ٌٛجْ جٌّطذجٌٚس هٍٝ ِش جٌوظٛس .ّٚ٘ح جوػش جأل

٠وذ جٌطمحذً ذ١ٓ جألعٛد ٚجألذ١غ ِٓ جٌطؼحد     
(3)

٠ٚوذ جٌٍْٛ جألذ١غ سِض جٌـٙحسز .  

ٚجٌٕمحء ٚ٘ٛ ٠ّػً )ٔوُ( فٟ ِمحذً )ال( ذحٌٕغرس ٌٍْٛ جألعٛد , ٚجألذ١غ ٠ّػً جٌظفكس 

ٙح٠س ذحٌٕغرس ٌٍْٛ جألعٛد جٌر١ؼحء جٌطٟ عطىطد ه١ٍٙح جٌمظس , فٙٛ ٠ّػً جٌرذج٠س فٟ جٌّمحذً جٌٕ

, وّح دي جٌٍْٛ جألعٛد هٍٝ جٌكضْ ٚجٌّٛش ٚجالٌُ ٚجٌخٛف ِٓ جٌّؿٙٛي ٚجٌخفحء وّح ٠ذي 

هٍٝ جٌفٕحء ٚجٌوذَ 
(6)

. وّح صجد فٟ ضك١ًٍ جٌٍْٛ جألعٛد وٛٔٗ ٠ذي هٍٝ جالعطغالَ جٌٕٙحتٟ جٚ  

ٝ جٔٗ ٠ش٠ذ جٌطخٍٟ هٓ جإللالم , ٚجخط١حس جٌٍْٛ جألعٛد ٚضفؼ١ٍٗ هٍٝ ذم١س جألٌٛجْ د١ًٌ هٍ

ٔحضؽ هٓ ِوحسػس ٠شوش ف١ٙح فأٔٗ غٛسز ػذ جٌمذس ٚقلٗ جأللً  شٟءوً 
(1)

 . 

ٌُٚ ٠أش جسضرحؽ جٌٍٛٔحْ ذحٌكحٌس جٌٕفغ١س فٟ ِٛجلف جٌكضْ ٚجٌفشـ فكغد ذً جسضرؾ      

جسضرحؿًح ٚغ١مًح ذحٌـر١وس فٕؿذ جٌغشجخ ِشضرؾ فٟ جر٘حْ جٌوحِس ذحٌّٛش ٚجٌفشجق جر لحي 

هٕطشز
(4)

 )ِٓ جٌّطٛجضش(  

 ٚػبدأٟ غشاة اٌج١ٓ حزٝ        وأٟٔ لذ لزٍذ ٌٗ لز١ال

ؤَ ٚجٌكضْ ٚجٌفشجق ٌىً ِح ٘ٛ فٟ جٌـر١وس . شحجرْ وحْ جٌٍْٛ جألعٛد جألعحط جٌّػ١ش ٌٍط    

وّح جسضرؾ ذح١ًٌٍ جٌّخ١ف , ٚجٌٍوٕس ٚعٛء جٌكق ِٚوشع جٌغد , ٚجال٘حٔس فٟ جٌطور١ش ذأعٛد 

قًّ سِض جٌـٙحسز ٚجٌرشجءز ٚجٌشػح ٚجٌّغحٌّس . وّح ٚسد جألذ١غ فمذ جٌٛؾٗ , جِح جٌٍْٛ 

سِضًج ٌطوحلد جقذجظ جٌضِحْ ٚضوحلد ج١ًٌٍ ٚجٌٕٙحس 
(4)

 . 

ٚلذ ِػً جٌٍْٛ جألعٛد هٕذ هٕطشز همذز وحٔص عررًح فٟ جسضرحؿٗ ذورٍٗ , ٌغٛجد ؾٍذٖ , وّح      

حعُٙ ذحٌٍْٛ قحدًج ٌزج وحٔٛج ٠طّػٍْٛ وحْ ٌّىحٔٗ جٌغٛد فٟ جٌؿح١ٍ٘س ِٙحٔس ِٚـكٛٔس فىحْ جقغ

ذح١ٌٍٓ ِشز ٚجٌوٕف ِشز أخشٜ فٕشٜ هٕطشز ِػحاًل ٌىْٛ لر١ٍطٗ ال ضوطٍشف ذٗ جال ضكص ػغؾ 

غم١ً فٙٛ قحِٟ لر١ٍطٗ ٚطٛضٙح جٌشوشٞ جٌزجتن 
(2)

. ٌٚٙزج وحْ ٠مٛي  
(3)

 : )ِٓ جٌٛجفش( 

 ٠319ٕلش : جٌٍغس ٚجٌٍْٛ :  (3)
  382 – ٠384ٕلش : َ . ْ :  (6)
  392 – 394: َ . ْ : ٠ٕلش  (1)
  301د٠ٛجْ هٕطشز :  (4)
  602 – ٠603ٕلش : جٌٍغس ٚجٌٍْٛ :  (4)
  686 – ٠683ٕلش : جٌشوشجء جٌغٛد ٚخظحتظُٙ فٟ جٌشوش جٌوشذٟ :  (2)

 رؼ١شٟٔ اٌؼذا ثضٛاد جٍذٞ      ٚث١ض خصبئٍٟ رّحٛ اٌضٛادا



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الخامس عشر

 

240 
 

هٍٝ جٌشغُ ِٓ ِٚح سِض ه١ٍٗ جٌٍْٛ جألعٛد جٌزٞ ضكغظ ِٕٗ هٕطشز ٌىٛٔٗ هرذًج ِٕرٛرًج     

شؿحهطٗ ٚفشٚع١طٗ , ِٚٓ ٕ٘ح ذذأ ضّػ١ً جٌٍْٛ جألعٛد ذـ )ال( جٌزٞ ٠شِض ٌشفغ لر١ٍطٗ ٌٗ فٟ 

جالٔطّحء ج١ٌٙح , ذً قطٝ ٚجٌذٖ فؿّن ذ١ٓ جٌؼذ٠ٓ )عٛجد جٌؿٍذ( ٚ )ذ١حع جٌخظحتً( جٌزٞ 

 ِػً ؿٙحسضٗ ٚهفطٗ , فر١حع جٌخظحتً وٕح٠س هٓ ؿٙحسضٗ ٚهٍٛ ِؿذٖ جٌزٞ ٠طرح٘ٝ ذٗ ذ١ٓ

ؾٍذٞ جٌزٞ ضو١شٕٟٚٔ ذٗ ٘زج ِح  ذأقرحسجٌمرحتً ٚوأٔٗ ٠مٛي : جٔح طفكس ذ١ؼحء ٠ىطد ِؿذ٘ح 

 جٔطؿٗ جٌؼذ ذ١ٓ ج١ٌٍٔٛٓ .

ٚذوذ جْ وحْ عٛجد ؾٍذٖ ِوشع جٌغد ٚجٌشطُ , ِٚح لحذً جٌطور١ش ذ١حع جٌخظحتً ٠ٕطمً     

هٍٝ صٚؾس جٌٍّه  ذػٕحت١س جٌٍْٛ جٌٝ ِوٕٝ ؾذ٠ذ ١ٌؼن جٌٍْٛ جألعٛد سِضًج ٌٍّٛش جٌزٞ لؼٝ

ص١٘ش ذٓ ؾز٠ّس جٌورغٟ ٠مٛي 
(6)

 : 

 ٚلضذ ػ١ٍٕب ثبٌّْٕٛ فؼٛضذ     ثبٌىشٖ ِٓ ث١ض ا١ٌٍبٌٟ صٛد٘ب

فحأل٠حَ جٌطٟ قٍص قض٠ٕس عٛجد٘ح وغٛجد ج١ًٌٍ , ٚجأل٠حَ جٌٙحٔثس وحٔص ١ٌح١ٌٙح ذ١ؼحء عو١ذز      

فىٕٝ هٓ ذ١حع ج١ٌٍحٌٟ ذحٌغوحدز ٚجٌٕٙحء ل١ً ِٛضٙح 
(1)

 . 

شجٖ ٠ورش هٓ عٛجد ج١ًٌٍ ٚوحٔٗ عشذٍٗ ذػٛخ جعٛد أعٝ ٚقضًٔح ٌفم١ذ صٚؾس جٌٍّه . غُ فٕ     

٠فطخش ذحٌغٛجد ٚق١ّٕح ٠زوش جٌشحهش ٔفغٗ ذحٌغٛجد فٙٛ ٠مظذ ِٕٙح جٌّذـ ٌٕفغٗ , جٚ ٠ش٠ذ ِٕٙح 

ٟ ٚ٘ٛ جٌكّحعس ٚ٘ٛ ٠ظٛس هٛجؿفٗ ٠ٚفطخش ذٕفغٗ ٚ٘ٛ ٠وٍٓ هٓ ٔفغٗ ٚعؾ جٌّك١ؾ جٌمحع

هرٍٗ جٌٝ قر١رطٗ ٠كحٚي جْ ٠طمشخ 
(4)

, ذمٌٛٗ  
(4 )

 : )جٌخف١ف( 

ٍَ حضٓ اٌصمبي  طفب٘ب أصٛد ِٓ آي ػجش       ثأث١ض صبس

فورش هٓ عٛجد ٌٛٔٗ ذزٌه جٌفحسط جٌشؿحم جٌّمذجَ , ف١ؿطّن عٛجد جٌؿٍذ ِن ذ١حع جٌغ١ف      
جٌظم١ً فٟ جٌكشٚخ , فٕحعد جٌؼذ٠ٓ ذ١ٓ )أعٛد( ٚ)جذ١غ( ٚٔطؽ هٓ جٌٍْٛ جألذ١غ جٌزٞ 

ؾف هٍٝ جٌٍْٛ جألعٛد وٕح٠س ؾ١ٍّس هٓ جٌمٛز ٚجٌرغحٌس ٚوحٔٗ لظذ ذّٙح جالٌّحَ ذؿ١ّن س
 جٌخظحتً جٌطٟ ٔذسش فٟ غ١شٖ ِٓ جٌشوشجء .

ٚؾّن ج٠ؼًح ذ١ٓ جٌؼذ٠ٓ فٟ لٌٛٗ     
(2)

 : )جٌـ٠ًٛ( 

 , ٠ٕٚلش فٟ جٌّوٕٝ ٔفغٗ : )ِٓ جٌـ٠ًٛ( 42د٠ٛجٔٗ :  (3)
 76ِٓ وفٕٟ ٠غطٕضي جٌفـُش , د٠ٛجٔٗ : ٚجْ وحْ ٌٟٛٔ جعٛدًج فخظحتٍٟ     ذ١حٌع ٚ

  49د٠ٛجٔٗ :  (6)
شوشجء جٌّوٍمحش ّٔٛرؾًح , )سعحٌس ِحؾغط١ش( , جًِ ِكّٛد هرذ جٌمحدس ٠ٕلش : جٌٍْٛ ٚجذوحدٖ فٟ جٌشوش جٌؿحٍٟ٘  (1)

 . 90َ :  6001أذٛ هْٛ , ؾحِوس جٌٕؿحـ جٌٛؿ١ٕس , فٍغـ١ٓ 
  133 – ٠130ٕلش : جٌشوشجء جٌغٛد ٚخظحتظُٙ فٟ جٌشوش جٌوشذٟ :  (4)
 331د٠ٛجٔٗ :  (4)
  312د٠ٛجٔٗ :  (2)

 ٚث١ض ص١ٛف فٟ ظالي ػجبجخ     ومطش غٛاد فٟ صٛاد غّبَ
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ف١شذؾ جٌغ١ٛف جٌرطحسز ذحٌٍْٛ جألذ١غ جٌكحد جٌظم١ً فٟٙ فٟ ٚعؾ غرحس جٌكشخ جٌكحٌه      

ذحٌغٛجد ضمذـ ذششجس٘ح جألذ١غ ٠ٚشرٙٙح ذحٌمـش جٌزٞ ٠خشؼ ِٓ عٛجد جٌغّحَ جٌىػ١ف جٌّؿطّن 

هٍٝ ٚفشز جٌخ١ش ٚجٌخظد . فأضٝ ذظ١غس جٌؿّن ذ١ٓ جٌٍْٛ جألعٛد ذحٌغكحخ د١ٌاًل فشذؾ 

جٌّطؼحد٠ٓ )عٛجد جٌغّحَ( ٚ)ذ١حع جٌغ١ٛف( ٚوالّ٘ح طفطحْ ِطؼحدضحْ , فر١حع جٌغ١ٛف 

جذوحدًج ٌٍشش جٌّكذق ذمر١ٍس جٌشحهش , ٚعٛجد جٌغّحَ سِضًج ٌٕضٚي جٌخ١ش )جٌّـش( ِٓ جٌغّحء , 

ن ١ٌٕضي جٌّـش وّح ضغذٚ جٌغ١ٛف ذغشهطٙح هٍٝ جٌشغُ ِٓ عٛجد غرحس فحٌغكحخ ضغذٚج ٚضؿطّ

 جٌّوشوس جٌزٞ ٠شً قشوس جٌفشعحْ فٟ جٌمطحي .

 

  



 أشـراقـات تنمــوية ... مجـلة علــمية محكــمة ... العــدد الخامس عشر

 

246 
 

 اٌثٕبئ١خ اٌّزضبدح ػٍٝ ِضزٜٛ صفبد اٌجٕش /اٌّجحث اٌثبٟٔ 

 اٌّش١ت( –)اٌشجبة 

ق١ّٕح ٠كً جٌّش١د ٠رذٞ جٌشوشجء خٛفُٙ ِٕٗ فٙٛ ػ١ف غ١ش ِشغٛخ ف١ٗ هٍٝ جٌشغُ      

 ِٕٗ
(3)

 . 

