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 شروط النّشر
 :للقواعد التّالية يضبط النّشر في هذه المجلّة العلميّة المحكّمة، وفقا  

المقالات والبحوث التي تُعنى بالحضارة والفكر والعلوم الإسلامية، بما يسهم تنشر المجلة  -1
 في خدمة قضايا الأمة وحاجياتها المعرفية مهما كان تخصصها.

يّة  -2 اللّغة الأساسيّة للمجلّة هي الّلغة العربيّة، وترّحب المجلّة بنشر المقالات باللّغة الإنجليز
  .والفرنسيّة

قُّدم للنشر أو  يُشترط ألا يكون البحث قد نُشر .و الجادّة والجديدةالبحوث ب ترحب المجلة -3
 في أي مكان آخر، وألا يكون جزءا من رسالة جامعية.

سم، مع ترك هامش في 11سم، وعرضه 22البحث بمشتملاته على ورق طوله  كتبي -4
، 16ويراعى في البحث أن يكون العنوان الرّئيسي بحجم  .سم2.2الجهات الأربع مقداره 

سم، من الحرف 9سم، والهوامش بحجم  12، والنّص الدّاخلي بحجم 14والفرعي بحجم 
 .(TIME NEW ROMAN) المعروف باسم

يقة الآلية التلقائية() ينبغي مراعاة المعايير العلمية والتقنية في التوثيق والتهميش -2 مع  بالطر
 .ذكر كامل معلومات المصدر أو المرجع في التهميش

بمصحف المدينة المنوّرة  أن تكونالآيات والنّصوص القرآنيّة يشترط في كتابة  -6
 (2.1الإصدار ).الإل كتروني

أن صفحة، و 33صفحة، ولا يزيد عن  12عن  المقال صفحاتيقّل عدد  يجب أن لا -1
يّة  .يلتزم الباحث، بإعداد ملّخصين أحدهما بالعربيّة والآخر باللّغة الإنجليز

يفا  يضع الباحث  -8 ودرجته العلميّة،  ،ولقبه ،البحث، يتضمّن اسمه مقّدمةبنفسه في  تعر
 .معلومات الاتّصال به، مع إرفاق البحث بالسيرة الذاتية مشتملة على والجامعة الّتي ينتمي إليها

 PDF+ .(RTF) بصيغة (WORD) يتمّ حفظ الملّف في برنامج -9
 revuecrsic@gmail.com الال كتروني للمجلةلا تقبل المقالات إلاّ التي ترسل عبر البريد   -13

 .أصول البحث الّتي تصل للمجلّة، لا تردّ ولا تسترجع، سواء قبلت للنّشر أم لم تقبل  -11



 .ترتيب المواضيع في المجلة لا يخضع إلّا لاعتبارات فنية بحتة -12
ُلزِم  ما يُنشر في المجلة من أفكار وآراء لا يعبّر بالضرورة عن رأي المجلّة ولا يمثلها، -13 ولا ي

 إلّا أصحابها.
 

 .تُنشر بحوث المجلّة في الموقع الرسمي للمركز ملاحظة هامّة:
  



 التحريررئيس هيئة كلمة 
 

ّ ه الذي بنعمته تتم الصالحات، خلق وبرأ، وأنعم وذرأ، وعلّم آدم الأسماء كلها  الحمد لل
ومعلّم الخير، وهادي وجعله خليفة في الأرض ليعمّرها، والصلاة والسلام على سيد الناس، 

 الأرواح إلى النعيم المقيم.

ّ ه ومنّه وكرمه يصدر العدد الثالث من مجلة مركزنا " مجلة العلوم الإسلامية  بفضل الل
والحضارة " والذي حمل بين طياته بحوثا تنوعت اختصاصاتها، ومقالات تعددت مجالاتها، بما 

الذي رسمته بغية خدمة الحضارة الإسلامية يعكس التوجّه الذي خطته المجلة لنفسها، والنهج 
تأريخا وتحقيقا، وتدوينا وتوثيقا، وتأصيلا وتقعيدا. إذ الحضارة لا تسمى كذلك إلا إذا شملت 

 نواحي الحياة.

أخطأ المسلمون يوم فصلوا علوم الدين عن الدنيا، وهوت حضارتهم يوم تصوّروا الدين حجر 
م لغيرهم يوم تركوا بركة الإسلام على العلم فصارت عثرة في سبيل التقّدم، وانقادت عقوله

يان الروح فيه، وما علموا أن المسلمين الُأوَْل أبدعوا حين انطلقوا  العلوم عندهم جسدا يعوزه سر
يعة، وظهر فيهم  في أبحاثهم من نية خدمة الدين، فبرعوا في علوم الطبيعة كما برعوا في علوم الشر

م لألأت سماء العلم وحفظها العجم والعرب، من ابن رشد أعلام لا يشق لهم غبار، ونجو
والزهراوي في الطب، إلى ابن خلدون في علم الاجتماع، إلى ابن الجزري في الميكانيك، إلى 
مريم الاسطرلابية في الفلك... وإلى غيرهم ممن أسسوا لعلوم ما أتى بها الأسلاف من بني 

 ء التي عُلّمها أبوهم آدم.آدم، وممن علّموا الدنيا أسماء  من الأسما

إن الاعتقاد بأن علوم الدنيا منفصلة عن علوم الدين، وأن الباحث في مجالات الحياة 
المتعددة لا يقوم بواجب العلم الذي أمره ربه به إن هو لم يدرس الفقه والعقيدة والتفسير ... 

يضرّ بم يادة، ويسلم لغيرها القيادة، و فهوم العبادة. وأنكى من هذا لهو اعتقاد يؤخر الأمة عن الر
يعة، وأنها وحدها الموصوفة بالعلم  الفهم وأضرّ منه نفي العلم عن كل ما سوى علوم الشر



والمأمورة بالطلب، وهو داء أصاب أمتنا يوما ففعل في بعض الشباب فعلته، وتركهم جذاذا 
 لاهم في الدنيا ولاهم في الدين.  

فيصدر العدد الثالث مختلف الألوان، جامعا بين علوم واليوم تنحو مجلتنا نحو هذا الفهم، 
الأديان وعلوم الإنسان، فمن المنهج القرآني في بناء عقيدة البعث ومنهجه في استخدام الأساليب 
ية، إلى التاريخ الإسلامي وعلم الآثار ببحث الألقاب وال كنى والرنوك والشارات على  التربو

فقه الواسعة بدراسة الأخطاء الطبية والآثار المترتبة عليها المسكوكات الإسلامية، إلى مجالات ال
يعة الإسلامية، والمختصرات الأندلسية للمطولات المال كية، إلى التصوف وبحث نشأة  في الشر
الفكر الصوفي التجاني، إلى تحقيق التراث بتحقيق مخطوطة ابن آدم المال كي في العقيدة والفلسفة، 

دراسة دور الوقف في الجزائر وطرق استثماره، وانتهاء بالدراسات مرورا بالاقتصاد الإسلامي ب
ية وعلاقتها بالثقافة  الاجتماعية والنفسية من تحليل الخطاب الإسلامي، والقيادة الإدار
ية الجديدة في المجتمع الجزائري، وعلاقة بعض  ية الثقافية والتماثلات الحضر التنظيمية، والهو

ى التوافق النفسي لدى الطلبة الجامعيين، دون أن نغفل البحوث المتغيرات الديمغرافية بمستو
ية بدراسة إصلاح الخدمة العمومية من خلال الإدارة الإل كترونية وآفاق ترشيدها،  الإدار

 ومبحث الفن ببحث القياس في المسرح.

ولقد حرصت إدارة المجلّة على انتقاء البحوث الجادة النافعة، وهي ترحب كذلك بكل 
شتى الاختصاصات بما يخدم مفهوم الحضارة الشامل، وبما يضيف الجديد في كل  مفيد في

ّ ه لنا سبل العلم، وخدمة أهله، ومنفعة  فّن، مع أملنا أن نبلغ جزء من غايتنا، وأن ييسر الل
ّ ه الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد.  البلاد والعباد، والل

ّ ه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تس  ليما كثيراوصلى الل

 رئيس هيئة التحرير

أ.بلخير عمراني                                                              
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 المنهج القرآني في استخدام األساليب التربوية
 

 د. بشار القهوجي
 أبوظبي – التربوي للتطوير اإلمارات كلية

 
 ملخص البحث:

ية الغربية المتعددة ورواجها في الساحة العربية مع انتشار  يات والاتجاهات التربو النظر
والإسلامية، ظهرت الحاجة الملحة إلى وجود دراسات وأبحاث تعرف بالمنهج التربوي 
يعتنا الغراء والذي يستقي  الإسلامي وتسلط الضوء عليه، ذلك المنهج الأصيل الذي حوته شر

ية أصوله من لدن حكيم خبير، وال عمل على تأصيل الأسس والقواعد التي ينبغي للنخب التربو
باني العظيم بما يحفظ الميراث الإسلامي؛ فتم  والمربين اتباعها في بناء هذا المنهج التربوي الر
ية القرآنية مع بيان أهميتها ومكانتها، ومدى  التركيز في هذا البحث على أهم الأساليب التربو

ية المتكاملة للمنهج الإسلامي القويمالتناغم في تطبيق هذه الأ  . ساليب ضمن المنظومة التربو
يقة  –تربية  –أسلوب   :كلمات مفتاحية  آيات –تعلم  –طر

Abstract: 
With the proliferation of multiple Western educational theories in the Arab and 

Islamic arena, the urgent need emerged to the existence of studies and research to 
demonstrate and shed light on the inherent Islamic educational approach, which draws 
its origins from the Almighty Allah, a Wise and Expert. These studies will preface to 
build the foundations and rules that educational elites and educators should be followed 
to construct the educational approach in order to preserve the Islamic inheritance. At the 
same time do the needed action to rehabilitate of the old methods used in education to 
comply with development and modernity taking place in the current era. 

This research will focus on the most important educational pedagogies in Quranic 
statement, and demonstrate their importance and prestige, and the extent of harmony in 
the application of these methods within the integrated educational system of the Islamic 
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approach. 
Key words:  technique – education – method – learn - verses 

 مقدمة

مرت التربية عبر التاريخ الإنساني بأطوار ومراحل كثيرة، اجتهد خلالها المربون في تحقيق 
أهداف المجتمعات التي يعيشون فيها ضمن إطار العوامل المؤثرة: الدينية والبيئية والثقافية والمدنية 

ض، والاقتصادية وغيرها من المعطيات؛ فالتربية قديمة قدم وجود الإنسان نفسه على الأر
أخذت بالنمو والتطور مع تغير أنماط ووسائل الحياة المجتمعية والبيئية فطفقت تضم إليها الخبرات 

 العملية والواقعية المتوارثة جيلا  بعد جيل. 
وبعد عصر الثورة الصناعية في الغرب وانتشار التقدم التكنولوجي، تغير نمط الحياة 

اعية بالمادة والآلة ارتباطا  وثيقا ، فتفككت الاجتماعية لديهم، وارتبطت العلاقات الاجتم
أوصال النسيج الاجتماعي وتغيرت القيم الأخلاقية تبعا  لذلك، فظهرت الحاجة الماسة إلى 

بية، وازدادت أهميتها يوما  بعد يوم.   التر
وكان للتفوق التكنولوجي الغربي مدعما  بالغزو الفكري أثره الواضح على معظم البلاد وخاصة 

ية؛ حيث نتج عن انحسارالإس أو  لامية، وانتشر تأثيره في مختلف المجالات ومنها الساحة التربو
ية الغربية  يات التربو ية الإسلامية عن الساحة، انتشار ثلة من النظر يات التربو تغييب دور النظر

يات   المنارة التي –مدعمة بوسائل الإعلام ومختلف صنوف العولمة  –عالميا ، وغدت تلك النظر
 يقصدها الناس على جميع أطيافهم..

وقد لفت نظر الباحث جملة من المفارقات العجيبة التي رأى أنها تحدث في ال كثير من 
البلاد العربية والإسلامية، وذلك بقيام شريحة من المسؤولين في قطاع التعليم العام بتسجيل 

نات والصلاحيات في تغيير أولادهم في قطاع التعليم الخاص! مع أنهم يمل كون القرار والإمكا
وإزالة وفرض ما يريدونه من أجل النهوض والارتقاء بمستوى التعليم الحكومي في المؤسسات 
ية التي يديرونها!! كما لفت نظره كذلك تهافت العديد من قطاعات وشرائح  والقطاعات التربو

ية الغربية مهما ارتفع واسعة من المجتمع على المدارس الدولية التي تحمل الشعارات والنظم التر  بو
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ثمن الانتساب إليها، ثقة مطلقة بمناهجها التي يفاخرون بها، ونبذا  لكل ما يمت بصلة للمدارس 
يقة. ية التراثية الإسلامية والعربية العر  التقليدية والاتجاهات التربو

ي من هنا ظهرت الحاجة الملحة إلى وجود دراسات وأبحاث تعرف بالمنهج التربوي الإسلام
ية  الأصيل الذي أتى به ديننا الحنيف، وتؤصل للأطر والأسس التي ينبغي للنخب التربو

يوافق التجدد العصري؛ فكان لابد في هذا  والمربين اتباعها بما يحفظ الميراث الإسلامي و
يعة الإسلامية،  ية المتكاملة التي جاءت بها الشر السياق من تسليط الضوء على الأساليب التربو

يعة الإسلامية، وبيان الحاجة وبيان أ همية ومكانة التربية الإسلامية المستمدة من أصول الشر
 الماسة إليها في عصرنا الحالي. 

ومما جعل مشكلة البحث جلية أمام الباحث، أن المولى سبحانه وتعالى اختار هذه الأمة 
يعة الغراء بكل الأساليب ية للناس كافة، وضمّن الشر ية  لحمل الرسالة السماو والوسائل التربو

ال كفيلة بتخريج أجيال منزهة عن جميع العقد والنقائص، ومسلحة بأسس الإيمان والعقيدة، فلم 
يبق علينا إلا التطبيق العملي لتلك الأصول والمبادئ ضمن منهج إسلامي متكامل يضمن خيري 

 الدنيا والآخرة. 
نهج القرآني في استخدام وسيقوم الباحث من خلال بحثه بتسليط الضوء على روعة الم

ية الإسلامية  ية، والذي يشكل مع المنهج التربوي النبوي المنظومة التربو يع الأساليب التربو وتنو
 مجتمع، في تربية أفراده، وتثقيفهم وتهذيبهم.أو  أسرةأو  التي تعتبر صمام الأمان لأي فرد

ية القرآنية ولقد اعتمد الباحث على المنهج الوصفي التحليلي في توصيف الأس اليب التربو
الواردة في المصادر والمراجع التي ذكرها في نهاية البحث، كما اعتمد المنهج الاستنباطي في 
ية من نصوص القرآن ال كريم.وفي ما يلي بيان لبعض  استخلاص بعض الأساليب التربو

 المصطلحات المهمة ذات الصلة:
يف لأي مصطلح؛  فالمفهوم: "مجموع الصفات والخصائص هناك فرق بين المفهوم والتعر

يقابله الماصدق" يف فيُقصد به: "تحديد الشيء بذكر خواصه ، 1الموضحة لمعنى كلي و أما التعر
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يعتمد على ما يتم استيعابه عن  .2المميزة" يف، و ومعنى هذا أن المفهوم أشمل وأوسع من التعر
يف فهو توصيٌف لشيءٍ مُحدد ودقيق و يق العقل. أما التعر  متفق عليه إلى حدٍ ما. طر

يق الواضح :المنهج يعني الطر ية  .3لغة: مشتق من فعل نهج، و "وهو ترجمة للكلمة الإنجليز
Method  التي استعملها أفلاطون بمعنى البحث، واستعملت ابتداء من عصر النهضة الأوربية

   4بمعنى طائفة من القواعد العامة المصوغة للوصول إلى الحقيقة في العلم".
يعرف المنهج اصطلاحا  بأنه مجموع العمليات العقلية التي ترتكز عليها أي دراسة علمية  و

 5الحقائق التي تسعى إليها.أو  وصولا  للحقيقة
هي ما تقدمه النظم التعليمية في إطار مؤسساتها التعليمية إلى المتعلمين، وفقا  لخطة،  والمناهج:

 6تحقيقها. وتحقيقا  لرسالة، في ضوء أهداف تعمل على
يعرف الباحث المنهج بأنه الأساس العقلي السليم في دراسة موضوع ما للحصول على  و

يق المنطقي الذي أو  المعلومات والتوصل إلى قانون عام مذهب جامع يفسر النتائج، فهو الطر
 المشكلة، وال كشف عن الحقائق المرتبطة بها.أو  يسل كه الباحث للتعرف على الظاهرة

"كل ما يتلقاه الإنسان من تأثيرات من كل مختلف عناصر الحياة المحيطة به  هي التربية:
  7.سواء كانت هذه التأثيرات واردة بقصد، أم بغير قصد، وسواء كانت حية أم غير حية

يعرفها الباحث بأنها:  مجموعة العمليات المتجددة والمستمرة التي يستطيع المجتمع من خلالها و
 وخبراته وتراثه وأهدافه الم كتسبة من جيل إلى آخر ليحافظ على بقائه ونمائه.أن ينقل معارفه 

يُقصد بها الجهد النظرّي والعمليّ المبذول لإيجاد الإنسان المتكامل  :التربية اإلسالمية
بية الإسلاميّة من عمارة الأرض، والعبوديّة، والاستخلاف.   8القادر على تحقيق أهداف التر

يعرفها الباحث ب أنها: منهج تربوّي ربّانيّ متكامل، شامل لجميع مجالات الحياة ولجميع و
جوانب شخصيّة الإنسان، لتكوين الفرد الصالح في مجتمع متماسك، من خلال أساليب متنوّعة 
ووسائل مختلفة، بهدف الوصول إلى أعلى درجات الاستخلاف في الأرض، وأفضل أسباب 

 العيش والتمكين فيها. 
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يق والفن بضم :األسلوب  .9الهمزة: الطر
يعرف الباحث  ية إلى الأسلوب بأنه: و يقة التي يتم من خلالها توجيه الرسالة التربو الطر

 المتعلم بأقصر الطرق وأيسر السبل، وتربيته بأكمل وجه وأحسن حال. 
ية تستهدف تعديل السلوك وتنمية القيم  :األساليب التربوية هي مجموعة من الطرائق التربو

  10.لدى المتعلمين
الوسيلة التعليمية الناجحة، هما اللذان يمكّنان المتعلمين من فهم أو  الأسلوب التربوي الفاعل،و

الحقائق والربط بينها، والاستفادة في فهم الواقع والتكيف معه، إذ "يركزا على اكتساب 
المتعلمين الاتجاهات الإيجابية، وعلى مهاراتهم ومداركهم، ولا يعينا بحفظ الحقائق والمعلومات 

  11إلا بالقدر الذي يحققا الأهداف المتوخاة، ويزيدا من تفاعل المتعلمين".
يعة الإسلامية الغراء تنوعت فيها الأساليب والوسائل لتتلاءم مع كل العقول  إن الشر

الآراء. وتجلى هذا التنوع بداية في الطرائق والأساليب والأشكال التي والأمزجة والأهواء و
يا، ومرّة ملسو هيلع هللا ىلصكان ينزل بها الوحي السماوي على قلب النبي محمّد  ، فمرّة يأتي الوحي على شكل رؤ

ّ ه عنها:  على شكل رجل، ومرّة على شكل رنين الجرس، فقد روى عن السيدة عائشة رضي الل
َارَِث بَْن هِ » هِ َأّنَّ اْلح َّّ هُ عَنْهُ َسَأَل رَُسوَل الل َّّ ِيَك  ملسو هيلع هللا ىلصشَاٍم رَضِيَ الل هِ َكيَْف يَْأت َّّ فَقَاَل: يَا رَُسوَل الل

هِ  َّّ ُ عَلَيَّّ فَيُْفصَمُ عَنِّي : ملسو هيلع هللا ىلصالْوَْحيُ؟ فَقَاَل رَُسوُل الل ه َ َأَشّدُ ِ اْلجَرَِس وَهُو َأْحيَان ا يَْأتِينِي مِثَْل َصلَْصلَة
ُ مَا ُل لِي الْمَلَُك رَجُل ا فَيُكَلِّمُنِي فََأِعي مَا يَقُولُ  وَقَْد وَعَيُْت عَنْه َّّ َمَث َت ، قَالَْت عَائِشَةُ قَاَل، وََأْحيَان ا ي

 ُ دِيدِ الْبَرْدِ فَيَْفصِمُ عَنْه ِ الْوَْحيُ فِي الْيَوِْم الّشَّ ُ يَنْزُِل عَلَيْه ُ عَْنهَا: وَلَقَْد رََأيْتُه ه َّّ وَِإّنَّ َجبِينَهُ رَضِيَ الل
دُ عَرَق ا   من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مك لك ُّٱقال تعالى:  12«.لَيَتَفَّصَّ

، يقول ابن كثير في تفسيره  ١٥الشورى:  َّ  مئ هي مي خي حيجي ٰه مه جه هن
ّ ه عز وجل.   13لهذه الآية: هذه مقامات الوحي بالنسبة إلى جناب الل

فتتنوع الطرائق في منهج التربية الإسلاميّة تنوعا  شاملا  للمجالات التي تغطيها، فهي شاملة 
لجوانب شخصيّة المتعلّم جميعها )الأخلاقية، والمعرفيّة، والاجتماعيّة، والروحية... وغيرها(. 
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ية(، من ضرورة استجا بة المتلقي "وتأتي أهمية الطرائق والوسائل في عرض المادّة العلمية )التربو
لم ينسجم أو  الوسائل، فإذا لم يناسبه هذا الأسلوبأو  التوجيه لأحد تلك الطرقأو  للخطاب

مع تلك الوسيلة فهناك العديد من الطرق الأخرى التي قد تناسب مزاجه ويتقبلها ويتوافق 
  14معها".

ية كثيرة ومتنوعة، م يعة الإسلامية يجد أساليب ووسائل تربو ُنمّي والمتأمل في الشر نها ما ي
ُنمّي الجوانب الأخلاقية، ومنها ما  ُنمّي الجوانب الروحية، ومنها ما ي الجوانب المعرفيّة، ومنها ما ي
ُنمّي الجوانب الاجتماعيّة وغيرها من الجوانب الأخرى، وفيما يلي ذكر لأهم الأساليب التي  ي

ية:  انتهجها القرآن ال كريم في نقل الرسائل التعليميّة التربو
بية أس لوب الحوار والمناقشة، أسلوب الشرح والتفسير، أسلوب الممارسة العمليّة )التر

بالعمل(، أسلوب التمثيل، أسلوب القصص، أسلوب الاقتران )الربط(، أسلوب ضرب 
الأمثلة، أسلوب القدوة الصالحة )التقليد(، أسلوب الوصف، أسلوب التكرار، أسلوب 

عظة، أسلوب التوجيه غير المباشر، أسلوب التوجيه المتضادات والمتقابلات، أسلوب المو
المباشر، أسلوب الإغلاظ والعقوبة، أسلوب الهجر، أسلوب التسلسل، أسلوب التشجيع 
والثناء، أسلوب الترغيب والترهيب، أسلوب المنهج العلمي في البحث والتفكر، أسلوب المسابقة 

نظر والتفكر بالاعتبار، أسلوب والمنافسة، أسلوب السؤال، أسلوب الملاحظة، أسلوب ال
التدرج، أسلوب الصحبة، أسلوب الاعتزال الهادف، أسلوب الإقناع العقلي، أسلوب توظيف 

 :الحدث. وفيما يأتي شرح مختصر لتلك الأساليب
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يل العزيز:   َّ زب...ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱحاوَرَه مُحاورة  وِحوارَا : جاوَبَه وجَادَله، وفي التنز
 .٧٣15ال كهف: 
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ية تعليمية تتميز بالتزام موضوع مشكلة واجهت المتعلمين أو  قضيةأو  الحوار هو فعالية تربو
خلال أحد مراحل التعلم، ويرغب المساهمون في المناقشة رغبة جدية في حلها والوصول إلى 

المعرفية والمواد الدراسية قرار فيها، "بحيث يجعل هذا الأسلوب المتعلم مركزا  ومحورا ، والمعلومات 
  16المحور".أو  والفعاليات المدرسية الأخرى أمورا  تدور حول هذا المركز

يقة الحوار بأنها:  يقة التي يناقش فيها المعلم المتعلمين في "وقد عرفت )اليونسكو( طر الطر
يق الأسئلة بحيث يصلون بأنفسهم إلى ما يريد أن  الموضوع الذي هم بصدد دراسته عن طر

  17يوصلهم إليه دون أن يلقي عليهم شيئا ".
يقة، وتكررت بأساليب بلاغية  ولقد حفلت آيات القرآن ال كريم بأمثلة كثيرة تضمنت هذه الطر
متنوعة في مواضع شتى من سور القرآن العظيم. منها الحوار الذي يدور يوم القيامة بين 

 مق حق مف...ُّٱا، يقول الحق تبارك وتعالى: المستضعفين الذين اتبعوا وبين المتبوعين الذين استكبرو

 مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك

 من خنحن جن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل  هن من خن حن جن

 ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىن

﴾ أي يَرِْجُع بَعْضُهُْم إلى بَعٍْض القولقال الألوسي: ﴿ .٧٧ – ٧٥سبأ: َّ ...ِّّٰ ُّ َّ
يتراجعون القول.   18 يتحاورون و

يّة المهمّة منها: حفز المتعلّم على المشاركة الفاعلة في العمليّة التعليميّة،  بو والحوار له فوائده التر
"فالحوار يمنع من أْن يكون المتعلّم سلبيا  في العمليّة التعليميّة، كما يسهم الحوار في خلق التفاعل 

يل الفواصل والحواجز بي بين المتعلّم والمدرس ومن الممكن أن   19نهما".يز
 
 والتفسير أسلوب الشرح-2

عَه لقبول الحّق، و)شَرَْحُت( الحديث )شَرْح ا( بمعنى  ّ ه صدره للإسلام )شَرْح ا( وّسَّ شَرََح الل
نتُه وأوضحُت معناه. َّّ رته وبي َّّ   20 فس
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هذه الأسلوب مهم جدا  في تبسيط المعلومة للمتلقي، وشرحها وكشف الغموض عنها، بما لا 
المفهوم. وهذا الأمر درج عليه القرآن ال كريم أو  المعنىأو  الإبهام في اللفظأو  يدع مجالا  للبس

ّ ه عز وجل:   رث يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱكثيرا ، ومن هذه الآيات قول الل

فبيّن سبحانه وتعالى معنى الهلوع، وأضاف إلى رصيدنا معرفة  ١٥ – ٥١المعارج:  َّ نث مث زث
 بمجرد سماع الكلمة أن الهلوع هو فقط الخوّاف الجبان.يقينية، بعد أن تبادر للذهن 

   أسلوب الممارسة العمليّة )التربية بالعمل(-3

تعد التربية الإسلاميّة "تربية عملية سلوكية تتطلب منّا أْن نترجم الفكرة )الكلمة( إلى عمل 
إنسان كما إلى تعديل في السلوك على النحو الذي يحّقق وجود ذلك الأو  بنّاء وخلق فاضل،

  21صوره الإسلام الحنيف".
 ين ىن من خنحن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱومن ذلك قوله تعالى: 

 ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يه ىهمه جه

عليه الإيمان الراسخ الذي كان يتصف به إبراهيم  فرغم، ١٦٢البقرة:  َّ  مب ...مئزئ رئ
ّ ه  السلام ّ ه تعالى على كل شيء، إلا أنه سأل الل عن كيفية البعث بعد  عز وجلبقدرة الل

ية ليطمئن قلبه، وما فعله إبراهيم هو  عليه السلام الموت؛ لأنّه "كان يبحث عن المعرفة الفكر
ّ ه يق أجزاء الطيور وهي محسوسة أمامه، إذ طلب الل منه أن يقّطع أربعة من الطير  عز وجل تفر

يضع منهن جزءا  على كل جبل وأن يدعوهن إل عليه يه. فأخذ إبراهيم ويمزج لحمهن وريشهن و
طاووسا  ونسرا  وغرابا  وديكا  وفعل بهّن كما ُطلب منه وبقيت رؤوسهن عنده فدعاهن  السلام

  22فتطايرت الأجزاء إلى بعضها حتى تكاملت ثم أقبلت إلى رؤوسها".
   أسلوب التمثيل -4

لُْت له كذا تمثيلا :  َّّ ٌ ومُثٌُل، ومَث ِثاُل معروٌف، والجمع أمثلة رت له مِثالَه بالكتابَةِ الم إذا صوَّّ
  23وغيرها. والتِمْثاُل: الصورَةُ والجمع التماثيُل، ومثُل بين يديه مُثولا ، أي انتصَب قائما .
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التمثيل هو "محاكاة تحّل محل الحقيقة لفترة من الزمن، كأْن يتقمص المتعلّم شخصيّة مهمّة و
  24)عالم، قائد...( عاشت في عصور ماضية".