جٌّش١د(  –٠شضرؾ جٌٍْٛ جألعٛد ِن جألذ١غ ذواللس ِطرحدٌس ِن جٌػٕحتٟ جٌؼذ٠س )جٌشرحخ      

ٚجٌّوشٚف هٕذِح ٠زوش جٌشرحخ ٠زوش ِوٗ عٛجد شوش جٌشجط , ٚهٕذِح ٠زوش جٌّش١د ٠زوش 

ِوٗ ذ١حع شوش جٌشجط . ٚ٘زٖ جٌظٛسز ِطىحٍِس هٕذ هٕطشٖ ذٓ شذجد فٕشجٖ ِطأغش ذٙح 

٠مٛي
(6)

 )جٌخف١ف( : 

 شحخ سأعٟ فظحس جذ١غ ًٌٛٔح      ذوذِح وحْ قحٌىًح ذحٌغٛجد

ٚ٘زٖ جٌظٛسز جٌؼذ٠س ذ١ٓ غٕحتٟ جٌشرحخ ٚجٌّش١د ٚغٕحتٟ جٌر١حع ٚجٌغٛجد ضشعً      

طٛسز ج١ٌثحط ٚجٌطأعف ٚجٌكضْ هٍٝ ِح فحضٗ ِٓ أ٠حَ دْٚ جْ ٠طكمك ِشجدٖ , ِٚح ٔشجٖ ٕ٘ح 

شرحخ هٍٝ جٌشغُ ِٓ جٔٗ ٠ىشٖ ٚال ٠شغد ف١ٗ روش طٛسز جٌّش١د ٚلذِٙح هٍٝ طٛسز جٌ

جٌغرد فٟ رٌه : الْ جٌشرحخ لذ ِؼٝ ٚفحش ٚ٘زج ذذج٠س ضٕزس ذؼوف ؾغذٞ ٚجٔطٙحء ق١حضٗ 

. جال جْ ٕ٘حن ١ِضٖ أخشٜ فٟ ٌٛٔٗ جألعٛد جٌزٞ ٠لٙش ف١ٗ جٌش١د جشذ ٚػٛقًح هٓ عحتش 

)ذ١حع جٌشوش( ٚ٘زج  جألٌٛجْ فؿّن ذ١ٓ جٌؼذ٠ٓ فٟ طفس ٚؾٕظ ٚجقذ )عٛجد جٌؿٍذ( ٠محذٍٗ

ٔز٠ش جٌّٛش , ٚذحٌّمحذً طٛسز جٌشرحخ جٌّطّػٍس ذغٛجد جٌؿٍذ ٚلٛضٗ ِن عٛجد جٌشوش د١ًٌ 

هٍٝ رسٚز جٌشرحخ ٚلٛضٗ . ففٟ طٛسز جٌشرحخ لٛز ِمحذٍس طٛسز جٌىٌٙٛٗ ػوف . ٚضحسٖ 

ٚقٍٛي جٌش١د ذّكً أخشٜ ٠شذؾ جٌشوش جٌّش١د 
(1)

, وّكٕس هٕطشز ٚقرٗ ٚقشِحٔٗ ِٓ  

ٗ ٠مٛيِكرٛذط
(4)

 : )جٌٛجفش(  

 ٚكً ٘ٛجن ٠ّٕٛ وً ٠َٛ        وّح ٠ّٕٛ ِش١رٟ فٟ شرحذٟ

ف١ؿذد هٙذ جٌّٛدز ٚجٌّكرس ٌّكرٛذطٗ ف١وحٟٔ ٚق١ذًج جِح غٕحتٟ جٌّش١رٛجٌشرحخ ذحٌكضْ      

جٌشذ٠ذ فطٍه جٌّوحٔحز كٍص ضّٕٛ ٚذغشهس دْٚ ضٛلف جٚ ضشدد ف١ّٕٛ قرٙح فٟ وً ٠َٛ وّح 

ٗ ِٕزسًج ذأٔطٙحء شرحذٗ , ٚ٘زج جٌطكٛي ِٓ ِحع جٌشرحخ جٌٝ قحػش ٠غشم جٌّش١د ذوالِط

 جٌّش١د ٠ٕطؽ هٓ عشهس فؼاَل هٓ ذمحء ٘ٛج٘ح ٠ّٕٛ وً ٠َٛ قطٝ ِن جٌّش١د 

 ٠44ٕلش: لؼ١س جٌضِٓ فٟ جٌشوش جٌوشذٟ جٌشرحخ ٚجٌّش١د :  (3)

  44د٠ٛجٔٗ :  (6)

 ٠47ٕلش : لؼ١س جٌضِٓ فٟ جٌشوش جٌوشذٟ جٌشرحخ ٚجٌّش١د :  (1)

 , ٠ٕٚلش فٟ جٌّوٕٝ ٔفغٗ :  31د٠ٛجٔٗ :  (4)

 322لٛال ٌم١ظ ٚجٌشذ١ن ذإٟٔٔ                 خؾ جٌّش١د هٍٝ جٌشرحخ ِح هٍٝ , د٠ٛجٔٗ :
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ٌٗ ضظٛس ٌذٜ جٌشوشجء ذظٛسز هحِس , ٚشوشجتٕح ذظٛسز خحطس , ٠ٚرذٚ جْ جٌش١د      

١ع ِٓ ق لٌّٛٙح : ذوذ صِٕٟ ٚ٘ٛ ِإشش ِمذجس جهّحس جٌٕحط , ٚجالخشز : رجضٟ جٚ شخظٟ

جِطضجؾٗ ذحٌٕفظ ٚقشوطٙح ٚضفحهٍٙح فٟ ِؿشٜ جالقذجظ 
(3)

 . 

ِٚٓ جٌؿذ٠ش ذحٌزوش جّٔح روشٖ جٌشحهش ِٚح سذؾ ذٗ ذ١ٓ جٌػٕحتٟ جٌؼذ٠س جٌش١د ٚ جٌّش١د      

, ٚجٌر١حع ٚجٌغٛجد , د١ٌاًل لحؿوًح هٍٝ ٚقذز جٌطٛضش جٌزٞ وحْ ٠وحٟٔ ِٕٙح هٕطشز ذٓ شذجد فٟ 

حْ ٚجقذ ضرذأ ذأصِس جٌشرحخ ٚٚطٛاًل جٌٝ جصِس جٌّش١د ٚكٙٛس جؾطّحهٙح ٚٚلٛهٙح فٟ ِى

جٌش١د , ٚ٘ٛ ٠ظٛس ٌٕح ؾغًّح ل٠ًٛح ِمذجَ جِحَ ؾغًّح ذذر ه١ٍٗ هالِحش جٌؼوف ٚجٌٕكٛي , 

ٚوٍٙح هالِحش ٠أط فؼاًل هٓ جٌّوحٟٔ جٌؼذ٠س جألخشٜ جٌطٟ ضظً ذٕح جٌشرحخ ٘ٛ ؿش٠ك 

 جٌّٛش , ٚ٘ىزج وحْ فٟ ِٕلحسُ٘ ٌٍك١حز .جٌك١حز , ٚجٌّش١د ٘ٛ ذذج٠س ؿش٠ك جٌٛطٛي جٌٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 334جٌفىش٠س ٚجفحلٗ جإلذذجه١س :  ِـٍمحض٠ٕٗلش : جٌشوش جٌؿحٍٟ٘  (3)

 اٌّجحث األٚي  – اٌفصً اٌثبٟٔ
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 ثٕبئ١خ اٌضٍت ٚاال٠جبة )ثبٌٕفٟ(

ٛ ٠ّػً ٠ؿحخ , ِٚح ٠ٙذف ج١ٌٗ ٘ٛ جٌطمحذً ذحٌٕفٟ ٚ٘ جٌّمحذٍس ذ١ٓ غٕحت١س جٌغٍد ٚال ضأضٟ     

فٟ جٌرالغس جٌوشذ١س جٌـرحق جٌغٍرٟ جٚ ؿرحق جٌغٍد ٚ٘ٛ )جْ ضؿّن فٟ والَ ٚجقذ ذ١ٓ 

جٌّطمحذ١ٍٓ عٛجء وحْ جٌطمحذً طش٠كًح جٚ غ١ش طش٠ف , عٛجء وحْ جٌطمحذً ذحٌؼذ٠س جٚ ذحٌغٍد 

ٚجال٠ؿحخ جٚ ذغ١شّ٘ح (
(3)

 . 

جٌغٍد ٚجال٠ؿحخ ٘ـ ( فٟ ِح ٔخظٗ ذطمحذً  769ِٚح روش سوٓ جٌذ٠ٓ جٌؿشؾحٟٔ )ش     
ٚف١ٗ ضىْٛ جٌىٍّحش ِطمحذٍطحْ جألٌٚٝ ِػرطٗ ِٚح ضمحذٍٙح جٌػح١ٔس ِٕف١س جٚ ذحٌوىظ , ٚششؽ 

ضغ١ّص ٘زج جٌّركع ذػٕحتٟ جٌغٍد  ؾحءشش جٌٕفٟ وّح ٘ٛ ِوشٚف ٌزج جدٚججٌّمحذٍس ذاقذٜ 
٠شطك جٌفىش جْ  ذحعطـحهسٚجال٠ؿحخ . ٠مٛي جذٓ قٕرىٗ ج١ٌّذجْ : )وً لؼ١س ِٛؾرس جٚ عحٌرس 

ِٕٙح ِرحششز لؼ١س أخشٜ ِخحٌفس ٌٙح فٟ جٌى١ف ( 
(6)

 . 

ٚلذ ٚسدش فٟ د٠ٛجْ هٕطشز غٕحت١س جٌغٍد ٚجال٠ؿحخ ِح ٠محسخ )عطس هشش( ِٛػوًح .      
جْ عررٙح ٠وٛد جٌٝ جٌكحٌس  ٌطشضث١ٕحٌٚٛ ضطروٕح ٘زٖ جٌىػشز فٟ جعطوّحٌٗ جٌؼذ٠س جٌّٕف١س ٚجٌّػرطس 

جٌشحهش ٠ورش هٓ سدٚد ء جٌغٛد ذظفس هحِس , ِٚح ٔو١ٕٗ جْ جٌٕفغ١س ٚجالٔفوح١ٌس ٌذٜ جٌشوشج
 جٌفوً جٌطٟ ضمحذٍٗ فٟ جٌك١حز .

وّح ٠ورش جْ وشجِطٗ هٓ ؿش٠ك جالٔفؿحسجش جٌغش٠وس ِٕٚٙح ِح ٠ورشْٚ هٕٙح ذحالٔفوحالش      

جأل١ٌّس جٚ جٌّذِشز  جالٔفوحالشجٌشخظ١س ٚجألخشٜ 
(1 )

. 

ذًح هٍٝ ق١حز جٌشحهش فٟ وحفس ١ِحد٠ٓ ق١حضٗ فٕشجٖ ٠ٕفٟ ضإغش عٍرًح ٚج٠ؿح جالٔفوحالشٚ٘زٖ      

٠ٚػرص ٠ٚؿّن ذ١ّٕٙح فٟ ذ١ص ٚجقذ ٠مٛي 
(4)

 : )جٌرغ١ؾ( 

 ٌئٓ ٠ؼ١جٛا صٛادٞ فٙٛ ٌٟ ٔضت      ٠َٛ إٌزاي ارا ِب فبرٕٟ إٌضُت

٠ٚمٛي ج٠ؼًح 
(4)

 )جٌٛجفش( 

 ٚوُ ِٓ فبسس خ١ٍُذ ٍِمٝ       خض١ت اٌشاحز١ٓ ثال خضبِة

ج جٌر١ص ٠ظف هٕطشز غٕحت١ط١ٓ جٌّػرطس )خؼ١د جٌشجقط١ٓ( ٚف١ٙح عٍرًح )ذال خؼحخ( ففٟ ٘ز    

 حء ٚجٌخؼحخ جٌكٕحء فوٕذ ٕٚ٘ح وٕح٠س هٓ جٌشؾً جٌؿرحْ فىحْ ِخؼد جٌىف١ٓ ِػً جٌٕغ

 . 607جإلشحسجش ٚجٌطٕر١ٙحش فٟ هٍُ جٌرالغس :  (3)

  341ػٛجذؾ جٌّوشفس ٚجطٛي جالعطذالي ٚجٌّٕحكشز : (6)

  167غٛد ٚخظحتظُٙ : ٠ٕلش : جٌشوشجء جٌ (1)

 33د٠ٛجٔٗ :  (4)

  31د٠ٛجٔٗ :  (4)

ضخؼد وف١ٙح ال قٛي ٚ ال لٛز ٌٙح هٍٝ قشوس ، ٚ٘ٛ ج٠ؼًح وحٌٕغحء فٟ جٌكشخ ال قٛي ٌٙح 
فٟ جٌمطحي ذ١ٓ جٌظفٛف جٌّمحض١ٍٓ , فؿوٍٗ ِخؼرًح ١ٌظً جٌٝ رَ خظِٛٗ ٚػوفُٙ فٟ جٌمطحي 
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ؿن هٍٝ شؿحهطٗ جِح خظّٗ هٍٝ د١ًٌ لح فأغرحضٙحفٕوطُٙ ذظفس جٌخؼحخ ٟٚ٘ غ١ش ِٛؾٛدز 
 جٌشغُ ِٓ خٍٛ٘ح فواًل ِٓ جٌخؼحخ . فٌٛذش جٌغٍد ٚجال٠ؿحخ جٌؿ١ٓ ِمحذً جٌشؿحهس .

غُ ضؼوف ٔفغٗ ٚضإؾؿٙح قشجسز جٌشٛق ٔكٛ هرٍٗ ٠ٚشىٛ صِحٔٗ جٌزٞ جذوذٖ هٕٙح ف١مٛي      
(3)

 جٌخف١ف(: ) 

 وً ٠َٛ ٠جشٞ اٌضمبَ ِحت     ِٓ حج١ت ًِٚ ٌضمّٟ طج١ت

ؿر١د( فوؿض هٓ ٔغ١حٔٙح ٚجالعطغٕحء هٕٙح  ِح ٌغمّٟحذً ذ١ٓ )٠رشٞ جٌغمحَ( ٚٔف١ٙح )فم     
ذّكد جخش ١ٌرش٠ٗ ِٓ جالِشجع ٚجالقضجْ جٌطٟ جغمٍص وحٍ٘ٗ ف١ٕفٟ جْ ٌّشػٗ ٚعمّٗ ؿر١د 
ٚجٌغح٠س ِٕٙح ٘ٛ جكٙحس جٌوؿض ٚجالعطغالَ . ٚ٘ٛ ٠شٜ جْ فٟ وً ٠َٛ قر١د ٠شفٟ ِكرٗ 

ٌّح آي ج١ٌٗ ِٓ جٌروحد . غُ ٠ٛجطً لـ١وٗ جٌٙؿش ذّوحدضٗ ٌٍذ٘ش ذحٌٛطً جِح ٘ٛ فال ٠شفٝ 
ف١مٛي 

(6)
 : )جٌٛجفش( 

 ٚاحزًّ اٌمط١ؼخ ٚاٌجؼبدا     ؼبد٠ٜال  صشف د٘شاػبدٞ 

فؿّن ذ١ٓ )ِوحدجضٗ ٌٍذ٘ش( ٚٔف١ٗ )ال ٠وحدٞ( ٚوالّ٘ح ِطؼحدجْ , ِٚح جْ ٔؿذ جالهش ذ١ٓ      
ذ١ٓ جٌرأط ٚجالًِ ٚجٌفخش ٚجٌخ١رس . ِٚٓ أسٚم  جٌوذجء ٚجالعطغالَ ٚجٌطكًّ ٚٔف١ٗ ِح ٠ؿّن

جٌظٛس جٌؿّح١ٌس فٟ غٕحت١س جٌغٍد ٚجال٠ؿحخ شوشٖ جٌزٞ ٠ظف ٔفغٗ ِطأسؾكًح ذ١ٓ جٌّٛش 
ٚجٌك١حز ٠مٛي 

(1)
 : )جٌىحًِ( 

 ِٚشذ ضكص جٌطشجخ ٚغ١شٖ      فٛق جٌطشجخ ٠ثٓ غ١ش ِٛعِذ

ٚٔف١ٗ )غ١ش ِٛعذ( فٙٛ وح١ٌّص ف١ٕحؾٟ جٌشحهش رجضٗ ِؼـشذًح ذ١ٓ )ِٛعذ ضكص جٌطشجخ(      
فّٓ وحْ ضكص جٌطشجخ ٘ٛ ج١ٌّص جٌكك ,  ٌٚزضٙح,ضكص جٌطشجخ جٌزٞ ال ٠شوش ذـوُ جٌك١حز 

ٌػٕحت١س جٌؼذ٠س ِوٕٝ آخش ِٚٓ ٘ٛ فٛق جٌطشجخ غ١ش ِٛعذ ٘ٛ جٌشحهش . فظحقد ج
 ذطؼحدّ٘ح )جٌك١حز ٚجٌّٛش( ٚؾّن ذ١ّٕٙح فٟ ذ١ص ٚجقذ ٠لٙش ف١ٗ رٌه جٌٕغ١ؽ جٌّطؼحد ِٓ

ٚجٌكضْ ٚجٌفشجق ٚجٌٛقذز ٟٚ٘ أّ٘ٙح , فح١ٌّص ٚق١ذ ال ٠كظ ذشٟء ٚ٘ٛ  ذحألٌُال ٠شوش 
وح١ٌّص جٌزٞ ٠ّشٟ فٛق جٌطشجخ ٚجلفًح غ١ش ِٛعذ ِمراًل جٌّظحتد ٚجٌَّٙٛ ٚجالقضجْ ِٓ وً 
طٛخ . ِٚٓ ؾّح١ٌس جٌطظ٠ٛش جٌؼذٞ طٛسز جٌّٛعذ جٌٕحتُ ؿٛاًل ٚػذ٘ح )غ١ش ِٛعذ( 

 جٌّحشٟ ٠أْ دْٚ ضٛلف .

ٚجِػٍس ٘زج جٌٕٛم وػ١شز جلطظشٔح هٍٝ ضك١ًٍ ؾضء ِٕٙح ٚجدسجؼ جٌشٛج٘ذ جألخشٜ غح٠س      

 جال٠ؿحص ٚج٠ظحي جٌفىشز ٚجٌّؼّْٛ .

 39د٠ٛجٔٗ :  (3)

 42د٠ٛجٔٗ :  (6)

 47د٠ٛجٔٗ :  (1)

لحي فٟ غٕحت١س جٌغٍد ٚجال٠ؿحخ 
(3)

 : جٌـ٠ًٛ 

                                                           
3
 48د٠ٛجٔٗ :  
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 ٚروشٟٔ لًِٛب حفظذ ػٙٛدُ٘      فّب ػشفٛا لذسٞ ٚال حفظٛا ػٙذٞ

زوش جال٠ؿحخ فٟ )قفلص هٙٛدُ٘( ٚجٌغٍد ػذ٘ح )ٚال قفلٛج هٙذٞ( ٚلٌٛٗ ف
(6 )

 :

 )جٌرغ١ؾ( 

 ِب خبٌذ ثؼذ ِب لذ صشد طبٌجخ      ثخبٌذ ال ٚال اٌج١ذا رفزخش

 فجّغ ث١ٓ اٌضذ إٌفٟ )ِب خبٌذ( ٚاثجبرٗ )ثخبٌذ( لصذ ثٗ اٌجمبء

ٚلحي ج٠ؼًح 
(1  )

 )جٌـ٠ًٛ( 

 ػٍٝ أفش االثطبي ٚاٌّٛد ٠صجش اْ اٌّٛد اال إٟٔ غ١ش صبثش     

 فؿّن ذ١ٓ جٌؼذ ٚٔف١ٗ )غ١ش طحذش( ٚ )جٌّٛش ٠ظرش(

٠ٚمٛي 
(4  )

 : )جٌرغ١ؾ(

 ٠ب ػجً لشٞ ثٛادٞ اٌشًِ إِٓخ     ِٓ اٌؼذاح ٚاْ خٛفذ ال رخفٟ

 ال ضخفٟ( فٟ ذ١ص ٚجقذ0جر ؾّن ذ١ٓ )خٛفص( ٚٔف١ٗ 

وّح ٠مٛي ج٠ؼًح 
(4 )

 : )جٌٛجفش(

 ٚلصش فٟ اٌضجبق ٚفٟ اٌٍحبق   ِٚب لصشد حزٝ وً ِٙشٞ   

 فؿّن ذ١ٓ جٌٕم١ؼ١ٓ )ِح لظشش( جٌّٕف١س ِٚػرطٙح )لظشش فٟ جٌغرحق(

٠ٚمٛي 
(2 )

 : )جٌىحًِ(

ًِ  ٌٚمذ ٌف١ذ اٌّٛد ٠َٛ ٌم١زٗ     ِزضشثال ٚاٌض١ف ٌُ ٠زضشث

 9فٕحعد جٌطؼحد ذحالغرحش )ِطغشذاًل( ٚٔف١ٗ )ٌُ ٠طغشذً

ٚلحي
(7 )

 : )جٌٛجفش( 

 دع اٌشىٜٛ فّبٌه غ١ش حبٌٟ    ـذ اثمٝ ٔح١جًب     فمٍذ ٌٗ ٚلــ      

 أب دِؼٟ ٠ف١ُض ٚأذ ثبٍن       ثال دِغٍ  فزان ثىبُء صبٌٟ

فؿّن فٟ جٌر١ص جألٚي ذ١ٓ )قحٌه( جٌّػرطس ٚ )غ١ش قحٌٟ( جٌّٕف١س فٟ هؿض جٌر١ص , فورش 

حذص )دِوٟ( جٌشحهش فٟ جٌشىح٠ح ٚجٌكضْ ذمٌٛٗ دم , جِح جٌر١ص جٌزٞ ١ٍ٠ٗ فمذ ؾّن ذ١ٓ جٌػ

 ٚعٍرٗ )ذال دِن( 

٠ٚمٛي ج٠ؼًح 
(3)

 : )جٌىحًِ( 

 جٟٔ هذجٟٔ جْ جصٚسن فحهٍّٟ       ِح لذ هٍّطٟ ٚذوغ ِح ٌُ ضوٍّٟ

 جٌشحضّٟ هشػٟ ٌُٚ جشطّّٙح      ٚجٌٕحرس٠ٓ جرج ٌم١طّٙح ػّؼُ 

                                                           
6
 24د٠ٛجٔٗ :  
1
 22د٠ٛجٔٗ :  
4
 88د٠ٛجٔٗ :  
4
 96د٠ٛجٔٗ  
2
 300د٠ٛجٔٗ : 
7
 304د٠ٛجٔٗ :  
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ح جر ؾّن فٟ لٌٛٗ )فحهٍّٟ( ٚٔف١ٗ )ِح ٌُ ضوٍّٟ( , ٚجٌر١ص جٌزٞ ١ٍ٠ٗ ذ١ٓ )جٌشحضّٟ( ٚٔف١ٙ

عحٌرًح )ٌُٚ جشطّٙح ( ٚف١ٗ ِٓ ؾّحي ٚسٚهس جالٌطفحش ِح ٔذس فٟ ذ١ص شحهش فحٌطفص ِٓ جٌؿّن 

 جٌٝ جٌّػٕٝ فٟ طذس جٌر١ص ٚهؿضٖ .

ٚلحي ج٠ؼًح    
(6)

 : )جٌىحًِ(  

 ه١شٟٔ ؾٕحقه ٚجعطوش دِٟ جٌزٞ     جفٕٝ ٚال ٠فٕٝ ٌٗ ؾش٠حْ

 )ال ٠فٕٝ دِٟ( فحٌطمٝ جٌؼذجْ جٌّػرص ٚٔف١ٗ فٟ هؿض جٌر١ص ذ١ٓ )جفٕٝ ( ٚ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 347د٠ٛجٔٗ :  (3)

 344د٠ٛجٔٗ :  (6)

 جٌّركع جٌػحٟٔ

 غٕحت١س جالٔفوحي ٚجٌٙذٚء )جٌكٍُ ػذ جٌغفٗ(
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جشطٙش هٕطشز ذحٌكّحعس جٌٝ ؾحٔد جٌغضي ٚجعطـحم جْ ٠ورش هٕٙح ذأهزخ جٌّوحٟٔ      
ذ ِمطكُ ٚجطذلٙح قطٝ ذٍغص جٌغح٠س جْ ٠شطحق ٌٙح وً جد٠د , ٚلذ ٚطف هٕطشز ذأٔٗ جع

جٌٛغٝ فحسط ِمذجَ فٟ جٌٕضجي ٠ٚظحقد رٌه طفحش سجتوس ِػً جٌٕؿذز ٚجٌّشٚءز ٚجٌكٍُ 
ٚجٌوـحء ِّٚح ٠وضص جٌمٛي جْ ٕ٘حن خٍٗ لر١كس ٌذٜ ذوغ جٌوشخ فٟ جٌؿح١ٍ٘س جغٕحء جٌكشخ 
ٟٚ٘ )٘طه ٔغحء جٌؿحٔد جٌّغٍٛخ جال جٔٗ ٔرز ِػً ٘زٖ جٌطظشفحش جٌطٟ سعخ ٌذ٠ٗ جٌكٍُ 

ٌشحهش جٌكشخ ٚفحسعٙح (ٚجٌخٍك جٌشف١ن 
(3)

 . 

ٚجرج روش جٌشوشجء جٌكٍُ لشٖٔٛ ذؼذٖ ١ٌطر١ٓ فؼٍٗ , فحٌّشء جٌشص٠ٓ خالف جٌغف١ٗ جٌزٞ     
٠طغشم فٟ جؿالق جالقىحَ ٚجالسجء ٔط١ؿس ؾٍٙٗ ٚؿ١شٗ 

(6)
 . 

ٚجٌشٛج٘ذ جٌطٟ ٔكٓ ذظذد دسجعطٕح ٌٙح ضر١ٓ فٟ ذوغ جألق١حْ عشهس هٕطشز فٟ جٌٙؿَٛ ,     
فُٙ جْ جٌغح٠س ِٕٙح ١ٌغص قًٍّح جّٔح ػذ٘ح عفًٙح , جال جٕٔح ٔمٛي عشهس جٌٙؿَٛ ٚجٌّطٍمٟ ٠

ضوـٟ ِفًِٙٛح جخش ٘ٛ شؿحهطٗ فٟ جاللذجَ ٚقغُ جٌّوشوس , ٠مٛي 
(1)

 : 

 ارا اٌزم١ذ االػبدٞ ٠َٛ ِؼشوخ      رشوذ جّؼُٙ اٌّغشٚس ٠ٕزٙت

ّوُٙ( فوٍٝ جٌشغُ ِٓ فّػً جٌـشف جألٚي )جٌطم١ص جالهحدٞ ( ٚؿشفٗ جٌٕم١غ )ضشوص ؾ    
جٔفوحالش جٌشحهش ٚجػـشجخ جٌّٛلف جغٕحء جٌكشخ جال جٔٗ ِػً ؾحٔد جٌكٍُ فٟ جٌـشف 

 جألٚي ٚٔم١ؼٗ فٟ جٌـشف جٌػحٟٔ عفح٘طُٙ ٚهضُٚ٘ ٠ٕٙد ذوؼُٙ ذوؼح .