ية بما يتيحه للمتلقي من النضج والإدراك،  أسلوب التمثيل له تأثير مهم في العمليّة التربو
ّ ه تعالى: يكتسب من خلاله بعض المهارات والخبرات المهمّة، ومن ذلك قول الل  رئ ّٰ ُّٱ و

 ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ
 ٥٣ - ٥٦مريم:  َّ نث مث زث رث يت
   أسلوب القصص -2

ّ ه تعالى:  عه، قال الل َّّ  َّ ىب نب  مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱقَّصَّ واقْتَّصَّ أثرَه، أي تتب
ةِ التي تُْكتَبُ  ٦٦ال كهف:  ةُ: الأمرُ والحديث، والقَِصُص، بكسر القاف: جمع القِّصَّ   .25والقِّصَّ

القارئ، فالقاص أو  المستمعأو  القصة هي "نوع من المتابعة سواء بالنسبة إلى القاص نفسهو
تتبع في سرده لأحداث القصة تسلسلا  معينا  حتى يصل إلى نهايتها، والقارئ هو الآخر يتابع 

  26المعاني التي يلقيها القاص في ذهنه حتى يصل إلى نتيجتها".
ولقد حفلت آيات القرآن ال كريم بهذا الأسلوب الشيق ليصل القارئ من خلال القصص 

ّ ه تعالى للإنسان من العظة والهداية والرشاد. ويمكن الواقعية المعروضة إلى النتيجة التي يريد ها الل
 تقسيم أغراض القصة القرآنية إلى مجموعتين رئيستين، هما:

الخاصة بالرسالة والدعوة الإلهية ومتعلقاتها، كغلبة دعوات الأنبياء أ   الأغراض الموضوعية 
 مب  خب  ُّٱقوله تعالى:  رغم التكذيب والاضطهاد الذي تتعرض لهما في بداية الأمر. كما في

 ٥٣٧ - ٥٣٥الصافات:  َّ مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت جت هب
ية  التي تستهدف تربية الإنسان على المنهج الإلهي، وتقويم سلوكه على ب   الأغراض التربو

 خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ الصعيد الأخلاقي الشخصي والعام، كما في قوله جل شأنه:

  ٧١27الأحقاف:  َّ  مه ...
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 االقتران )الربط(أسلوب  -6

ّ ه تعالى:  قَرَنُْت الشيء بالشيء: وصلتُه به. وقُرِّنت الأسارى في الحبال، ُشّدِد لل كثرة. قال الل
واقْتَرَنَ الشيء بغيره، وقارَنْتُهُ قِرانا : صاَحبْتُهُ؛ ومنه قِرانُ  ٦١إبراهيم:  َّ خت حت جت هبُّ

 .28ال كواكب، والقِرانُ: الجمع بين الحج والعمرة
يقة في أو  بالاقتران الربط بين الأشياء والكلماتيقصد  الألفاظ التي تدل عليها، وتتجلى هذه الطر

 من خن حن جن  يم ىم مم ُّٱالقرآن ال كريم في غير موضع منها قوله تعالى: 

حيث اقترن الإيمان بالعمل الصالح، وبذلك يصبح العمل الصالح  ٧العصر:  َّ  جه ين ىن
 الإيمان الصحيح. من لوازم

العلاقات  -المفكرين أن العلاقات بين الأشياء متعددة ومتنوعة من أبرزها: "أويرى بعض 
العلاقات اللفظية وهذه العلاقات تتعلق باللغة، حيث  -علاقات التناظر، ج -السببية، ب

ية وعلى وجه  تلعب اللغة سواء أكانت منطوقة أم مكتوبة دورا  مهما  في العمليات التفكير
لال العقلي، وذلك أّن ال كثير من الأخطاء في عملية الاستدلال الخصوص في عملية الاستد

تنجم عن ضعف المتعلم في اللغة، وعجزه عن التعرف على الفروق الفردية الدقيقة بين مدلولات 
  29الألفاظ".

 أسلوب ضرب األمثلة -1

 ُ ُ وَشبَهُه َلهُ كما يقال ِشْبهُه ُ ومَث ية. يقال: هذا مِثلُه بمعن ى. والمَثَُل: ما يُضرب به مِثْل: كلمة تسو
  30 من الأمثال. ومَثَُل الشيءِ أيضا : صفَتُه.

ية مهمة، فمن خلالها تُوضح  يقة ضرب الأمثال لغاية تربو تُستخدم في القرآن ال كريم طر
 جت هب مب خب حبجب  هئ مئ خئ حئ ُّٱ: المفهومات والأفكار المجردة. قال تعالى

 حض جض مص خص حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حجمث هت مت ختحت
 جم هل مل خلحل  جل مك لك خكحك جك مق حق مف خفحف جف مغ  جغمع جع مظ حط مض خض
 ٧١النور:  َّ خم حم
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ّ ه تعالى نوره الذي يلقيه في قلب المؤمن بمصباح اجتمعت فيه أسباب الإضاءة،  فشبه الل
ّ ه تعالى لأعمال ال كفار مثلين أحدهما  ّ ه تعالى للمؤمنين، ثم ضرب الل "وهذا المثل ضربه الل

  31بحر لجي".كسراب بقيعة والآخر كظلمات في 
 مث  زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ُّٱكذلك في قوله تعالى: 

"الغرض  ٦٥العنكبوت:  َّ يك ىك مك لك  اكيق ىق يف ىف يث ىثنث
ّ ه، بما هو مثل عند الناس في  تشبيه ما اتخذوه متكلا  ومعتمدا  في دينهم وتولوه من دون الل

  32الوهن وضعف القوّة. وهو نسج العنكبوت".
 )التقليد(أسلوب القدوة الصالحة  -8

 33القُْدوَةُ: اسم من اقتدى به، إذا فعل مثل فعله تأسيا ، وفلان )قُْدوَةٌ( أي: يقتدى به.
يقة القدوة الحسنة في التربية الإسلاميّة ضرورة لإعداد الفرد الصالح والقادر على اتّباع و طر

عليهم الصلاة أفضل السبل التي تمّكنه من الوصول إلى الرقي والنجاح )نهج الأنبياء والرسل 
  34 والسلام( بثبات وثقة كبيرين.

يقة أهميتها في العمليّة التعليميّة والتعلّمية، إذ تساعد المتعلّم على اكتساب القيم  تكتسب هذه الطر
 حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱوالمفهومات بسهولة ويسر، قال تعالى: 

ّ ه  ١٥الأحزاب:  َّ  حم جم هل مل خل هو الإنسان  ملسو هيلع هللا ىلص" بهذا يكون المربي رسول الل
بية السليمة كما بيّن ذلك القرآن ال كريم، إذ تكون القدوة عاملا  أساسيا   الصالح المثالي في التر

بية القرآنيّة".   35لإنجاح التر
ّ ه لحمل رسالته هم القدوة ونبراس الهداية  وقد أوضح القرآن ال كريم أن الأنبياء الذين اختارهم الل

١٢الأنعام:  َّ  جم...حقمف خف حفجف مغ جغ مع ُّٱلجميع البشر، فقال تعالى:   
 أسلوب الوصف -9

  36الوصف: وصفَُك الشيءَ بحِلْيته ونَعْته.
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فرقوا بينهما فقالوا: الوصف يقوم والوصف والصفة مصدران كالوعد والعدة والمتكلمون 
   37بالواصف، والصفة تقوم بالموصوف.

يقة لتقرب إلى الأذهان الحقائق الغيبية ال كبرى،  ولقد حفلت آيات القرآن ال كريم بهذه الطر
 ٧ -٥التكوير:  َّ يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم ُّٱكما في قوله تعالى: 

هِ  َّّ ّ ه عنهما قال قَاَل رَُسوُل الل َ ِإلَى يَوِْم الْقِيَامَةِ : ملسو هيلع هللا ىلصفعِن ابَْن عُمَرَ رضي الل هُ َأْن يَنْظُر مَْن سَرَّّ
تْ  مَاءُ انْشَقَّّ مَاءُ انْفَطَرَْت وَِإذَا الّسَّ ْمُس ُكوِّرَْت وَِإذَا الّسَّ َلْيَْقرَْأ ِإذَا الّشَّ َّّهُ رَْأُي عَيْنٍ ف   38 .كََأن

 التكرارأسلوب  -13
بَا  من التأكيد.  يُفيد ضَرْ ل، و ْفِظ الأّوَّ َّّ جْديدُ لل َّّ كْرار هو الت َّّ بته: إّنَّ الت يوطّيُ في بعِض َأْجوِ قال الّسُ
قوا به بينهما: أّنَّ التأكيد شَرُْطه الاتِّصال  َّّ ا فر َّّ رَ الفرَْق بينهُما جماعةٌ من عُلماء البَلاغة. ومم َّّ وقد قر

كْر َّّ  مئ ُّٱارُ ُيخالِفُه في الأمرَيْن ومن ثم بَنَوْا على ذلك أّنَّ قَوْلُهُ تَعالى: وأْن لا يُزاد على ثلاثة والت

ّ ه عز  ٥٧الرحمن:  َّ خب حب جب هئ ها زادَْت على ثلاثة، وكذا قول الل تَكْرَار لا تأكيد، لأّنَّ
  ٥١39المرسلات:  َّ حط مض  خض حض ُّٱوجل: 

يةأو  علميةيفيد أسلوب التكرار المتعلمين المبتدئين، من خلال ترداد مفاهيم  أدبية أو  لغو
يراد تعليمها لهم وغرسها في أذهانهم لمنفعتها الدائمة في التحصيل، كتكرار " حروف الهجاء 

يةأو  وقواعد الكتابة والإملاء وأساسيات النحو وغيرها، يةأو  قصائد شعر سور أو  نصوص نثر
  40رها".رموز وقوانين علمية لا يتمكن المتعلم من حفظها إلا بتكراأو  قرآنية

 أسلوب المتضادات والمتقابالت -11

: واحد الأْضدادِ، والَضديدُ مثله. وقد يكون الِضّدُ جماعة . قال تعالى:   زت  رت...ُّٱالِضّدُ

َلَهُ: واَجهَه. ٢١41مريم:  َّ نت مت َلي قُبالَتَه، وقاب   42وأقْبََل: نَقيُض أْدبَرَ، وأقْبَلْتُه الشيءَ: َجعَلْتُه ي
يقة المتضادات والمتقابلات في كثير من المواضع، قال تعالى:   خل ُّٱاستخدم المنهج القرآني طر

 ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل

يقول تعالى: كما لا تستوي هذه الأشياء المتباينة المختلفة،  ١١ - ٥١فاطر:  َّ ِّ ... جييه
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يان وكما لا تستوي الظلمات  ولا النور ولا الظل ولا الحرور، كذلك كالأعمى والبصير لا يستو
ّ ه للمؤمنين وهم الأحياء، وللكافرين وهم  لا تستوي الأحياء ولا الأموات، وهذا مثل ضربه الل

  43 الأموات.
 أسلوب الموعظة -12

عََظ، أي قبَِل  َّّ ُ وَْعظا  وعِظَة  فات المَوْعِظَةَ، الوَْعُظ: النُْصُح، والتذكيرُ بالعواقب، تقول: وَعَْظتُه
عََظ به غيره. َّّ   44 يقال: السعيدُ من وُعَِظ بغيره، والشقّيُ من ات

 ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي ُّٱيقول الحق تبارك وتعالى في سورة لقمان: 

ية  ٥٧لقمان:  َّ زئ رئ ّٰ  ِّ يق الوعظ من أهم الأساليب التربو فبذل النصح عن طر
 بالمستمع إلى حسن الاستجابة والتطبيق.القريبة للقلب والمحببة للنفس، والذي يفضي 

يقة الوعظ من الطرائق الفعالة في العمليّة التعليميّة التعلّمية، إذا أحسن المدرس  وتُعد طر
يعبر بعض المفكرين  يقة نوعان هما: الوعظ المباشر، والوعظ غير المباشر، و استخدامها، ولهذه الطر

يقة الوعظ غير المباشر)بالإيحاء(، إذ  أو  يقول عفيفي: "ويمكن أْن يقع الإيحاء بالتلميح،عن طر
يه،   45التشهير".أو  التقبيح،أو  الإغراء،أو  التفضيل،أو  التحبيب،أو  الترغيب،أو  التنو
 أسلوب التوجيه غير المباشر -13

يُسهم هذه الأسلوب في تعديل سلوك الفرد وإكسابه كمال الخلُق بدون أن يشعر الفرد بتوجه 
ف بالأمر المباشر إليه، مما تألفه النفس ولا ينفر منه القلب، وإن أفاد نفس خطاب التكلي

  يت ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب ُّٱمعنى الأمر، فقال تعالى: 

( أي: يأمركم بما يأمركم يَعِظُكُمْ "وقوله ) ١٢النحل:  َّ ىف  يث ىث نث مثزث رث
ينهاكم عما    46ينهاكم عنه من الشر". به من الخير، و

ّ ه يأمركم بل قال: ﴿فلم يقل  ُ سبحانه: إن الل هَ يَْأمُر َّّ ﴾، كذلك لم يقل: ينهاكم، وإنما قال: ِإّنَّ الل
يَنَْهى﴿  ﴾، بحيث يصل إلى مراده بكل تلطف ولين.وَ
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 أسلوب التوجيه المباشر -14
دأب عليه القرآن ال كريم في إيصال الخطاب الإلهي والأوامر الشرعية إلى الناس  هذا الأسلوب

  حي جي يه ىه ُّٱجميعا ، فتارة يتوجه الخطاب إلى المؤمنين، فيقول سبحانه وتعالى: 

، وتارة ٥٢٧البقرة:  َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
 ١٥البقرة:  َّ جئ ...ين ىن نن من ُّٱأخرى إلى الناس، فيقول جل شأنه: 

 َّ مه...مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوقد يتوجه الخطاب إلى بني آدم، فيقول سبحانه: 
 ىي مي خي ُّٱوكذلك قد يتوجه إلى الإنسان بالمعنى المطلق كقوله تعالى:  ٧٥الأعراف: 

 ري ُّٱوقد يتوجه الخطاب إلى الرسل بالجمع من قوله تعالى:  ٦الانفطار:  َّ ٰى ٰر ٰذ يي

 ىك مك لك ُّبالمفرد كقوله جل شأنه: أو  ،١٥المؤمنون:  َّ حب ...ىي ني مي زي

 من خن حن  جن  ُّٱبالتوجيه المباشر الصريح:  ، وإلى النبي ٧٥القصص:  َّ مم ...مليك

 ٦١الأحزاب:  َّ مه جه ين ىن
 أسلوب اإلغالظ والعقوبة -12

  47 أغلظ له في القول: اشتد عليه فيه. وعاقب فلانا  بذنبه معاقبة وعقابا : جزاه سوءا  بما فعل.
يأتي أسلوب الإغلاظ في الزجر والتهديد في الكلام بعد سبق النصح بالتحذير والتنبيه بعدم 
القيام بفعل محدد، وعند عدم الامتثال والاستجابة كان لابد للتنبيه والتحذير أن تشتد لهجته 
يف  وصيغته ليكون أبلغ في الردع والزجر. وهذا الأسلوب استعمله القرآن ال كريم في التخو

با لما له من آفات اجتماعية واقتصادية خطيرة، فقال جل في علاه: والت  ىي ُّٱحذير من الر

 جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي

 ١٣١ - ١٣٢البقرة:  َّ حض جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخمح
 أسلوب الهجر -16

هجر الشخص هجرا  وهجرانا : تركه وأعرض عنه، والهجر: الهذيان والقبيح من القول كما في قوله 
   ٦٣48المؤمنون:  َّ ري ٰى ين ىن  نن  ُّٱتعالى: 
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قال ابن  ٧٢الفرقان:  َّ مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱ قال تعالى:
  49 كثير: وذلك أن المشركين كانوا لا يُصغُون للقرآن ولا يسمعونه.

قال ابن  ٥٢المزمل:  َّ يك ىك مك لك اك يق ىق  يف  ُّٱوقال تعالى معلما  نبيه ال كريم: 
   50 كثير: أي يهجرهم هجر ا جميلا ، وهو الذي لا عتاب معه.

يقول الألوسي في تفسير الهجر الجميل: بأن تجانبهم وتداريهم ولا تكافئهم وتكل أمورهم إلى  و
  51ربهم.

والهجر يمكن أن يحدث هزة نفسية في قلب المهجور فيراجع نفسه، وهو أسلوب ناجع في 
علاج بعض حالات التمرد والعصيان أشار إليها القرآن ال كريم، مثل علاج نشوز الزوجة كما في 

 َّ نب...ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي...ُّٱقوله تعالى: 
هو بهجر أو  والحديث دون الجماع،وقد اختلف العلماء في الهجر هل هو بالكلام  ٧٦النساء:

  52 .الكلام والجماع، إلا أنهم اتفقوا أنه يكون في المضجع
 أسلوب التسلسل -11

   53 تسلسل: تتابع، يقال: تسلسل الماء، أي جرى في حدور واتصال.
يُقصد بالتسلسل " ترتيب المراحل الأساسيّة التي يتشكل منها الموقف التعليمي ترتيبا  و 

ومتتابعا ، فيبدأ بالخطوة الأولى فالثانية فالثالثة فالرابعة، وهكذا إلى آخر مرحلة من منطقيا  
  54المراحل الأساسيّة التي يتكون منها الموقف التعليمي".
 خس حس جس مخ جخ ُّٱوالأمثلة في القرآن ال كريم كثيرة، منها قوله تعالى: 

وفي هذا التسلسل الحقيقة  ١٢البقرة:  َّ مظ حط مض خض حض جض مص خص  حصمس
 حس جس مخ جخ ُّٱالتي لا غبار عليها عندما كان الإنسان لاشيء في عالم الذر، فقال عز وجل: 

ّ ه تعالى في الوقت الذي شاء، ثم أماته  ٥الإنسان:  َّ  خض حض جض مص خص حص مس خس فأحياه الل
 فأقبره في الوقت الذي يشاء، ثم إذا جاء يوم البعث أنشره.

 



 د. بشار القهوجي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ المنهج القرآني في استخدام األساليب التربوية
 

 

 11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

 والثناء أسلوب التشجيع -18

دُِك لِشَْيءٍ تُثني عليه بحَسَنٍ  ناءُ: تَعَمُّ َّّ    55قَبيح".أو  التشجيع معروف، " والث
التشجيع والثناء من قبل المربي للعمل الصالح الذي قام به الولد له دور كبير على شحذ الهمم 
 وانطلاق الطاقات الكامنة في تقديم كل ما هو أفضل ومنتظر من الولد. ولذلك فقد حفلت

 يك ىك  مك لك اك يق ىق ُّٱآيات القرآن ال كريم بال كثير من هذه الأمثلة. كقوله تعالى: 

 ٥٢الفتح:  َّ زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل ىل مل
 وغيرها ال كثير ال كثير..

 أسلوب الترغيب والترهيب -19
 من العوامل الأساسية لتنمية السلوك وتهذيب الأخلاق وتعزيز القيم الترهيب والترغيب

 ويتفرع عن هذا الأسلوب ثلاثة أقسام: الاجتماعية،
بية بالترغيب:  وقد استخدمها القرآن ال كريم في العديد من الآيات المباركات، تبشيرا  الأول: التر

 ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱللمحسنين وجزاء للمتقين، فقال تعالى: 

 ١١البقرة:  َّ نئ ...خنحن جن يم
بية بالترهيب:  يفا  للظالمين، الثاني: التر كذلك فإن أسلوب الترهيب انتهجه القرآن ال كريم تخو

يق القويم، كما في قوله  وتهديدا  لما سيلاقيهم من عذاب وشقاء إن لم يعودوا إلى جادة الطر
 ٥٧فصلت:  َّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱتعالى: 

بية بالترغيب والترهيب معا :  يمة، كما في سورة وهو ما قررته ال كثير من الآيالثالث: التر ات ال كر
 ىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت ُّٱآل عمران من قوله تعالى: 

آل  َّ  نن من زن رن مم اميل ىل مل  يك ىك مك لك اك يق
 ، وغيرها كثير من الشواهد التي تحفل بها آيات القرآن العظيم.١٣ - ١٦عمران: 
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 أسلوب المنهج العلمي في البحث والتفكر -23
أية مشكلة تعترضه، فإنه يتتبع عادة خطوات بغية الوصول إلى حينما يفكر الإنسان في حل 

. الشعور بوجود 1الحل، تسمى خطوات تفكير حل المشكلة، ويمكن أن تتلخص بما يلي: "
. تقويم الفرضيات. 4. وضع الفرضيات. 3. جمع البيانات حول موضوع المشكلة. 2مشكلة. 

  56. التحقق من صحة الفرضيات".2
الذي اتبعه إبراهيم عليه السلام في مقام النظر والمناظرة مع قومه، فوضع وهذا الأسلوب هو 

وبذلك استبعد  الفروض التي رضخ لها قومه، ثم اختبر صحتها مباشرة، فسقطت تلك الفروض،
ّ ه  كل الفروض المشابهة لعدم ملاءمتها وانسجامها مع الحقيقة ال كبرى، وتوجه إلى حقيقة أن الل

ّ ه تعالى في سورة الأنعام: تعالى هو الخالق والمد  مه جه ُّٱبر لهذا ال كون العظيم، قال الل

 ّٰ ِّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه  ىه
 يث ىث نث مث زث رث يت ىتنت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئرئ

 ين ىن نن من زن رنمم  ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف
 مب خب حب جبهئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى

 ٣١ - ٣١الأنعام:  َّ جت هب
 المسابقة والمنافسةأسلوب  -23

يقول  ١٦المطففين:  َّ جف مغ جغ مع جع...ُّٱيقول الحق تعالى في سورة المطففين: 
الألوسي في تفسير هذه الآية: "أي فليستبق في تحصيل ذلك المتسابقون وأصل التنافس التغالب 
في الشيء النفيس، وأصله من النفس لعزتها، والتنافس تفاعل منه كأن كل واحد من 

يريد أن يستأثر به، وقال البغوي: أصله من الشيء النفيس الذي تحرص عليه نفوس الشخصين 
يقال نفست عليه بالشيء أنفس نفاسة إذا بخلت به عليه، وفي  الناس ويريده كل أحد لنفسه، و
مفردات الراغب المنافسة: مجاهدة النفس للتشبه بالأفاضل واللحوق بهم من غير إدخال ضرر 

  57المعنى من شرف النفس وعلو الهمة". على غيره، وهي بهذا
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ياضية.  فالمسابقة والمنافسة لها دور كبير في تشجيع وتنشيط الهمم في جميع النواحي المعرفية والر
 جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱومنه قوله تعالى: 

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱوقوله جل شأنه: ٥٧٧آل عمران:  َّ خن حن

 ١٥الحديد:  َّ خب زيري ٰى ين ىن نن من  زن
 أسلوب السؤال -21

إن العملية التعليمية الحاصلة بأسلوب الأسئلة هي من أبسط العمليات، لأنها لا تحتاج إلى 
أساليب وأنشطة ووسائل ذات عبء وجهد كبيرين على المدرس، "لأن التدريس بهذا 
الأسلوب في أحد فروع المبحث الدراسي لا يحتاج من المعلم إلا لتصميم أهداف، ثم ترجمة 

  58الأهداف على هيئة أسئلة استجوابية". هذه
والقرآن ال كريم حافل بالعديد من الأمثلة على هذا الأسلوب، وقد يأتي السؤال على سبيل 

 ١٧الأنعام:  َّ جه ين ىن من خن ...ُّٱالاستفهام التقريري، كما في قوله تعالى: 
ّ ه قال القرطبي في تفسير هذه الآية: هذا استفهام تقرير، وهو جواب لقولهم:  "أهؤلاء من الل

  59عليهم من بيننا".
يادة التقرير كما في قوله تعالى:   ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱوقد يأتي السؤال متضمنا  الإجابة لز

قال الشنقيطي: هذا استفهام تقرير، فإنهم لابد  ١١ – ١٢الواقعة:  َّ نب مب  زب رب يئ
الخصيم المبين من تلك النطفة أن يقولوا: أنتم الخالقون، فيقال لهم: إذا كنا خلقنا هذا الإنسان 

التي تمنى في الرحم، فكيف تكذبون بقدرتنا على خلقه مرة أخرى وأنتم تعلمون أن الإعادة لا 
  60يمكن أن تكون أصعب من الابتداء؟.

 أسلوب المالحظة -22
حْظ، وهو النظر بشق العين الذي يلي الصدغ، و)في البحث العلمي(:  الملاحظة: مفاعلة من الّلَّ

عملي، أو  غير طبيعي، كما يحدث وتسجيل ما يبدو لغرض علميأو  حال طبيعيأو  بة شيءمراق
  61علاجية.أو  حال مرضيةأو  سير كوكبأو  ثورة بركانأو  كمراقبة نمو النبات
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ّ ه سبحانه وتعالى أعطى الإنسان العقل وأمده بالإمكانات التي تعينه على التفكر والتدبر،  فالل
وطلب منه استعمال هذه الملكات وتوظيفها للتعرف إلى الخالق العظيم، ومنه قول الحق تبارك 

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئرئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ...ُّٱوتعالى في سورة الملك: 

، قال الألوسي: المعنى يعد إليك البصر ٦ - ٧الملك:  َّ زث رث يت ىت نت مت زت  رت
  62محروما  من إصابة ما التمسه من إصابة العيب والخلل كأنه طرد عنه طردا  بالصغار.

 أسلوب النظر والتفكر باالعتبار -23
   63العِبْرَةُ: الاعِتبَارُ بما مَضَى.

ية الناجعة التي تساعد العاقل في التبصر والانتباه لعدم الوقوع  وهي من الأساليب التربو
يق الأسلم بعد أن  يق الجهل بالأخطاء التي وقع بها من قبله، فيسترشد بالطر عاين عاقبة طر

 والضلال. 
وقد حوت آيات القرآن ال كريم على كثير من الآيات التي تحث على التفكر والاعتبار عموما ، كما 

بالتأمل بعاقبة الأمم السابقة التي أو  ،٦الفجر:  َّ نب  مب زب رب يئ ىئ نئ ُّٱفي قوله تعالى: 
ّ ه، فكان عاقبة أمرها الهلاك والدمار، كما في قوله جل شأنه:   ىي ُّٱكذبت وكفرت بأنعم الل

 وغيرها كثير.. ،٥٥الأنعام:  َّ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 أسلوب التدرج -23

بِىُّ دَْرجا  ِإذا مَشَى كّلٌّ منهما مَْشيا  َضعيفا . َّّجُُل َأي مَشَى. ودَرََج الّشيٌخ والّصَّ   64دَرََج الر
ْجُت العليل تَْدريجا  ِإذا َأطعمته شيئا  قليلا  وذلك ِإذا نَقِهَ حتى  يقال دَرَّّ َج ِإلى غاية َأكله و يَتَدَرَّّ

  65كما كان قبل العلة دَرَجَة  درجة .
تنقص فيه أو  فالتدرج هو الخطوات المتسلسلة المتلاحقة التي تتخذ بحق أمر ما بحيث تزداد

لئلا تجد النفرة حظها في قلوب المؤمنين  وبذلك نزلت آيات الأحكام بالتدريجشيئا  فشيئا ، 
تمثل ذلك و اص على تطبيق أحكام الدين الذي ارتضاه ربهم لهم؛المتقين، وهم يقبلون بإخل

عمليا  في تحريم الخمر التي اعتاد العرب على شربها قبل الإسلام، فكان أول ما نزل في حق الخمر 
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ها من قبيل الإثم ال كبير، ثم جاء الأمر بالامتناع عن الصلاة حالة السكر، إلى أن نزل  أّنَّ
بصيغة الاجتناب، وهي أبلغ وأشد من التحريم، وذلك في المائدة التحريم النهائي في سورة 

تسلسل متدرج منتظم، يصدر عن حكيم خبير. فعَْن عَمْرِو بِْن شُرَْحبِيَل َأبِي مَيْسَرَةَ عَْن عُمَرَ بِْن 
َمْرِ بَيَانَ ِشفَاءٍ، فَنَزَلَْت ا هُّمَّ بَيِّْن لَنَا فِي اْلخ َّّ هُ قَاَل: الل َّّ اِب َأن َّّتِي فِي الْبَقَرَةِ: اْلخَّطَّ   جض مص خص حص ُّٱل

َمْرِ بَيَانَ ِشفَاءٍ  ١٥١البقرة:  َّ خم  ...خضحض هُّمَّ بَيِّْن لَنَا فِي اْلخ َّّ ِ فَقَاَل: الل ُ فَقُرِئَْت عَلَيْه فَدُِعيَ عُمَر
َّّتِي فِي النِّسَاءِ:  ، ٦٧النساء:  َّ حك ...مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱفَنَزَلَْت ال

 ِ َّّتِي ف َمْرِ بَيَاَن ِشفَاءٍ، فَنَزَلَْت ال هُّمَّ بَيِّنَ لَنَا فِي اْلخ َّّ َّّ قَاَل: الل  خل ُّٱي الْمَائِدَةِ: فَدُِعيَ عُمَرُ فَقُرِئَْت عَلَيْهِ ثُم
 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل

  66 انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا.، فَدُِعيَ عُمَرُ فَقُرِئَْت عَلَيْهِ فَقَاَل: ١٥المائدة:  َّ حي جي يه ىه مهجه
 أسلوب الصحبة -24

اِحُب: المُعَاشِرُ. وفي الواقع يختلف الناس في طبائعهم وأمزجتهم وأهوائهم صغارا    67الّصَّ
أمر صريح، ول كنه يمكن أن أو  كانوا أم كبارا ، ومن هؤلاء من لا يكاد يستمع إلى توجيه

نفسه إليه، فيقتبس الفرد من الصاحب شخص مقرب ترتاح أو  صديقأو  يتقبله من صاحب
ُلُق يق مصاحبته ومجالسته ومتابعته له.أو  المعلومةأو  الخ  المعرفة عن طر

ّ ه تعالى:  ية الناجعة التي قررها القرآن ال كريم، ومنه قول الل بية بالصحبة من الأساليب التربو فالتر
 جه ين ىن من خن حن جنيم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
"أي اجلس  ١٢ال كهف:  َّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يهىه  مه

يكبرونه، ويسألونه بكرة وعشي ا من عباد  ّ ه ويهللونه، ويحمدونه ويسبحونه و مع الذين يذكرون الل
ّ ه، سواء كانوا فقراء ياءأو  أغنياءأو  الل   68ضعفاء".أو  أقو

 أسلوب االعتزال الهادف -22
 ُ اهُ وَأفْرَزَه َّّ ى.عَزََل يَعْزُِل عَْزلا : أي َنح ِبا  فَتَنَّحَّ الألوسي: الاعتزال تجنب الشيء  عندو 69جان

   70بالقلب وكلا الأمرين محتمل هنا.أو  بالبدن
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ومعنى الاعتزال الهادف كما يراه الباحث: الانسحاب المبني عن عقيدة ثابتة، والإعراض 
 خل ُّٱالجميل المترافق مع تسجيل موقف نبيل مشرف. قال تعالى في قصة أصحاب ال كهف: 

  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل
قال القرطبي: أحوال الناس في هذا الباب تختلف، فرب رجل تكون له  ٥٦ال كهف:  َّ يه

ّ ه  قوة على سكنى ال كهوف والغيران في الجبال، وهى أرفع الاحوال لأنها الحالة التى اختارها الل
 ىل مل خل ُّٱفي بداية أمره، ونص عليها في كتابه مخبرا عن الفتية، فقال:  ملسو هيلع هللا ىلصلنبيه 

ورّبَّ رجل تكون العزلة له في بيته أخف  ٥٦ال كهف:  َّ يه  ... ىم مم خم حم جم يل
عليه وأسهل، وقد اعتزل رجال من أهل بدر فلزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى 

له من القوة ما يصبر بها على مخالطة الناس وأذاهم،  قبورهم. ورّبَّ رجل متوسط بينهما فيكون
  71فهو معهم في الظاهر ومخالف لهم في الباطن.