٠ٚظف جٌكٍُ ف١ٗ ذطفحخش ٚضٛجػن ٌىٛٔٗ ٠ؿوً ِٓ جٌكٍُ جلشخ ج١ٌٗ ِٓ جٌغفٗ جر ٠مٛي     
(4)

 
 ( جٌـ٠ًٛ: )

 حٍُ أٚلبد ٌٍٚجًٙ ِثٍٙب     ٌٚىٓ اٚلبرٟ اٌٝ اٌحٍُ الشةٌٍٚ

ف١ؿّن ذ١ٓ طفطٟ )جٌكٍُ ٚجٌؿًٙ( فٟ ٔفغٗ جال جْ جقذّ٘ح ضغٍد جألخشٜ ١ٌكظً ِٕٙح     
جٌّٕفوس ٚجٌّٕفوس ٟ٘ غٍرس جٌكٍُ هٍٝ جٌؿًٙ جٌزٞ ٠كمك جٌفخش ذٕفغٗ ٚعّٛ ٚسفوٗ جخاللٗ 

ٟ قشخ جال ٚخشؼ ِٕٙح ذٕظش ِإصس . ٠ٕٚفٟ هٕٗ جٌزٞ قمك ٌٗ جٔطظحسجش ِططح١ٌس ِح دخً ف
طفس جٌغؼد ٠مٛي 

(4)
 : )جٌـ٠ًٛ( 

 

 

٠ٕلش : جخالق جٌفشٚع١س  فٟ شوش هٕطشز ذٓ شذجد , َ.َ ٔحد٠س هـح خ١ّظ , ؾحِوس جٌىٛفس , و١ٍس جٌوٍَٛ , ِؿٍس   (3)

 640( :30جٌٍغس جٌوشذ١س ٚجدجذٙح , )

 ٠46ٕلش : جٌػٕحت١حش جٌّطؼحدز فٟ عفش جٌّخؼش١ِٓ : (6)

 33د٠ٛٔٗ: (1)

 36د٠ٛجٔٗ: (4)

 31د٠ٛجٔٗ: (4)

ُُٙ      رٛفُش حٍّٟ إٟٔ ٌضُذ اغضُت ِٟ ػفٌخ ف١ش٠ج ُْ احزّبٌ  ٠شٚ

ف١ٕفييٟ طييفس جٌغؼييد هٕييٗ ٠ٚؿّيين ذيي١ٓ ػييذ٘ح ٘ييٛ سؾحقييس قٍّييٗ هٍييٝ غؼييرٗ جٌطييٟ                 

 ٠ٙحذٛٔٙح لِٛٗ ٠ٚوشفٛٔٙح ف١ٗ .
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ٚذخالف رٌه فٙٛ ٠كحٚي ؾٙذٖ ئسػحء ِكرٛذطٗ )هرٍس( ٠مٛي     
(3)

 ٠ًٛ(: )جٌـ 

 اٌٝ وُ اداسٞ ِٓ رش٠ذ ِزٌزٟ     ٚاثزي جٙذٞ فٟ سضب٘ب ٚرغضُت

ٚػييييذ٘ح )ضغؼييييد( ٕٚ٘ييييح ٘ييييٟ خالفييييٗ فٙييييٛ    فّػييييً جٌػٕحت١ييييس جٌؼييييذ٠س ذيييي١ٓ )سػح٘ح(       

٠غييوٝ دِٚييًح جٌييٝ جسػييحتٙح جال جٔٙييح ضغٍييد ه١ٍٙييح طييفس جٌغؼييد ِٚييح ٔييطؽ هٕييٗ ٘ييٛ ٔمّييس              

حز جٌؿح١ٍ٘يييس فيييٟ لغيييحٚز   ور١يييشز فيييٟ فشجلّٙيييح ٚهيييذَ جضفحلّٙيييح هٍيييٝ شيييٟء ٌٚويييً ٌّيييح ٌٍك١ييي      

جٌويي١و ٚؿييٛي جٌفييشجق ٚوػييشز جٌطٕمييً ؾوٍطييٗ ٠ييذسن ل١ّييس جٌكٍييُ ٚهييذَ جٌطٙييٛس فييٟ جطييذجس           

جالقىيييحَ ٌٚويييً قٍّيييٗ ؾويييً ٠خفيييٟ قرٙيييح قمريييس ِيييٓ جٌيييضِٓ ؾوٍيييٗ ٠ريييٛـ فيييٟ ٚليييص ِيييٓ          

جألٚلحش جٌطٟ ٔحعرص رٌه  جٌكذظ ٠مٛي 
(6)

 : ) جٌـ٠ًٛ(

 ذحٌزٞ جٔص ذحتفٚلذ وٕص ضخفٟ قد عّشجء قمرًس     فرف الْ ِٕٙح 

 فؿّن ذ١ٓ جٌٕم١ؼ١ُ )ضخفٟ ( ٚ)فرف( وٍّٙح ٚسؾحقس جٌكٍُ هٍٝ وفس جٌغفٗ .

وّيييح ٠يييزوش فيييٟ جٌطٙيييٛس ٚعيييشهس جطيييذجس جالقىيييحَ دْٚ جٌيييطكٍُ فيييٟ جألِيييٛس , ٠ميييٛي          
(1)

  :

 )جٌشًِ(  

 ٠ح أذح ج١ٌملحْ وُ ط١ذ ٔؿح    خحٌٟ جٌرحي ٚط١حٍد ٚلن

د ٚليين( ٌٚيي١ظ ٌٍكٍييُ ٚجٌغييفٗ دٚسًج ف١ييٗ     طيي١ذ ٔؿييح( ٚػييذ٘ح )طيي١ح   0فحٌػٕحت١ييس جٌؼييذ٠س ذيي١ٓ   

غٍريييٗ جٌغيييفٗ هٍيييٝ جٌكٍيييُ ٘يييٛ ٚليييٛم جٌميييذس دْٚ ِخٍيييض ٌيييٗ هٍيييٝ جٌيييشغُ ِيييٓ     جّٔيييح ٠ٕيييطؽ 

 جٌكزس .

ٚضطمٍيييد ِيييٛجص٠ٓ جألِيييٛس فٕيييشٜ هٕطيييشز فيييٟ خـريييس هرٍيييٗ ٠ٕظيييذَ ٚجرج ذيييٗ ٠ميييٛي           
(4)

  :

 )جٌٛجفش(

 عأؾًٙ ٠وذ ٘زج جٌكٍُ قطٝ     أس٠ك دَ جٌكٛجػش ٚجٌرٛجدٞ

جػيييـشذص ذيييٗ ٔفغيييٗ ِٚيييح شيييً ذيييٗ همٍيييٗ ٠فيييحؾة ذحٌؼيييذ وّيييح عيييٕفحؾة ٔكيييٓ ذحٔيييٗ     ِٚيييح    
٠ـٍيييد )عيييأؾًٙ( جٌؿٙيييً هٍيييٝ ػيييذٖ )ذويييذ ٘يييزج جٌكٍيييُ( ٠ٚأخيييزٖ جٌفيييٗ ٚجٌطٙيييٛس ٌّيييح ليييذ            
قظيييً ٌيييٗ فيييٟ خغيييشجٔٗ ٌورٍيييٗ ٚصٚجؾٙيييح ِيييٓ غ١يييشٖ جٌيييٝ جٔيييٗ فيييٟ طيييفس همٍيييٗ عييي١ش٠ك دَ   

ٟ سؾحقيييس جٌغيييفٗ  جٌكٛجػيييش ٚجٌريييٛجدٞ ٚال ٠طيييشن ِيييُٕٙ جقيييذ ٚ٘يييزٖ ِيييٓ ٔيييٛجدس هٕطيييشز فييي     
ٚجٌؿٙييييً هٍييييٝ قٍّييييٗ , ِٚييييح ٠ٕييييطؽ هٕٙييييح خحٔييييٗ ٌكر١رطييييٗ جٚاًل ٚهييييذَ ض١١ّييييضٖ ذيييي١ٓ جٌلييييحٌُ  

 ٚجٌّلٍَٛ فٟ ئسجلس جٌذِحء ٚجخز جٌػأس .
 
 , ٠ٚمٛي ج٠ؼًح ف١ٙح : )جٌرغ١ؾ( 34د٠ٛجٔٗ :  (3)

 63ٌوً هرٍٗ ضؼكٟ ٟٚ٘ سجػ١س    هٍٝ عٛجدٞ ٚضّكٛ طٛسز جٌغؼد , د٠ٛجٔٗ : 
 8)جٌىحًِ( : ِٓ وحْ ٠ؿكذٟٔ فمذ ذشـ جٌخفح   ِح وٕص جوطّٗ هٓ جٌشلرحء , د٠ٛجٔٗ :  , ٚلحي 14د٠ٛجٔٗ :  (6)
 80د٠ٛجٔٗ :  (1)
 46د٠ٛجٔٗ :  (4)

 اٌّجحث األٚي –اٌفصً اٌثبٌث 

 ثٕبئ١خ ثمبء اٌزِٓ ٚر٘بثٗ
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٠ضخش شوش هٕطشز ذحٌْٛ شطٝ ِٓ هٕحطش جٌـر١وس ِٓ غٕحت١حش ج١ًٌٍ ٚجٌٕٙحس ٚػٛء      

ٜ ِطوٍمس ذضِٓ جٌغذٚ ٚجٌشٚجـ ٚجٌمشخ ٚجٌروذ فٟ قحدغحش جٌذ٘ش جٌرذس ٚٔٛس جٌشّظ , ٚأخش

. 

ٚضّػٍص غٕحت١س ج١ًٌٍ ٌٕٚٙحس جٚ جٌظرحـ ذظٛس٘ح جٌّطوذدز , جٌطٟ ٠ؿّن ذ١ّٕٙح سذحؽ ٔفغٟ      

ٚضإٌف ذ١ٓ جؾضجتٙح ِشحهش رجض١س ضٛؾد جذوحد٘ح ِٓ ج١ًٌٍ جٌضِٓ ف١ٕشك ِٓ أػٛجء ضٍه 

جألٌفس جٌّشحهش خـحْ فٟ ١ًٌ جٌش٘رس ١ًٌٚ 
(3)

 . 

٠شٜ هٕطشز ٚؾٛدٖ فٟ ؿش٠ك غٕحت١س )جٌكشوس ٚجٌغىْٛ( ذظٛسز هحِس فٟ ؾ١ّن ِح     

جقظ١ٕحٖ فٟ غٕحت١س ذمحء جٌضِٓ ٚر٘حذٗ ففٟ لٌٛٗ 
(6)

 : )جٌـ٠ًٛ( 

 ٌٙٛش ذٙح ٚج١ًٌٍ جسخٝ عذٌٚٗ      جٌٝ جْ ذذج قٕٛء جٌظرحـ جٌّرٍُؽ

جٌّٛقشس ١ًٌٚ ِٛقو ٠إٔظ ٚقذضٗ فٟ  فٕشجٖ ٕ٘ح جِح عىْٛ ج١ًٌٍ ٚق١ذًج فٟ جٌظكشجء    
روشٖ ٌٙح . ) ٚلذ ٚ٘د جٌشوشجء قغًح دل١مًح ذٛقذجش جٌظكشجء ٚجطٛجش جٌفٍٛجش ٚجطٛجش 

جطذجتٙح جٌطٟ ضطؿحٚخ ف١ٙح جرج ؾٓ ج١ًٌٍ ٚر٘رٛج ِن جألٚ٘حَ فٟ ضظ٠ٛش ِظحدس٘ح ... ( 
(1)

 
فٍُ ٠ٍٙٛ هٕطشز ٕ٘ح ِن جٌكغحَ ف١إٔغٗ هٕذِح لحي 

(4)
 : )جٌرغ١ؾ(  

 ٚال أسٜ ِإٔغًح غ١ش جٌكغحَ ٚجْ      لً جالهحدٞ غذجز جٌشٚم جٚ وػشٚج

جال جٔٗ آٔظ ٚقذضٗ ٚقشس ج١ًٌٍ فٟ روش هرٍٗ ١ٌؿوً جٔطٙحء ج١ًٌٍ طٛسز أخشٜ ِطكشوس      
جِحِٗ ٚكشفًح صِح١ًٔح ؾذ٠ذًج جٔمشن ف١ٗ كٍّس ج١ًٌٍ ٚقً ػٛء جٌظرحـ ِىحٔٗ . فؿّن جٌشحهش 

ف١ٓ ال ٠ّىٓ جؾطّحهّٙح فٟ صِٓ ٚجقذ ِٚىحْ ٚجقذ فح١ًٌٍ ذ١ٓ جٌؼذ٠ٓ فٟ ص١ِٕٓ ِخطٍ
جٌّٛقو لحذً صِٓ جٌٕٙحس جٌّإٔظ ٚعىْٛ ج١ًٌٍ لحذً قشوس جٌٕٙحس ٚوالّ٘ح ٚلطحْ وً ٌٗ 

 طٛسضٗ جٌخحطس . 

ٚجٌكم١م١س جألخشٜ )ج١ًٌٍ جٌّلٍُ ٠خفٟ جٌكم١مس , ٠ٚخفٟ جالٔغحْ ذٗ ف١مذَ هٍٝ فوً ِح ال      
جٌٕٙحس , فٙزج هٕطشز ٠غطغً كٍّس ج١ًٌٍ ١ٌٍٙٛ ِن جٌّشجز ذو١ذًج هٓ  ٠ؿشؤ هٍٝ فوٍٗ فٟ ٚػف

جه١ٓ جٌٕحط( 
(4)

 . 

  410 – 469:  ٠3978ٕلش : ج١ًٌٍ فٟ جٌشوش جٌؿحٍٟ٘ , سش١ذ فحٌف ؾ١ًٍ , ِؿٍس جدجخ جٌشجفذ٠ٓ , جٌوذ جٌطحعن ,  (3)

ف١غشحٖ ١ًٌ دؾٝ شوش٘ح    . ٚروش ج٠ؼًح فٟ ٔفظ جٌغشع لٌٛٗ : ٠ٚـٍن ػٛء جٌظرف ضكص ؾ١رٕٙح  69د٠ٛجٔٗ :  (6)

. ٚأ٠ؼًح ٠مٛي : ٚوشفص ذشفوٙح فحششق ٚؾٟٙ    قطٝ أهحد ج١ًٌٍ طركًح ِغفشًج , د٠ٛجٔٗ :  480جٌؿوذ , د٠ٛجٔٗ : 

 . ١ٍ344ً ٌٟٛٔ غ١ش جٟٔ    ذفوٍٟ ِٓ ذ١حع جٌظرف جعٕٝ , د٠ٛجٔٗ : . ٚوزٌه لٌٛٗ : شر١ٗ جٌ 74

 612جٌـر١وس فٟ جٌشوش جٌؿحٍٟ٘ :  (1)

 24د٠ٛجٔٗ :  (4)

 27جٌٍْٛ ٚجذوحدٖ فٟ جٌشوش جٌؿحٍٟ٘ :  (4)

جٔطؽ ِٓ ج١ًٌٍ ِوٕٝ ػذ٠ًح جخش ٘ٛ جٌخفحء ِٚٓ جٌٕٙحس جٌلٙٛس ٚجالٔىشحف ٚوٍٙح ِوحٟٔ      

 ػذ٠س ضطمحذً ذظٛسز ػذ٠س جٌطٟ ال٠ّىٓ جؾطّحهٙح فٟ جْ ٚجقذ . 
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ش ذٓ ٚفٟ قضٔٗ ضخطٍؽ جٌّشحهش فططؼحسخ جٌىٍّحش ٌطٕغؽ غٛذًح قض٠ًٕح ٠فمذ جٌٍّه ص١٘     

ؾز٠ّٗ ٠مٛي 
(3)

 : )جٌخف١ف(  

 خضف اٌجذس ح١ٓ وبْ رّبًِب   ٚخفٝ ٔٛسٖ فؼبد ظالًِب

ف١طوٍك صِٓ جٔطٙحء ِٛش جٌٍّه ذخغف جٌرذس ٚخفحء ٔٛسٖ ذوذ جْ وحْ ؾ١ّاًل ذذسًج عحؿوًح 

ذٕٛسٖ ١ٌاًل فشذؾ ٘زج جٌشِض جٌغّحٚٞ فأرج خغف ٔٛسٖ ٚجكٍُ ذأْ ِٛش هض٠ض , فأِغٝ ٘زج 

ٟ جٌغّحٚٞ ذحٔطٙحء جٌضِٓ ٚجٔمؼحء ج٢ؾحي فحٌمّش ال ٠خٍذ فٟ ورذ جٌغّحء , جالسضرحؽ جألسػ

وّح ال ٠خٍذ جٌٍّه فٟ ٍِىٗ فٍُ ٠ىُ ٌٍػٕحت١س جٌؼذ٠س سجذـًح ؿر١و١ًح ٌذٜ جٌشحهش جّٔح وحْ 

. فرذأ )ذخفحء ٔٛسٖ( الٔطٙحء جؾٍٗ ٚأضٝ ذؼذٖ جسضرحؿّٙح ذحعطّشجس٠س ٚخٍٛد وال جٌشِض٠ٓ 

ذج٠س جالعطّشجس جالقضجْ ٚجٌّغٕٟ فٟ جٌلالَ دْٚ ج٘طذجء ٌؼٛء جٌمّش )هحد جٌلالِح( ٟٚ٘ ذ

 وّح ٠ٙطذٞ جٌشه١س ذمحتذُ٘ . 

ٚغّس غٕحت١حش جخش فٟ ذمحء جٌضِٓ ٚر٘حذٗ ٔزوش ِٕٙح هشػًح ٠مٛي      
(6)

 : )جٌـ٠ًٛ(  

 جٛاد ارا شك اٌّحبفً صذسٖ     ٠شٚح اٌٝ ظؼٓ اٌمجبئً اٚ ٠غذٚا

 ٓ )٠شٚـ( ٚػذٖ )٠غذٚ( .فٕحعد جٌؼذ٠ٓ ذحٌضِٓ ذ١    

ٚلٌٛٗ 
(1)

 : )جٌـ٠ًٛ(  

 اروش لِٟٛ ظٍُّٙ ٌٟ ٚثغ١ُٙ     ٚلٍخ أصبفٟ ػٍٝ اٌمشة ٚاٌجؼذ

 فؿّن ذ١ٓ جٌؼذ٠ٓ )جٌمشخ( ٚػذٖ )جٌروذ( ِٓ جٌٕحق١س جٌض١ِٕس .

 

 

 317د٠ٛجٔٗ :  (3)

 /شؿٓ ٠شٚـ ٠ٚمطذٞ , ٠ٚمٛي ج٠ؼًح فٟ ٔفظ جٌّوٕٝ ٠ح ِغشـ جالسجَ فٟ ٚجد جٌكّٝ ً٘ ف١ه رٚ  48د٠ٛجٔٗ :  (6)

 44د٠ٛجٔٗ : 

 , ٠ٚمٛي ج٠ؼًح فٟ ٔفظ جٌّوٕٝ :  40د٠ٛجٔٗ :  (1)

 جرج سشمص لٍرٟ عٙحَ ِٓ جٌظذ   ٚذذي لشذٟ قحدظ جٌذ٘ش ذحٌروذ 

 

 

 جٌّركع جٌػحٟٔ 

 غٕحت١س ذمحء جٌّىحْ ٚر٘حذٗ 
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رؾ ٠ّػً جٌّىحْ جٌؿٛ جٌّإٔظ ٌٍشحهش ذوذ جٌضِٓ ١ٌٚظ غ١رًح جْ ٌُ ٠ىٓ ٌّػً هٕطشز ِىحْ ٠شض

ذٗ غ١شٖ جٔٗ ٠زوش جٌش٠ف هٓ جٌر١ٛم ٚجٌروذ هٕٙح ِٚح ضشن فٟ ٔفغٗ ِٓ جغش ٌٚٛهٗ , فال ٠ىحد 

ٚجِحوٕٙح جسضرحؿح  جألؿاليٚخـحخ جٌّكرٛذس ٚفٟ روش  جألؿالي٠زوش جٌش٠ف غُ ٠وٛد ٌزوش 

ضشوص ٘زٖ جٌّٛجؿٓ  ذشذٛهٙحذٙحرٖ جالِىٕس ٚجٔطمٍص  ضوٍمص, فحٌٕفظ جٌطٟ  ٚجٌر١ثسذ١ٓ جٌٕك 

ِٕٙح جٚ ذوذًج  ء شوشٖ قحفاًل ذزوش جالِىٕس لشذًح٘ح فٟ جٌٕفظ قطٝ ؾحجغحس
(3) 

٠ٚمطشْ ِن روش جالِىٕس  ذـٌٛطٗ جٌكشذ١س ِٚفحخشٖ ذحٌكشٚخ ف١مٛي 
(6) :

 ) جٌّطمحسخ( 

 جٌٝ جْ جدٚط ذالد جٌوشجق            ٚجفٕٟ قٛجػش٘ح  ٚجٌرٛجدٞ 

ٛجػش ( ٚرد٘ح )جٌرٛجدٞ( ٚجٌغح٠س فؿّن ذ١ٓ جٌؼذ٠ٓ فٟ جٌوشجق ٚجِىٕس ِخطٍفس ذ١ٓ ) جٌك

جٌؿّح١ٌس ١ٌػرص جٌشحهش ِذج لٛضٗ ٚذغحٌطٗ فٟ جٌمطحي فال سجدم  ٚال جقذ ٠محَٚ شؿحهطٗ 

ٚذـٛالضٗ . ٠ٚرشص فٟ شوش هٕطشز  جسضرحؽ جٌّىحْ ذحٌّػً جٌخٍف١س ػشذح ِٓ جٌروذ ذ١ٓ 

جٌظحٌف ٚجٌـحٌف ٠مٛي
(1)

 : )جٌٛجفش(

 السع هٓ ؾٛ جٌغّحِء ٌٚىٓ ضروُذ جٌفكشحء هٕٟ     وُروذ ج

ٚغح٠س هٕطشز ٕ٘ح فٟ غٕحت١س )ذوذ جالسع ( ٚػذ٘ح )ؾٛ جٌغّحء ( سعُ طٛسز خٍم١س وحٍِس 

ٌىٛٔٗ هرذًج , ٚسعُ طٛسز ِششفٗ ال ضمً هٓ طٛسز جالقشجس  ٔشأضٌٗطغـ١س 
(4)

 

فٙزج جٌروذ جٌّىحٟٔ ذ١ٓ جالسع ٚجٌغّحء ؾوٍٗ ِشضرـًح ذروذٖ هٓ فوً جٌفكشحء ِٚالصِس 

 ٍٝ عّٛ خٍمٗ .جٌكفحف ه

ف١مٛي  جٌّطؼحدزغُ ٠زوش ٚذال ضكذ٠ذ جضؿح٘حش جٌّىحْ 
(4 

 : )جٌخف١ف(

 ٚلٙشُش جٌٍّٛن ششلًح ٚغشذًح         ٚجذطذش جاللشجْ ٠َٛ جٌـشجد 

 

د , جٌّىط 3924( ٠ٕلش : د٠ٛجْ هٕطشز , ضكم١ك ٚدسجعس , ِكّذ عو١ذ ٌِٛٛٞ, سعحٌس ِحؾغط١ش , ؾحِوس جٌمح٘شز , و١ٍس ج٢دجخ , 3)

 89-88جالعالِٟ : 

 46ٚذٕفظ جٌّوٕٝ ٠مٛي : عحؾًٙ ذوذ ٘زج جٌكٍُ قطٝ    جس٠ك دَ جٌكٛجػش ٚجٌرٛجدٞ : د٠ٛجٔٗ : 41( د٠ٛٔٗ :6)

  8( د٠ٛجٔٗ :1)

 84( ٠ٕلش : د٠ٛجْ هٕطشز . ضكم١ك ٚدسجعس : 4)

 . 22ذحم جٌششق هٕٟ ذمظُش د٠ٛجٔٗ :, ٠ٚزوش فٟ جٌّوٕٝ رجضٗ : جرج ِح سجٟٔ جٌغشخ دي ١ٌٙرطٟ    ِٚح صجي  44( د٠ٛجٔٗ :ف4)

ٚفيييٟ غٕحت١يييس ) جٌشيييشق ( ٚ )جٌغيييشخ( جٌو١ِّٛيييس  فيييحٌؿّن  ذ١ّٕٙيييح دٌييي١اًل  لحؿويييًح  فيييٟ ِـحسدضيييٗ      

ٌٍٍّييٛن فييٟ جٌشييشق ٚجٌغييشخ ٚؾييٛالش جٌطييٟ جؿٍييك ه١ٍٙييح طييفس جٌوّييَٛ ٌٚييُ ٠كييذد أٞ جالِييحوٓ            

 فٟ جٌششق ٚجٌغشخ  ١ٌؿوً وٍطح جٌؿٙط١ٓ ِوشٚف ٌذ٠ٗ ذال ِٕحصم .
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ُٗ ف١ؿّيين ذيي١ٓ ػييذ٠ٓ ِخطٍفيي١ٓ فيييٟ            ٠ٚييط  ُ جضؿح٘ييحش جالِىٕييس ٚال ٠ييذم ِٕٙييح جضؿح٘ييًح جال ٚلييذ لـويي

 : ) جٌخف١ف( (3)لٌٛٗ 
 

 حبس ث١ٕٟ ٠ب ٔبئجبد ا١ٌٍبٌٟ            ػٓ ١ّ٠ٕٟ ٚربسح ػٓ شّبٌٟ

فييييزوش  ) ج١ٌّيييي١ٓ ( ٚ)جٌشييييّحي( ٚسذـّٙييييح ذح١ٌٍييييحٌٟ  ِظييييحترٙح فأشييييشن جٌييييضِٓ ِيييين جٌّىييييحْ           

ح ٔييضٚي جٌٕٛجتييد ه١ٍييٗ ِييٓ ؾ١ّيين جٌؿٛجٔييد ٌٚييُ ضييذم ٌييٗ ؾحٔرييًح ِٚخشؾييًح           ٚوييحْ فييٟ  جؾطّحهّٙيي  

 ٠خٍض ِٕٗ . 

٠ٚيييزوش ويييزٌه ٌٛهطيييٗ ذييي١ٓ جٌغيييشخ ٚجٌرويييذ ف١ؿّييين ذ١ّٕٙيييح ذكيييشجسز  جٌشيييٛق ِٚيييشجسز جٌفيييشجق .        

 : (6)ف١مٛي 

 

 ٌٚٛال فزبح فٟ اٌخ١بَ ِم١ّخ     ٌّب اخزشد لشة اٌذاس ٠ًِٛب ػٍٝ اٌجؼِذ

 

ذوييذ جٌييذجس( فّيين لشذٙييح ِكرييس ٚعييوحدز ِٚيين ذوييذ٘ح ِييشجسز ٚشييمحء          فييزوش ) لييشخ جٌذجس(ٚػييذٖ )  

فىييحْ ِىييحْ جخط١ييحس جٌييذجس ِطؼييحدًج ال ٠ؿطّيين ٚطييٍٙح لييشخ دجسٖ ِٕٙييح هٍييٝ ذوييذٖ هٕٙييح ٚلـيين             

 طٍطٙح ذٗ . 

 

 

 

 

 , ٠ٚمٛي فٟ ِوٕٝ أخش  336( د٠ٛجْ : 3)

 331ضشجٖ جرج ضٍٜٛ فٟ ١ّ٠ٕٟ        ضغحذمٗ فٟ شّحٌٟ , د٠ٛجٔٗ : 

 , ٠ٚزوش أ٠ؼًح فٟ ٔفظ جٌّوٕٝ : 48ْ : ( د٠ٛج6)

 وال ٚال وٕص ذوذ جٌغشخ ِمطٕوًح       ِٕٙح هٍٝ ؿٛي ُذوذ جٌذجس ذحٌخ١ش 

 اٌفصً اٌشاثغ
 اٌّجحث االٚي

 اٌح١بح –ثٕبئ١خ اٌّٛد 
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شيييغٍص غٕحت١يييس  جٌّيييٛش ٚجٌك١يييحز جٌذجسعييي١ٓ ٚجٌٕميييحد فيييشؾف جٌذجسعييي١ٓ جْ فىيييشز جٌّيييٛش ٚجٌك١يييحز        
ٚهذِييييٗ فم١ييييً : ) جٌوييييذَ قؼييييشز عييييحٌرس ٠ّػييييً ِييييح  جْ جٌٛؾييييٛد   ضوييييٛد جٌييييٝ ِغييييطٜٛ جٌٛؾييييٛد  

 8قؼشز ِٛؾرس , ٚجٌوذَ قؼشز )لحذٍس ( ذّػً ِح جْ جٌٛؾٛد قؼشز )فحهٍس(( 

 ٚالسضرحؽ جٌّٛش ٚجٌك١حز ذمؼ١س  جٌٛؾٛد ٚهذِٗ فال ٚؾٛد جال هلل .