 أسلوب اإلقناع العقلي -26
يفسح له المجال ل كي يمارس دوره الطبيعي  ضمن  -الإسلام دين الفطرة، يحترم العقل البشري و

ّ ه إياها  ية -الإمكانات التي حباه الل بالغة بعيدا  عن الإملاءات والقيود.  لمحاكمة الأشياء بحر
لذلك فإن القرآن ال كريم طرح العديد من القضايا التي توصل صاحب العقل السليم بقليل من 
المحاكمة العقلية إلى الصواب في الاعتقاد والسداد في القول، وعلى سبيل المثال ما ذكر في 

 َّ نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ...ُّٱسورة النساء من قوله تعالى: 
أي: لو كان مفتعلا  مختلقا ، كما يقول من يقول من جهلة المشركين والمنافقين في  ٢١النساء: 

ا كثير ا، أي: وهذا سالم من لَوَجَدُوا فِيهِ اْختِلاف ا َكثِير ابواطنهم ﴿ ﴾ أي: اضطرابا  وتضاّدًّ
ّ ه، كما قال تعالى مخبرا  عن الراسخين.   72الاختلاف، فهو من عند الل

كان التوجه في كثير من آيات القرآن ال كريم لمخاطبة أصحاب العقول السليمة بدون  ومن هنا
شوائب من شأنها أن تحرفهم عن جادة الصراط السوّي، فتكرر كثيرا  ذكر أو  أي موروثات

 مك  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّٱأولي الألباب كما في قوله تعالى: 
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 يئ ىئ نئ مئ... ُّٱوكذلك أصحاب النهى كما في قوله جل شأنه:  ٥١٢آل عمران:  َّ يك ىك

 ١٦طه:  َّ مب زب رب
 أسلوب توظيف الحدث -21

بية أسلوب توظيف الحدث مع حسن اختيار الوقت  من أساليب الإسلام العظيمة في التر
المناسب للتوجيه، فمن المعروف أن لكل مقام مقال، لذلك كان اختيار الوقت المناسب للتوجيه 
والإرشاد له أكبر الأثر في تحقيق الأغراض والأهداف المنشودة. وهذا نراه في بعض 

عرضها القرآن ال كريم، كما في قصة إبراهيم عليه السلام حين استدعاه قومه المواقف الحرجة التي 
 ىئ نئ  مئ زئ رئ ُّٱللتحقيق معه ومحاكمته نتيجة لتكسير آلهتهم، من قوله تعالى: 

 ٦٧ – ٦١الأنبياء:  َّ ىت نت مت زت رت يب  ىب نب مب زب رب يئ
ٱُّفوجم القوم، وبدا أن إبراهيم قد أحدث هزة عنيفة أصابت عقولهم وهزت أركان ضمائرهم 

 يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ُّٱ
فلم يضيع إبراهيم عليه السلام تلك الفرصة بل أحسن  ٦١ – ٦٦الأنبياء:  َّ ىل مل

لردعهم عن غيهم استغلالها بكل براعة وجرأة، ووظفها لتوجيه السؤال لهم في محاولة 
 وضلالهم، مستهجنا  في الوقت نفسه سخف عقولهم وسفاهة أحلامهم.

قال الألوسي في تفسير هذه الآيات: فتفكروا وتدبروا وتذكروا أن ما لا يقدر على دفع 
المضرة عن نفسه ولا على الإضرار بمن كسره بوجه من الوجوه يستحيل أن يقدر على دفع 

   73له فكيف يستحق أن يكون معبودا . جلب منفعةأو  مضرة عن غيره
 خاتمة البحث

ية القرآنية عن غيرها من الأساليب أّنها تتكامل فيما بينها لتشكل  ما يميز الأساليب التربو
ية غناء مترابطة متناسقة، تساهم في نقل وتوضيح المعلومات والمفهومات  منظومة تربو

للمتعلم. كذلك فهي تساعد المتعلم على كيفية والمهارات والخبرات التي يريد أن ينقلها المربي 
تلقي وفهم واكتساب المضمون العلمي والتربوي، ومن ثم الاستجابة والتطبيق العملي لكل تلك 
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أسلوب بجانب من  -على سبيل المثال  –المهارات والخبرات والمعلومات الم كتسبة. فلا يختص 
يسهم في تنمية عدة جوانب من شخصيّته.  جوانب شخصيّة المتعلّم، وإنّما أسلوب ما بعينه قد

فأسلوب الترغيب والترهيب على سبيل المثال يجب أن يكون متناغما  مع التنسيق والتدرج بين 
مختلف الأساليب ذات الصلة، كالثناء والتشجيع والوعظ والتوجيه إلى الهجر والإغلاظ 

بية بالعادة يجب أن يرتبط بالتد  رج والتكرار..والعقوبة، كما أن أسلوب التر
ية في العصر الحالي أن تكون على قدر كبير من الوعي والحكمة  ولابد للأساليب التربو
والإخلاص لمواكبتها التطور التقني والمعرفي في هذا العصر. فكان لابد للتوجيه التربوي الفاعل 

لأفراد فيه. وعلى المثمر أن يكون سليما  هادفا  بناء ، مواكبا  لتطور العصر وملائما  لاستجابة ا
سبيل المثال، فإن المشكلة في الوعظ حاليا  أنه في الغالب تقليدي ونمطي ومكرر، مما يصيب 

 المستمع في كثير من الأحيان بالملل وعدم الاهتمام.
غزوات الرسول ال كريم في المناسبات العامة أضحى بحاجة أو  فسرد القصص القرآني عموما  

الغزوات على الواقع المشاهد، أو  استنباطات من تلك القصصماسة إلى إسقاط الفوائد وال
ل كي يستفاد من تلك القصص والغزوات والوقائع والمشاهد والأحاديث، حتى تنعكس تلك 

 الفوائد والإضاءات على أعمالنا وأقوالنا وتصرفاتنا وجميع أمورنا.. 
نفعا ، وما كان دواء بالأمس فالجيل يتغير والزمان يتبدل، فما نفع بالأمس لا يجدي اليوم 

يا ، والانقلاب كليا !! فإنه سيستلزم تحولا  في  قد يكون داء اليوم!! فكيف إذا كان التبدل جذر
 الأدوات والأساليب..

بية بالقدر الذي تطورت فيه وسائل المعيشة  فكان لابد من تطور أسلوب التوعية ومنهج التر
 وأدوات الإنتاج.

ع أولاده من الانخراط في المجتمع الفاسد، لأن هذا لابد منه، المرء لا يستطيع أن يمن
فالمعيشة تقتضي المخالطة، ول كنه يستطيع أن ينشئ في كيانهم الأساس الصلب الذي يشكل 
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ية أمام مختلف الفتن والمتغيرات، مع التكيف بالأدوات والأساليب ال كفيلة  المناعة القو
 بالوصول لذلك الهدف المرتجى.

سبيل المثال لا الحصر أن تصدر قناة فضائية إسلامية عالمية، تقوم بإنتاج فيمكن على 
سلسلة من الحوارات والمسلسلات والأفلام الهادفة التي ترتبط بواقع الحياة اليومية وتمس 
شؤون الفرد والمجتمع، كما يمكن كذلك إنتاج أفلام كرتونية إسلامية تتحدث عن غزوات 

 سلامية هامة لها تأثيرها وحضورها في الناشئة. تتناول شخصيات إأو  إسلامية
ّ ه تعالى، من تطوير أساليب الدعوة الحالية  ولقد تمكن الدعاة المخلصون اليوم، وبفضل الل
ومواكبة أسباب الحضارة والتواصل مع الآخرين، وذلك بالدخول إلى الشبكة العنكبوتية 

ن توظيف هذه الشبكة لنشر )الإنترنت(. واستفادت الساحة الإسلامية فائدة عظيمة م
المعلومات التي يريدها القارئ والمتصفح وطالب العلم والباحث والمتخصص والناقد والمنصف 

 و..
ية في العصر الجديد، عصر العلوم  ويمكن أن تشكل تلك الخطوة قفزة نوعية دعو

ئة والقنوات والتكنولوجيا، فليس من المعقول أن نترك أبناءنا الصغار تحت رحمة الأفلام الردي
ّ ه فإن الساحة لا تعدم وجود  الفضائية المشبوهة التي تدس السموم والخيال الرديء.. والحمد لل
هكذا جهود، إلا أنها تظل محاولات مبتدئة، يلزمها الدعم ال كبير والإمكانات الهائلة، من 

 أصحاب القلوب المخلصة والنفوس الواعية والهمم العالية.
 

 البحث  نتائجأهم 

 حصر النتائج في النقاط التالية: يمكن
يف .1 ية الواردة بأهم الأساليب التعر  .في القرآن ال كريم التربو
ية المثبتة في  .2 التوطئة من أجل التوصل إلى منهج إسلامي متكامل للأساليب التربو

يات التي تحتمل  القرآن ال كريم والمترفعة عن التجريب والاختبار، والتي لا تندرج تحت النظر
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يه من أساليب الصواب  والخطأ بسبب كونها وحيا  من السماء من لدن حكيم خبير، وبما تحو
 وطرائق بديعة وشاملة لم تعرفها بقية المناهج الأخرى.

تبصير أولياء الأمور والمعنيين في سلك التربية والتعليم بالأساليب والطرائق الإسلامية  .3
يعة الغراء  ، ومد جسور الثقة والتواصل معهم.التي تعنى في تربية الأجيال على أسس الشر

ية المختلفة للإفادة من بحر الإسلام الزاخر،  .4 فتح آفاق جديدة أمام النخب التربو
يعة من أجل توثيق العلاقة بين  ية الراقية التي دعت إليها الشر بو ولاسيما في مجال الأساليب التر

 المعايير.) الأسرة، المدرسة، المجتمع( والعمل على تطويرها على ضوء تلك 
ضرورة التأكيد على أسلوب الحوار الهادف الذي ركز عليه القرآن ال كريم كثيرا  بأي  .2

تجمع بشري ) أسرة، دائرة عمل، جوار..( وإدارته بشكل ناجح، وخاصة في الأسرة، لما لهذا 
 الأسلوب الحضاري من فوائد جمة تنعكس على قوة التجمع وتماسكه وانضباطه.

ية عموما  للحضارة والتكنولوجيا والواقع ضرورة مواكبة الأسال .6 يب والوسائل التربو
ية والتطبيق.  المعاش، حتى لا تكون هناك أي فجوة بين النظر

إعادة تأهيل الأساليب القديمة المتبعة في التربية بحيث تتوافق مع التطور الدعوة إلى  .1
 والحداثة التي يشهدها العصر الحالي.

ية إلى تك .8 وين احترام حقيقي بين أعضاء الأسرة الواحدة، تهدف اللقاءات الأسر
ومساعدة كل فرد فيها على التعاون المشترك في اتخاذ القرارات وتحمل نتائج العيش مع هذه 
القرارات. وليست الفكرة من اللقاء الأسري أن تنتقل مسؤولية اتخاذ القرار إلى الأولاد، وإنما 

  74 القضايا التي تتعلق بحياتهم.أن يعطوا فرصة حقيقية لإبداء الرأي في هذه 
 

 توصيات ومقترحات البحث

باتت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى إلى توفر دراسات وأبحاث تؤصل للأطر  - أ
يوافق التجدد العصري،  والأسس التي ينبغي للمربين اتباعها بما يحفظ الميراث الإسلامي و
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والتي ينبغي أن تتطور وتتجدد مع إطلالة لإعادة تأهيل الأساليب القديمة المتبعة في التربية، 
عصر الذرة والانترنت والفضائيات والجوال، من أجل اعتماد منهج إسلامي تربوي متكامل، 

 وتوفر هذه الدراسة الأساس التي يمكن أن يبنى عليه صرح المنهج التربوي الإسلامي العظيم.
ية  الدعوة إلى البحث في أعماق المنهج النبوي المطهر لاقتباس - ب الأساليب التربو

ية القرآنية على الواقع التربوي في  الناجعة، والعمل على إسقاطها بالتنسيق مع الأساليب التربو
 المجتمع الإسلامي.

يمكن اجراء الأبحاث الميدانية الإحصائية الخاصة بمتابعة مدى تطبيق المجتمع العربي   - ت
ية القرآنية.الإسلامي على مستوى الأفراد والأسر والدوائر لتلك ال  أساليب التربو

متابعة الأبحاث الميدانية الإحصائية لدى شريحة تمثل النخبة، والتي من المنتظر أنها  - ث
ية الإسلامية لمعرفة أثر استخدام تلك الأساليب ومدى الفائدة  تطبق كافة الأساليب التربو

 المرجوة من تطبيقها، وانعكاس ذلك على أطياف المجتمع برمته.
دراسة متأنية حول الصعوبات التي قد تواجه تطبيق بعض الأساليب  الحاجة إلى - ج

ية الإسلامية   في المجتمع. -في حال وجودها  -التربو
ية الإسلامية في المجال النفسي  الحاجة إلى دراسات تظهر الأثر الهام للأساليب والوسائل التربو

 ر الجلي لتلك الأساليب فيفضلا  عن الاجتماعي والتربوي، بما يظهر على سبيل المثال الأث
تسكين نفوس المتعلمين واطمئنان قلوبهم، لما في هيبة وجلال الآيات والأحاديث من أثر 

الإسراء:  َّ جت ...هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱعلاجي مأثور من قوله تعالى: 
١٢الرعد:  َّ  هب مب هئ مئ هي مي...ُّٱ، ومن قول الحق عز وجل: ٢١  

ية متخصصة، تراعي في نظامها جميع الحاجة إلى إصدار قناة فضائية  - ح إسلامية تربو
يقة هادفة ومشوقة. ية الإسلامية بطر  الأساليب والوسائل التربو

ية في الانترنت، ول كننا بحاجة إلى دعوة جميع أصحاب  - خ هناك العديد من المواقع التربو
ية مستقلة تشرف عليها جهة مرجعية موثوقة، تهتم هذه  المواقع الاختصاص إلى فتح مواقع تربو
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ية الإسلامية، وكيفية التركيز عليها ومتابعة تطبيقها والالتزام  بشؤون الأساليب والوسائل التربو
 ببنودها.

ّ ه رب العالمين.  وآخر دعوانا أن الحمد لل
 

 المصادر والمراجع
 أوالً: القرآن الكريم. 

 ثانياً: المصادر:
 كتب التفسير: -أ

ه (، تفسير القرآن 114-ه 131ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي) .1
يع الطبعة الثانية   م. 1999 -ه 1420العظيم، تحقيق سامي سلامة دار طيبة للنشر والتوز

ه (. روح المعاني في 1213الآلوسي، أبي الفضل شهاب الدين محمود البغدادي )ت: .2
ية، دار إحياء التراث العربي، تفسير القرآن العظيم والسبع المثان ي، تحقيق إدارة الطباعة المنير

 بيروت، )د.ت(.
ه (، ال كشاف عن 238-461الزمخشري، أبو القاسم محمود بن عمر الخوارزمي ) .3

يل للزمخشري  يل في وجوه التأو يل وعيون الأقاو تحقيق عادل عبد  –حقائق غوامض التنز
يا /الموجود وعلي معوض   م.1998 -ه  1419ض الطبعة الأولى مكتبة العبيكان الر

ه (. الإتقان في علوم القرآن، مؤسسة النداء، أبو 911السيوطي، جلال الدين )ت: .4
 م.2333 ظبي،
ّ ه 911السيوطي، جلال الدين )ت: .2 ه (. الدر المنثور في التفسير المأثور، تحقيق عبد الل

، 1سلاميّة، القاهرة، طبن عبد المحسن التركي، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإ
  م.2333
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ه . الجامع لأحكام القرآن ال كريم والمبيّن 611القرطبي، محمد بن أحمد بن أبي بكر ت:  .6
ّ ه بن عبد المحسن التركي، ط -ه 1421، 1لما تضمنه من السنّة وآي الفرقان، تحقيق د عبد الل

 م، مؤسسة الرسالة، بيروت.2336
ن أحمد المحلي وجلال الدين عبدالرحمن بن أبي المحلي والسيوطي، جلال الدين محمد ب .1

 م.1994القاهرة الطبعة الأولى  -دار الحديث  :بكر السيوطي، تفسير الجلالين الناشر
 

 كتب الحديث: -ب
ّ ه بن محمد ال كوفي، تحقيق كمال .8 يوسف الحوت، مكتبة  ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الل

ياض،  1الرشد ط  ه .1439الر
حبان بترتيب ابن بلبان تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة  ابن حبان، صحيح ابن .9

 م.1993 -ه  1414الطبعة الثانية 
ه ، مسند الإمام أحمد بن حنبل، الموسوعة الحديثية 241ابن حنبل، أحمد بن محمد ت: .13

ّ ه التركي الطبعة الأولى،  - م. ونسخة مكتب 1996ه  1416النسخة التي بإشراف د.عبد الل
 م. 2331ه  1421الطبعة الأولى،  -في مؤسسة الرسالة بيروت تحقيق التراث 

ابن حنبل، مسند الإمام أحمد بن حنبل، الموسوعة الحديثية، تحقيق شعيب أرناؤوط  .11
فهارس(،  2+  42الطبعة الأولى، )عدد الأجزاء  -مؤسسة الرسالة بيروت  /وآخرون 

 م.1996ه  1416
ه ، سنن أبي داوود، 212أزدي ت:أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني ال .12

يان  -تحقيق محمد عوامة دار القبلة جدة  الطبعة الأولى،  –الم كتبة الم كية  -مؤسسة الر
 م.1998ه  1419
ّ ه ت:  .13 ه ، حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، 433الأصبهاني، أبو نعيم أحمد بن عبد الل

يان للتراث   م.1981ه  1431، 2طدار الكتاب العربي،  –القاهرة بيروت، دار الر
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 المنهج القرآني في بناء عقيدة البعث

 سعاد روابحأ.

 9جامعة اجلزائر
 

ّ ه، وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه. ّ ه والصلاة والسلام على رسول الل  الحمد لل
 ملخّص الدراسة

جاء بيان القرآن ال كريم شافيا كافيا يستدل على إمكان البعث بما تُقر به العقول السليمة 
من خلال استدلالاته القطعية التي لا تُعوزها أقْيِسة المناطقة وتعقيداُت المتفلِسفين؛ وتُذعن له، 

قية َّّ وردّ بردوٍد مفحمةٍ للعقول  .وذلك بما ارتكزت عليه من مقّدمات صادقة لا تنكرها الفِطَر الن
ل العلم ال صحيح، التي استعصى عليها استيعاب الحقائق مستثير ا إياها لتدرك اليقين، ولتُحّصِ

ن من قواعد  فلمنهجه في تثبيت الحقائق وبنائِها طبيعة متفردة، وخصائص متميزة بما تضمَّّ
َّّمات لا يغيب فهمها على ذوي الألباب.و لاستدلالا تهدف هذه  وعليه، البرهان على مسل

يف باـلمنهج القرآني في بناء عقيدة البعث، لدعوة الناس إلى تفعيل هذا  الدراسة إلى التعر
إبراز قيمة عقيدة البعث ودورها الفاعل في البعث كما تحاول  ج واستحضاره في حياتهم.المنه

ّ ه  ، عزوجلالحضاري والأخلاقي، إضافة إلى ما تبعثه في النفوس من إيمان متشبِّع بالعبودية لل
ينهض لأجل تحقيق غايات الخلق. بناء  على ذلك توصلت نتائج و  يستمرئ حقائق الوجود و

وهو معجز وتحمل آيات البعث فيه  ،القرآن معين لا ينضب البحث فيهالدراسة إلى أن 
البعث يُسلم الإنسان من عيش  الذي يدفع نحو تحقيق النصرة والتمكين، كما أن دلالات الإعجاز

ّ ه.  المتناقضات؛ بين مُتع الدنيا والإقبال على الل
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Abstract 
Koran statements came with clear, concise answers that assume the possibility of 

resurrection (El-Baàth), as recognized by sound minds and bow to him through 
authoritative deductions which do not lack analogies and complexities of certain 
logicians and philosophers, based upon sincere introductions that cannot deny the pure 
human nature. This latter responded evidently to the compelling minds that could not 
understand the facts which lead to certainty and the right knowledge. Hence, it aims at 
defining the Quranic approach in the construction of the ideology of Resurrection, in 
order to invite people to the establishment of this approach in their own lives, as it 
demonstrates the value of this doctrine resurrection (El-Baàth) and its effective role in 
cultural and moral education. The researcher employs the inductive approach to describe 
and explore the Quranic method in the construction of the ideology of resurrection. 
Consequently, the study concludes that the ideology of resurrection brings human beings 
out of the living contradictions between the pleasures of this world and the appreciation 
of God. Hence, the Quranic approach has a very important role in installing and 
constructing the facts which are very unique and distinct, including guarantees of the 
rules of inferences and evidences of the postulations which are well known by experts 
and professionals. 

 مقدمة

ة  َّّ يكفيهم مغب ة البحث عن المصير المجهول بعد الموت، و يُعفي القرآن ال كريم البشر من مشّقَّ
لا يمكن لعقول البشر  إلى أية نتيجةٍ؛ حيثأو  التفكير المحدود الذي لا يوصل إلى معرفة بعينها

بات علم ا، فالبعث غيب محض عجزت عقول المنكرين عن فهمه فتاهت عن هذا  َّّ أن تحيط بالمغي
الحق الذي استوفى القرآن ال كريم بيانه، فكان لمنهجه طبيعة خاصة في عرض الحقائق، 

يقته في الوصول بالناس إلى تكوي ية، ويمتاز أيضا بجملة قواعد تشرح طر ن وخصائص جوهر
ِّيَُب  ية واضحة عن عقيدة البعث، وكيفية بناء القناعات ِحيالها؛ البناء الذي لا تزعزعه الر رؤ

 والظنون.
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 إشكالية البحث

وقد جاء خطاب القرآن ال كريم في عرض عقيدة بعث الخلائق متميزا، منفردا في تقرير 
عليه؛ ل كنها تمتد حقائق تجاوزت إثبات حتمية البعث إلى بيان حقائق كونية، هي دالة 

ية كلية شاملة ومتكاملة تبزُّ كل خطاب،  لتضيف للبشر معارف يقينية، وتعطي الخطاب رؤ
يات الاستدلال المختلفة بضرورته وحتميته. فكيف عالج القرآن ال كريم  لتقنع الناس عبر مستو

 قضية البعث؟
هو إكراه يستبد أو  ما هي المسالك التي استدل بها في الإقناع؟ وهل نعتبره إقناعا فعلا -

يعصف بالقناعات؟  و
إلى أي مدى يمكن أن تبلغ أدلته في استمالة العقول؟ وأّيُ مستوى  يمكن أن تصل  -

 لكلا الفئتين؟أو  الخاصة من الناسأو  إليه بالإقناع، أي هل هو خطاب العامة
ية حبيسة على اليوم الآخر ونهاية ال كون - نعتبر أو  وهل نفهم عقيدة البعث ضمن رؤ

 يات البعث مجالا واسعا يمهد للإهتمام بشؤون الدنيا إلى جانب شؤون الآخرة؟آ

 أهداف الدراسة

بية العقلية المؤمنة التي يكون محركها  حقيقة، إنه لَتُعوزنا قوة إيماننا وإراداتنا الفاعلة إلى تر
ة التي الأساس عقيدة البعث واليوم الآخر، والتي تدفع بالأجيال إلى النهوض بأعباء الأمان

ّ ه  . خاصة وقد ذُهلنا عن منهج القرآن القويم المتكامل عز وجلحُمِّلْناها دون سائر مخلوقات الل
باتها؛ التي لا تدل إلا على  ُّ في دعوته إلى استحضار الآخرة في غمرة الاستئناس بالحياة الدنيا وتقل

الخلائق من جزاء لاستيفاء تبشِّر به عقيدة بعث أو  ضحالة قيمتها ووزنها في مقابل ما تنذر
 الحقوق والأعواض التي فاتتهم في دار الفناء.

يف ب  ، لدعوة الناس إلى المنهج القرآني في بناء البعثلذلك وجدت من الأهمية بمكان التعر
  تفعيل هذا المنهج واستحضاره في حياتهم.
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ُ حقيقة التوحيد والم وإن تكن عقيدة ّ ه البعث ِصنو وصفات  عز وجل ُعرِّف الحقيقي بالل
َّّ فلا بد من إبراز قيمة  ال كمال فيه، فهي الأساس الذي من دونه تنهار أسس الإيمان، ومن ثم
عقيدة البعث ودورها الفاعل في البعث الحضاري والأخلاقي، إضافة إلى ما تبعثه في النفوس 

ّ ه  ينهض لأجل تحقيقعز وجلمن إيمان متشبِّع بالعبودية لل غايات  ، يستمرئ حقائق الوجود و
 الخلق.

 الدراسات السابقة

في جانبها التحليلي للمفهوم، ونجد من بين  قليلة خاصةإن الدراسات الجادة الخاصة بالبعث 
ُ الرازي في كامل أجزاء  يف بالبعث وبيان إعجاز أدلته الإمام الفخر من استفاضوا في التعر

الدراسات عالة عليه،  اعتمدُت من التفاسير، والذي جاءت أغلبوهو من  تفسيره تقريبا،
في بيان قيمة آيات البعث  فكانت َشحيحة  أما أغلب المراجِع  خاصة في إيراد أدلة إثبات البعث،

ننية التي تتماشى والسنن الإلهية وخاصة ال كونيةَ منها سواء عند  بية الّسُ ية والتر بية الحضار في التر
لى البعث بيِّن لا يخفى، غير أن الدارسين منهج القرآن في التدليل عالمحدَثين؛ مع أن أو  القدامى

له أغفلوا كثيرا من خصائصه التي تعلن عن نفسها بقوة في الآيات ال كثيرات التي حفلت 
بالأدلة والأمثلة التي تقنع الناس تلقائيا دونما غصب للقناعات، وما وجدُت أكثر الدراسات 

نع الأمة التي تُعلي دينها بدُنياها؛ التي إلا تكرارا وسردا يخلو من بيان قيمة هذه العقيدة في صُ 
هت آيات البعث باستثمار حقائق ال كون لأجل أن تُقوِّمها وتُقيمها، فلم ترتكز الأدلة على  وّجَّ

ّ ه هكذا اعتباطا.   سنن الل
التي استفدت منها  1وكان من بين ما اطلعُت عليه: رسالة البعد العقدي للأمثال القرآنية

النقل فهي ما يثبت أو  تقسيمه لدلالات البعث، مع أني أعيب عليه إغفاله لدلالة الوحي
ضمن عنصر نفي العبثية  تعالىالوقوع. وخانه تقديره في إدراجه الحكمة الإلهية من البعث وعدله 
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ّ ه وإثبات  في الخلق الذي يأتي تحت عنصر أكبر وهو دلالة العقل، حيث إن نفي العبث عن الل
 القدرة والحكمة له ينسحب على كل دلالات البعث)الآفاق والأنفس، التاريخ، العقل(. 

واطلعت أيضا على دراسة موضوعية: منهج القرآن في إثبات البعث للدكتور منظور بن محمد 
أستاذ بكلية المعلمين قسم الدراسات القرآنية بمكة الم كرمة، والملاحظ فيها ، 2بن محمد رمضان

إكثاره لمسالك الاستدلال المقحمة دون طائل من ورائها من مثل؛مسلك المنازلة والتحدي 
ضمن الأدلة النقلية التي تثبت إمكان البعث، ومسلك الاعتبار والاستبصار، وأيضا التقصي 

يزات امتاز بها أسلوب آيات البعث في الدعوة والمحاورة؛ رغم أن والاستقراء وما هي إلا م
 محاورة القرآن في هذا الشأن لم تتسم بميسم التحدي المباشر كما أورد هذا الباحث.

 تحديد المفاهيم

 مفهوم البعث: .1
: بَعَث: "بعثه وابتعثه بمعنى أي أرسله فانبعث وبعثه من منامه 3جاء في مختار الصحاح قوله

 أيقظه وبعث الموتى نشرهم".أهبه و
يقول الر اغب الأصفهاني ُ الشيء وتوجيهه، يُقال: بعثتُه 4و : بَعَث: أصل البعْث: إثارة

رته، وقوله  َّّ فانبعث، ويختلف البعث بحسب اختلاف ما عُلِّق به، فبعثُت البعير: أثرتُه وَسي
الأنعام:  َّخن حن جن يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل ُّٱعزوجل:

 جك مقحق مف خف حف جف مغ جغُّ ويسيِّرهم إلى القيامة،أي: ُيخرجهم ، ٧٦

 مث هت متخت حت جت هب مب خبُّ. ٦المجادلة:  َّهل مل خل حل جل مك لكخك حك

 خي حي جي ٰهُّ ٣التغابن:  َّحصخص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج

 :فالبعث ضربان ١٢لقمان:  َّهتمث مت هب مب هئمئ هي مي
 بَشري، كبعث البعير وبعث الإنسان في حاجة. -
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 وذلك ضربان:وإلهي،  -
والأجناس والأنواع، عن لَيس، وذلك يختص به الباري تعالى، ولم : إيجاد الأعيان أحدهما

 يقدر عليه أحد.
وأمثاله، ومنه  عليه السلامإحياء الموتى، وقد خص بذلك بعض أوليائه، كعيسى والثاني: 

 خبحب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ريُّٱ عز وجل قوله

عز يعني: يوم الحشر، وقوله ،  ١٦الروم:  َّمث هت مت خت حت جت هب مب
المائدة:  َّخن...جكمق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظُّوجل 

َّّضه، ٧٥  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱأي قي

والنوم ، ٦٢الأنعام: َّمي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن
 من جنس الموت فجعل التوفي فيهما، والبعث منهما سواء".