جء جْ ضمرييييً جالٔغييييحْ ٌٙييييزٖ جٌمؼيييي١س ٚضّغييييىٗ ذحٌك١ييييحز ٌييييُ ٠ّٕوييييٗ ِييييٓ جٌطور١ييييش هييييٓ ِوحٔييييحز جص    
. ٚليييذ سذيييؾ جٌشيييحهش جٌؿيييحٍٟ٘     9جٌّيييٛش ٌىٛٔيييٗ ٔٙح٠طيييٗ قط١ّيييس قحعيييّس ِشعيييِٛس ٌىيييً جٔغيييحْ      

ذظيييٛسز  هحِيييس ٚهٕطيييشز ذيييٓ شيييذجد ذظيييٛسز خحطيييس فيييٟ جٌّوٕيييٝ ذييي١ٓ ج١ٌّٕيييس ٚجال١ِٕيييس ف١طيييذجخً  
جٌّو١ٕيييحْ فيييٟ جلطكيييحَ جٌشيييحهش ٌٍكيييشخ فأِيييح جٌٕظيييش أٞ جٌك١يييحز ٚجٌغٕيييحتُ , ٚ٘يييٟ جال١ِٕيييس جٌطيييٟ        

 30جؾً جٌرمحء , ٚجِح جٌّٛش أٞ ج١ٌّٕس ٠غوٝ ج١ٌٙح جٌشحهش ِٓ 

 : )جٌٛجفش( 33ف١مٛي هٕطشز 

 صزُزوُشٟٔ اٌّمبُِغ وً ٚلٍذ         ػٍٝ طِٛي اٌح١بِح اٌٝ اٌّّبد

فميييييذ ؾّييييين ذييييي١ٓ غٕحت١يييييس )جٌك١يييييحز ( ٚ)جٌّّيييييحش ( ٚوالّ٘يييييح ال ٠ؿطّويييييحْ فيييييٟ شيييييٟء ٚجقيييييذ ,   
طييٟ ضّييص جْ جضييص ١ِٕطييٗ ,    ٚجٌّو١ٕييحْ جٌّطٕحلؼييحْ ٠طييذجخالْ فييٟ ِفٙييَٛ ٚجقييذ عيي١شضٗ جٌوـييشز جٌ       

ٚسقٍييس  هٕطييشز وحٔييص سقٍييس  ِييٛش ٌٚيي١ظ ق١ييحز ٚهٍييٝ جٌييشغُ ِييٓ ٘ييزج , فمييذ وييحْ ِرييذأ جٌك١ييحز          
هٕييذُ٘ جٌرمييحء ٌأللييٜٛ , وّييح وحٔييص طييٛسز ِييح ذوييذ جٌّييٛش جٌطييٟ ٠مييذِٙح جٌشييحهش جٌؿييحٍٟ٘ قحٌييس          

 36 جٌٛؾٛد جالٟٔ ٚجٌطفى١ش فٟ جٌك١حز جٌكحػشز (

 : )جٌّطمحسخ(31مٛي غُ ٠وحٚد ذ١ٓ ج١ٌّٕس ٚال ١ِٕس ف١

 ػضٝ ٔظشٌح ِٕه رح١ب ثٙب        حشبشًخ ١ِذ اٌجفبْ ٚاٌجؼبد

فٙييٛ ذيي١ٓ ٔم١ؼيي١ٓ ِطؼييحد٠ٓ )ضك١ييح ذٙييح( ٚ)١ِييص( ٚجٌشييحهش ٕ٘ييح ذيي١ٓ ١ِييص جال جٔييٗ ١ِييص جٌؿفييح            

ٚجٌرويييحد ٌيييزج ٌيييُ ٠ىيييٓ ِٛضيييٗ ِيييٛش ِفحسليييس جٌك١يييحز غ١يييش جٔيييٗ ِفيييحسق قر١ريييٗ ٌيييزج ٠طّٕيييٝ جْ ضٕليييش   

ٓ ؾذ٠يييذ  فٕحعيييد جالػيييذجد جْ ال ٠ىيييْٛ خـيييًح فيييٟ ضكم١يييك ج١ِٕطيييٗ ج١ٌيييٗ ٌطك١يييح سٚقيييٗ ٚضخؼيييش ِييي

 ٚجٌطاللٟ ذٙح.

 جٌّركع جٌػحٟٔ

 غٕحت١س جٌم١ُ  جٌذ١ٕ٠س

                                                           
8
 23جٌٛؾٛد ٚجٌوذَ :  
9
 336ٌفىش٠س ٚجفحق جالذذجه١س:٠ٕلش: جٌشوش جٌؿحٍٟ٘ ِٕـٍمحضٗ ج 
30
ٍه ٠ٕلش : ج١ٌّٕس ٚجال١ِٕس : فىشز جٌّٛش فٟ جٌشوش جٌؿحٍٟ٘ , فظً ذٓ هّحس جٌوّحسٞ , و١ٍس جالدجخ , ؾحِوس جٌٍّه عوٛد , ِؿٍس  ؾحِوس جٌّ 

  30َ : 3994 -٘ـ  3434,  3, جٌوذد  2عوٛد , ِؿٍذ
33
 64د٠ٛجْ :  
36
 13ش جٌؿحٍٟ٘ : ج١ٌّٕس ٚجال ١ِٕس : فىشز جٌّٛش فٟ جٌشو 
31
 41د٠ٛجْ : 
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ؿييييٜٛ جٌشييييوش  جٌؿييييحٍٟ٘ جسجء ِإِٕييييس ذييييحهلل ٚجخييييشٜ ٍِكييييذز ٚالعيييي١ّح ِييييح ضٍّغييييٕح فييييٟ  شييييوش  

شل١ٓ هٕطيييشز  ٚلؼييي١س ج٠ّيييحْ جٌشيييوشجء ذيييحٌم١ُ جٌذ١ٕ٠يييس جِيييش شيييه ف١يييٗ جٌريييحقػ١ٓ جٌويييشخ ٚجٌّغطشييي    

ف١يييحضٟ  ِيييحسؾ١ٍٛش فيييٟ لؼييي١س  جٌشيييه  ٠ٚخيييض  ِٕٙيييح ِيييح ويييحْ فيييٟ شيييوش هٕطيييشز ِيييٓ جٌمييي١ُ           

جٌذ١ٕ٠يييس ف١ميييٛي: )ٚٚػيييف جْ هٕطيييشز جٌورغيييٟ ويييحْ ٠ويييشف ٚقيييٟ جٌميييشجْ ِٚظيييـٍكحش جالعيييالَ   

" ٚرٌييييه الٔييييٗ جعييييطخذَ جٌفييييحف" لرٍييييس جٌمظييييحد " ٚ " جٌشوييييٛم ٚجٌغييييؿٛد "ٚ"طييييكش جٌّمييييحَ "        

  ٚ ٌييزٌه لييحي هٕيييٗ جٔييٗ "ال دجهيييٟ ٌٍشييه فييٟ جٔيييٗ وييحْ ِغيييٍّح       ٚ"جٌؿكيي١ُ" ٚ "جٌّكشييش " ٚغ١ش٘يييح 

 ضم١ح طحٌكح غ١ش جْ ق١حضٗ جٔطٙص لرً جالعالَ"( 

ٚال ٠ّٕٙييح ِييح ؿشلييٗ ِييحسؾ١ٍٛش ٌٕييذخً فييٟ غّيييحس لؼيي١س جٌشييه فييٟ سٚج٠ييس جٌشييوش جّٔييح جٌيييزٞ             

ٔش٠ييذ جْ ٔظييً ج١ٌييٗ ٘ييٛ ِييحؿٛجٖ شييوش هٕطييشز ِييٓ ليي١ُ د١ٕ٠ييٗ  ٚلييذ جغٕييٝ ه١ٍييٗ جٌشعييٛي )طييً               

 عٍُ ( ٚجٔشذ لٌٛٗ : جهلل ه١ٍٗ ٚ

 ٚلذ جذ١ص هٍٝ جٌـٜٛ ٚجكٍٗ               قطٝ جٔحي ذٗ وش٠ُ جٌّأوً                  

 فمحي : ِح ٚطف ٌٟ جهشجذٟ لؾ فأقررص جْ جسجٖ  جال هٕطشز (

 ِٚٓ جٌم١ُ جٌذ١ٕ٠س جٌؼذ٠س فٟ شوشٖ لٌٛٗ : )جٌخف١ف (

 ٍِه جٌّٛش قحػش ال ٠غ١د       فغ١ٕر١ه جْ فٟ قذ ع١فٟ                             

فييييأضٝ ذٍّوييييحٟٔ جٌذ١ٕ٠ييييس ٚروييييش ٍِييييه جٌّييييٛش ١ٌييييشذؾ ذيييي١ٓ جٌؼييييذ٠ٓ ) قحػييييش ( ٚ )ال ٠غ١ييييد (  

١ٌظيييً جٌيييٝ لؼييي١س جٌّيييٛش ِطوٍميييس ذغييي١فٗ ٌٚييي١ظ ذحٌميييذس جٌيييزٞ عييي١الل١ٗ ِيييٓ هٕيييذ جهلل ٘يييزج فيييٟ      

 ؾحٔد جٌكحدٖ . جِح فٟ ؾحٔد ج٠ّحٔٗ ٠مٛي : )جٌـ٠ًٛ(

 ٌٕوّٝ ٚجغٓ ذفؼٍٙح             ٚال ضإِٔٓ ِح ٠كذظ جهلل فٟ غذ فال ضىفش ج               

فٕحعيييد جٌؼيييذ٠ٓ )ال ضىفيييش( ٚ )جغيييٓ ( ٚ٘يييزج جٌطور١يييش جٌؼيييذٞ ٠ظيييً جٌيييٝ قىّيييٗ جٌشيييحهش فيييٟ        

 جٌػٕحء ٚجٌشىش ألِش جهلل هٍٝ جٌشغُ ِٓ جٔٗ ٠ؿًٙ ِح ٠كذظ ٌٗ غذج ِٓ خ١ش جٚ شش 

 ١ؾ (ِٚٓ جٌم١ُ جٌذ١ٕ٠س هٍٝ عر١ً جٌطؼحد لٌٛٗ : ) جٌرغ

 ٔو١ُ ٚطٍه ؾٕحش ِضخشفس                ٚٔحس ٘ؿشن ال ضرمٟ ٚال ضزس              

فميييذ جضيييٝ ذيييأوػش ِيييٓ ػيييذ٠ٓ فيييٟ جٌر١يييص ذييي١ٓ )ؾٕيييحش ( ٚ )ٔيييحس( ٚ)ٚطيييٍه( ٚ)٘ؿيييشن( ٚ٘يييزج      

جٌطكيييٛي فيييٟ جٌمييي١ُ جٌذ١ٕ٠يييس ذييي١ٓ جٌؿٕيييس ٚجٌٕيييحس ٚجٌٛطيييً ٚجٌٙؿيييش لظيييذ ِٕٙيييح جٌشيييحهش لشذيييٗ ِيييٓ  

وييذٖ ِٕٙييح ٔييحس ٕٚ٘ييح سذّييح لظييذ غ١ييش جٌّوٕييٝ جٌييذ٠ٕٟ فييحٌطىٓ جٌؿٕييحش         جٌكر١رييس ؾّييس ٠ييٕوُ ذٙييح ٚذ   

 جٌكذجتك جٌّض٠ٕس ٚجٌٕحس ٟ٘ ٔحس جٌوشك ٚفٟ وال جٌؼذ٠ٓ هزجخ ال ِكحي ِٕٗ . 

 ٕٚ٘حن ِوحٟٔ جخشٜ ٠زوش٘ح ذمٌٛٗ : )جٌرغ١ؾ( 

 ال جذوذ جهلل هٓ ه١ٕٟ غـحسفٗ              جٔغح جرج ٔضٌٛج ؾٕح جرج سورٛج             
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 زوش جٌؼذ٠ٓ )جالٔظ(ٚ )جٌؿٓ( ِن ٌفق جٌؿالٌس . ف

 ٚوزٌه ٠مٛي : )جٌٛجفش( 

 ٚفٟ جسع جٌكؿحص خ١حَ َٔٛ                قالي جٌٛطً هٕذُ٘ قشجَ           

 فؿّن ذ١ٓ جٌٕم١ؼ١ٓ )جٌكالي( ٚ )جٌكشجَ( 

غييُ ٠ٕطمييً ذكىّييٗ ج٠ّح١ٔييس سجعييخس ِييٓ ضؿشذييس ه١ّمييٗ ٚقىّطييٗ ضييذٚس قييٛي  جٌّييٛش فٙييٟ ٔٙح٠ييس             

ِـيييحف ويييً جٔغيييحْ ٚالذيييذ ِيييٓ ٚسٚد٘يييح غيييُ ضأخيييزٖ ضؿيييحسخ جٌك١يييحز جالخيييشٜ ١ٌوـيييٟ ِويييحٟٔ            

 عح١ِس ٠شخظٙح ِٓ ضؿشذس ه١ّمس جر ٠مٛي : )جٌىحًِ(

 جٚ ذ١ٕس ٌٍّؿذ ش١ذ جعحعٙح               جال ٚلذ ٘ذَ جٌمؼحء ٚؿ١ذ٘ح           

ح جٌٙيييذَ فٙيييٛ جٔطٙيييحء  فؿّييين ذييي١ٓ جٌّطٕحلؼييي١ٓ )شييي١ذ( ٚ )٘يييذَ ( ٚجٌطشييي١١ذ ٘يييٟ ذذج٠يييس جٌك١يييحز جِييي     

جٌك١ييحز ٚجٌّييٛش جٌييزٞ وييحْ جٌمؼييحء عييررح فييٟ جٔطٙييحء جؾٍييٗ فطييضجقُ جٌؼييذ٠ٓ ٠وـييٟ ٔط١ؿييس جْ ال           

 ٚؾٛد جال جهلل ٚال ِؿذ القذ ذحق ذً ٘ٛ صجتً ال ِكحي 

 ٠ٚزوش ج٠ؼح : )جٌٛجفش( 

 جال ٠ح د٘ش ٠ِٟٛ ِػً جِغٟ                ٚجهلُ ١٘رس ٌّح جٌطمحٟٔ            

 ١َٛ( ٚػذٖ )جالِظ( ٚوالّ٘ح ِطغح٠ٚحْ هٕذٖ روش )جٌ

 ٠ٚزوش فٟ طرشٖ ٚهض٠ّطٗ لٌٛٗ : )جٌٛجفش( 

 ٚذوذ جٌوغش لذ الل١ص ٠غشج               ٍِٚىح ال ٠ك١ؾ ذٗ جٌىالَ           

جر ؾّييين ذييي١ٓ ٔم١ؼيييٟ )جٌوغيييش( ٚ )ج١ٌغيييش( هٍيييٝ جٌيييشغُ ِيييٓ جؾطّيييحم جٌؼيييذ٠ٓ جال جْ ج٠ّحٔيييٗ          

 جٌوغش  ذحٌفشؼ ٚج١ٌغش جلشخ جٌرٗ ِٓ

 

 

 

 

 

 جٌّركع جٌػحٌع                                        

 غٕحت١س جٌٛفحء ػذ جٌغذس                                  
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جخييزش طييفٗ جٌٛفييحء ِييٓ جضّييحَ جٌوٙييذ ٚجٌٛفييحء ذحألِحٔييس جِييح طييفس جٌغييذس فٙييٟ ِييٓ جٌخ١حٔييس جٌطييٟ            