 البناء:  .2
 .5؛ ضمُ بعضهِ إلى بعضلغةلغة: من الفعل الثلاثي بنى: وبناءُ الشيء 

 ٥هود:  َّين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مليكُّٱيقول تعالى: 
يدل أو  من إحكام البناء بحيث يمتنع أي اختراق له لمتانته وقوته، ويدل عليه -هنا -فالإحكام 

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مثُّٱ :له قوله تعالى

 ١١الحج:  َّني مي زي ري ٰىين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل
ية أن هذا القرآن محفوظ ومغلق بحيث يمتنع على الشيطان أن يبلغ شيئا منها، فهي  لتطمين البشر

فالقرآن « الوحدة البنائية»وعلى هذا يوصف القرآن ب   بإحكام أمام كل محاولات الاختراق....
التعضية بحيث يُقبَل أو  التجزئة في آياته،أو  المجيد واحد لا يقبل بناؤه وإحكام آياته التعدد فيه

 .6التعارض وغيرهما من عيوب الكلامأو  بل التناقضبعضه، ويُرفَض بعضه الآخر، كما لا يق
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: البناء هو ِعمارات تنتظم سور القرآن ال كريم فترتبط وتتناسب آياته وأفكارها اصطلاحا
 .7وموضوعاتها بعضها مع بعض، فلم تكن مجرد آيات أملتها مناسبات خاصة

  مفهوم المنهج .3
يٌق نَهٌْج: بَيٌّن   8وَاِضحٌ.لغة: من مادة )ن ه ج(، طر

يفات مختلفة اخترت منها ما يلي:  اصطلاحا: للمنهج تعر
يضبط المعرفة"  .9"قانون ناظم ضابط يقنّن الفكر و

الطرق والمحددات المنهجية التي تستعمل لإنتاج معرفي موحد لا يتغير ذلك الناتج مهما تغير "
 .10الإنسان الذي يستخدم ذلك المنهج"أو  الزمان والمكان

 منهج المعالجة 
عت لفظة "البعث" بمرادفاتها في القرآن  َّّ اتبعت في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي، حيث تتب
ال كريم مع شرح أغلب الآيات التي أوردتها بحسب المعنى الم ُراد، وتماشيا مع توظيف أدلة 

 القرآن وبراهينه.
ن ال كريم أمر سهل، غير أن وقد يتراءى لأي باحث أن عملية إحصاء مفردة البعث في القرآ

ما قد يغيب عن الأذهان أن لفظ البعث بمرادفاته المختلفة قد يصل إلى حوالي مائتي آية ومع 
ذلك فالإحصاء متعسر؛ لأن ذكر يوم البعث يستغرق آي القرآن تقريبا بدءا بالفاتحة إلى خاتمة 

يأتي ذكره بمعان مختلفة تدل عليه دون صريح الل اه المولى القرآن ال كريم، و َّّ فظ بالبعث، حيث سم
يوم  يوم الفصل، و يوم الحساب، و اه في آٍي ُأخَر بيوم القيامة و َّّ عزوجل بيوم الدين، وسم

يوم الميعاد...الخ، وتعددت أسماؤه ل كثرة معانيه؛ والتي تصل   .11اسما 63التغابن، و
تمام والملاحظ في كتب القدامى وحتى في الدراسات الموضوعية لمواضيع القرآن اه

المدني، أو  الباحثين ببيان أهمية البعث من خلال القرآن ال كريم دون التركيز على القرآن الم كي
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ّ ه عزوجل، لأن  رغم ما لذلك من دلالات في إبراز أهميته؛ حيث يذكر دائما مقترنا بالإيمان بالل
معها البعث كما قلت يستغرق آي القرآن كله، ويرتبط بكل موضوعات القرآن ال كريم فيشكل 

رغم امتداد -لُحمة ونسيجا وبالتالي فاهتمام القرآن ال كريم ببيانه لا يقتصر على المرحلة الم كية
وإنما تجاوزه إلى المرحلة المدنية لأن –إلى ما يقرب الثلاثة عشر عاما البناء العقدي في عهده 

ر بها الناس في كل وقت لأنها الأصل الذي سيؤول إليه كل  عقيدة البعث تحتاج إلى أن يُذكَّّ
 الخلائق.

واقتران البعث بالآيات ال كونية أيضا يدل على عدم أهمية البحث في الم كي والمدني بالنسبة 
 خاصة وأن الآيات ال كونية تغطي القرآن ال كريم.  لآيات البعث،

اسم أو  مصدراأو  وتحمل لفظة البعث معاني القوة والحركة الشديدة، وسواء كان اللفظ فعلا
 .12مفعول فإنه يفيد معنى خروج الخلق من قبورهم يوم القيامة

 ، حيث26وقد وردت صيغة "يوم البعث"مرتين في موضع واحد من سورة الروم الآية 
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ريُّٱ تفيد في الأولى الغاية

 هب مب...ُّٱ وفي الثانية الابتداء والإخبار مع التعجب من الجهل ١٦الروم:  َّمث ...خبحب

 ١٦الروم:  َّ مث هت مت خت حت جت
(، 26(، مرتين في سورة الروم)2: الحج)أربعة مواضعوورد لفظ البعث مصدرا في 

 (.28لقمان)
(، 31،82(، المؤمنون)49،98الإسراء) تسعة مواضعوجاء في صيغة اسم المفعول في 

 13 (4(، المطففين)41(، الواقعة)16الصافات)
 :14وُأوجز بعض المواضع التي ورد فيها لفظ البعث دون ذكر صريح له ولمرادفاته
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، 14والأعراف:  36والأنعام:  263، 229، 243، 26، 28، والبقرة: 1سورة التغابن: 
 98، 21-49والإسراء:  38، 21والنحل:  36والحجر:  2والرعد:  1وهود:  161، 21

، 82، 31، 16والمؤمنون:  1، 2والحج:  22وطه:  36، 33، 12ومريم:  19وال كهف: 
 83-19، 33ويس:  9وفاطر:  28ولقمان:  26والروم:  62والنمل:  81والشعراء:  133

 12-41والواقعة:  12وق:  29، 9والشورى:  39وفصلت:  19وص:  144، 16والصافات: 
 .4والمطففين: 43-36، 4، 3والقيامة:  18، 6والمجادلة: 

َّّس مدى اهتمام القرآن ال كريم بقضية الإنسان  ومن خلال عرض أرقام الآيات نتلم
ية الثابتة في القرآن ال كريم والتي  ومصيره، وعلاقته بال كون وبالأحياء، إذ تمثِّل القضية المحور

كرر عرضها لأنها القضية الأساس للوجود، فكان من أساسيات المنهج القرآني لفت انتباه يت
الإنسان إلى القضايا الأساسية لوجوده، ولقضية البعث نصيب وافر يشرحه المنهج القرآني في 

 بنائه للإنسان الواعي لحقيقة هذا الوجود.
ن به يقة التي ُيحّصِ َّّ فالمنهج القرآني، هو الطر ا القرآن الفكر الإنساني من الانحراف، ومن ثم

يوجهه بها إلى إدراك غايات الوجود ثم الحكمة من البعث.  و
 وسوف أشرح المنهج القرآني في كيفيته لبناء عقيدة البعث كما يلي:

 أوال: طبيعة المنهج القرآني في إثبات البعث

البعث بناء  متراصا  تتآلف فيه مع يتسم المنهج القرآني بميزة ابتنائية شاملة، وتُبنى فيه آيات 
موضوعات السور، لِتبني معاني هذه الآيات لكل متدبر ومتفكر رابطا يؤاخي بين القُوى المختلفة 
ية، التي يقع عليها التأثير الذي ينسحب على عناصرها وقُواها العاقلة متكاملة، ومن  للنفس البشر

 ني بهذا التكامل ما يلي:مظاهر بناء آيات البعث التي ُتجلي المنهج القرآ
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 بنائية المنهج القرآني في عرض عقيدة البعث:
تتسلسل أدلة البعث متضمنة الهدف الكلي الذي تقصد .الوحدة البنائية في آيات البعث: 1

إليه الآيات المتصلة بالمعاد وإقرار عقيدة اليوم الآخر؛ وهو تحقيق العبودية الخالصة، وغايتها 
ّ ه عزوجل ،15كابتداء  تعديل السلو  ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱ:يقول الل

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت
 ُّٱعز وجل ، وتربية الالتزام في الفرد المسلم، يقول٥٥١ - ٥٥٢هود:  َّ ىل مل يك

 حس جس مخ جخ مح جح مج حجمث هت مت خت حت جت هب مب
 َّ جغ مع جع مظ حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس

 مئ خئ حئ جئ ُّٱ:عز وجليقول  جانب بعث روح المسؤولية فيه،، إلى ٥١ - ٥٥يس: 

 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ
 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف
، فغاية الآيات ١٦ - ٥١الصافات:  َّ ٰه مه جه هنمن خن حن جن مم خم

ة للمنكرين؛ لأجل بيان انحرافهم. التعبد والتزكية، بغض النظر عما تعقده  من محاجًّّ
وتجتمع هذه الأهداف والأدلة في وحدة بنائية تمتزج فيها المعاني المختلفة للآيات ضمن 
وشائج محكمة لموضوعات السور التي تصب في محور رئيس؛ وهو الإيمان الذي يتنامى من 

 التوحيد الصافي.الإقرار بعقيدة اليوم الآخر والتصديق بالنبوات إلى إحقاق 
وبقدر ما تُبنى عقيدة الإيمان بالبعث في النفوس وتترسخ في العقول، تظهر آثار ذلك في 
سلوكات الفرد تجاه نفسه ومجتمعه وتجاه ربه، فلهذه العقيدة الدور الفاعل في بناء الإنسان 

يات؛ العقلية والنفسية والروحية.  المتكامل على كل المستو
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السورة وفي سور القرآن ال كريم ككل مؤدية الغرض من هذه  ني فيوكما تلتحم هذه المعا
م بها مجتمعة،  تمتد لتطال  بية التي يتقوَّّ حمة، كذلك تتحد في تربية الإنسان مشكِّلة مفردات التر الّلُ
بية الخلقية، والعقلية،  بية الروحية، والتر جميع جوانب الحياة الإنسانية؛ فهي كّلُ متكامل من التر

 .16..الخ.، والدينية، والاجتماعية والسياسية والاقتصادية وحتى الجماليةوالجسمية
 .البناء العقلي والنفسي في آيات البعث:2
  بية للعقل؛ والترشيد لخطواته، وهي التوجيه والتسديد إن البناء العقلي هو بمثابة التر

بية آيات البعث هي  إعفاءٌ له عن الخوض فيما الذي يُقدِره على عمله، وفي المقابل من ذلك فتر
قهر للإنسان؛ لأن الغاية منها بعث روح أو  هو فوق إمكاناته، فنجدها تتعالى عن أي قسر

ية فيه لأجل أداء مسؤولياته. وإحداث التوازن التربوي اللازم لقُوى الإنسان  الاقتدار والحر
 .17كلها

بية العقلية التي حرصت آيات ال ية ويمكن استنتاُج أنواٍع من التر بعث على إكسابها للبشر
 وهي:
بية ال كونية:  .1 يكتسب الإنسان من مجموع الآيات التي حفلت بذكر مكونات هذا  حيثالتر

ية ية وقيمة دنيو القيمة أما ، الوجود؛ من سماء وأرض وجبال، و...الخ، قيمتين؛ قيمة أخرو
 الم كوِّنات، فَحَرِيٌ فإن عظمة هذا ال كون تَهيُب بالإنسان العاقل أن يدرك مآلات الأولى: 

ى في كل لحظة من عمر الموجودات،  بالمتأمل أن يدرك غاية الخلق، ومقصد الفناء الذي يتبّدَّ
وأولها الإنسان؛ الذي لا بد له من النظر حوله إلى أشكال البعث التي تتراءى في كل حين 

 لِيبني قناعته بالبعث الأخروي.
ّ ه الإنسان، من بين ما تعبد د الل َّّ  :عز وجله به؛ التفكر والنظر العقلي، حيث يقول لقد تعب

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىهُّ
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ية العال َميْن العلوي والسفلي على حد سواء،  ٢ – ١الطارق:  َّ نئ مئ زئ ودعاه إلى رؤ
 . 18ولم يكن ذلك إلا لما يعود عليه من منافع عاجلة وآجلة

ّ ه ال كونية هو ما ينفي عن حياة الإنسان العَبث  -الإلهيةوهي من السنن - ومعرفة سنن الل
يُعطيها قيمتها، والاهتداء بها شرط أساس لتحقيق الشهود الحضاري وإنشاء الإنسان  و

 .19الصالح
عندما تُنبه هذه الآيات الإنسان إلى الوشائج والجسور التي تربط الإنسان القيمة الثانية: 

نفسه جملة معاٍن موجودة في ال كون، ومن  بال كون، فهي من هذه الناحية تريد أن تغرس في
 جملة ما تغرسه قيمة التسخير الحقيقي الذي يحقق العمار والاستخلاف المنشود. 

بية العقلية بالحوار:  .2 لم يغب عنصر الحوار عن آيات البعث التي أكدت على قيمته التر
ُلفت ا نتباه الإنسان إلى أهمية في تمكين العقل من بناء القناعات التي لا تزول، وإّنَّ هذا مما ي

يق الاقتناع التلقائي؛ الذي ُيجبر الإنسان عن التخلي  الحوار الهادئ في توصيل المعارف، عن طر
إحلاله أو  عن قناعاته الخاطئة بالإلزام المنطقي الفطري البَْدهي دونما فرض لمقصود الآيات

 .20عنوة
 :21ولهذه التربية مراحل

من مستوى الخبرات الحسية؛ التي تتأتى من صلته بال كون بنقل الإنسان  تكوين الخبرات:
والموجودات إلى مستوى الخبرات العقلية التي تضع الإنسان في دائرة التعلق بالخالق دون 

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ُّٱ سواه، يقول تعالى في محاورته لخلقه:

 ١٢ - ٥٣الغاشية:  َّ خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع
 بمناشدة الآيات ال كونية الإنسان بالبحث عن علاقة مكونات لبحث عن العلاقات: ا

الوجود بخالقها، وما يمكن أن تنشئه هذه العلاقة من معارف لا تقتصر على الدنيوي وفقط 
 وإنما لها امتداداتها.
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  :الذي يستفيد من الحواس في تكوين خبراته عن تربية العقل على التفكير المنظم
له الوجود، خاصة وأن البحث عن سر ذلك، أمر رباني غايته  التناسق والتكامل الذي يخضع

مه. ومتى وصل الإنسان بعقله، سما  َّّن ذلك ونّظَّ الوصول إلى من أحكم نواميس ال كون وقن
 لمصلحة الإنسان. بمشاعره إلى إدراك حقيقة هذا التنظيم وهذا التسخير الذي هُيء

كامل بالسمو إلى مستوى الأمانة التي إن القرآن يطالب الناس بهذا الأسلوب التربوي المت
 امتُِحنوا بها.

 :بية تتجه  وهي تربية الحواس المشترك مع العقل في الوصول إلى المعرفة، وهذه التر
بالبصر إلى النظر فيما حوله من دلائل عظمة الخالق، وبالسمع إلى الاعتبار بآثار السابقين، 

 ل والتقصي عن الحقائق الغائبة. فحواس الإنسان هي أدواته المعرفية في الاستدلا
للحوار القرآني عشرات الأسئلة التي تدفع بالإنسان تربية العقل على المحاكمة والاستدلال: 

َلزم عنها الفطرة،  م بها إلى نتيجة ت َّّ إلى الاستدلال الذي ينقل الذهن من مقدمات بدهية مسل
 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ُّٱ: تعالى مثال ذلك قوله

فالقرآن يوقظ  ٧٧الأحقاف:  َّ مت خت حت جت هب مب خب حب جبهئ مئ خئ حئ جئ
 الفطرة وينبه العقل إلى أن الذي قَدَر على خلق السماوات والأرض قادر على إحياء الموتى.

  :ةتربية العقل على الاستدلال بالآثار التاريخية َّّ ّ ه في  والاعتبار بما مَضت به ُسن الل
ن جحدوا حقائق الإيمان وغفلوا عما يدل عليها الأولين وذلك بالسير في الأرض لمعرفة ما حل بم

 .من حقائق ال كون
ل للتربية الصحيحة، لآيات البعث في التربية أثر فاعل، ودور بارز التي ، ونهج متكامل يؤّصِ

تحتاج إليها فلسفات التربية الإسلامية اليوم؛ والتي مهما تعمقت في دراساتها لمعرفة 'الإنسان 
المراد تربيته' بكل ما يحمل من طبائع وقابليات واستعدادات، لوضع نهج علمي نفساني يرتقي 

نفس لمستوى المخاطبة والإقناع، ويرسم معالم الإلزام بالعقوبات والمكافآت، فلن تعرف لل
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اها  َّ رب يئ ىئ نئ ُّٱ خباياها وتعقيداتها كما الحال مع خالقها عزوجل الذي سوَّّ
اليوم تحتم العودة إلى القرآن الذي حمل أسس التربية الصالحة، والمنهج  فالضرورة ٢الشمس: 

القويم في تهذيب النفس وعلاج رعوناتها، وتقويم اعوجاجها وانفلاتاتها وكبح جماحها؛ مما 
غرائز وطبائع وميولات قد تحيد بها في أغلب حالاتها عن جادة الصواب  رّكِب فيها من

  .22لتَذهل عن الغايات التي لأجلها خلقت
إن أجلى سمات البيان القرآني: الشمول، الذي نلمسه في  شمولية بيان ووظيفة آيات البعث:

يات حقائ ُلفت الانتباه إلى حقيقة المعاد دون إغفال ل كبر ق الوجود، حتى آيات البعث؛ التي ت
 إن المتدبر لَينجذب إلى هذا البيان لِيتساءل:

  كيف تنتقل آيات البعث من دليل عقلي إلى دليل كوني إلى تاريخي فيظهر ذاك
الرباط الخفي بين هذه الأدلة التي تأتي متراصفة يَكمل بعضها مع بعض، وتبلغ الغايةَ من التأثير 

 دونما شطط، ومن غير فصام بينها.
  اس، وُتحيل المعقول محسوسا، وتُقرب صورة البعث وكيف َّّ تُفهِم هذه الآيات الن

الأخروي إليهم بأدلة عقلية لا يتطرق إليها الوهَن، وأدلة تاريخية قاطعة، وأدلة كونية تَذهل لها 
 العقول المتسامية.

 إهمال لجانب على حساب آخر، فلا تُربك  وكيف تخاطب الكِّيان الإنساني دونما
 ولا تُشوش عليه.  الإنسان

لقد شمل بيان آيات البعث، حقائق الإيمان؛ فأكد على الألوهية خاصة؛ والتي تُعد المدار 
الذي تتمركز حوله الحقائق، وامتد ليشمل حقائق ال كون والوجود وما ينتظم الحياة الدنيا 

 والآخرة معا.
الدور الذي تؤديه وخاطبت الآيات الناس بأساليب شتى، لا نجدها تؤدي في كلام البشر 

أساليب آيات البعث؛ التي تعتمد أكثر ما تعتمد الحوار والمناقشة، وقد تتجاوزهما إلى الجدل إذا 
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اقتضى الأمر خاصة مع المعاندين والمستكبرين، وتعتمد أيضا أسلوب الاستفهام، وأسلوب 
 ومخاطبة العقل والقلب، ومخاطبة الفطرة. ، القصة وضرب الأمثال

  خطاب آيات البعث ل كينونة الإنسان، وتكامل منهجه في بناء الفرد استيعاب إن
السوي؛ الذي تتزن فيه متطلبات النفس مع الجسد، وما تكمل به دنياه وآخرته معا، ليُعّدُ دليلا 
واضحا على شمول وظيفة آيات البعث؛ التي استوفت ما يتعلق بجوانب الحياة الإنسانية، وما 

م به.  تتقوَّّ
يق بين الوجودين المتقابلين ظاهرا؛ المتكاملين في هي الميزان ا لذي يمنح الإنسان فضيلة التفر

حقيقتهما، حيث تهدي العقل وتنقذه من نقائض التفكير والعمل لأجل الدنيا والآخرة على 
السواء، من دون أن يحجبه العيش للدنيا عن التكليف الذي أنيط به لأجل الآخرة، فليس 

  .23لا عن سبيل الآخرةالسعي لأجل الدنيا ضلا
فمن لطائف إعجاز آيات البعث التحليق بالإنسان عبر جناحَي الدنيا والآخرة، فلا هي تدعو 
لتقنيط النفوس وإبعادها عن مهمة الاستخلاف، ولا هي أمر بتبديد الآمال في الدنيا إلى حد 

ّ ه والدار الآخرة.  الغفلة عن الل
للإنسان على تحقيق الوعد الإلهي إلى جانب  إن الاعتدال الذي تنشده يُعد أكبر مُعين

ُّب الجزاء على الأعمال أكبر  تحقيق مقصد الخلق وتمكين سبل تسخير ال كون؛ خاصة وأن ترق
دافع للتسخير المثمر. وآيات البعث هي الميزان الذي يضع الإنسان عند هذا الاعتدال، فليس 

 عملون لأجله. من الحكمة أن يُترك الناس هَملا  لا يرجون قيمة ما ي

 ثانيا: قواعد المنهج القرآني في االستدالل على البعث

 :مراتب الدلالة على البعث 
 الدلالات العامة: .1
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  :لا يُستدل على وقوع البعث، ولا تُثبت حتميته إلا سمعا؛ بإخبار الدلالة النقلية
واقع كائن من ؛ وهو " عز وجل، فقد أقره المولى 24الأنبياء بذلك بعد أن تَثبت نبوتهم بالأدلة

غير ذكر الدليل فيه وإنما جاز ذلك لأن كل ما لا يتوقف صحة نبوة الرسول عليه أمكن إثباته 
 25"بالدليل النقلي

  :ه تعالى على إمكان البعث وجوازه بما يلي:الدلالة العقلية ّ  احتج الل
 الإستدلال بعموم قدرته تعالى.-
 مل خل حل جل مك لك خكحك جك مقُّ :26القادر على الخلق قادر على الإعادة -

 رئ ّٰ ُِّّٱ :تعالىيقول  القادر على الإماتة قادر على الإحياء: -٥١ق:  َّجم هل

 ٦٢غافر:  َّيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئزئ
 هت مت خت حتُّالقادر على خلق الأعظم قادر على خلق ما دونه: -

 ١٣غافر:  َّحس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
  الرواية الموثقة عن أحداث الدلالة التاريخية: "وهو البرهان الذي يقوم على أساس

ّ ه، 27سبقت" من صور  عز وجل تعبر بلسان الحال عن المشاهد القرآنية التي تصوّر ما أجراه الل
 الإحياء بعد الإماتة.

  :إن دلالة الآفاق والأنفس لهي أكثر الدلالات ورودا في آيات الدلالة الحسية
ّ ه على كل شيء وهي براهين قطعية وأدلة عيانية شاهدة على أن الإالبعث، " عادة حق وأن الل

َّّبون فيها ويشاهدونها  قدير، وأنه لا يعجزه شيء وذلك أن للإعادة أشباها ونظائر يتقل
 .28"بأعينهم

 الدلالات الخاصة .2
من غير المعقول أن تكون دلالة الخطاب الرباني واحدة وإن أفصح ظاهره بذلك، فخطابه 

لمتمعن الدلالات بحسب تمايز إدراك العقول، فاللعامة يختلف عنه للخاصة، حيث تتمايز مراتب 
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يات الخطاب، فلم تتوجه الأدلة بنفس الأفق من البيان،  في آيات البعث يستشف تمايز مستو
ففوارق تأسيس القناعات واضحة بحسب تلقي معاني الآيات واستثمار مضامينها، بل حتى على 

 نفسه خطاب الوجدان.مستوى الفرد الواحد لم يكن الخطاب الموجه للعقل هو 
..فينظروا" فالأولى تدعو إلى .فدلالة "أو لم يتفكروا" ليست هي نفسها دلالة "أولم يسيروا

، غير 29إعمال العقل، وتحتاج الثانية إلى حضور النفس للاتعاظ بما لحق الأمم الهال كة من وبال
العاقلة  القوىالعكس رغم أن "أو  أن القرآن لا يبخس حق العاطفة على حساب العقل

 .30" والقوى الشاعرة في بني الإنسان غير متكافئة
اعتمد القرآن ال كريم في بيان حقيقة البعث وثبوته  مقاصد دلالات آيات البعث وآثارها:

أدلة مختلفة ومتنوعة تراوحت بين الدليل العقلي والدليل الحسي ودلالة التاريخ، وخاطبت 
ؤمن على السواء، غير أن ميزان التلقي يتأرجح بحسب الآيات المتنوعة في دلالاتها الكافر والم

الاقتناع؛ فليس ما استقر عند المؤمن من قناعات ِحيال البعث وقضايا الإيمان مجتمعة كمن 
 يحتاج إلى مزيد الحجج ليدرك الواضحات.

يع القرآن في الدلالات لكلا الفئتين، لم يكن اعتباطا، ولا ل مجرد التحدي وإظهار  وتنو
وإنما في ذلك إشارات خفية  -رغم عجز المنكرين عن مقارعة الحجة بالحجة  -لمزيد المحاجةأو  البيان

 وأخرى ظاهرة يقصد إليها الوحي في إقامة البراهين على الناس.
ولقد حاّجَّ القرآن ال كريم المعارضين للبعث بصور مختلفة، وطرق متنوعة تقصد بيان قدرة 

ّ ه الباهرة في الإنسان وال كون . فأطوار الخلق التي يمر بها الإنسان، وما ُتخرج الأرض من الل
..مادة توصيلها، .تجعل من ال كون، فآيات البعث "31 لىاتع نبات لَهي آيات من آيات قدرته

وذلك بوازع توحيدي جلِّي، غايته تفنيد عقيدة الشرك، بِلَفت العقل إلى مواطن الاعتبار في ما 
 .32"ة الوحدانيةيحيط به من آثار كونية تحمل دلال
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يادة وتيرة المعاندة، ولم تلق مسألة الألوهية من العَنَِت والاستنكار  َّّ فالمعالجة تزيد بز ومن ثم
ما لقيته مسألة البعث التي استشكلت على من غابت عنهم صفات ال كمال الإلهي؛ من قدرة 

أعماها التقليد والتطلع ..، مقروٌن بذلك العنادِ استكبارٌ يُفصح عن قلوب مُقفلة .وحكمة وعدل
 إلى الوراء إلى ماضي الأجداد.

يع دوره في غلق الباب على كل جيل يأتي،  وتكاتفت الأدلة لإثبات البعث، وكان للتنو
بعدم كفاية الحجة، أوغرابتها وعدم موافقتها للزمان والمكان؛ فهي أدلة تماشي كل زمان، 

يات كما سبق وأن قيل، حيث امتصت هذه الأدلة  وتخاطب كل العقول، وتُفهم كل المستو
َّّلت من حجم الاستهجان  الاستنكار الذي عرفته مسألة البعث عبر الأزمنة والأمم، وقل
َّّمات  والاستغراب الذي ملأت مشاهده سور القرآن ال كريم، فأحالت الأمر إلى بْدهيات ومسل

 لا يمكن أن تتناقض مع العقول السليمة.
ّ ه وأوصدت منافذ التبرير في ترك  م من أوامر الل  إْن في الدنيا عز وجلالإيمان بالبعث والتبرُّ

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رنُّٱتعالى يوم القيامة، يقول أو 

  ٧٦ - ٧٦المرسلات:  َّجئ يي

 ثالثا: خصائص المنهج القرآني في التدليل على البعث.

 الجمع بين قراءة آيات البعث وال كون 
ّ ه  هت آيات البعث إلى بناء ، عز وجلبُنيت عقيدة البعث على أساس الإيمان بالل وتوّجَّ

الحقيقة التي تدور حولها كل الحقائق، وتسير في فل كها؛ ألا وهي حقيقة الألوهية التي إذا غابت 
رُها، فقدت كل الحقائق قيمتها.   عن الفهم وتماهت من حيث تصوُّ
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والأنعام، وخلق الإنسان أطوارا؛ من أكبر دلائل فالخلق والتسخير، وإنشاء الناس 
ٍع تحجبهم صوارف أهل  َّّ الوحدانية، فلا تخفى دلائل العالَم الأعلى والعالَم الأسفل إلا على قوم تُب

 .33ال كفر وشياطينهم عن إدراك مثل هذه البدهيات
تها في ثلفبهذا التوظيف المتنوع عرضت آيات البعث رسالتها التوحيدية، "  َّّ اث دوائر وصب

بعضها ُيحيل إلى بعض، فهناك الدائرة الإلهية، وهي المرجعية ال كونية الخالقة المدبِّرة، 
ية)حيوان، إنسان، زرع(،  تها الحّسِية والحيو َّّ والمستوعبة لكل شيء، وهناك الدائرة ال كونية بمجالي

 .34"ي المقررالمصير الأخروأو  وهناك أخيرا الدائرة الغيبية المتمثلة في العالم البَعدي
باني  وآيات البعث هي مورد استقاء المعارف ال كونية، فما من موضع من مواضع التنبيه الر

يف بالوجود.  إزاء التصديق بالمعاد إلا وتسلسلت فيه الدلالات العامة والخاصة في التعر
فإذا ما تعمق البشر في قراءتهم لأساسيات النهوض بالمعارف ال كونية، كانت آيات البعث 
إحدى محركات هذا النهوض ومدار الارتقاء بالعلم الإنساني، فلا يمكن أن يستقل ال كون عن 

ية.  آيات البعث في ترشيد الفهوم البشر
ّ ه المسطور والمنظور، من خلال الوحدة البنائية  ه نحو توحيد الفهم؛ بمزج كتاب َي الل إن التوجُّ

قرآن ال كريم، وبين ما ُتختزل رؤاه عن التي يُجمع فيها بين ما يُستقى عن ال كون من خلال ال
ال كون في التوجه به لفهم القرآن ال كريم كله لا يصب إلا في دائرة التكامل بين آيات البعث 

 وال كون في إنتاج المعرفة التي ترتقي بالإنسان، وتمنحه السعادة في العاجل والآجل. 
 البعث بين الوعد الأخروي ومبدأ الحوار 

آليات التقريب بين البشر، ووسيلة علاج للاختلاف القائم في وجهات  يُعد الحوار آلية من
ى من خلال آيات البعث يختلف تماما عن تلك الوجهة، ولا  النظر، غير أن الحوار الذي يتبّدَّ

تقريرا وإن أوحى بالحتمية فهو في منأى يقصد التقريب بقدر ما يقصد بيان الحقائق وتقريرها 
 ير القناعات.عن الإكراه والقسر في تغي
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ويرتكز هذا الحوار على بيان الاستدلالات القرآنية على البعث، وطبيعة المنهج القرآني في 
عرض الحقائق بما يلائم حال المتلّقِين من المنكرين وغير المنكرين، فالحوار سبيل من سبل 

 توضيح وبيان المقصود.
يُعد الحوار الذي احتوته آيات البعث واحدا من أساليب إقناع التي اعتمدتها أدلة ال و

من هنا تجرد الخطاب القرآني عن كل مظاهر التجمد الفكري، وابتعد عن نزعة الآيات و"...
تصوير ، فهو حقيقة  أجلى "35"الإلزام العشوائي، غير المسوغ، وعن التقرير الفوقي الاعتسافي

، كيف لا ورب العزة هو من أمر بالتزام الحوار الليِّن الراقي حيث يقول 36"لعدالة يوم الحساب
 مت خت حتجت هب مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ
ِّ ٥١١النحل:  َّ حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت ب ي ،إنه أمر رباني يُر

ية، يتلافى الضغوط، ويتجرد  الناس على أسس الحوار؛ الذي لا يثمر إلا إذا نشأ في جو من الحر
لبَعْديات، وما تنطوي عليه من إغراءات وتزييفات، وإنما يكتسب حصانته عن القَبْليات وا

 . 37من أدلة عقلية وشواهد واقعية
 نتائج الدراسة والتوصيات

إن البحث في القرآن ال كريم بحث في معين لا ينضب، فلا أشرف من الإهتمام بالقرآن 
عجائبه وهو الم َعين الذي لا يخلق ال كريم وما يُعرَض حوله من موضوعات، فهو مُعِجز لا تنقضي 

ه إلى ما تحمل فيه آيات البعث  َّّ على كثرة الرد، فعسى أن تجد فيه الأمةُ ضالتها، وعسى أن تتنب
من دِلالات الإعجاز الذي يدفع بها نحو النصرة والتمكين، وما لهذه الآيات من فاعليةٍ في إيقاظ 

 الهمِم والعقول.
ها لبناء لقد دّلَّ القرآن ال كريم على ا لمنهج الأمثل الذي تستمد الأمة منه قوتها، وتستوحي رقيَّّ

حضارتها، إنه المنهج الذي يعلمها كيف تنشد وِحدتها وانبعاثها؛ الذي لن يكون إلا إذا َصحت 
يلة، وعَملت على بَعِث نفسها؛ بَعَث الدنيا الذي لن تشهده إلا إذا فهمت عن  من نومتها الطو
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ّ ه، وعادت إلى منهجه لة في آيات الل َّّ ؛ ذلك الذي توجزه آياتُه المنظورة مكمّلة لآياته المقروءة ممث
البعث الأخروي، التي تعطينا منهج الحياة المستقرة والمتعالية عن العبث الذي يُفقدها قيمتها 

 ونظامها وصفاءها والحكمة من امتحان البشر بها.
ت، ويُْسلمه من الوقوع في إن لآيات البعث منهجا يُبرئ الإنسان من عيش المتناقضا

المتضادات من حيث التوفيُق بين المتقابلات: بين مُتع الدنيا وتكاليف القدوم على الآخرة، فلا 
م والمتكامل من غير قواعدَ وخصائَص دالةٍ عليه، تكمُن فيها  يمكن أن نتصور هذا المنهج المنّظَّ

َّّت حقها من .. إلى غير ذلك.دلائُل البعث الشامل: الحضاري والأخلاقي ، والتي إذا وُفي
َّْت حّقَّ الإنساِن من الرقي.  َّّ  التطبيِق وف

سُها  َّّ وتُبرز آيات البعث قيمة المنهج القرآني في تجلية الحقائق الغائبة عن الإنسان والتي لا يتلم
ّ ه الم كنونة في كِتابَيْه المسطور والمنظور، أما اجتهاده خارج هذه الدائرة  إلا من خلال آيات الل

و خبط عشواء يُبقي خطاه تُراوح مكانها. فلا أْسلم من منهج رباني يُقيم الإنسان ضمن خط فه
 الصواب الذي يمنحه التوازن في الأخذ بين مطالب الدنيا واستحقاقات الآخرة.

يأخذ  ا عند سمات هذا المنهج المتكامل؛ الذي يُعلي من شأن العقل و ًّّ قد يتوقف الإنسان مَلي
َ بْني الإنسان الفاعل بيده إلى ُسبل الم بي بقدر ما ي يات الحوار الراقي الذي يُر عرفة عبر مستو

يلا عند براهينه وأدلته التي تركت  الذي يُتاجر في دنياه بما يُربحه آخرته، ول كنه يقف طو
جج وما يُسفر عن عقيم الجدل.  الناس على المحجة البيضاء وأوصدت أبواب الّلَّ

باني فلا نستوصي بعد ذلك المنهج ال َّّا نستوصي الإنسان بالمنهج الر باني بالإنسان خيرا ولكن ر
فهو منهج الحياة؛ فإذا أردناه منهج الحياة الدنيا فهو لها خير مُعين على  عناية  وتطبيقا  وتفعيلا ،

يق المستقيم من منهج ُيحيي الإنسان  تسديد الخُطى، وإذا ناشدناه الآخرة فلا أدل على الطر
 الخلود الذي ينشده. َحياتَيْن، ويمنحه
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 )رحمه اهلل( البالكي ابن آدممحمد  أسئلة أجاب عنها 
 

 د. عرفان رشيد   د. حسين محمد إبراهيم  د. محمد أحمد بابكر
 العراق - جامعة السليمانية

 
 ملخص البحث

هو تحقيق لمخطوطة كتبها )محمد بن آدم البال كي(، أجاب فيها عن أسئلة صعبة هذا البحث 
 في العقيدة والفلسفة الإسلامية بأسلوب مقنع وجذاب. وهذه الأسئلة هي:

ّ ه تعالى. .1  السؤال عن الفرق بين صفة العلم وصفة الكلام لل
 سؤال عن الجزء الاختياري للإنسان في أعماله. .2
ّ ه في عماء، ما تحته هواء، ولا فوقه هواء(.سؤال عن الحديث النبوي )ك .3  ان الل
 سؤال عن التوفيق بين علماء الظاهر وعلماء الباطن. .4
سؤال عن الفرقة الناجية المذكورة في الحديث النبوي ))ستفرق أمتي إلى ثلاث  .1

وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قيل من هم؟ هم الذين بقوا على ما أنا عليه 
 وأصحابي((.

وقد أجاب هذا العالم الفاضل عن الأسئلة بأسلوب جميل، مشيرا إلى مصادر معلوماته لمن 
 أراد المزيد.

ونحن عملنا على إخراج هذا النص، وتحقيقه مراعيا الأساليب العلمية والأكاديمية في كتابته، 
 وكتابة الهموامش والحواشي إن احتاج الأمر.
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Abstract 
This research and the achievement of the manuscript was written by Muhammad ibn 

Adam Kurdish, and consists Subject matter of the answers to the mysterious and 
profound questions on the issue of the Islamic faith and philosophy, has been answered 
by the author answers focused and precise, and these questions are made up of five 
questions: 

1. Question difference between knowing God and his words 
2. question about the optional part of the human being in the acts carried out by the 
3. interview question ((he (God) in [Ame] what is beneath it does not air 

conditioned)). 
4. Question of conciliation between employers outwardly and inwardly 
5. Question surviving band referred to in saying ((Stafrq to my seventy-three sects 

all of them in Hell except one, were told who they are? They who remained on who I am 
and my friends)) 

   The son of Adam answered all these questions satisfactory answers sufficient and 
pointed to further clarification to some  

sources also. 
   Our work in this manuscript manuscript text output, taking into account scientific 

and academic procedures for scientific research with margins and writing notes when 
you need it. 

 

 مقدمة 

ّ ه رب العالممين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله أجمعين  الحمد لل
َمن أعظم الأعمال، خاصة في هذا وبعد:  فإن الاشتغال بتراث الأسلاف وإظهاره وإحيائه ل

والاندثار، وصارت أوراق  الذي قد آل بعض مخطوطاتهم ومدوناتهم إلى الهلاكالعصر 
مكتوباتهم قديمة بحيث يصعب التعامل معها للقراءة والدراسة حتى أن بعضها قربت من 

وطبع منها ما ، المدونات في العالم الإسلاميو الإندراس، وقد خدم بعض هذه المخطوطات
 الفوات.و نصوصها من الهلاكطبع في طبوعات لائقة جيدة ناجيا 
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ول كن من المؤلم أن كثيرا من مخطوطات علماء ال كرد قد كتبت لها الهلاك، ونالت أكثرها 
الضرر والفوات، والقليل المتبقى منها أكثرها غير مخدوم وغير مجموع، بحيث يعلوها الغبار عند 

ّ ه تعالى أن ، غير المؤهلين في رفوف بعض الم كتبات وفي مخازن بعض بيوت الأحفاد نسأل الل
يوفق طلاب العلم والأكاديميين للتوفيق لخدمتها وإخراجها من دهامس الضلام إلى نور 

 التحقيق والتخريج بما هو لائق بهذه ال كنوز المخفيات.
وهذه الورقات التي بين أيدينا مكون من تحقيق وتخريج لواحدة من هذه المخطوطات، 

الشيخ محمد بن آدم ال كردي البال كي، وقد أجاب فيها مكونة من جزء مخطوط ضمن مخطوطات 
 عن أسئلة غامضة في مجال أصول الدين وعلم الكلام بصورة لائقة.

وتأتي أهميتها في أنها أجوبة عن أسئلة حار عن بيانها كثير من المحققين والمنشغلين بالعقائد 
يلة وأحقابا كثيرة، وهذه  ية إن والأصول، وبقيت يخالج صدورهم أزمانا طو الأجوبة القو

دلت على شيء فإنها تدل على سعة اطلاع هذا العالم الجليل ودقته العميقة ووفرة علمه وطمأنينة 
 اعتقاده.

 الأتي:كوعملنا في تحقيق النص المخطوط 
يق المحققين في تخريج النص بصورة لائقة.نمكان أن لإاقدر  ناحاول .1  سلك طر
 استعملها المؤلف.قمنا بتوضيح الكلمات الغريبة التي  .2
ية من مصادرها المعتمدة. ناقم .3  بترقيم الآيات وتبيين سورها وتخريج الأحاديث النبو
 مل.جتوضيح بعض ال .4
 بترجمة الأعلام الواردة في الكتاب. ناقم .2

  :هذا إلى قسمين نامجهود ناوقد قّسم
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َّّف القسم الأول:  :دراسة عن المؤلِّف والمؤل
ثم ، نشأته الأولى وترعرعه إلى تحصيله الدراسي واكتماله العلميويتناول حياة المؤلف منذ 

حواله السياسية أثم تناولنا عصره وألقينا الضوء على ، تكريس حياته للتدريس والتأليف
 ، ثم عن المخطوطة والنسخ الموجودة لدينا.والاجتماعية والعلمية مما كان له أثر في حياة المؤلف

 قسم التحقيق :القسم الثاني
 

ّ ه تعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال وأن يوفقنا لخدمة التراث الإسلامي الرصين.  نسأل الل
 الباحثون
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 (1)دراسة عن المؤلِّف والمؤلَّفالقسم األول: 

 .اسمه ونسبه ووالدته.ابن آدم: المطلب األول

 :اسمه ونسبه
ّ ه بن محمد بن يوسف بن عثمان بن الياس بن  الروستائي  (2)حسينهو محمد بن آدم بن عبد الل

 (.3)المشهور بابن آدم البال كي
 :ولادته

ية )روست( المعروفة، الواقعة في شمال  (4)ولد محمد بن آدم ّ ه البال كي في قر بن عبد الل
ويتأيد لنا أن ابن  .م1123ه /1164)طلالة( قريبة من الجبل الشهير )حساروست( في سنة 

فيذكر أن عمره  ه (،1234آدم نفسه أشار إلى ذلك في سلسلة الذهب الم كتوبة بخط يده سنة )
 .(5)بلغ في تلك السنة حوالي سبعين سنة

 .(6)م1141ه /1163ومع هذا فإن هناك رأي آخر يرى أن ابن آدم ولد في سنة 

 أوالده نشأته و: المطلب الثاني

ية )روست( فدرس على والده، وكان عالما  جليلا  نشأ ابن آدم وترعرع ف له حواش  ي قر
ومن ، ، وكان صاحب تكية يؤمها الطلاب لتلقي العلم(7)وتعليقات متفرقة على بعض ال كتب

. فقرأ على والده آدم حتى برع في أغلب العلوم وقرأ عليه بعض (8)بين هؤلاء الطلاب ابنه
ّ ه البايزيدي( إلى أن أتم العلوم الجادة، ودرس أيضا  على العلامة (9)أصول الفقه ، (10))عبد الل

ه  فقرأ على العلامة ال كردي الملا 1192مهاباد( في كردستان إيران  -ثم انتقل إلى )ساو بلاغ
رسول ال كوراني المدرس في مهاباد )شرح الجغميني( )وقاضي لارى( في الحكمة، وهذان 

، ثم انتقل ابن آدم إلى ناحية (11)فيهماالكتابان موجودان بخط والده آدم وكانت قراءته 
ّ ه الشيخاني وهو من بيت  ية )شيخان( عند الفاضل المشهور الملا عبد الل )اشنو( فقرأ في قر

)ملا علي الاشنوي(  مشهور بالعلم والفضل، ومن هذا البيت خرج العالم الصرفي ال كبير
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يف الزنجاني( يف ملا علي الاشنوي شرح )تصر دم في العلوم ثم فبرع ابن آ، صاحب تصر
ية روست فأخذ الإجازة العلمية من والده  .(12)رجع إلى قر

أمير سوران  (13)ولما ذاع صيت علمه وفضله استقدمه الأمير )مصطفى بك بن أوغز بك(
حينئذٍ إلى عاصمته )راوندوز( للإفتاء والتدريس فيها، وليدرس عليه أيضا  ابنه )الأمير محمد 

يف أمورهاال كبير( الذي تسلم الإمارة  . وكان (14)من والده بعد أن عجز عن إدارتها وتصر
بنى لابن آدم مدرسة ومسجدا،  وكانت مدرسته يشّد إليها الرحال من مناطق  الأمير قد

 .(16)( قرب قلعة )كاولوكان(1928، وكان آثار هذه المدرسة باقية إلى عام )(15)شتى
تبجيلا  وتقديرا  من )محمد باشا( فاشتغل وظل ابن آدم في راوندوز يتمتع بقدر كبير ووجد 

وبعد أن جلس الأمير محمد  .(17)بالتدريس والتأليف فقرأ عليه جّم غفير من العلماء والفضلاء
المشهور ب )الأمير الأعور( على عرش الإمارة قرّب ابن آدم وعينه قاضيا  لإمارة سوران ول كنه 

. وفي الواقع أننا لا (18)ته على ظلمه للناسعزله بعد سنتين لتدخله في شؤون الأمير وعدم سكو
نعرف شيئا  كثيرا  عن أسباب النزاع ول كن عباس العزاوي الذي هو أطلع على كتاب ابن آدم 

أن ذلك من أو  المسمى ب )سلسلة الذهب( ذكر أن الخلاف نشأ بسبب حسد بعض المغرضين
ّ ه لومة لائم ونعلم أن ابن آدم كان قوي الدين لا تأخذه في .(19)طبع الأمير ، ويحتمل (20)الل

يات الترغيب وثبطات  أيضا  أن سبب هذا النزاع يعود إلى صلابته في معتقده وارتفاعه على مغر
. ومهما يكن فإن ابن آدم غادر )راوندوز( إلى روست فأقام فيها وشهدت هذه (21)الترهيب

ية ميلاد معظم مؤلفاته  .(22)القر
  :أولاده

أي لهم أسماء تبدء بكلمة )عبد( عدا أحد ، ولدا  كلهم عبادلةكان لابن آدم اثنا عشر 
ّ ويسي، أولاده يسمى أحمد وبرع قسم من أولاده في العلوم ولهم ، وهو الجد الأكبر للملا
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وأحفاده بعد وفاته انتشروا في منطقة )بالة كايةتى( ومارسوا العلم والتعليم في ، (23)مصنفات
 .(24). (.ثيرو مةر ،بيشةو، دةربةند، روست، قرى )طرتك

يقة ّ ه لحد الآن لم تنتهِ سلسلة العلماء في هذه العائلة العلمية العر وهي مستمرة في ، والحمد لل
خدمة العلم والدين، وتوجد مدرسة باسم ابن آدم في قضاء )سوران( تدار من قبل أحد 

ّ ه الملاّ سعيد  (25)أحفاده: ملاّ عبد الل
 السائدة في زمن ابن آدمالحالة االجتماعية : المطلب الثالث

وهي لا تعدو سبل العيش في أي ، اختلفت سبل العيش في العراق باختلاف البيئات
فقد أثّر الاضطراب السياسي تأثيرا  سلبيا  فجعل ، مجتمع متأخر غير مستقر في أحواله السياسية

، يوخ الإقطاعمن السكان طبقات مختلفة ليس فيها من الأغنياء إلاّ التجار الكبار والملاك وش
ياف والبوادي  .وهؤلاء ليسوا إلاّ جزءا  يسيرا  من السكان أما الطبقات العامة في المدن والأر

فإنها كانت تنوء بأعباء الفقر والفاقة لقلة الزراعة وفقدان الأمن والاستقرار وصعوبة النقل 
ت تفرض على وكان من أسباب انتشار الفقر أيضا  كثرة الضرائب التي كان، ورداءة الطرق

وأما طبقة  .(26)وكان الفلاح العراقي فريسة دسمة، السكان وتجبى منهم بأقسى ما تكون الجباية
 .(27)الولاة فكان صاحبة السلطان والثروة تبذر أموال الشعب كيفما تشاء ولمن تشاء

ّ على  وبالجملة كانت مظاهر الفقر مائلة في مناطق ال كرد والعرب فلا تكاد تقع العين إلا
 .(28)أجساد لا تسترها غير ملاءة من الصوف والخشن

 الحالة السياسية السائدة في زمن ابن آدم: المطلب الرابع

وكان نظامهم الإداري هو حكم ، في العراق (29)لقد عاصر ابن آدم عهد المماليك
وقد أقيمت في شمال العراق إمارات منها السورانية ومركزها )راوندوز ( التي ، (30)الولايات

وكان ابن آدم قاضيا  له في إمارته فترة من الزمن، وكان المرجع  (31)اتخذ أميرها )ميره كوره(
 .(32)الديني الأعلى في أوائل هذه الإمارة
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وشهدت ساحة هذه الإمارة حروبا  عديدة داخلية ضد الإمارتين البابانية ومركزها 
ية فضلا  ع (33)والبهدينانية ومركزها )العمادية(، )السليمانية( ن الحروب بين الإمبراطور

العثمانية وحكومة إيران، وحاول طرفا النزاع بكل الوسائل وضع أسس الشقاق والعداء بين 
والحروب الأهلية قائمة على ، ونتيجة لذلك أصبح الأمن في هذه الديار شبه مفقود، الإمارات

وكانت هناك  (35)الأمنفلم يتمكن سكان المنطقة من التمتع بالراحة والطمأنينة و (34)قدم وساق
والثانية ، أحداهما السليمانية وهي البابانية :إمارتان كرديتان تتنازعان السيطرة على منطقة أربيل

ففي الوقت الذي تسيطر فيه إمارة راوندوز على منطقة بالك وبرادوست كان ، إمارة راوندوز
ذلك في عهد الأمير ( وكان (36)يبسطون سيطرتهم على )كوي وحريرأو  البابانيون يمددون

 أوغز بن علي بيك بن سليمان بك بن الشاه قولى بيك ،
وكما أشرنا سابقا  كان ابن آدم قاضيا  في إمارة سوران وفي عهد الأمير )محمد( الملقب بالأمير 

وكان أمير راوندوز يطمح إلى  (37)ال كبير وكان المرجع الديني الأعلى في أوائل هذه الإمارة
ّ ه ، ستقلة( ومما يؤكد ذلك بصورة قطعيةتكوين )كردستان م قول الأمير نفسه )إذا وفقني الل

واقترنت  (38)فأنني سوف أضبط الحكومات التي هي تحت تصرف الإقطاعيين في كردستان(
هذه الطموحات الوطنية بجملة عوامل أدت إلى نجاح الأمير في النضال لها منها ضعف الدولة 

لبابانية من ناحية أخرى. وشخصية )باشاى كويره( نفسه وضعف الإمارة ا، العثمانية حينداك
كان لها الأثر ال كبير في تطور إمارته وتقدمها بسبب كفاءته واقتداره والاحترام الذي كان 

ومع ذلك فإن هذه الإمارة فقدت سلطتها فجأة وعلى حين غمرة  (39)يحظى به في المنطقة
 .(40)ال لسردها هناسقطت، ويرجع ذلك إلى أسباب داخلية وخارجية لامج

 الحالة العلمية السائدة في زمن ابن آدم: المطلب الخامس

فإن عدد المدارس في بلادهم كبيرة تكاد أن تكون ، لقد اهتم ال كرد اهتماما  كبيرا  بالتعليم
ية كردية مدرسة التي كانت تدرس فيها العلوم المختلفة ولاسيما مدينة السليمانية  (41)في كل قر
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ولأن المدارس كانت دينية فإنها لعبت دورا  مشهودا  في نشر العلوم ، والعماديةوأربيل 
ول كن لم يكن منهج الدراسة في مدارس كردستان يختلف ، الإسلامية وخدمة  لغة القرآن

ولم تكن العناية بالمدارس والمدرسين مقصورة على  .(42)كثيرا  عنه في مدارس بغداد والبصرة
، وجمع ال كتب وإنشاء الم كتبات، الحكام بل كان الأهالي يقومون بدور فعّال في نشر التعليم

وكان منصب التدريس من المناصب ذات  .ووقف الأرزاق على المدرّسين وعلى المدارس
بل أحيانا  يكلف ، على المدرسة وكان المدرس لا يقتصر عمله .الأهمية ال كبيرة في بغداد

يكلف أيضا  ، بالتدريس في المدرسة إلى جانب الوعظ في الجامع الذي ألحقت به المدرسة و
وكان مما ساعد على نشر الثقافة عناية الحكام  .(43)نفسه بالقيام بمهمة الخطيب في الجامع

يات المدن ان )في السليمانية( فقد كانت في قلعة جوال، والأهالي بإنشاء الم كتبات في كبر
( مكتبه للسيد حسن جمل الليل زين العابدين المتوفى 1831-1832مكتبة وكون )علي باشا( )

ّ ه آغا خازندار داود باشا في جامع ، م(1823   ه 1236سنة ) وجمع الأهالي مكتبة عناية الل
 .(44)ول كنها للأسف احترقت، تازة خاتون

نمو العلم والآداب وبرز جماعة من العلماء في وهكذا فقد اتضح أن عصر ابن آدم كان بحق 
ّ ه البيتوشي :مختلف الفنون والعلوم أمثال يحيى ، والنودهي، عبد الرحمن كاك الجلي، عبد الل

 .(45)المزوري

 الجزء المخطوطأو  المؤلَّف: المطلب السادس

تتكون هذه المخطوطة من سرد أسئلة وتقريرها ومن ثم الجواب عنها بالجواب الشافي 
اللائق، والذي عثرنا عليها هي ضمن مجموعة من مكتوبات ومؤلفات ابن آدم والظاهر أنها بخطه، 
والذي أيقننا بأنها لابن آدم هو ابتداء المخطوط بالعبارة التي توحي بذلك، حيث يقول بعد الحمد 

ّ ه: أنه قد أما بعد:والصلاة والسلام: ) ّ ه محمد بن آدم بن عبد الل اشتهر بين  فيقول الفقير إلى الل
 الأنام من الخواص والعوام أسئلة مالت إلى أجوبتها الفحول..(.
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وبعد البحث والسؤال لم نعثر إلا على نسخة واحدة من هذا المخطوط الجليل، كما هو معهود 
فقلما تجد لمخطوطاتهم عدة نسخ، بسبب ما وقع على هذه  من كتب ومؤلفات علماء ال كرد،

يلات والحروب  المحرقة والمفنية. المنطقة من الو
( لوحات توجد في كل لوحة صفحتان مكتوبتان بخط جميل 6وهذه النسخة مكونة من )

والأخيرة بداية لمؤلف آخر للمؤلف  متوسط، توجد في النصف الأخير من اللوحة السادسة
َّّف التي بين أيدينا كامل، المسمى ب )الواسطية (، ولم نعثر على بقيته ، المهم أن النسخة للمؤل

يادة البيان والفائدة:  ونلحق هنا صفحتان منها مستنسخا لز
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 الصفحة الأولى من المخطوطة
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 الصفحة الأخيرة من المخطوطة
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 القسم الثاني: قسم التحقيق

ّ ه الرحمن الرحيم  بسم الل
أيام أولها السبت وآخرها الأحد السابع والعشرون من جمادى الأولى من سنة ألف ومائة 

ية عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتحية سنةوستة من  ه ، والشرح يوم 1136 هجرة خير البر
سبحان ربك رب العزة عما يصفون ، ه 1311الاثنين التاسع والعشرين من شعبان سنة 

ّ ه رب العالمين.  وسلام على المرسلين آمين والحمد لل
ّ ه الرحمن الرحيم رب وفقني إنك أنت العزيز ال كريم  بسم الل

الحمد من آلائك، وأشكرك والشكر من نعائمك وأصلي وأسلم على سيدنا محمد خير أحمدك و
 أنبيائك، وعلى آله وأصحابه إلى يوم لقائك.

ّ ه: أنه قد اشتهر بين الأنام من الخواص  أما بعد: ّ ه محمد بن آدم بن عبد الل فيقول الفقير إلى الل
ول، فأردت تقرير الجواب وتحرير والعوام أسئلة مالت إلى أجوبتها الفحول، وتاهت فيها العق

وسبيل مسبول يعم، إنه ولي كل مأمول ومسؤول، توكلت  (46)الصواب على وجه مقبول يَؤمّ 
 عليه وهو َحْسب من يتوكل عليه.

 

ّ ه تعالى وكلامه.  السؤال الأول: سؤال الفرق بين علمه الل
، والفرق بينه وبين (47)فيه أو  تقرير السؤال: أّن العلمَ الصورةُ الحاصلةُ عند المْدرِكأقول: 

المعلوم عند المحققين اعتباري، فهما متحدان ذاتا، وأما الكلام فهو إما لفظي مركب من 
الحروف والأصوات المقطعة ولا اشتباه في أنه غير علم، وإما معنوي دّل عليه الكلام اللفظي 

 :(48)كقوله
 (49)يلاجعل الكلام على الفؤاد دل    إن الكلام لفي الفؤاد وإنما
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ّ ه غير .وإنما الاشتباه في ذلك وبيانه أنه قال ....... )لم تقرأ هذه الكلمة( "والقرآن كلام الل
، فقالوا لا شّك أن الألفاظ حادثة؛ فالمعني بالقديم هو (50)وانعقد على ذلك الإجماع مخلوق"

عتبار، فمن حيث أنه المعنى المدلول عليه عين العلم المتحد مع المعلوم ذاتا لا فرق بينهما إلا بالا
 مدلول اللفظ كلام، ومن حيث أنه حاصل عند المدرك علمٌ.