ء ٚجدجء جٌكميييٛق جٌٍّميييحز ه١ٍيييٗ ٚجْ ضٕيييحلغ جالِحٔيييس ٚجٌٛفيييحء ٚليييذ هيييشف جالٔغيييحْ جٌغيييٛٞ ذحٌٛفيييح 

ٌييُ ٠ىييٓ وييزٌه فٙييٛ غ١ييش عييٛٞ ٌٚىييٟ ٔظييً جٌييٟ شييوشجء جٌؿح١ٍ٘ييس ٚ٘ييُ جٚي ِييٓ ٔرييزٚج طييفس               

جٌخ١حٔيييس ٚهيييحذٛج جٌخيييحتٓ ذظيييفحضٗ جٌز١ِّيييس فٕشج٘يييح ضطؿغيييذ هٕيييذ هٕطيييشز ذيييٓ شيييذجد ٌشيييذز ٚفيييحءٖ         

ٝ ضظييي٠ٛش ٌمر١ٍطيييٗ هيييرظ ِوٍٕيييح جٌطضجِيييٗ ذكّح٠طٙيييح ٚجٌيييذفحم هٕٙيييح ِٚٛجؾٙيييس جهيييذجتٙح ف١ٍؿيييح جٌييي        

ِوحسوٙيييح ٠ٚطكّيييً جهرحتٙيييح ف١ميييف غيييحتشج فيييٟ جقحع١غيييٗ جٌّطيييٛجضشز ذييي١ٓ جٌٛفيييحء ٚجٌغيييذس ليييحتال :        

 )جٌٛجفش( 

 ٚالل١ص جٌوذج ٚقفلص لِٛح                جػحهٟٛٔ ٌُٚ ٠شهٛج ؾٕحذٟ                  

فٕؿيييذ جغيييش جٌغيييذس ٚجٌيييٕكظ فيييٟ لٌٛيييٗ )جػيييحهٟٛٔ( ِمحذيييً ػيييذ٘ح )قفليييص( ٚجٌؼييي١حم خ١حٔيييس         

ٚغيييذسُ٘ ذيييٗ ِٚيييح ليييحذٍُٙ جال ذحٌكغيييٕٝ ٘يييزج ِيييح جٔطؿطيييٗ غٕحت١يييس جٌٛفيييحء ػيييذ جٌغيييذس فحغريييص    لِٛيييٗ

 ٌُٙ طفس جٌخ١حٔس ٚجٌغذس ِذٜ جٌذ٘ش 

 ٠ٚزوش ذحٌطؼحد ج٠ؼح : )جٌٛجفش( 

 جر ؾكذ جٌؿ١ًّ ذٕٛ لشجد              ٚؾحصٜ ذحٌمر١ف ذٕٛ ص٠حد               

جٌؿ١ّيييً ( ٚػيييذ٘ح )ؾيييحصٞ ذيييحٌمرف( ١ٌػريييص     فحعيييطـحم جٌشيييحهش ذؿيييذجسز جْ ٠ؿّييين ذييي١ٓ )ؾكيييذ      

 طفس جٌٛفحء ٌمر١ٍطٗ ٠ّٚؿذ ذٙح .

 ٠ٚمٛي ج٠ؼح : )جٌٛجفش( 

 جال ِٓ ِرٍغ جً٘ جٌؿكٛد              ِمحي فطٝ ٚفٟ ذحٌوٙٛد             

 ف١ؿّن ذ١ٓ )جً٘ جٌؿكٛد( ٚػذٖ )ٚفٟ ذحٌوٙٛد( 

 ٠ٚمٛي ج٠ؼح : )جٌـ٠ًٛ( 

 ٚضخذِٗ جال٠حَ ٌٚ٘ٛٙح هرذ            ٠غش جٌفطٝ د٘شج ٚلذ وحْ عحءٖ    

فٕحعييد روييش )٠غييش( ٚػييذ٘ح )جعييحءٖ( ١ٌظييً جٌييٝ ٔط١ؿييس  جٔييٗ ٚجْ وييحْ فييحسط لِٛييٗ لٙييٛ فييٟ            

ٔلييشُ٘ هرييذ ال لييذس ٌييٗ هٕييذُ٘ ِّٙييح عييشٖ جٌييذ٘ش فييٟ جٔطظييحسجضٗ فىٍٙييح ِفييحخش فشد٠ييس ال ل١ّييس            

 ٌٙح جِحَ لِٛٗ 

                   

 جٌفظً جٌخحِظ                                        

 جٌػٕحت١س جٌؼذ٠س هٍٝ ِغطٜٛ جالدسجن )كح٘شز ٚخف١س ( هم١ٍس              
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عيييرك ٌٕيييح ضوش٠يييف جٌـريييحق ِٚيييح ٘يييٛ ِويييشٚف فيييٟ وطيييد جٌرالغيييس : ٘يييٛ جٌؿّييين ذييي١ٓ جألٌفيييحف جٚ     

 جٌىٍّحش ضىْٛ ِوح١ٔٙح ِطٕحلؼس ِٚزوٛسز فٟ ٔفظ جٌّٛػن ٚال خالف ف١ٗ . 

  ْ هٕطييشز ذييٓ شييذجد  جٌىػ١ييش ِّييٓ روييش جٌٍفييق ٚجخفييٝ ػييذ٘ح ذّوٕييٝ جخييش        ٌٚىٕٕييح ٚؾييذٔح فييٟ د٠ييٛج

ِغييطٛس ٌيي١فُٙ جٌّطٍمييٟ جْ ٕ٘ييحن ِوٕييٝ جلييٜٛ ٚجذٍييغ وّٕييٗ فييٟ ٔفغييٗ ٌٚييُ ٠ييأش ذييٗ . ِٚييح ٠ػرييص               

طيييكٗ لٌٕٛيييح )ذويييغ جٌظيييٛس ذيييذش جِيييش جٌـريييحق فيييال ٠يييذسن جال ذويييذ ضأِيييً ٚفىيييش . ِٚيييٓ ٘يييزج     

( فٍيييي١ظ جٌـرييييحق ذيييي١ٓ  69( )ٔييييٛـ :  لٌٛييييٗ ضوييييحٌٝ : )ِّييييح خـ١ثييييحضُٙ جغشلييييٛج فييييحدخٍٛج ٔييييحسج    

جالغيييشجق ٚجالدخيييحي فيييٟ جٌٕيييحس ٚجّٔيييح ٘يييٛ ذييي١ٓ جالغيييشجق ٚجالقيييشجق جٌيييزٞ ٘يييٛ ِغيييرد هيييٓ             

 جالدخحي فٟ جٌٕحس(

 ٚلذ ٚسد فٟ لٛي هٕطشز : )جٌىحًِ( 

 ٠ؼكه جٌغ١ف فٟ ٠ذٞ ٠ٕٚحدٞ                ٌٚٗ فٟ ذٕحْ غ١شٞ ٔك١د            

ؼييكه( ِٚمحذٍٙييح جٌّييشجد ٘ييٛ )جٌرىييحء( جال جٔييٗ ٌييُ ٠ييشد جٌرىييحء        ٚجٌّطأِييً ٌٍطؼييحد جٌؼييح٘ش ٕ٘ييح )٠   

فحعييطوحع هٕييٗ خ)جٌٕك١ييد( ذّوٕييٝ جٌرىييحء ٚلييذ وٕييٝ ٠ؼييكه جٌغيي١ف ذٛؾييٛدٖ فييٟ ٠ييذ جٌشييؿحم           

ٌىٛٔيييٗ ٠كغيييٓ جٌؼيييشخ ذيييٗ ٚٔك١ريييٗ ٚذىحتيييٗ هيييٓ ّ٘يييٗ ٌٛؾيييٛدٖ فيييٟ ٠يييذ ِيييٓ ال ٠كغيييٓ قٍّيييٗ           

جشييذ ِييٓ جٌرىييحء جٌييزٞ لييذ      فذالٌييس جٌٕك١ييد ذحٌطؼييحد جلييٜٛ ِييٓ جٌرىييحء ٌىييْٛ جٌٕك١ييد ف١ييٗ طييٛش        

 ال ٠كذظ ِوٗ طٛش 

 )جٌـ٠ًٛ(  :٠ٚمٛي ج٠ؼح 

 خذِص جٔحعح ٚجضخزش جلحسذح          ٌوٟٛٔ ٌٚىٓ جطركٛج وحٌومحسخ          

فمييذ جضيييٝ )ذحألليييحسخ( ٌٚيييُ ٠ييأش ذؼيييذ٘ح )جالهيييذجء( ٌىٕيييٗ جضيييٝ ذّييح ٘يييٛ جليييٜٛ ِٕٙيييح ٚجدي فؿويييً    

ط ِييٓ جٌغييُ فييٟ جٌؿغييذ ٚوالّ٘ييح ػييذ      ِييٓ جٌومييحسخ طييٛسز ١ٍِٙييس ذغييٛجد٘ح ٚغييذس٘ح ِٚييح ضييذ       

لٌٛيييٗ )جضخيييزش جالليييحسخ ( ١ٌلٙيييش فؼيييحهٗ ٚشيييٕحهس فوٍيييس لِٛيييٗ جصجء ٚفيييحءٖ ٌٙيييُ فٍيييُ ٠ىٛٔيييٛج         

 همحسخ 

 ٠ٚمٛي ج٠ؼح : )جٌـ٠ًٛ( 

 ِحٌٕٟ لٍد ال ٠رً غ١ٍٍٗ            ٚطحي ٚال ١ٍٙ٠ٗ ِٓ قٍٗ همذ               

خفييٟ )همييذ( فحٌكييً ٕ٘ييح ٔمييغ جٌظييالش      فؿّيين ذيي١ٓ جٌؼييذ٠ٓ فييٟ ) قٍييٗ( ِٕٚحلؼييٗ ذييحٌّوٕٝ جٌ      

ٚجٌّيييٛدجش جِيييح )جٌوميييذ( فٙيييٟ خالفيييٗ ٚػيييذٖ ٌيييذٜ جٌّطأِيييً ٠يييشٜ جٌؼيييذ ذييي١ٓ جٌّو١ٕييي١ٓ ذيييحالدسجن  

 جٌومٍٟ 

 ( : )جٌىحًِ( 4ٚفٟ لٌٛٗ )
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 ذحششش ِٛورٙح  ٚقؼص غرحس٘ح            جؿفأش قؿش ١ٌٙرٙح جٌّطٛلذ               

ٛلييييذ( أٞ جٌّشييييطوً جال جٔييييٗ ٌييييُ ٠ييييأش ذييييحٌّوٕٝ    فؿّيييين ذيييي١ٓ )جؿفييييأش( ٚػييييذ٘ح ذييييحٌّوٕٝ )جٌّط   

جٌؼيييح٘ش ِغيييطو١ٕح ذّشجدفٙيييح فحٌّٛليييذز ٘يييٟ جٌٕيييحس جٌّغيييطوشز جٌّغيييؿشز ِيييٓ شيييذز قشجسضٙيييح . ٌٚيييُ   

 ضىٓ جٌٕحس ذكم١مطٙح جّٔح ٘ٛ جشطوحي   ١ٔشجْ جٌكشخ ٚشذضٙح 

 ٚفٟ لٌٛٗ : )جٌـ٠ًٛ (  

 ذ طذجَ جٌخ١ً ٠حذٓ جالؿح٠د ٠ٕحدٟٚٔ فٟ جٌغٍُ ذحذٓ صذ١رس                  ٚهٕ          

ففييٟ ٔييذجؤُ٘ ٌييٗ ) فييٟ جٌغييٍُ ( ػييذج ِيين )هٕييذ طييذجَ جٌخ١ييً ( ٚجٌّييشجد ذييٗ جٌكييشخ جال جٔييٗ ٌييُ               

٠ورييش ذييٗ ذييحٌّوٕٝ جٌلييح٘ش جّٔييح جٌرغييٗ قٍييس طييذجَ جٌخ١ييً ٚف١ييٗ ذ١ييحْ ٌشييذز جٌضقييحَ ٚلييٛز جٌمطييحي             

١ريييس( ٕٚ٘يييح ٚجشيييطذجد غريييحس جٌكيييشخ جٌيييزٞ ٔيييطؽ هٕيييذٖ طيييذجَ جٌخ١يييً ٚجٌؼيييذ ج٠ؼيييح ذييي١ٓ )جذيييٓ صذ   

لظيييذ جِيييٗ جٌكرشييي١س ٚجٌّيييشجد ِٕٙيييح ضور١يييشٖ ذٙيييح ٚج٘حٔيييس ٚقـيييح ٌميييذسٖ ٔم١ؼيييح  )الذيييٓ جالؿح٠يييد(    

جٌطيييٟ لظيييذ ِٕٙيييح جٌّيييذـ ٚويييال جٌؼيييذ٠ٓ ٠ىشيييف ِيييٓ ِوٕيييٝ خفيييٟ ٘يييٛ ٔفيييحق لِٛيييٗ ٌيييٗ ٚضٍيييُٛٔٙ    

 ذحٌٛجْ جٌخذ٠وس ٚجٌّىش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اٌخبرّخ

جٌطيييٟ جعيييفشش هٕيييٗ جٌذسجعيييس  جٌٕطيييحتؽلريييً جْ ٔـيييٟ طيييفكحش ٘يييزج جٌركيييع ٠ّىيييٓ جْ ٔيييٛؾض ج٘يييُ  

 ِٕٙح 
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جْ ويييً ِيييح فيييٟ جٌٛؾيييٛد ٌيييٗ ٔمييي١غ ٚػيييذ  ٠طظيييحسهحْ ١ٌٕطؿيييح ضٍيييه جالقحعييي١ظ ٚجٌّشيييحهش      -3

 جٌّطؼحسذس هٓ جٌكحٌس جٌٕفغ١س جٌطٟ ٠ّش ذٙح جٌشحهش خالي ِغ١شز ق١حضٗ 

ـ  ٚفييييشز جٌػٕحت١ييييحش جٌؼييييذ٠س فييييٟ شييييوش هٕطيييي    -6 شجخ شز ٚذىػييييشز ِفشؿييييس , ٚ٘ييييزج ٔط١ؿييييس ٌؼيييي

 ذٜ جٌشحهش ذ١ٓ ١ٔشجْ جٌٜٙٛ ١ٔٚشجْ جٌكشخ جٌكحٌس جٌٕفغ١س ٌ

ويييحْ السضريييحؽ جٌشيييحهش هٕطيييشز ذيييحالٌضجْ ٚالعييي١ّح جالذييي١غ ٚجالعيييٛد جسضرحؿيييًح ق١ّّيييًح ٌّيييح ٌيييٗ   -1

ِييييٓ جغييييش فييييٟ ٔفغييييٗ ٚدالالضييييٗ لييييزوش جٌييييْٛ جالعييييٛد ذّٛلييييف ِطوييييذدز ِٕٙييييح قييييضْ ٚجٌّييييٛش        

ٍيييْٛ جٌيييزٞ ويييحْ   ٚجٌغيييشجخ ٚج١ٌٍيييً ٚجال٘يييُ ِيييٓ رٌيييه عيييٛجد ؾٍيييذٖ سج جٌيييزٞ شيييىً ٌذ٠يييٗ هميييذز جٌ      

 ٠ض٠ٕٗ ذحٌْٛ جألذ١غ ٠ٚىػش ِٓ جٌىٕح٠حش ٚال ع١ّح ِن جٌٍْٛ جالذ١غ 

وٕح٠يييس هيييٓ ؿٙحسضيييٗ ٚعيييّٛ جخالليييٗ , وّيييح جسضيييرؾ رويييش جٌشيييرحخ ٚجٌّشييي١د ِييين جٌٍيييْٛ , ٌٚيييٗ           

 هاللٗ ِطرحدٌس دٌص ه١ٍٗ جٌشٛج٘ذ جٌشوش٠س.