 هذا هو تقرير السؤال.
مبنى الاشتباه أمر لفظي يندفع ببيان المراد، فنقول: العلم حقيقة  فأقول في تقرير الجواب:

كما أن  صفة واحدة بسيطة قائمة بذات العالم تتعلق بالمعلومات وهو بهذا المعنى غير المعلوم،
القدرة معنى واحد بسيط قائم بذات القادر غير المقدور، وكذا الكلام معنى واحد بسيط قائم 
بذات المتكلم مبدأ لنظم المعاني الذهنية والمدركية والألفاظ الدالة عليها، وهو بهذا المعنى غيره 

فعلمه تعالى معنى واحد  بمعنى المعاني الذهنية المدلول عليها بالألفاظ، كما أن الإرادة غير المراد
بسيط متعلق بالمعلومات، وهو غير الكلام بالذات؛ فإن كلامه تعالى معنى واحد بسيط قائم 
بذاته تعالى مبدأ لنظم المعاني والألفاظ الدالّة على ذلك المبدأ البسيط وهذا المعنى غير العلم كما 

 لا يخفى.
زيد قائم، أعني مبدأ الحكم والجمع بين الطرفين  :ألا ترى أن القضاء العقلي المدلول عليه بقولنا

 غير العلم.
: "ويدّل على ذلك وجود الحكم الذهني في ال كواذب دون العلم (51)قال الإمام الرازي

نهيا وخبرا واستخبارا؛ إذ التحقيق أن الكلام أو  والاعتقاد، ولا ينافي وحدة الكلام كونه أمرا
 .(52)كله خبر"

يف الغير أنه لو فعل لصار مستحقا للمدح، ولو تركه قال الإمام: "لأن  الأمر عبارة عن تعر
لصار مستحقا للذم، وكذا القول في النهي. وإذا كان رجوع الكلام إلى شيء واحد وهو الخبر 

 .(53)صح قولنا أن كلامه تعالى واحد"
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 ، (54)وإن أردت مزيد التحقيق لهذا المقال فارجع إلى: كشف المراد، فاندفع السؤال
ّ ه أعلم. (55)و]منهج[  الرشاد، فتأمل. والل

سؤال الجزء الاختياري، أقول تقرير السؤال أن الأدلة النقلية من قوله تعالى السؤال الثاني: 
 َّىهيه مه جه ين ىن منخن حن جن يم ىممم خم حم جم يلىل مل خلُّ

بإيجاد فعله وليس فيه تأثير ولا اختيار،  (56)تدل على أن العبيد غير ]مستقلين[ ٥٢١الأنعام: 
بها وبقدرة المعبود، أو  وإلا وإن كان له فيه اختيار، فإما أن يكون ذلك الفعل بقدرة العبد

وعلى كلا التقديرين لا يكون هو تعالى خالقا لكل شيء؛ فلا يكون للفاعل الجزء الاختياري، 
للحسنات والعقاب جزاء للسيئات، ومع وإن لم يكن له ذلك يلزم أن لا يكون الثواب جزاء 

ذلك قد اشتهر بين الخواص والعوام القول بالجزء، وقالوا هو الحق الذي لا محيص عنه، إذ 
القول باستقلال العبد بالفعل كما ذهب إليه المعتزلة يستلزم أن لا يكون تعالى خالق كل شيء 

يكا له تعالى في الخلق، ل كونه خالقا لف عله، والقول بأنه لا دخل له فيه وأن يكون العبد شر
ّ ه أعلم.  أصلا يستلزم الجبر المحض فلا يستحق الثواب ولا العقاب على أفعاله. والل

واتفق أئمة السلف قبل ظهور البدع والأهواء  في الإرشاد: " (57): قال إمام الحرمينأقول
ّ ه تعالى ولا خالق سواه، وان الحوادث كلها حادثة بق ّ ه تعالى من على أن الخالق هو الل درة الل

 –، وقال حجة الإسلام الغزالي (58)غير فرق بين ما يتعلق به قدرة العبد وبين ما لا يتعلق به"
ّ ه : " لما بطل الجبر المحض بالضرورة فإن بداهة العقل حاكمة بالفرق بين حركة  (59)رحمه الل

التي ذكرناها والعقلية المرتعش وحركة المختار وبطل كون العبد خالقا لأفعاله بالأدلة السمعية 
ّ ه تعالى اختراعا  المذكورة في ال كتب المبسوطة الكلامية وجب أن يعتقد أنها مقدورة بقدرة الل
وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعبر عنه بالاكتساب، فحركة العبد بالنسبة إلى قدرته 

ّ ه تعالى تسمى خلقا فهي خلق ال رب، ووصف العبد تسمى كسبا له، وبالنسبة إلى قدرة الل
 . انتهى(60)وكسب له، وقدرته خلق الرب ووصف العبد وليس كسبا له"
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: "معنى ال كسب تعلق إرادة الممكن بفعل ما دون غيره، (61)وقال الشيخ محي الدين العربي
 .(62)فيوجد لاقتدار إلهي عند هذا التعلق فيسمى ذلك كسبا"

اثة؛ لأنه إما أن نقول بكون العبد وإذا عرفت ذلك فنقول في تقرير الجواب: المذاهب ثل
، وهو باطل بالأدلة السمعية والعقلية. إما أن نقول بأنه (63)خالقا لأفعاله كما ذهب إليه المعتزلة

ية ، (64)لا اختيار للعبد في فعله أصلا بل هو فيه بمنزلة الجماد والآلة، كما ذهب إليه الجبر
جل الفرق بين حركة المرتعش وحركة ويسمى هذا بالجبر المحض وهذا باطل أيضا لبداهة 

المختار، وإما أن نقول بأن العبد غير خالق لأفعاله ل كن له اختيار في صدور الفعل عنه بوجه 
يا، كما يسمى كسبا وجبرا متوسطا، وجبرا في صورة  آخر يسمى عند العام جزءا  اختيار

أشعري حيث لا ينافيه الاختيار. وهذا هو المذهب المنصور الذي ذهب إليه الحق والشيخ ال
ومع ذلك يتأتى على القول بالثواب  (65)بداهة العقل ولا مطلق الأدلة من العقلية والنقلية

والعقاب فضلا منه تعالى وعدلا بإجراء العادة كذلك ل كونه المالك على الإطلاق له أن يفعل 
أردت مزيد  . فاندفع السؤال، فإن(66)في مل كه ما يشاء ولا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون

ّ ه أعلم.  تحقيق لهذا المقال فارجع إلى كشف المراد شرح منح الرشاد. والل
ّ ه عنه( حيث روي عنه أنه قال السؤال الثالث:  سؤال حديث أبي رزين العقيلي )رضي الل

ّ ه ) (: ))كان في أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ قال ) (قال قلت لرسول الل
 .(67)هواء(( ]عماء[ ما تحته هواء ولا فوقه

: تقرير السؤال أن صدور هذه الكلمات من مشكاة النبوة لا يخلو من إشكال؛ فإن أقول
عن المكان، والغماء في اللغة هو السحاب الرقيق  كلمة )أين( في كلام السائل موضوعة للسؤال

الواقع جسماني، إذا أو  وهو من مقولة الجسم فوقوعه في الجواب يدّل على أن الواقع فيه جسم
جسمانيا وهو تعالى منزه عن ذلك علوا كبيرا، وأيضا تقييد السؤال أو  لا يكون إلا جسما
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بقوله: "قبل أن يخلق الخلق" يشعر بأنه تعالى بعد خلق الخلق في الخلق، وذلك موهم الحلول 
ّ ه أعلم ّ ه عن جميع ذلك علوا كبيرا. والل  فتعالى الل

 أقول في تقرير الجواب:
ياء لا يلقي ذلك اعلم أن له تعال ى حجابا من النور هو من أسعات جماله يقال له حجاب ال كبر

الحجاب على وجهه حين يرى في الجنة، ويتجلى فيه لعباده فذلك الحجاب ككرة مصمتة متميزة 
فيها الصور العلمية له تعالى بعضها عن بعض كأن كرة عالم الحسن نافذة فيها شبيهة بالفلك في 

نصفه الأعلى يسمي فلك الربوبية ونصفه الأسفل يسمى فلك العبودية  عرف أرباب المكاشفة
وتمامه يسمى الوجود العام والنفس الرحماني، وإذا عرفت ذلك فنقول ذلك الحجاب لما كان 
بمنزلة ال كرة نزل منزلة المحل للذات المقدسة فجاز السؤال عنه بكلمة )أين( على سبيل التشبيه 

المحل إنما يكون بمحدد الجهات الذي هو الفلك الأعلى، فحيث لا محدد والمجاز؛ إذ تحقق المكان و
لا محل، ولما كان ذلك الحجاب متقدما بالذات على كرة الحس جاز تقييد السؤال بقوله قبل أن 
يخلق الخلق، ثم إنما شبه ذلك الحجاب في الجواب بالغماء الذي هو السحاب الرقيق؛ لأنه كما أن 

ّ ه تعالى الغماء لا يسرّ وجه  يتها فيه كذلك حجاب النور لا يسرّ وجه الل الشمس لا يمنع عن رؤ
ولا يمنع عن رؤيته، فالمراد بالغماء في الجواب ذلك الحجاب لا حقيقة الغماء، والقرينة على 
ية م فوقية الهواء وتحتيه للغماء بقوله ما تحته هواء ولا  ذلك نفي ما هو من لوازم الحقيقة اللغو

ندفع السؤال، وإن أردت مزيد تحقيق لهذا المقال فارجع إلى منهاج معارف فوقه هواء فا
ّ ه أعلم  السال كين في شرح معراج عوارف العارفين. والل

 

سؤال التوفيق بين أرباب الظاهر والباطن، أقول تقرير السؤال أن أئمة الفقه  السؤال الرابع:
وصرّحوا بكفر القول باتصافه تعالى  والكلام اتفقوا بأجمعهم على تنزهه تعالى عن صفات البشر،

بها، وقالوا بأسرهم بكرامات الأولياء حتى ذكر في أصول الدين مسألتها، وجعلوها من تتمة 
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المعجزات، وعّدوا أرباب علم المكاشفة من جمل الأولياء، وهم برمّتهم قالوا بوحدة الوجود 
 فكيف التطبيق؟واتصافه تعالى بصفات البشر وصرحوا بانحصارها عليه تعالى، 

أقول في تقرير الجواب: اعلم أن الحجاب المذكور له تعالى في السؤال الثالث يسمى بالغماء في 
عرف أرباب المكاشفة لمناسبة الحديث المشهور وله تعالى وتقدس حجاب ُأخر من النور أجلى 

اب الغمائي من الغماء تحته، يسمى بالتجلي الأول والتعيين الأول في عرفهم لما يسمى بالحج
بالتجلي الثاني والتعيين الثاني والصور العلمية قد اضمحلت وتلاشت في التعيين الأول غير متميزة 
بعضها عن بعض لغاية استنارة، ومتميزة كذلك في التعيين الثاني لما فيه من نوع كثافة بالنسبة 

بانكشاف  ادهللأول فلم تضمحل فيه، وإذا عرفت ذلك فنقول: أنه تعالى أنعم على كل عب
حجاب الغماء، ويرفع حجاب الظلمة على أبصارهم فرأوا الصور العلمية غير متميزة متحدة مع 
الصور الخارجية منضمة إلى كل منها حصته عمائية لنفوذ العماء في كل شيء نفوذَ شعاع 
الشمس، فاصطلحوا على إطلاق اسم وجود الحق تعالى عليه تعمية لأسرارهم العزيزة على 
المحجوبين، وسموه بالوجود المطلق، أعني المقيد بقيد الإطلاق وهو واحد في كل شيء وحدة 

فسموا اقترانه  الكل في جزئياته ومضاف إلى الحقائق الغيبية الغير المجعولة التي هي الصور العلمية،
لوا: لا بها بالموجودية، فقالوا بوحدة الوجود واتصافه بصفات ال كثرة وانحصار الصفات عليه فقا

وهو المتصف في الحقيقة بهذه الصفات التي يترائى في ظاهر أنها من ، موجود إلا الحق تعالى
صفات ال كثرة والحقائق باقية على عدمها السابق الأزلي ولا حجر في اتصاف الأمر الكلي في 

المحضة كما ضمن الخصوصيات بالمتقابلات، والقبح المترائي في الظاهر بالنسبة إلى القوابل وال كثرة 
يشهد بذلك صريح ال كشف المنقول عنهم؛ ل كنهم لم يريدوا بهذا الوجود المطلق نفس ذات 

 الحق تعالى بل هو نوره وتجليه وسناه وتدلّيه.
 ُِّّ وأما ذات الحق تعالى فعلى كماله الذاتي واطلاق التنزه عما يقول الظالمون كما قال تعالى

ب قوسين إشارة إلى التجلي ومقامه قا ١–٢النجم:  َّربزب يئ ىئ نئ رئزئمئ ّٰ
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أدنى إشارة إلى التجلي الأول المخصوص بالحقيقة الأحمدية، فلا مفاد في أو  الثاني، ومقام
ذلك؛ إذ لا مشاحة في الاصطلاحات. فاندفع السؤال، فإن أردت مزيد تحقيق لهذا المقال 

ّ ه أعلم  فارجع إلى منهاج معارف السال كين شرح معراج عوارف العارفين. والل
 

))ستفرق أمتي إلى ثلاث ملسو هيلع هللا ىلص سؤال الفرقة الناجية المشار إليها في قوله  السؤال الخامس:
وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قيل من هم؟ هم الذين بقوا على ما أنا عليه وأصحابي(( 

 .(68)حديث اتفقوا عليه رواه الترمذي
ويتمسك بما يزعم أنه حجة قاطعية فلا أقول: تقرير السؤال أن كلا  يزعم أنه الفرقة الناجية 

 يتعين الفرقة الناجية.
عقائدهم و أقول تقرير الجواب أن الكلام في شرح هذا الحديث وبيان أحوال الفرق

يل ذكرناه في شرح منهج الرشاد بما لا مزيد عليه وذكرنا منه في عمدة الشواهد  وتمسكاتهم طو
ي به الفطن العارف فلنذكر هنا شيئا يسيرا ندفع به القطعية شرح زبدة العقائد المحمدية ما يكتف

 السؤال يتلقاه بالقبول أرباب ال كمال.
))هم الذين بقوا على ما أنا عليه وأصحابي(( في جواب السؤال عن الناجية ملسو هيلع هللا ىلص فنقول: قوله 

ّ ه عنهم والباقون على ماهو ملسو هيلع هللا ىلص نص قاطع على أن الناجية هم المقتدون بالنبي  وبأصحابه رضي الل
ّ ه عنهم عليه ولا شّك أن المتأسي به ملسو هيلع هللا ىلص  ّ ه عنهم ليس إلا أهل ملسو هيلع هللا ىلص وهم رضي الل وبهم رضي الل

ول الناجية المقتدون والمقتدون أهل السنة لا غير فالناجية أهل السنة لا غير، أما السنة فنق
الصغرى فلدلالة النص المذكور على ذلك، أما ال كبرى فلاعتراف المخالفين كلهم بذلك فانهم 

ّ ه  وأصحابه رضي ملسو هيلع هللا ىلص اعترفوا بكون المحدثين والسلف الصالح والأشاعرة مقتدون بسنة رسول الل
ّ ه عنهم ومن يقة النبي  الل ّ ه عنهم  ثمة سموا بأهل السنة والجماعة لأخذهم طر وأصحابه رضي الل

بخلاف غيرهم، ولذلك نرى أهل السنة يتمسكون في عقائدهم بالأحاديث الصحيحة المنقولة 
يل ملسو هيلع هللا ىلص عنه  وعن أصحابه ولا يتجاوزون عن ظواهرها إلا لضرورة أمر قطعي يقتضي التأو
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الفرق فإنهم يسترسلون مع عقولهم ومع النقل عن غير  والعدول عن الظواهر بخلاف سائر
ّ ه عنهم فالكل غير مقتدين بالنبي  وأصحابه كيف وأكثر الفرق بل ما عدا ملسو هيلع هللا ىلص الصحابة رضي الل
فإنهم يبغضون أكثر الصحابة  -أعني الشيعة–الناجية يبغضون بعض الصحابة لا سيما الروافض 

ّ ه  فكيف يقتدون بهم، قال مالك بن أنس عنه: "تفاضلت اليهود والنصارى على الرافضة رضي الل
بخصلة سئلت اليهود من خير أهل ملّتكم؟ فقالوا: أصحاب موسى، وسئلت النصارى من خير 
يوا عيسى، وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: أصحاب محمد  أهل ملتكم؟ فقالوا: حوار

يوم القيامة فاندفع السؤال، فإن ، ُأمِروا بالاستغفار لهم فسبوهم فسيف مسلول عليهم إلى ملسو هيلع هللا ىلص
ّ ه أعلم  أردت مزيد تحقيق لهذا المقال فارجع إلى شرح منهج الرشاد وإلى التوكل والاعتماد. والل

يه ومصنفه وجميع أهل الإيمان آمين  تمّت هذه الرسالة اللهم اغفر لكاتبه وأبو
 

 المصادر والمراجع

 بعد القرآن ال كريم:
مقدم الى كلية الامام  عبدالله سعيد ملا ويسي: بحثابن آدم وجهوده العلمية،  .1

 .2334، جامعة الموصل، الاعظم
ية: رسالة ماجستير  .2 رشيد أحمد العمادي، كلية الآداب، قسم  -ابن آدم وجهوده النحو

 اللغة العربية جامعة صلاح الدين.
الأخطل في سيرته ونفسيته وشعره: أبو مالك غياث بن غوث التغلبي الأخطل، دار  .3

 .م1981سنة، الطبعة الثانية، لبنان-بيروت، الثقافة
الأربعين في أصول الدين: فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازي، مكتبة الكليات  .4

ية  ه .1436سنة، الطبعة الأولى .القاهرة، الأزهر
ه (، 418الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لإمام الحرمين الجويني )ت: .2
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 -تحقيق: د. محمد يوسف موسى، علي عبد المنعم عبد الحميد، مكتبة الخانجي(، 181)ص:
 م.1923 -ه 1369مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى، سنة: ، مصر

يا بن محمد الأنصاري، دار ال كتب  .6 أسنى المطالب في شرح روض الطالب: أبو يحيى زكر
 .م2333-هــــ1422سنة، الطبعة الأولى، بيروت، العلمية
فخر الدين الرازي، دار الكتاب العربي، ، تقادات فرق المسلمين والمشركين: أبو عبداللهاع .1

 .م2336-هـــ1421سنة ، بيروت
، الزركلي، )خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس(دار العلم للملايين الأعلام: .8

 .م1983سنة ، الطبعة الخامسة
ية العثمانية: د. جليلي ج .9 ، ليل وقدم له وعلّق عليه د. كاوس قفطانأكراد الإمبراطور

 1981بغداد 
الإكليل في محاسن أربيل وشفاء العليل وسقاء الغليل من تراث مآثر علماء وأدباء  .13

ّ ه فرهادي، أربيل  .م2331 -ه  1422أربيل ، عبد الل
 م ، 1998ه  / 1419  أربيل  1ط كامران جمال بابان زاده، :إمارة سوران .11
محمد الراوندوزي( الملقب ب  )ميرى كويَرة (: د. جمال نبز   الأمير ال كوردي )مير  .12

ترجمة فخري سلاحشور   منشورات الأكاديمية ال كردية للعلم والفن   ستوكهولم   مطبعة وزارة 
بية   أربيل /  التر

الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب  .13
-هــــ1422سنة، الطبعة الأولى، دار ال كتب العلمية، زاهد ال كوثري الباقلاني، بتحقيق: محمد

 )المطبوعة مع مجموعة العقيدة وعلم الكلام من أعمال محمد زاهد ال كوثري(..م2334
   1998بنة مالاَنى بة ناو بانطي راوندوز: ممدوح مزورى هةوليَر    .14
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، لبنان-بيروت، ال كتب العلميةالجاحظ، دار -البيان والتبيين: أبو عثمان عمرو بن بحر  .12
 ه .1424-م2333سنة، الطبعة الثانية

دراسة تاريخية عامة لأربيل وأنحاءها منذ أقدم العصور حتى الحرب ، تاريخ أربيل .16
 .1986مطبوعات مجلة )هه ولير( ، العالمية الأولى: زبير بلال إسماعيل

م( إلى 1234ه /941تاريخ الأدب العربي في العراق من سنة ) .11
 .م(1962ه /1382مطبعة المجمع العلمي العراقي )، عباس العزاوي :م(1911ه /1332)

سنة ، مصر-القاهرة، تأريخ المذاهب الإسلامية: محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي .18
 .م2339-هـــ1433
تاريخ علم الفلك في العراق وعلاقاته بالأقطار الإسلامية والعربية في العهود التالية لأيام  .19

بغداد ، عباس العزاوي :م(1911ه /1332م( إلى سنة )1228ه /626اسيين م ن سن ة )العب
1928. 
ية للتراث، التبصير في الدين: أبو المظفر الإسفرايني .23 ، القاهرة، الم كتبة الأزهر

 .محمد زاهد ال كوثري :تحقيق .م2313سنة
رجب(، دار ابن ابن -جامع العلوم والحكم:. )زين الدين عبد الرحمن بن شهاب الدين  .21

 .م2338-هـــ1429سنة، الطبعة الأولى، دمشق، كثير
 1992( السنة 186جريدة )كردستاني نوى( العدد ) .22
جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب: أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي  .23

 (، اشرفت على تحقيقه وتصحيحه: لجنة من الجامعيين، مؤسسة484/ 2ه (، )1362)المتوفى: 
 المعارف، بيروت.

 م.1914مسعود محمد   مطبعة المجمع العلمي ال كردي، بغداد  :الحاج قادر ال كويي .24
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ية ، م: علاء موسى كاظم نورسي1831ه /1123حكم المماليك في العراق  .22 دار الحر
 م.1912للطباعة، بغداد 

 م(.1961بغداد )، العربية :2ط، محمد أمين زكي :خلاصة تاريخ ال كرد وكردستان .26
 .212 1961  العربية بغداد 2خلاصة تاريخ ال كرد وكوردستان   محمد أمين زكي   ط .21
دار الكاتب العربي للطباعة ، تأليف د. عبد العزيز سليمان نوار :داود باشا والي بغداد .28
 .م(1968ه /1388القاهرة )، والنشر

دار الإمام ابن الجوزي( -دفع شبه التشبيه: أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي الحنبلي  .29
حسن بن علي  :تحقيق .م2331-هــ1428سنة، الطبعة الرابعة، لبنان-بيروت، الرواس

 السقاف.
نقلها إلى العربية بهاء ، (: كلوديس جيمس ريج1823رحلة ريج في العراق عام ) .33

 .1921الدين نوري، مطبعة السكك الحديدية   بغداد 
ّ ه محمد بن يزيد  .31 ، ابن ماجة، دار الرسالة العالمية -القزوينيسنن ابن ماجة: أبو عبد الل

 شعيب الأرنؤوط. :تحقيق، م2339-هــــ1433سنة، الطبعة الأولى
سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي  .32

د أحمد محمد شاكر ومحم :تحقيق وتعليق، م1912-هــــ1392سنة، الطبعة الثانية، الحلبي، مصر
 .فؤاد عبد الباقي

ّ ه محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي  .33 سير أعلام النبلاء: شمس الدين أبو عبد الل
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، مؤسسة  :ه (، المحقق148 :)ت

 م. 1982ه  /  1432 ، سنة:3الرسالة، ط:
حمد بن محمد ابن العماد العَكري شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن أ .34
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ه (، حققه: محمود الأرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر 1389الحنبلي، أبو الفلاح )ت: 
 م 1986 -ه   1436، سنة: 1بيروت، ط: –الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 

 م.1996-ه 1416سنة ، الطبعة الثالثة، القاهرة، مكتبة وهبة .شرح الأصول الخمسة .32
ّ ه التفتازاني، المطبوع مع شرح  .36 العقائد النسفية: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الل

يا على الشرح( دار الضياء  -هـــ 1434سنة ، الطبعة الأولى، ال كويت، حاشية الشيخ زكر
 .عرفة عبد الرحمن النادي :تحقيق م،2313
ية: حسن بن علي السقاف، دار الإمام الرواس .31 ، لبنان-تبيرو، شرح العقيدة الطحاو

 .م2331-هـــ428سنة، الطبعة الرابعة
ّ ه التفتازاني، دار ال كتب العلمية .38 ، شرح المقاصد: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الل
 .م2331-ه1422سنة ، الطبعة الأولى، لبنان-بيروت
يف علي بن محمد الجرجاني، دار ال كتب العلمية شرح المواقف: .39 -بيروت، السيد الشر

 وحاشية الجلبي(، حاشية السيال كوتي :م، )وعليه1998-هـــ1419سنة ، أولىالطبعة ال، لبنان
الدكتور فخر الدين  :شعر الأخطل: أبو مالك غياث بن غوث التغلبي الأخطل، تحقيق .43

ية-دمشق، دار الفكر، قباوة  .م1996-هــ1416سنة، الطبعة الرابعة، سور
مطبعة العاني /بغداد ، الوائليالشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر: إبراهيم  .41
 .م1961ه  /1381
م(   مطبعة 1989-1439تأليف محمد الخال   ت ) :الشيخ معروف النودهي البرزنجي .42

 التمدن   بغداد.
ية: رسالة ماجستير  محمد صابر .43  الشيخ معروف النودهي وجهوده النحو
لتميمي، أبو ا، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان .44
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 .م1988-ه 1438سنة، الطبعة الأولى، لبنان-بيروت، حاتم، الدارمي، البُستي، مؤسسة الرسالة
 .شعيب الأرنؤوط :تحقيق

طبقات الشافعية ال كبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت:  .42
هجر للطباعة والنشر ه (، المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد الحلو، دار 111

يع، ط:  ه .1413، 2والتوز
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل، أبو حفص،  .46

ه (، المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، الطبعة: بدون 231نجم الدين النسفي )المتوفى: 
 ه .1311طبعة، 
ّ ه بن  :طوالع الأنوار .41 ، دار الاعتصام، عمر البيضاوي، مطبعة رشوانناصر الدين عبد الل

 .محمد ربيع محمد جوهري :تحقيق .م1998-هـــ1418سنة، الطبعة الأولى، مصر
ية)مع شرحه للغنيمي(: أبو جعفر الطحاوي الحنفي،. دار ابن عبد  .48 العقدية الطحاو
 .م2332-هـــ1422سنة ، الطبعة الأولى، الهادي
سماعيل   مطبعة الزهراء الحديثة   موصل زبير بلال إ :علماء ومدارس أربيل .49
 .م1984ه /1434
ّ ه محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي، دار الإمام الرواس .23 ، العلو للعلي الغفار: أبو عبد الل
 .حسن بن علي السقاف :تحقيق .م2331-هـــ1428سنة، الطبعة الثالثة، لبنان-بيروت
إبراهيم فصيح الحيدري  :عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد .21

 مطبعة دار البصري   بغداد بدون تاريخ، ه ( / دار المنشورات البصري1299)ت
يا بن محمد الأنصاري، مكتبة الإيمان  .22 غاية الوصول شرح لب الأصول: أبو يحيى زكر

يع  .م2331سنة ، القاهرة، للطباعة والنشر والتوز
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يا الانصاريشيخ الاسفتح الإله الماجد بإيضاح شرح العقائد:  .23 ، ، دار الضياءلام زكر
 .عرفة عبد الرحمن النادي :تحقيق .م2313 -هـــ 1434سنة ، ال كويت، الطبعة الأولى

ّ ه الشوكاني اليمني، دار ابن كثير .24 دار الكلم ، فتح القدير: محمد بن علي بن محمد بن عبد الل
 ه .1414سنة، الطبعة الأولى، بيروت-الطيب
ابن عربي، دار -الأكبر محي الدين بن علي بن محمد الطائي الفتوحات الم كية: الشيخ  .22

 .الطبعة الأولى، لبنان-بيروت، إحياء التراث العربي
ّ ه البغدادي التميمي  .26 الفرق بين الفرق: عبد القاهر بن طاهر بن محمد بن عبد الل

، الثالثةالطبعة ، لبنان-بيروت، ه (، دار ال كتب العلمية429الأسفراييني، أبو منصور )المتوفى: 
 .هــ1426-م2332سنة

محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر بن هارون بن شاكر  فوات الوفيات: .21
بيروت،  –ه (، المحقق: إحسان عباس، الناشر: دار صادر 164الملقب بصلاح الدين )المتوفى: 

 1914 -4، 3، 2، الجزء: 1913 – 1الطبعة: الأولى، الجزء: 
يا-دمشق، ونية: محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكركبرى اليقينيات ال ك .28 ، سور

 .م2334-هــ1422سنة، الطبعة الثامنة
يف الجرجاني )المتوفى:  .29 يفات: علي بن محمد بن علي الزين الشر ه (، 816كتاب التعر

لبنان، –المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشردار ال كتب العلمية بيروت 
 م.1983-ه  1433ى، الطبعة: الأول

ّ ه كاتب جلبي  .63 كشف الظنون عن أسامي ال كتب والفنون: مصطفى بن عبد الل
 -ه (، مكتبة المثنى 1361الحاج خليفة )المتوفى: أو  القسطنطيني المشهور باسم حاجي خليفة

بغداد )وصورتها عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاتها، مثل: دار إحياء التراث العربي، ودار 
 م.1941وم الحديثة، ودار ال كتب العلمية(، العل
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ية العثمانية   دراسة في تطورها السياسي  .61 ه  /  1214كوردستان والإمبراطور
م   أطروحة ماجستير )سعدي عثمان حسين(   كلية الآداب   جامعة صلاح الدين 1821
 .م1992ه  / 1416
ابن منظور الأنصاري لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين  .62

يقى )المتوفى:  يفعى الإفر  ه . 1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –ه (، دار صادر 111الرو
محمد ابن آدم العالم ال كردي ال كبير / د. ، 1913( 6مجلة شمس كردستان العدد) .63

 .أحمد عثمان أبو بكر
فائز الملا  ستاذالأ :-تصحيح وفاة العلامة محمد آدم البال كي-( 82مجلة كاروان العدد ) .64

 .م( 1993)، بكر
 .1911( 2مجلة هولير / كريم شارةزا )ابن آدم( العدد ) .62
سنة ، الطبعة الثالثة، أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، دار الوفاء :مجموع الفتاوى .66
 .م2332-هـــ1426
 .م( 1961عبد الرقيب يوسف ) :بحث الكاتب :محمد بن آدم .61
الطبعة ، القاهرة، الدين: القاضي عبد الجبار المعتزلي دار الشروقالمختصر في أصول  .68

د.محمد  :تحقيق، )المطبوع ضمن رسائل العدل والتوحيد .م1988-هـــ1438سنة ، الثانية
 عمارة(
ّ ه بن محمد الحاكم، دار  .69 ّ ه الحاكم محمد بن عبد الل المستدرك على الصحيحين: أبو عبد الل

مصطفى عبد  :تحقيق .م1993-هـــ1411سنة، لطبعة الأولىا، لبنان-بيروت، ال كتب العلمية
 .القادر عطا

ّ ه أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، مؤسسة الرسالة .13 ، مسند أحمد بن حنبل: أبو عبد الل
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 .شعيب الأرنؤوط :تحقيق، م2331-هـــ1421سنة، الطبعة الأولى
عبد الجبار بن أحمد المغني في أبواب العدل والتوحيد: القاضي عماد الدين أبو الحسن  .11

ية للتأليف والترجمة والنشر الأسد آبادي،  .القاهرة، الدار المصر
-بيروت، الملل والنحل: أبو الفتح محمد بن عبد ال كريم الشهرستاني، دار ال كتب العلمية .12

 .م2339سنة ، الطبعة الثامنة، لبنان
 .1922أحمد علي الصوفي / الموصل  :المماليك في العراق .13
 .م1988مسعود محمد   مطبعة حسام    :ياةمن هموم الح .14
نظم الحجج لإخراج مهج المنهج في باب الفرائض: للعلامة محمد بن آدم الروستي البال كي  .12

مقدمة إلى جامعة  دراسة وتحقيق رسالة الماجستير للدكتور: أكرم بايز محمد أمين -ال كردي 
 كلية العلوم الإسلامية –بغداد 

أبناء الزمان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن وفيات الأعيان وأنباء  .16
 –ه (، المحقق: إحسان عباس، دار صادر 681أبي بكر ابن خلكان البرمكي الإربلي )المتوفى: 

 م.1994بيروت، 
 

الهوامش
                                                           

استفدنا كثيرا لكتابة هذا القسم من رسالة الماجستير للدكتور: أكرم بايز محمد أمين بعنوان )نظم الحجج لإخراج مهج المنهج في  (1)
كلية العلوم  –مقدمة إلى جامعة بغداد  دراسة وتحقيق ( -باب الفرائض: للعلامة محمد بن آدم الروستي البال كي ال كردي 

راسة وتحقيق هذا الكتاب القيم في الفرائض لابن آدم، وكتب قرابة مائة صفحة حول حياة قام الباحث بد الإسلامية. وقد
  دراسة أحواله السياسية والعلمية والإجتماعية..و المؤلف

ذكر ابن آدم سلسلة نسبه في مؤلف له بعنوان )كتاب في التاريخ ( وهذه المخطوطة موجودة في )دار المخطوطات( في  (2)
   ة مستنسخة آليا  من المخطوطة نفسها في مكتبة المرحوم ملا سعيد ملا ويس .بغداد وتوجد نسخ
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. بنة مالاَنى 133م   1984ه /1434ينظر : علماء ومدارس أربيل : زبير بلال إسماعيل   مطبعة الزهراء الحديثة   موصل  (3)

        (. 231)ص:  . 21   1998بة ناو بانطي راوندوز / ممدوح مزورى هةوليَر   
 ذكره صاحب غاية النهاية في طبقات، شيخ حلب، هناك عالم آخر اسمه : محمد بن الآدمي الأربلي المعروف بالإسكاف (4)

قرأ عليه محمد ابن الركن نائب الخطابة بحلب". ينظر ، م وسكن حلب1369ه /111القراء فقال : "رأيته بدمشق ثم بمصر سنة 
    (.428: محمد بن آدم البال كي )ص: 

ية /رسالة ماجستير  محمد  266(، تاريخ علم الفلك )ص:  231علماؤنا  )ص: (2) (، الشيخ معروف النودهي وجهوده النحو
 (21اَنى بةناو بانطى راوندوز )ص: بنةمال   (، 48صابر   )ص: 

ارةزا )ابن (. مجلة هولير / كريم ش 139(، الحاشية، تاريخ الأدب العربي )ص: 133الشيخ معروف النودهي )ص:  (6)
 . 143 ، تصحيح تاريخ وفاة العلامة ابن آدم  1911( 2آدم( العدد )

 
(، الإكليل في محاسن أربيل وشفاء العليل  22بنة مالاَنى بةناو بانطى راوندوز)ص:  الحاشية،-( 133النودهي )ص:  (7)

ّ ه فرهادي، وسقاء الغليل من تراث مآثر علماء وأدباء أربيل    (. 28)ص: ، م2331 -ه  1422أربيل ، عبد الل
ية )ص:  (8)  (. 2ابن آدم وجهوده النحو
 (.2العلامة محمد بن آدم   عبد الرقيب يوسف )ص:  (9)
 (. 134(، علماء ومدارس أربيل )ص:  266تاريخ علم الفلك )ص:  (10)
 (.2العلامة محمد بن آدم )ص:  (11)
 الحاشية . -(132الشيخ معروف النودهي)ص: ، (266(، تاريخ علم الفلك )ص:  231علماؤنا )ص:  (12)
م الإمارة في عام )، مصطفى بك ابن أوغز بك الأمير : (13) َّّ )باشاى م( وتنازل عنها لأبنه الأمير محمد المشهور ب 1833تسل

وأن مصطفى بك دعا ابنه ، م(1826م . ول كن رأي محمد أمين زكي أن هذا التنازل حصل في عام )1813( في عام كورة
ية  )ضولامرك( ير محمد وكان إذ ذاك أميرا  فيالأم فبايعه بالإمارة أمام جمهور من الأشراف والنبلاء ثم ذهب إلى قر

يان( وأقام في قلعة )دمدم( إلى أن توفي سنة )   229-228(ه  . ينظر : خلاصة تاريخ ال كرد وكردستان )ص: 1826)أكو
ية العثمانية / تأليف د. جليلي  -119)ص:  1981بغداد ، جليل وقدم له وعلّق عليه د. كاوس قفطان(، أكراد الإمبراطور

 (. 29-28(، إمارة سوران )ص:  123
ابن آدم وجهوده العلمية عبدالله سعيد ملا ويسي: ، (143ينظر : تصحيح تاريخ وفاة العلامة ابن آدم ال كردي )ص:  (14)

 (. 2)ص :  2334، جامعة الموصل، مقدم الى كلية الامام الاعظم بحث
 (. 143ينظر : تصحيح تاريخ وفاة العلامة ابن آدم ال كردي )ص:  (15)
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ية تبعد ) كاولوكان : (16) ية أثر ية موقع استراتيجي بالنسبة لراوندوز1قر وبني الأمير ، ( كم عن مدينة راوندوز وموقع القر

ية . ينظر : الأمير ال كوردي )ص: (، ابن آدم  132ربيل )ص:(، علماء ومدارس أ 36مصطفى بك قلعة له في هذه القر
 (. 2)ص:   وجهوده العلمية

 (.132علماء ومدارس أربيل) ص:  (17)
 (. 6ابن آدم وجهوده العلمية )ص:  (18)
 (. 261ينظر : تاريخ علم الفلك في العراق )ص:  (19)
ه ( / دار المنشورات 1299ينظر : عنوان المجد في بيان أحوال بغداد والبصرة ونجد : تأليف إبراهيم فصيح الحيدري )ت (20)

 (. 133(، علماء ومدارس أربيل )ص:  14مطبعة دار البصري   بغداد بدون تاريخ )ص:، البصري
علماء  2/141م / 1914ينظر : الحاج قادر ال كويي / تأليف مسعود محمد   مطبعة المجمع العلمي ال كردي / بغداد  (21)

 (. 133ودارس أربيل )ص: 
محمد ابن آدم العالم ال كردي ال كبير / د. ، 1913( 6، مجلة شمس كردستان العدد)133ينظر : علماء ومدارس أربيل  (22)

 (.  3)ص:  1992( السنة 186يدة )كردستاني نوى( العدد )، جر 24أحمد عثمان أبو بكر 
 (.66بنة مالانى بناو بانطى رواندوز )ص: ( 133(، علماء ومدارس أربيل )ص: 238ينظر: علماؤنا )ص:  (23)
م (ك143وتبعد هذه القرى قرابة )، هذه أسماء لقرى )بالةكايةتى( التابعة لناحية )طلالة( قضاء )ضومان( وهي متقاربة (24)

 وكانت هذه القرى مركزا  للعلم ونشر الثقافة الإسلامية .، عن أربيل
 (.6ينظر: ابن آدم وجهوده العلمية )ص:  (25)
 (. 11الشعر السياسي العراقي )ص:  ينظر : (26)
( كلوديس جيمس ريج / نقلها إلى العربية بهاء الدين نوري / مطبعة السكك 1823رحلة ريج في العراق عام ) (27)

 (. 63-62)ص:  1921ية   بغداد الحديد
 (. 18ينظر : الشعر السياسي )ص:  (28)
ية( إلى أن تسلّموا ولاية بغداد ودام  المماليك : (29) طائفة من الارقاء في الخدمة أسندت إليهم وظائف مختلفة )مدنية وعسكر

وانتهى بعزل داود باشا عام  1123ه / 1163بدأوا بولاية سليمان باشا سنة ، ( عاما  83عهدهم في العراق زهاء )
ه  1381مطبعة العاني /بغداد ، تأليف إبراهيم الوائلي، م . ينظر : الشعر السياسي العراقي في القرن التاسع عشر1831ه /1241

 (.  13-9)ص:، م1961/
ية للطباعة، ب، م تأليف علاء موسى كاظم نورسي1831ه /1123ينظر: حكم المماليك في العراق  (30) م 1912غداد دار الحر

  (.12)ص: 
 



 د. عرفان رشيد حسين محمد إبراهيم ــ د. محمد أحمد بابكرــــــــ  ابن آدممحمد أسئلة أجاب عنها 
 

 

 11ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

                                                                                                                                               
(م في مدينة 1188وقيل سنة )، م في بلدة راوندوز 1189/1112ولد سنة  الأمير الأعور محمد بك )باشاي كويره(: (31)

ية، عقرة ية )ديلزه( الملاّ أحمد بن الملاّ آدم الذي كان يزاول التدريس في قر يان( اضطر والده أن يجلب له من قر  )دَى ليَز
يضرب بناحية بالك . وب عد أن تنازل أبوه عن السلطة )لمحمد باشا( اتخذ بعد ذلك محمد ثاشا يحكم الإمارة السورانية بالقوة و

يه، وئالتون كوبري، ثم راح يكرس جهده في توسيع إمارته فاستولى على أربيل، على أيدي العابثين بكل شدة ، ورانيه، وكو
فأهاب بتوسعه الدولة ، ينان وسار إلى جزيرة ابن عمر وماردين ونصيبينوأسّر سعيد باشا أمير منطقة باد، والعمادية، وعقرة

م . ينظر : خلاصة تاريخ 1836/ه  1222وفي رواية أخرى أنه توفي سنة ، م1831(ه  / 1223وأخيرا  قتل عام )، العثمانية
   1ط كامران جمال بابان زاده،. إمارة سوران : تأليف  212 1961  العربية بغداد 2ال كرد وكوردستان   محمد أمين زكي   ط

. الأمير ال كوردي )مير محمد الراوندوزي( الملقب ب  )ميرى كويَرة ( د. جمال  31-33)ص: ، م 1998ه  / 1419أربيل 
بية   أربيل /  1994نبز   ترجمة فخري سلاحشور   منشورات الأكاديمية ال كردية للعلم والفن   ستوكهولم   مطبعة وزارة التر

ية العثمانية   دراسة في تطورها السياسي  32)ص:  م   أطروحة 1821ه  /  1214وما بعدها( .كوردستان والإمبراطور
 (. 131م )ص:1992ه  / 1416ماجستير )سعدي عثمان حسين(   كلية الآداب   جامعة صلاح الدين 

 (. 22م )ص: 1988ينظر : من هموم الحياة   مسعود محمد   مطبعة حسام    (32)
 (. 13)ص:  1922ظر : المماليك في العراق   أحمد علي الصوفي / الموصل ين (33)
 (. 13ينظر : المماليك في العراق )ص:  (34)
 (. 13ينظر : المماليك في العراق )ص:  (35)
 زبير بلال، دراسة تاريخية عامة لأربيل وأنحاءها منذ أقدم العصور حتى الحرب العالمية الأولى، ينظر: تاريخ أربيل (36)

      (. 181)ص:  1986مطبوعات مجلة )هه ولير( ، إسماعيل
 (. 22ينظر : من هموم الحياة )ص:  (37)
ية العثمانية (38)  (. 22(، إمارة سوران )ص: 132-131)ص:  ينظر : كوردستان والإمبراطور
ية العثمانية )ص: (39)  (. 22(، إمارة سوران )ص:  132-131ينظر : كوردستان والإمبراطور
 (.23ارة سوران )ص: إم (40)
 (. 311-313ينظر : داود باشا )ص: (41)
م(   مطبعة 1989-1439(. الشيخ معروف النودهي البرزنجي : تأليف محمد الخال   ت ) 311ينظر : داود باشا )ص:  (42)

    (.2التمدن   بغداد)ص: 
 (. 311ينظر : داود باشا )ص:  (43)
 (. 316ينظر : داود باشا )ص: (44)
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ية: رسالة ماجستير  (45) رشيد أحمد العمادي، كلية الآداب، قسم اللغة العربية جامعة صلاح  -ينظر: ابن آدم وجهوده النحو

  (.9الدين)ص: 
والِإمامُ: ، [ َأْي قَاِصدِينَ 2أي يقصد، يقال: يؤمُّ البيَت َأي يَقِصده ومنه قوله تعالى }وَلَا آمِّينَ الْبَيَْت اْلحَرَامَ{ ]المائدة:  يؤم:(46)

يق إماما لأنه يؤم ويتبع. ينظر: طلبة الطلبة في الاصطلاحات  يق لهم يمرون عليها في أسفارهم فجعل الطر يُق، يقال: في طر الطر
  (.26/ 12( لسان العرب )36الفقهية )ص: 

 ( .1/26ينظر : التفتازاني ، شرح المقاصد . )(47)
مالك غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو . من بني تغلب . البيت ضمن قصيدة تنسب إلى الأخطل، وهو أبو  (48)

اتصل بهم ؛ ، في شعره إبداع . اشتهر في عهد بني أمية بالشام، حسن الديباجة، مصقول الألفاظ، هـــ( . شاعر19ولد سنة )
، أهل عصرهم : جريروهجا خصومهم . وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشعر ، فكان شاعرهم ، وأكثر من مدح ملوكهم

فتناقل الرواة شعره . توفي ، والأخطل . نشأ على النصرانية في أطراف الحيرة بالعراق . تهاجى مع جرير والفرزدق، والفرزدق
 1( . و: إيليا الحاوي ، الأخطل في سيرته ونفسيته وشعره . )ص: 2/123هــــ( . ينظر : الزركلي ، الأعلام . )93سنة )

 ومابعدها(.
( . وينظر 263البيت موجود في ديوان الأخطل ، ينظر : شعر الأخطل . تحقيق : الدكتور فخر الدين قباوة . )ص: وهذا

 وأول القصيدة:  ( .164الإنصاف . )ص:، ( . و: الباقلانی1/121أيضا : الجاحظ ، البيان والتبيين . )
 لا يعجبنك من خطيب خطيبة ... حتى يكون مع الكلام أصيلا

 لفي الفؤاد وإنما ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا إن الكلام
 وتمام القصيدة:

 يصاب الفتى من عثرة بلسانه ... وليس يصاب المرء من عثرة الرّجل
 فعثرته في القول تذهب رأسه ... وعثرته بالرّجل تبرأ على مهل

 احفظ لسانك أيها الإنسان ... لا يلدغنك أنه ثعبان
 لسانه ... كانت تهاب لقاءه الشجعانكم في المقابر من قتيل 

 الصمت زين والسكوت سلامة ... فإذا نطقت فلا تكن مكثارا  
 فإذا ندمت على سكوتك مرة ... فلتندمن على الكلام مرارا

 إن القليل من الكلام بأهله ... حسٌن وإن كثيره ممقوت
 ما زل ذو صمت وما من مكثر ... ألا يزّل ما يعاب صموت

 اطق من فضة ... فالصمت درّ زانه الياقوتإن كان ينطق ن
 احفظ لسانك واستعذ من شره ... إن اللسان هو العدو الكاشح
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 وزن الكلام إذا نطقت بمجلٍس ... فإذا استوى هناك حلمك راجح
 والصمت من سعد السعود بمطلع ... تحيا به والنطق سعدٌ رابح

 ن زلة القدممأو  عود لسانك قول الخير تنج به ... في زلّة اللفظ
 واحذر لسانك من خل تنادمه ... إن النديم لمشتق من الندم 

/ 2ه (، )1362تأليف: أحمد بن إبراهيم بن مصطفى الهاشمي )المتوفى: ، ينظر: جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب
 (، اشرفت على تحقيقه وتصحيحه: لجنة من الجامعيين، مؤسسة المعارف، بيروت.484

يا الأنصاري الشعراء الذين يحتج بأشعارهم في اللغة والذين لا يحتج بهم إلى أربع فرق : وقد قسم  الشيخ زكر
 جاهليون . كزهير ، وامرؤ القيس . -1
 مخضرمون ؛ أدركوا الجاهلية والإسلام . كحسان بن ثابت ، ولبيد . -2
 إسلاميون وجدوا في صدر الإسلام . كالفرزدق ، والأخطل . -3
 ون محدثون . كالبحتري ، وأبي تمام .مولود -4

يا : الثلاثة الأول يستدل بأشعارهم ، دون الرابعة .  ثم قال الشيخ زكر
 (.322و321ينظر : الأنصاري ، فتح الإله الماجد . )ص:

الفؤاد أي: إن هذا بيت عربي، والقرآن نزل بلغة العرب، وأثبت الشاعر العربي أن الكلام إنما يكون في وجه الاستدلال: (49)
في النفس، وأما ما يكون في اللسان الحروف والكلمات، واللفظ فهذا دليل على الكلام الذي في النفس فدل على أن كلام 
ّ ه معنى قائم بنفسه لا بحرف ولا صوت إن الكلام لفي الفؤاد. وأما اللسان فهو دليل على ما في الفؤاد، والقرآن نزل بلغة  الل

ثبت أن الكلام إنما يكون في النفس، أما الألفاظ والحروف والأصوات فهي دليل عليه، فدل هذا العرب وهذا شاعر عربي أ
ّ ه معنى قائم بنفسه ليس بحرف ولا صوت.  على أن كلام الل

إن كان يقصد بهذا الإجماع إجماع أهل السنة فهو صحيح ، وإن كان يقصد به إجماع جميع فرق المسلمين على أن كلامه (50)
ّ ه تعالى منتظم تعالى غير م  خلوق فهو غير صحيح . فقد ذهب المعتزلة إلى أن كلامه تعالى محدث ومخلوق ، وقالوا : إن كلام الل

ّ ه تعالى يخلقها في الأجسام، من الحروف والأصوات الحادثة فهي غير قائمة بذاته تعالى . وليس الكلام قديما ؛ لأنه ، وأن الل
ّ ه تعالى ، بل هو فع أو  ل من أفعاله . ومعنى كونه تعالى متكلما : أنه خلق الكلام في اللوح المحفوظ ،ليس صفة من صفات الل

يل ، ( . و: المختصر في أصول الدين 228الشجرة . ينظر : القاضي عبد الجبار ، شرح الأصول الخمسة . )ص:أو  النبي ،أو  جبر
زي ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين . ( . و: الرا19( . و: البغدادي ، الفرق بين الفرق . )ص:222إلى223. )ص:

 ( .33)ص:
، الفقيه الشافعي الأصولي، فخر الدين الرازي، أبو عبدالله، : هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسين التيمي البكريالرازي (51)

، والمحصول في الفقه، يح الغيبأما تصانيفه فكثيرة منها : مفات، الأديب الشاعر الحكيم الفيلسوف الفل كي، المتكلم النظار المفسر
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(، طبقات الشافعية 222 –4/248ه (. ينظر: وفيات الأعيان : لابن خلكان : )636ه (، وتوفي سنة )244ولد سنة )
ه (، المحقق: د. محمود محمد الطناحي د. عبد الفتاح محمد 111ال كبرى: لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت: 

يع، ط:الحلو، دار هجر   وما بعده(. 8/81ه : )1413، 2للطباعة والنشر والتوز
 (.222و1/241ينظر : الرازي ، الأربعين في أصول الدين . )(52)
 ( .(1/222ينظر : المصدر السابق )(53)
ول كن بعد بحث كثير تبين لنا ، بحثنا كثيرا عن هذا العنوان الذي ذكره المصنف )كشف المراد ومنهج الرشاد( مجتمعة (54)

أنه لا يوجد كتاب بهذا العنوان، واستقر رأيينا على أنهما كتابان مختلفان، وقد وجدنا تفصيل هذه المسألة في كتاب كشف 
ه (، شرحه العلامة الحلّي الشيعي)ت: 612المراد في شرح تجريد الإعتقاد: لنصير الدين محمد بن حسن الطوسي )ت: 

( ولسنا جازمين بأن المصنف يشير إلى  268-261و 262-262ان : )ص: ه (، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت لبن136
ّ ه أعلم.  هذين الكتابين، والل

إن كان هكذا فنظن أنه يقصد به كتاب: منهج ، ونظن أن الم كتوب هو )منهج(، هذه الكلمة غير واضحة في المخطوط (55)
ّ ه بن  و مرتب على: اثني عشر بابا،وه، الرشاد وهو كتاب فارسي، مختصر في الإعتقاد والعبادات والتواريخ ألفه المولى: شكر الل

/ 2، أربع وستين وثمانمائة. ينظر: كشف الظنون عن أسامي ال كتب والفنون )864للسلطان: محمد الفاتح. المتوفى: سنة  أحمد،
1881.)  

  الم كتوب في المخطوطة ]مستقل[ وهو خطأ والصواب كما أثبتناه، إذ العبيد جمع. (56)
ّ ه بن يوسف الفقيه الشافعي، ضياء الدين، أحد الأئمة   الحرمين: إمام(57) هو أبو المعالي الجويني عبد الملك بن أبي محمد عبد الل

ونقلها ، فلما توفي والده أتى على جميع مصنفاته، واشتغل به مدته، ه (، وتفقه على والده في صباه419الأعلام، ولد سنة )
ولم يرض بتقليد والده من كل وجه حتى أخذ في تحقيق ، سائل بعضها على بعضوخرج الم، ظهرا  لبطن، وتصرف فيها

ه ( ودفن بداره. ينظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لعبد الحي بن أحمد 418المذهب، وتوفي في ربيع الآخر سنة )
خرج أحاديثه: عبد القادر  ه (، حققه: محمود الأرناؤوط،1389بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، أبو الفلاح )ت: 

وما بعده(، سير أعلام النبلاء: 2/338م ) 1986 -ه   1436، سنة: 1بيروت، ط: –الأرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 
ّ ه محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )ت :  ه (، المحقق : مجموعة من المحققين بإشراف 148لشمس الدين أبو عبد الل

 (.18/468م، )  1982ه  /  1432 ، سنة:3اؤوط، مؤسسة الرسالة، ط:الشيخ شعيب الأرن
(، تحقيق: د. محمد 181ه (، )ص:418الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد: لإمام الحرمين الجويني )ت: (58)

 -ه 1369سنة:  مطبعة السعادة بمصر، الطبعة الأولى،، مصر -يوسف موسى، علي عبد المنعم عبد الحميد، مكتبة الخانجي
 م.1923

 



 د. عرفان رشيد حسين محمد إبراهيم ــ د. محمد أحمد بابكرــــــــ  ابن آدممحمد أسئلة أجاب عنها 
 

 

 121ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

                                                                                                                                               

نقل المصنف كلام الجويني بتصرف، ونص كلامه: " اتفق سلف الأمة، قبل ظهور البدع والأهواء، واضطراب الآراء        
على أن الخالق المبدع رب العالمين، ولا خالق سواه، ولا مخترع إلا هو. فهذا هو مذهب أهل الحق؛ فالحوادث كلها حدثت 

ّ ه تعالى ول     ا فرق بين ما تعلقت قدرة العباد به وبين ما تفرد الرب بالاقتدار عليه".بقدرة الل
هو الإمام حجة الإسلام أبو حامد زين الدين محمد بن محمد بن محمد الطوسي الفقيه الشافعي، فيلسوف متصوف،  الغزالي:(59)

س إمام الحرمين الجويني، وجّد في اشتغل في مبدأ أمره بطوس على أحمد الرازكاني، ثم قدم نيسابور واختلف إلى درو
الاشتغال حتى تخرج في مدة قريبة، فخرج من نيسابور إلى العسكر ولقي الوزير نظام الملك فأكرمه وفوض إليه تدريس مدرسة 

يق الزهد، له نحو مائتي مصنف، منها: "الوسيط"، و"البسيط"،  )النظامية( ببغداد، ثم ترك جميع ماكان عليه وسلك طر
ه (. ينظر: وفيات 232ه ( وتوفى بها سنة )423"، و"المستصفى"، والمنخول، و"إحياء علوم الدين"، ولد بطوس سنة )و"الوجيز

 (.6/191(، وطبقات الشافعية ال كبرى، السبكي )4/216الأعيان، ابن خلكان )
. وهذا النص غير موجود  (161و3/166نسب السعد التفتازاني أيضا هذا النص إلى الإمام الغزالي في )شرح المقاصد ) (60)

حرفيا في ال كتب العقائدية المنسوبة إلى الغزالي التي وصلت إلينا في هذا العصر ، ل كن ذكر الغزالي في كتابه )الاقتصاد في 
يلا عن القضاء والقدر ومذاهب الناس في هذه المسألة ، وتقرير مذهب أهل السنة ، 63إلى21الاعتقاد ص ( كلاما طو

اعتمدوا على هذا الكتاب )الاقتصاد في  -ممن نسبوا هذا النص إلى الغزالي-يمكن أن التفتازاني ومن تبعه ومسألة ال كسب . و 
الاعتقاد( ونقلوا منه هذا الكلام ملخصا . ومما يؤيد ذلك أن التفتازاني نقل عبارة الغزالي بهذا الشكل : )وملخص الكلام ما 

أنه لما بطل الجبر المحض بالضرورة ، وكون العبد خالقا لأفعاله بالدليل ، وجب أشار إليه الإمام حجة الإسلام الغزالي : وهو 
الاقتصاد في الاعتقاد ، وهو أنها مقدورة ...الخ( ، ولم يضع التفتازاني كلمة )انتهى( في ختام نقله هذا النص عن الغزالي ، 

 مما يعني أنه تصرف فيه ، وأخذ ملخصا من كلام الغزالي .
ذا القول للغزالي بهذه العبارة حتى الآن، ووجدنا العبارة أيضا في كتاب : الشيخ خالد النقشبندي مجددا)ص: ولم نقف على ه

41 .) 
ّ ه، الشيخ محيي الدين أبو بكر الطائي الحاتمي الأندلسي، والمعروف بابن  ابن عربي:(61) محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الل

( بمرسية من الأندلس، ووفاته في 3غيره، وكان مولده في سنة ستين وخمسمائة )عربي، صاحب التصنيفات في التصوف و
كان ظاهري المذهب في العبارات، باطني النظر في و  الثامن والعشرين من ربيع الآخر سنة ثمان وثلاثين وستمائة، وسكن الروم،

يلات الموصلية " " التدبيراتو ومن تصانيفه " الفتوحات الم كية " عشرون مجلدا ،، الاعتقادات، " فصوص و الإلهية والتنز
 (.431-436/ 3فوات الوفيات ) الحكم " وغيرها . ينظر:

 ( .1/81ابن عربي ، الفتوحات الم كية . )(62)
( . و: أبو زهرة ، 14إلى1/12( . و: الشهرستاني ، الملل والنحل . )128ينظر : البغدادي ، الفرق بين الفرق . )ص:(63)

 ( .113لامية . )ص:تأريخ المذاهب الإس
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( . والمختصر في أصول الدين . 118و111( . و: شرح الأصول الخمسة . )ص:8/3ينظر : القاضي عبد الجبار ، المغني . )(64)

( . و: الرازي ، 39و1/38، الملل والنحل . ) ( . و: الشهرستاني19( . و: البغدادي ، الفرق بين الفرق . )ص:238)ص:
 ( .24( . والإسفرايني ، التبصير في الدين . )ص:33المشركين . )ص:اعتقادات فرق المسلمين و

ية . )ص: (65) ( . و: التفتازاني ، شرح 193( . و: الباقلاني ، الإنصاف . )ص:121ينظر : الطحاوي ، العقيدة الطحاو
 8/466تاوى . )( . و: ابن تيمية ، مجموع الف8/164( . و: الجرجاني ، شرح المواقف . )422العقائدالنسفية . )ص:

( . و: البوطي ، كبرى اليقينيات ال كونية . 83( . و: ابن رجب ، جامع العلوم والحكم . )ص:383و14/382و
 (.162)ص:

 ( .313و339ينظر : البيضاوي ، طوالع الأنوار . )ص:(66)
رزين العقيلي لقيط بن  ( ، مسند المدنيين ، حديث أبي16188هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ، رقم الحديث )(67)

ّ ه تعالى عنه . )  ( .26/138عامر بن المنتفق رضي الل
 ( .2/288( ، كتاب تفسير القرآن ، باب سورة هود . )3139ورواه الترمذي في سننه ، رقم الحديث )

 ( .126و1/122( ، كتاب أبواب السنة ، باب فيما أنكرت الجهمية . )182ورواه ابن ماجه في سننه ، رقم الحديث )
 وكل الروايات جاءت بلفظ )عماء( وليس )غماء( . وقد يكون تبديل هذه الكلمة حدث بالخطأ من الناسخ .

وهذا الحديث حسنه الترمذي والذهبي ، وضعفه من المعاصرين حسن السقاف وشعيب الأرنؤوط والألباني . )ينظر : سنن 
( . و: تعليقات 128و121علو ، مع تعليقات حسن السقاف ، )( . و: الذهبي ، ال2/288الترمذي مع تعليقات الألباني ، )

 ( .( .26/138شعيب الأرنؤوط على مسند أحمد بن حنبل ، )
 ( .2/288قال الترمذي : )قال أحمد بن منيع قال يزيد بن هارون : العماء أي ليس معه شيء( . سنن الترمذي . )

في هذه اللفظة حماد بن سلمة من حيث )في غمام( إنما هو )في  وقال الحافظ ابن حبان في صحيحه عقب روايته له : )وهم
ومن لم يعرف له زمان ولا مكان ، عماء( ، يريد به أن الخلق لا يعرفون خالقهم من حيث هم ؛ إذ كان ولا زمان ولا مكان

ّ ه كان ف إذ هذا الوصف شبيه ، ي عماءولا شئ معه لأنه خالقها كان معرفة الخلق إياه كأنه كان في عماء عن علم الخلق لا أن الل
 ( .( .14/13بأوصاف المخلوقين( . )صحيح ابن حبان . )

وليس لوكيع راو غير يعلى . والعماء ، وقال الحافظ ابن الجوزي : )هذا حديث تفرد به يعلى بن عطاء عن وكيع بن عدس
 السحاب.