ويييحْ ٠ويييحٟٔ  وػيييشز جعيييطوّحٌٗ غٕحت١يييس جٌغيييٍد ٌٚال٠ؿيييحخ ذغيييرد جالػيييـشجخ جٌٕفغيييٟ جٌيييزٞ          -4

ِٕيييٗ ويييحجٌمٍك ٚجٌغشذيييٗ ٚسفؼيييس ٌٍٛجلييين جٌّش٠يييش , ٚسفيييغ لر١ٍطيييٗ ٚجالهطيييشجف ذيييٗ ؾويييً وٍّيييس        

 )ٔوُ( ِمحذاًل ٌٙح ٔفٟ )أل( . 

ض١ّييييض شييييوشٖ ذػٕحت١ييييس جالٔفوييييحي ٚجٌٙييييذٚء فٙييييٛ ضييييحسز ٠ٕفوييييً ٠ٚػ١ييييش هٍييييٝ ٚجلوييييٗ جٌّش٠ييييش        -4

 ِٚوحٔحضٗ ٌكرٗ ٚضحسز ٠خٍذ ٌالعطغالَ فال عر١ً غ١ش ر رٌه 

ٌمِٛييييٗ ٚجالٔظيييي١حم ٌٙييييُ قييييص ٜ فييييٟ ِٛجلييييف جٌؿييييٛس جال جٔييييٗ لرٍييييٖٛ ذحٌوظيييي١حْ       ؿحهطييييٗ  -2

 ٚجٌشفغ 

لييييذسز هٕطييييشز هٍييييٝ جالٌّييييحَ ذؿٛجٔييييد جؾطّحه١ييييس فييييٟ ِخطٍييييف جٌػٕحت١ييييحش  ِييييٓ طييييفحش         – 7

ٚجعيييّحء وؿٛجٔيييد جٌميييٛز ٚجٌؼيييوف , جٌخ١يييش ٚجٌشيييش , جٌظيييذق ٚجٌىيييزخ , ٚجٌكيييد ٚجٌيييرغغ ,         

 جٌغفٗ ٚجٌكمذ .... جٌخ

حء جٌضِييحْ ٚجٌّىييحْ ٚر٘رّٙييح ٌييذٜ جٌشييحهش جِييشًج ِّٙييًح فييحٌضِٓ ِػييً هٕييذٖ          ِػٍييص جٌػٕحت١ييس ذميي   -8

عيييشهس جٌغييي١ف ٚجٔـيييٛجء ج١ٌٍيييً ذحٌٕٙيييحس ٚوٍٙيييح ضيييشٚـ ٚضغيييذٚج ذغيييشهٗ ٌيييُ ٠شيييوش ذٙيييح , جِيييح            

فييٟ  ٠ٚأعييٗجٌمطييحي ٚضّػييً ذوييذٖ هييٓ قر١رييٗ     جٌّكحفييًجٌّىييحْ فٍييُ ٠ىييٓ ٌييٗ قييق ٚجفييش فييٟ جالِىٕييس      

 جٌٛطٛي ج١ٌٙح

9-  ٚ جٌميييٛز ٌيييذٜ جٌشيييحهش جٌٕظييي١د جالٚفيييش ٌىٛٔيييٗ ِيييٓ شيييوشجء جٌفشٚعييي١س      جخيييزش غٕحت١يييس جٌويييضز 

 فٟ جٌوظش جٌؿحٍٟ٘ 

 جٌرمحء ٌٍمٜٛ  ِٚرذجشىٍص غٕحت١س جٌّٛش ٚجٌك١حز عٍـس جٌرمحء  -30

 ٚفشش جٌم١ُ جٌذ١ٕ٠س فٟ شوش هٕطشز ذ١ٓ جٌٍكحد ضحسز ٚجٌـحهس ضحسًز جخشٜ  -33
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طييشز جٌػٕحت١ييس جٌؼييذ٠س هٍييٝ ِغييطٜٛ     ذ٠س فييٟ شييوش هٕ جْ ِييٓ جؾّييً ِييح ِػٍطييٗ جٌػٕحت١ييس جٌؼيي      -36

 ذطأِيييًجٌومٍيييٟ ذييي١ٓ جٌىٍّيييس جٌليييح٘شز ٚػيييذ٘ح جٌخفيييٟ . ٚال ٠ّىيييٓ جدسجوٙيييح جال     ٚجٌطأِيييًجالدسجن 

 ٚجِوحْ فىش ٌطوـٟ ِوٕٝ جٚي ِٓ جٌّوٕٝ جالطٍٟ , ٚ٘ٛ ِح ٔـٍك ه١ٍٗ جٌـرحق جٌخفٟ . 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 جٌّظحدس ٚجٌّشجؾن

٘ــ( ضو١ٍك 769جٌطٕر١ٙحش فٟ هٍُ جٌرالغس سوٓ جٌذ٠ٓ ذٓ هٍٟ ِكّذ جٌؿشؾحٟٔ )شجالشحسجش ٚ -3

 َ  6006٘ــ  3461: جذشج١ُ٘ شّظ جٌذ٠ٓ , دجس جٌىطد جٌو١ٍّس, ذ١شٚش ,

 3جٌرذ٠ن ِٓ جٌّوحٟٔ ٚجالٌفحف : د. هرذ جٌول١ُ جذشج١ُ٘ ِكّذ جٌّـوٕٟ , ِىطرس ٚ٘رس ,جٌمح٘شز ؽ -6

 َ 6006 –٘ــس 3461, 
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٘ــ( , دجس جق١حء جٌطشجظ جٌوشذٟ ,  238ش٠فحش : هٍٟ ذٓ ِكّذ ذٓ هٍٟ جٌؿشؾحٟٔ ) ش جٌطو -1

 3464, 3ذ١شٚش , ٌرٕحْ , ؽ

- 6001  َ 

٘ــ( , ضكم١ك :  3013هرذ جٌشؤٚف ذٓ جٌّٕحدٞ )ش  جٌطٛل١ف هٍٝ ِّٙحش جٌطوحس٠ف : جالِحَ -4

 َ  3990, ٘ـ 3430’,  3هرذ جٌك١ّذ طحٌف قّذجْ , هحٌُ جٌىطد , جٌمح٘شز , ؽ

جٌػٕحت١حش جٌؼذ٠س , دسجعحش فٟ جٌشوش جٌوشذٟ جٌمذ٠ُ , د . عّش جٌذ٠ٛخ , جٌّٕشٛسجش ج١ٌٙثس   -4

 6009جٌغٛس٠س ٌٍىطحخ , ٚصجسز جٌػمحفس , دِشك ,  جٌوحِس

٘ــ( ِـروس ِؿٍظ دجتشز جٌّوشف , 163ؾّٙشز جٌٍغس , جذٟ ذىش ِكّذ ذٓ جٌكغٓ جالصدٞ )ش -2

 ٘ـ 3144

٘ــ(  962مس ٚجٌطوش٠فحش جٌذل١مس :جٌمحػٟ جٌش١خ صوش٠س ذٓ ِكّذ  جالٔظحسٞ )ش جٌكذٚد جال١ٔ -7

 َ 3990 -٘ـ 3433, ضكم١ك : ِحصْ جٌّرحسن , دجس جٌفىش, ذ١شٚش , 

 َ  3984 – 3404د٠ٛجْ هٕطشز , دجس جٌىطد جٌو١ٍّس , ذ١شٚش , ٌرٕحْ , ؽ ,  – 8

 د٠ٛجْ هٕطشز , وشَ جٌرغطحٟٔ , دجس طحدس , ذ١شٚش .  -9

 جٌشوش جٌؿحٍٟ٘ ِٕـٍمحش جٌفىش٠س ٚجفحلٗ جٌّغطمر١ٍس  جالذذجه١س , د . جقّذ جعّحه١ً جٌٕو١ّٟ  – 30

جٌشوشجء جٌغٛد ٚخظحتظُٙ فٟ جٌشوش جٌوشذٟ , د. هرذٖ ذذٚٞ , ج١ٌٙثس جٌّظش٠س جٌوحِس  -33

 3986ٌٍَىطحخ ,

ذٛ جٌكغ١ٓ جقّذ ذٓ جٌظحقرٟ فٟ فمٗ جٌٍغس جٌوشذ١س ِٚغحتٍٙح ٚعٕٓ جٌوشخ فٟ والِٙح , ج – 36

 6ذ١شٚش , ؽ  –ضو١ٍك جقّذ قغٓ ذغؽ , دجس جٌىطد جٌو١ٍّس  -٘ـ( 194فحسط ذٓ صوش٠ح )ش 

 َ 6007٘ـ  3468,

جٌـر١وس فٟ جٌشوش جٌؿحٍٟ٘ , د. ٔٛسٞ قّٛدٞ جٌم١غٟ  دجس جالسشحد ٌٍـرحهس ٚجٌٕشش ,  -31

 َ 3970-٘ـ 3190, 3ذ١شٚش , ؽ

ٚجٌّٕحكش, هرذ جٌشقّٓ قغٓ قرٕىٗ ج١ٌّذجٟٔ , دجس  ػٛجذؾ جٌّوشفس ٚجطٛي جالعطذالي  -34

 3991َ – 3434,  4جٌمٍُ دِشك , ؽ

٘ـ( ضكم١ك د.ِٙذٞ جٌّخضِٟٚ  374جٌو١ٓ : جذٛ هرذ جٌكّٓ جٌخ١ًٍ ذٓ جقّذ جٌفشج١٘ذٞ )ش -34

 َ  3986ٚد. جذشج١ُ٘ جٌغحِشجتٟ , دجس جٌشش١ذ, ِٕشٛسجش ٚصجسز جٌػمحفس ٚجالهالَ , 

جٌشوش جٌوشذٟ جٌرحذح ٚجٌّش١د , د. فحؿّس ِكؿٛخ , دجس جٌّوحسف , جٌمح٘شز لؼ١س جٌضِٓ فٟ  -32

3980 َ 
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( جهذجد د. 394جٌى١ٍحش" ِوؿُ فٟ جٌّظـالقحش ٚجٌفشٚق جٌٍغ٠ٛس " : جذٛ جٌرمحء جٌىفٛٞ ) ش -37

 َ 3998٘ـ  3439, 6هذٔحْ دس٠ٚو ِٚكّذ جٌّظشٞ , ِٛعغس جٌشعحٌس , ذ١شٚش , ؽ 

٘ـ ( ضكم١ك هحِش 733جٌذ٠ٓ جذٛ جٌفؼً جذٓ ِٕلٛس جالٔظحسٞ ) ش  ٌغحْ جٌوشخ : ؾّحي – 38

 3997َ -٘ـ  3462, 3جقّذ ق١ذس , دجس جٌىطد جٌو١ٍّس , ذ١شٚش  , ؽ

 َ 3997 6َ , ؽ3986,  3جٌٍغس ٚجٌٍْٛ , د. جقّذ ِخطحس هّش , هحٌُ جٌىطد , جٌمح٘شز , ؽ -39

ٛس ط٘ـ( ضكم١ك جٌذو448ذٓ ع١ذٖ ) جٌّىُ ٚجٌّك١ؾ جالهلُ فٟ جٌٍغس : هٍٟ ذٓ جعّحه١ً – 60

 َ 6000-٘ـ 3463,  3هرذ جٌك١ّذ ٕ٘ذجٚٞ , دجس جٌىطد جٌو١ٍّس , ذ١شٚش ٌرٕحْ ؽ

ِظحدس جٌشوش جٌؿحٍٟ٘ ٚل١ّطٗ جٌطحس٠خ١س , د. ٔحطش جٌذ٠ٓ جالعذ , دجس جٌّوحسف , جٌمح٘شز  -63

 َ 3978, 4,ؽ

٘ـ(  770جٌّمشٞ جٌف١ِٟٛ )ش جٌّظرحـ ج١ٌّٕش فٟ غش٠د جٌششـ جٌىر١ش : جقّذ ذٓ ِكّذ -66

 ِىطرس ٌرٕحْ 

جٌّوؿُ جٌفٍغفٟ ذحألٌفحف جٌوشذ١س ٚجٌفشٔغ١س  ٚجالٔى١ٍض٠س ٚالض١ٕ١س , د. ؾ١ًّ ط١ٍرح  ,دجس  -61

 3986َجٌىطحخ جٌٍرٕحٟٔ ,

٘ـ (, 406جٌّفشدجش فٟ غش٠د جٌمشجْ جذٛ جٌمحعُ ِكّذ جٌّوشٚف ذحٌشجغد جالطفٙحٟٔ ) – 64

 َ 6007-٘ـ 3468, 4, دجس جٌّوشفس , ذ١شٚش , ؽضكم١ك ِكّذ خ١ًٍ ه١طحٟٔ 

 َ. 3982جٌٛؾٛد ٚجٌوذَ , ِظـفٝ ِكّٛد , دجس جٌوٛدز , ذ١شٚش ,  -64
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