ّ ه تعالى ، فالمعنى : كان فوق السحاب بالتدبير والقهر، فوق وفي معنى، اعلم أن الفوق والتحت يرجعان إلى السحاب لا إلى الل
ّ ه تعالى كان ، والسحاب من جملة خلقه، سألوا عنها، ولما كان القوم يأنسون بالمخلومات ولو سئل عما قبل السحاب لأخبر أن الل

ّ ه ، ولا شئ معه ّ ه ولا شئ معه" .( . )اب ملسو هيلع هللا ىلصكذلك روي عن عمران بن حصين عن رسول الل ن الجوزي ، أنه قال : "كان الل
  ( .( .191-189دفع شبه التشبيه . )ص:
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( ، مسند الم كثرين من الصحابة ، مسند أبي هريرة ، بلفظ : 8396رواه الأمام أحمد في مسنده ، رقم الحديث )(68)

قَِت الْيَهُودُ عَلَى ِإحْدَى َّّ تِي عَلَى ثَلَاأو  )تَفَر ُق ُأمَّّ َّّ  ( .14/124ٍث وََسبْعِينَ فِرْقَة ( . )اثْنَتَيْنِ وََسبْعِينَ فِرْقَة ، وَتَفَر
( ، كتاب أبواب الإيمان ، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ، بلفظ : )عَْن 2643ورواه الترمذي في سننه ، رقم الحديث )

 َ َيْرَة هِ ، َأبِي هُر َّّ قَِت اليَهُودُ عَلَى ِإحْدَى وََسبْعِينَ  ملسو هيلع هللا ىلصَأّنَّ رَُسوَل الل َّّ َ أو  قَاَل: تَفَر َصارَى مِثَْل ذَلَِك، وَتَْفتَرُِق اثْنَت َّّ يْنِ وََسبْعِينَ فِرْقَة ، وَالن
َيْرَةَ حَدِيٌث َحسٌَن َصحِيٌح() تِي عَلَى ثَلَاٍث وََسبْعِينَ فِرْقَة ( قال الترمذي : )حَدِيُث َأبِي هُر  ( .2/22ُأمَّّ

قَْت الْيَهُودُ عَلَى ِإحْدَى ( ، كتاب أبواب الفتن ، باب افتراق الأ3991ورواه ابن ماجة ، رقم الحديث ) َّّ مم ، بلفظ : )تَفَر
تِي عَلَى ثَلَاٍث وََسبْعِينَ فِرْقَة ( )  ( .2/128وََسبْعِينَ فِرْقَة ، وَتَْفتَرُِق ُأمَّّ

أو  ِإحْدَى( ، كتاب العلم ، فصل في توقير العالم ، بلفظ )افْتَرَقَِت الْيَهُودُ عَلَى 441ورواه الحاكم في المستدرك ، رقم الحديث )
َصارَى عَلَى ِإحْدَى َّّ تِي عَلَى ثَلَاٍث وََسبْعِينَ فِرْقَة ( . قال أو  اثْنَتَيْنِ وََسبْعِينَ فِرْقَة ، وَافْتَرَقَِت الن اثْنَتَيْنِ وََسبْعِينَ فِرْقَة ، وَتَْفتَرُِق ُأمَّّ

 َ  ( .1/211اهُ، وَلَهُ َشوَاهِدُ( . ووافقه الذهبي عليه . )الحاكم : )هَذَا حَدِيٌث َصحِيٌح عَلَى شَرِْط مُْسلٍِم، وَلَْم ُيخَرِّج
يادة ، قال الشوكاني : )قال ابن  وأكثر الروايات جاءت بدون )كلهم في النار إلا واحدة( ، وبعض الروايات ذكرت هذه الز

رق عديدة قد ذكرناها كثير في تفسيره بعد ذكره لهذا الحديث ما لفظه : وحديث افتراق الأمم إلى بضع وسبعين مروي من ط
يادة كونها في النار ِإلا واحدة، في موضع آخر بل قال ابن حزم : إنها ، فقد ضعفها جماعة من المحدثين، انتهى. قلت : أما ز

 ( .( .2/68موضوعة .( . )الشوكاني ، فتح القدير . )
كثير ، حيث ذهب بعض الباحثين إلى  هذا من ناحية إسناده ، أما من ناحية المتن فقد أثير حول متن هذا الحديث كلام

 بطلان هذا الحديث بدليل :
ّ ه تعالى يقول عن هذه الأمة المحمدية في كتابه العزيز :  -1 يقول أيضا113]آل عمران:  ٱُّٱ من ىن ين جه مهَّأن الل ٱُّٱ يي ٰذ  [ و

وأما هذا ، أفضلها وأعدلهاوأنها أوسطها ؛ أي : ، [ ، فهذه الآيات تقرر أن هذه الأمة هي خير الأمم143]البقرة:  ٰر ٰى َّ
فاليهود افترقوا على إحدى وسبعين فرقة ثم جاء النصارى ، الحديث فيقرر أن هذه الأمة شر الأمم وأكثرها فتنة وفسادا وافتراقا

ثم جاءت هذه الأمة فكانت أسوأ وأسوأ حيث افترقت على ، فكانوا شرا  من ذلك وأسوأ حيث افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة
 فمعنى الحديث باطل بصريح القرآن ال كريم الذي يقرر أن هذه الأمة خير الأمم وأفضلها .، ث وسبعين فرقةثلا

َّّف في الفِرَق كتب أسماء فِرَق يغاير في  -2 يؤكد بطلان هذا الحديث من حيث متنه ومعناه أيضا أن كل من صن و
 حيث أن حصرهم لها غير صحيح ولا واقعي .ولا زالت تحدث في كل عصر فِرَق جديدة ب، كتابه لما كتبه الآخر

يادته )كلهم في النار إلا واحدة( مخالف للأحاديث ال كثيرة المتواترة في معناها التي  -3 أّنَّ هذا الحديث خاصة بز
ّ ه وجبت له الجنة ولو بعد عذاب ّ ه وأن محمدا رسول الل ومن تلك الأحاديث ما رواه ، تنص على أن من شهد أن لا إله إلا الل

ّ ه( ولفظ مسلم : )لا يشهد أحد أن لا إله إلا  ّ ه يبتغي بذلك وجه الل م على النار من قال لا إله إلا الل ّ ه قد حرَّّ البخاري : )إّنَّ الل
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ّ ه فيدخل النار ّ ه وأني رسول الل تطعمه( . والفرق المختلفة قليل منها يكفر ببدعته ، وأما أكثرها كالمعتزلة وغيرهم فإنهم لا أو  الل
 ى يستحقوا دخول النار .يكفرون ؛ حت

ّ ه ، وخلقه أفعال العباد ، وجواز  يا الأنصاري : ولا نكفر أحدا من أهل القبلة ببدعته ، كمنكري صفات الل قال الشيخ زكر
رؤيته يوم القيامة . أما من خرج ببدعته عن أهل القبلة ، كمنكري حدوث العالم ، والبعث ، والحشر للأجسام ، والعلم 

به ضرورة . )الأنصاري ، غاية الوصول .  ملسو هيلع هللا ىلصنزاع في كفرهم ؛ لإنكارهم بعض ما علم مجيء الرسول  بالجزئيات ، فلا
 ( .(128)ص:

بغيره من البدع ، شرط أن لا يكفّر به . ولم يزل السلف أو  وقال أيضا : وتصح الصلاة خلف مبتدع يقول بخلق القرآن ،
كام المسلمين عليهم . ويستثنى من ذلك تكفير منكري العلم بالجزئيات ، والخلف على الصلاة خلف المعتزلة وغيرهم ، وإجراء أح

 ( .(1/219وتكفير مَن يصرّح بالتجسيم .)الأنصاري ، أسنى المطالب . )
ية . )ص:  ( .632-629)ينظر : حسن السقاف ، شرح العقيدة الطحاو
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 .اإلسالمي الخطاب لتحليل السوسيواتصالي البراديغم
 (سوسيواتصالية دراسة)

 
 القادر عبد النوعي.أ

 األغواط جامعة
 

 :ملخص

الاتصال ظاهرة كونية تتمثلها كل الموجودات في ال كون بما فيها الإنسان، وبالنظر لجملة 
بانية الفريدة التي يتميز بها الإنسان دونا عن غيره من الموجودات فإن اتصاله  الخصائص الر
كذلك ينطبع بخصائصه المميزة تبعا لذلك، وضمن تشكيلة أساليب الاتصال الإنسانية المختلفة 

الخطابة الدينية كفرع اتصالي هام وحساس لها خصائصها ومميزاتها الجديرة بالدراسة تبرز 
ية الدينية من جهة  والتمحيص، وفي هذا البحث المقتضب نعرض ظاهرة الخطابة وفق الرؤ

ية السوسيواتصالية من جهة ثانية كنوع من المقاربة والمقارنة.   والرؤ
Résumé: 
 Communication est un phénomène planétaire tous les biens dans l'univers de 

l'homme, compte tenu des caractéristiques notamment Seigneur unique qui se caractérise 
par l'homme, Mme Donna sur d'autres biens, ses contacts en outre notre part 
caractéristiques en conséquence, un large éventail moyens de communication dans le 
cadre humanitaire mis en lumière divers rhétorique religieuses une communication 
importante sensible des attributs caractéristiques qui méritent d'être étudiée examen, et 
nous offrons un phénomène recherche concis rhétorique conformément aux orientations 
religieuses d'une part et d'une vision d'autre part, vue sous l'angle de démarche 
Comparables 
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 مقدمة: 

يعد الاتصال الإنساني ظاهرة اجتماعية حتمية الوجود، مكتملة الأركان والم كونات ثم إنها 
ومؤثرة كالإطار المؤسسي الذي تتم فيه العملية تخضع وبشكل قسري لعدة عوامل محيطة 

الاتصالية، والاتصال يتعدد في نماذجه الارتباطية ومضامينه فنجد منه الرسمي وغير الرسمي، 
والأفقي والعمودي، والخطي والشبكي، والنقطي والمجالي، والمباشر وغير المباشر.. كما أنه يتلبس 

بما و  خطاب، هذا الأخيرأو  مفاوضاتأو  ارأشكالا عدة فقد يأتي الاتصال في شكل حو
يه من مواضيع مختلفة ومتشابكة يلعب دورا فعالا ومعتبرا في البيئة الاجتماعية والفضاء  يحو

 الثقافي، وهو في الوقت ذاته يعتبر وبشكل واضح من أهم إفرازات الواقع الإنتاجية.
هو إلا نتاج التفاعل بين  إن نمط الخطاب   الديني منه بالخصوص   والموجه للجمهور ما

أو  فاعلين في المجال الديني وجمهور متعدد النمط، وذلك في ظل عوامل محيطية مما يؤثر بشكل
يضع قدرة الخطيب وكفاءته على توجيه  بآخر على قوة تأثير المنتج الخطابي وزخم نفوذه، و

هذه الحالة مطالب الجمهور والتحكم فيه وتوجيه ميولاته في المحك، وبالتالي فالخطيب في 
باستخدام مختلف الأساليب الإقناعية بل والأكثر حداثة للوصول إلى إحداث تغيير ولو نسبي 
في الحياة الاجتماعية خصوصا في ظل نظم وقيم تتعرض وبشكل يومي لغزو إيديولوجي إغراقي 

لعصر معزز بمختلف الوسائل في المجتمع "فالخطيب الذي لا يصيغ خطابه ليتناسب مع روح ا
السائدة والمتميزة بالسرعة، لن يكون موضع ترحيب، وفي بعض الأحيان يثير كراهية 

 .(1)الآخرين"
 أوال: ماهية الخطابة:

 الخطابة هي "فن مشافهة الجمهور للتأثير عليهم واستمالتهم. ـ مفاهيم أولية:1
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أي أن الخطابة علم ذو قواعد وأصول وأساليب وضوابط لابد من تعلمها ثم التمرس  الفن:
عليها، يؤازر ذلك المقدرة النفسية والموهبة الإلهية، وعلى هذا فالخطابة ترتكز على أمرين أساسين 

 هما العلم والموهبة.
ا الارتجال مع دلالة على أنها توجه إلى المستمعين من غير واسطة، إذ الأصل فيه المشافهة:

 سبق الاستعداد.
إشارة إلى أن الإقناع من أجلى خصائص الخطابة، وهذا يستلزم أن يكون  التأثير والاستمالة:

الخطيب على علم بأساليب الاستمالة وكيفية توجيه عواطف الناس وعقولهم ومشاعرهم إلى 
لال نظرة كلانية ، ويرى البعض أن الخطاب الديني من خ(2)المراد، وهي من أسس الخطابة"

يع كالقرآن والسنة وما يتعلق  وشمولية على أساس أنه عملية وساطة معقدة بين مصادر التشر
بهما وبين الجمهور، فالخطابة الدينية وفق هذا المنهج توضيح الإسلام للجمهور وما فيه من مادة 

رح تاريخ الإسلام معرفية حياتية، والخطابة كذلك بناء على ذات المنهج تأخذ بعين الاعتبار ش
ية العطرة من خلال إفرازات تاريخ الخلافة أو  واستخراج المستفاد منه سواء من السيرة النبو

 وكذا معطيات التاريخ الإسلامي الحديث والمعاصر.

 ـ الخطابة بين الفوائد االجتماعية والشخصية:6
 ـ الفوائد االجتماعية للخطابة:2-1

  بالنفع على المستمعينالحث على الأعمال التي تعود. 
 المجتمع.أو  التنفير من الأعمال السيئة على الفرد 
 .إثارة حماس الناس تجاه قضية معينة 
 .إقناع المستمعين بمسألة مهمة 
  .التعليم والتثقيف 
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 ـ الفوائد الشخصية للخطابة:2-2

 .فرصة للاتصال المباشر مع الناس 
  النفوذ(.مجال لبناء العلاقات )ولا سيما أصحاب 
 .إتقان مهارة جديدة تحتاج إليها معظم المهن 
  يادة فرص النجاح في الحياة  .(3)ز

 ثانيا: البراديغم الديني للخطابة: 

المرسل الذي يقصد به أو  المزدوجأو  الخطبة كما يعرفها البعض هي: "الكلام المنثور المسجوع
التأثير والإقناع، وهي من الخطابة، وهذه عبارة عن صفة يقتدر بها التصرف من فنون القول 
لمحاولة التأثير في نفوس السامعين، وحملهم على ما يراد منهم بترغيبهم، وهي فن مخاطبة الجماهير 

يقة إلقائية تشتمل على الإقناع والاستمالة"  أو  نوع من الاتصال اللفظي ، إذا فالخطابة(4)بطر
 الموجه إلى جمهرة من الناس، والهدف منها التأثير في الجمهور وإقناعه.أو  اللغوي الجمعي،

 

   ـ مصادر بناء الخطاب الديني اإلسالمي:0

 القرآن ال كريم، السنة المطهرة، الإجماع، والقياس. ـ مصادر التشريع اإلسالمي:1-1
"وهي لغة الإسلام ووعاء أفكاره ومعارفه، وهي جزء جوهري في إعجاز  ـ اللغة العربية:1-2

ّ ه تعالى:   رث يتُّٱالقران، والقرآن لا يكون قرآنا إلا بها، ونحن متعبدون بلفظه، قال الل

ّ ه سبحانه  ٧الزخرف:  َّىثيث نث  مث زث ، ولا يمكن الاجتهاد إلا بها.. فالل
ة العربية من مزايا وخصائص تمتاز بها عن وتعالى اختار اللغة العربية وعاء للدين لما في اللغ

 .(5)اللغات الأخرى"
"الخطاب الإسلامي يتميز عن غيره من ـ أهم خصائص الخطاب الديني اإلسالمي: 1-3

 الخطابات الدينية والمبدئية، وأهم خصائصه هي: 
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ية جمعاء بقطع النظر عن أعراقهم  وأجناسهم   أنه خطاب عالمي، بمعنى انه جاء يخاطب البشر
)يا أيها الناس(، فالإسلام  وألوانهم واختلاف ألسنتهم، لذا خاطبهم القرآن ب )يابني آدم( و

 َّجت ... هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىيُّكافة، قال تعالى:  دين عالمي، جاء للناس
 .(6)٥٢٣الأنبياء:  َّ مل  يك ىك مك لك اك ُّٱوقال تعالى:  ١٢سبأ: 

الأخرى، فهو شامل لجميع مناحي الحياة    أنه خطاب شمولي، وهو بذلك يختلف عن الديانات
المتصلة في تنظيم علاقة الإنسان بخالقه وبنفسه وغيره وفيه الخطاب العقائدي، مثل قوله تعال: 

قُونَ﴾ )البقرة: َّّ كُْم تَت َّّذِيَن مِن قَبْلِ كُْم لَعَلّ َّ َّّذِي خَلَقَكُْم وَال كُمُ ال َّّ ْ رَب اُس اْعبُدُوا َّّ هَا الن (، 21﴿يَا َأّيُ
ّ ه تعالى: وفيه  حص مس خس حس جس  مخ جخ مح جح ُّٱ الخطاب السياسي، قال الل

ّ ه  ٦١المائدة:  َّمل... معجع مظ حط مض خض  حض جض مص خص وفيه الخطاب الاقتصادي، قال الل
... ويشتمل على الخطاب  ١٣١البقرة:  َّنت... ٰرٰذ يي ىي مي خي...ُّتعالى: 

 يي ىي مي خي حي جي ُّٱالاجتماعي الذي يعالج مشاكل الأسرة والمجتمع، قال تعالى: 

ّ ه تعالى: ٧٧النور:  َّمم...  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ   لك اك يق ىق يفىف يث ىث ُّٱ، وقال الل

 .(7)٧١الإسراء:  َّ ىك مك
  وهو خطاب نهضوي، أي انه جاء لينهض بالإنسان النهضة الصحيحة ويميزه عن غيره من 

 .(8)المخلوقات... وخطاب الإسلام يحقق النهضة للفرد والمجتمع والدولة
  أنه خطاب مؤثر، لأنه يخاطب عقل الإنسان وفطرته السليمة، ويحرك مشاعر الإنسان 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱوعواطفه في نفس اللحظة التي يستثير فيها عقله... قال تعالى: 

.. فالخطاب  ١الأنفال:  َّ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى
يا، ومن المهزوم منتصرا، وهذا لغز  الإسلامي يمدهم بالطاقة الروحية التي تجعل من الضعيف قو
انتصار المسلمين مع قلة عددهم وضعف إمكانياتهم على عدوهم رغم كثرة أعدادهم وقوة 

 ملسو هيلع هللا ىلصعدتهم. لذلك يجب على الخطباء أن يقربوا أفكار الإسلام ومفاهيمه للناس كما فعل الرسول 



 القادر عبد النوعي.أ   (سوسيواتصالية دراسة.)اإلسالمي الخطاب لتحليل السوسيواتصالي البراديغم
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

بأن جعل الأفكار الإسلامية محركة لسلوك الناس، وليس مجرد معلومات يتلقاها دون أن 
تتحول إلى مفاهيم مسيرة للسلوك، وأنها أفكار تعالج الواقع، يتلقاها المسلم ليغير بها الواقع، وليس 

 . (9)مجرد مواعظ وإرشادات فقط
مقصود بالخطاب الثابت هو   وهو خطاب ثابت لا يتغير بتغير الأمكنة والأزمنة، وال

الأحكام الشرعية، فإذا عالج الحكم الشرعي قضية ما تبقى القضية تأخذ نفس الحكم، فذا كان 
هناك واقع جديد فأنه يحتاج إلى حكم أخر، أما الأساليب والوسائل فإنها تتغير وتتبدل، وقد 

يستجد شيء إلا وأعطاه أعطي لكل مسألة حكما  خاصا  بها، وفيه من السعة والشمول، بحيث لا 
 . (10)حكما  من الشرع

  أنه خطاب وحدوي، يقوم على صهر الناس من خلال المفاهيم في بوتقة العقيدة الإسلامية 
ليكونوا أمة واحدة تربطهم عقيدة الإسلام، وهو لا يقبل الارتباط بغير العقيدة الإسلامية، 
واعتبر الروابط الأخرى من أمر الجاهلية، وأنها لا تصلح لأن تربط بني الإنسان ببعضهم، لأنها 

ّ ه تعالى: رو   مت خت حت جت هب مب خب ُّٱابط منحطة لا تليق بالإنسان... وقال الل

، فرابطة العقيدة لا تتقطع باختلاف النسب، ورابطة النسب تتقطع  ١١المؤمنون:  َّهتمث
 .(11)باختلاف العقيدة

يادة مستوى التأثير رغم أننا نقر في واقع الحال    خطاب يستخدم وسائل الإعلام الحديثة لز
الصعبة التي على عاتق وسائل الإعلام عموما والإسلامي تحديدا لإقناع الجمهور ذلك أّن: بالمهمة 

"الاعتقاد بأن وسائل الإعلام هي أجهزة تأثير هامة هو صحيح على العموم ل كن الطرق التي 
ومن خلال الأرقام نفهم تلك القوة  (12)تمارس بها وسائل الإعلام التأثير معقدة ومشروطة"

ية  الجبارة للصورة والصوت على الجمهور فوسائل الاتصال المسموعة المرئية: "هي الوسائل التأثير
التي تعتمد على حاستي السمع والبصر في التعرض لها، وهي من أكثر الوسائل فاعلية وتأثير ا، إذ 

 % مما يسمع،23و % مما يقرأ،12تقدر بعض الدراسات أن العقل البشري قادر على تذكر 
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، ولعل ال كفاءة في استخدام (13)علومات التي يراها ويسمعها في ذات الوقت"% من الم63و
بأخر نحو الأهداف أو  مثل هذه الوسائط التقنية لا محالة يوجه عقول وعواطف الجمهور بشكل

 الرسالية التي يعنى بها الخطاب الديني. 
 وللتذكير تعد الخطب الإسلامية من خطب المناسبات وتنقسم إلى نوعين:

 ـ أصناف الخطب اإلسالمية: 1-4

 ـ الخطب المنصوص عليها شرعا: 1-4-1

  .)خطبة الجمعة )وهي شرط لصحة الصلاة 
  .)خطبة العيدين )سنة 
  .)خطبة الاستسقاء )سنة مؤكدة 
 .)خطبة ال كسوف والخسوف )سنة عند الّشافعية 
 منصوص عليها: الغير ـ الخطب 1-4-2

 .خطبة ذكرى المولد النبوي 
  .خطبة ذكرى الإسراء والمعراج 
  ية  .(14)خطبة ذكرى الهجرة النبو
 :(15) ـ مخطط تنظيم خطبة دينية )خطبة الجمعة كبراديغم( 1-2

 الخطبة الثانية: الخطبة الأولى:
   الحمد.   البداية بالحمد.

   الصلاة على النبي.   الشهادتان.
   الأمر بالتقوى.   الصلاة على النبي.

   إكمال الموضوع. بالتقوى.  الوصية 
 .  خاتمة ودعاء   مقدمة.
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    الدخول في الموضوع.
    نقاط رئيسية وفرعية.

    ختام.
    جلسة قصيرة.

 
 ثالثا ـ البراديغم السوسيواتصالي للخطابة:

يات  لمعالجة الخطابة الإسلامية في شكلها الاتصالي وجب إخضاع مكوناتها لنماذج ونظر
واستراتيجيات الاتصال بالمطابقة والتحليل والمقاربة والتفسير، ويمكن طرح الخطابة كعملية 

 اتصالية من خلال ثلاثة أشكال متقاربة وهي على التوالي: 
 .الخطابة كعملية اتصال شفهي 
 ية اتصال إلقائي.الخطابة كعمل 
 .الخطابة كعملية اتصال إقناعي 
يمكن فهم الخطابة وتحليلها وتفسيرها من وجهة النظر  ـ الخطابة كعملية اتصال شفهي:1

التي تعتبرها عملية اتصال شفهي بسيطة تدور بين خطيب وجمهور مستمع، ولعل هذا البناء 
يا تخفيضيه أو  الاتصالي يمثل نموذجا تبسيطيا، لعملية اتصالية وإنزالها من الطرح المعقد إلى رؤ

الطرح الأكثر بساطة، وإذا كان الاتصال عموما "هو نشاط إنساني حيوي وأن الحاجة إليه في 
يقة التي تنتقل بها الأفكار أو  هو حسب محمد عوده: "العمليةأو  ،(16)ازدياد مستمر" الطر

فإن الاتصال الشفهي ينبني مفهومه  ،(17)والمعلومات بين الناس داخل نسق اجتماعي معين"
يف السابقة وهو يتكون أساسا من ثلاثة عناصر وهي:  على أساسيات نفس التعار

 الخطيب. أو  المتحدث 
 .)الحديث )الرسالة 
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 الجمهور.أو  المستمع 
ما يسمى بمهارة أو  إلا أن العامل الأساس لنجاح الاتصال الشفهي يكمن في اللغة الصوتية

ث ذاته هو التعبير الشفهي عن الأفكار والمعلومات والمشاعر والحاجات، على الحديث، والحدي
ية لنجاح حديث وبلوغ أهدافه بأكثر كفاءة  أن يراعي المتحدث جملة معايير اتصالية ضرور

 وأكثر دقة.
 ـ مراحل عملية الحديث:1-1

وفي هذه المرحلة يجب على المتحدث أن  ـ مرحلة التحضير )صناعة المنتج االتصالي(:1-1-1
 يجري الخطوات التالية:

 .يقصد به الطرح المنجي الدقيق والمنطقي  تحديد الموضوع وعناصره: و
 .تحديد الهدف: وهو المبتغى الذي يقصده المتحدث من وراء إرسال رسالته 

 لقاء وهما:على أن يأخذ بالحسبان والاعتبار نقطتين هامتين أثناء بناء موضوعه قبل الإ
  الوعي ببيئة الحديث: وهو المجال المكاني والزمني واللوجيستي الذي تحدث فيه عملية

 الاتصال الشفهي.
  يقصد به البيئة الداخلية للجمهور كمستوى الثقافة، واللغة التي يفهم الوعي بالجمهور: و

كارنيجي في هذا المقام "إن ومجموعة أنماط القيم والثقافة الشخصية للمستمعين، ولذلك يقول ديل 
سبب إخفاق ال كثيرين في أن يصبحوا محدثين جيدين هو حديثهم عن الأشياء التي تثير 

 .(18)اهتمامهم فقط وربما يكون هذا مملا للآخرين"
 وتتضمن جوانب عدة منها: ـ مرحلة اإللقاء )إصدار المنتج االتصالي(:1-1-2
 أن تقول. الاستهلالية: بمعنى ماذا تريدأو  المقدمة 
 .الموضوع: بمعنى قل ما تريد أن تقول 
 .خاتمة: بمعنى ماذا كنت تقول بإيجاز 
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ية يجب على المتحدث الاعتناء بها لنجاح عملية الاتصال  على أن هناك شروطا ضرور
 الشفهي وهي:

 .الطرح المنهجي الذي يحترم الوقت وعناصر الموضوع 
 الثقافي، على أن أو  التمظهر العلميأو  ءاستخدام اللغة المناسبة وتجنب مظاهر الاستعلا

تتشبع الرسالة وأسلوب الإلقاء بالإيحائية الذكية والمناسبة "فالخطيب الذي يسهل الاستماع إليه 
هو الذي يرسم صورا تتدفق أمام عينيك، والخطيب الذي يستخدم رموزا غامضة وعامة تخلو 

 . (19)من الألوان يجعل المستمعين يشعرون بالنعاس"
 .استخدام لغة الجسد بشكل مرن وذكي لاجتذاب جمهور المستمعين 
  الإلقاء باستخدام الذاكرة المباشرة أفضل، والابتعاد عن استخدام وسائط مشوشة

 البطاقات.أو  كالأوراق
"إن من مؤهلات كسب ثقة المتلقي التألق في اتقان ـ خصائص المتحدث الناجح: 1-1-3

ت أساسية اثنتان منها متعلقتان بصياغة الرسالة الإعلامية مهارات الاتصال، وهي خمس مهارا
وهما الكتابة والحديث، واثنتان متعلقتان بفك رموز الرسالة وهما القراءة والاستماع، والخامسة 

 ، وبالتالي وجب على المتحدث أن يتحرى:(20)القدرة على التفكير المنظم" 
 .الوضوح والدقة      
 .الحماسة الإلقائية 
 .الاستعانة برواسب الذاكرة    
  ،المهارة في استخدام اللغة الرمزية الغير اللفظية كلغة الجسد، والأمثلة اللغز

 والتساؤلات الغامضة المثيرة. 
( خطوة إرشادية لنجاح العملية 12وقد وضع الدّكتور إبراهيم القعيد خمسة عشر )
تصال )وجه ا لوجه( هو عملية مستمرة الاتصالية وقال في النقطة الخامسة عشر: "تأكد أن الا



 القادر عبد النوعي.أ   (سوسيواتصالية دراسة.)اإلسالمي الخطاب لتحليل السوسيواتصالي البراديغم
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

حيث تشير الدراسات إلى أن إرسال رسالة واحدة علنية وظاهرة يعني أن هناك على الأقل 
 ( رسائل مختلفة ضمنية وهي:36ست )
 .ما تعني قوله 
 .ما تقوله فعلا 
 .ما يسمعه الشخص الآخر 
 .ما يعتقد الآخر أنه يسمعه 
 .ما يقوله الآخر 
  (21)الآخر يقول"ما تعتقد أن الشخص.  

يضرب عنصر أو  اجتماعي أو.. يصيبأو  معرفيأو  تقنيأو  وبالتالي فإن أي خلل نفسي
النسبي أو  المرسل سيؤدي لا محالة إلى إرباك العملية الاتصالية برمتها وبالتالي الفشل الكلي

 للمرسل )الخطيب(. 
على أساس أنها عملية  يمكن فهم الخطابة في أصلها ـ الخطابة كعملية اتصال إلقائي:2

اتصالية إلقائية بحته بكل مكوناتها وأركانها، وإذا كان الاتصال عملية تفاعلية بينية على أساسها 
عفوي بين الإفراد أو  يتم تبادل الرموز المختلفة كالمعلومات والأفكار والآراء بشكل قصدي

ية بوسائل داخل الجماعة، فإن الخطاب في الواقع عملية اتصالية تتم فيها ع ملية نقل رموز لغو
 غير مباشرة لتحقيق أهداف معينة.أو  مباشرة

 وعلى القائم بالخطابة التنبه لبعض خصائص الخطابة الإلقائية نذكر منها النقاط التالية: 
  الخطابة باعتبارها اتصالا إلقائيا تعتمد على مبدأ الاتصال الخطي من المرسل إلى المستقبل

بدون تفاعل، أي لا تعتمد على التبادل الحميمي للرموز الاتصالية وهو أمر قد يؤثر سلبيا  على 
الجمهور لأن الاتصال في واقع الأمر يرتبط بشكل حتمي بالعوامل الشخصية المزاجية، وهو 



 القادر عبد النوعي.أ   (سوسيواتصالية دراسة.)اإلسالمي الخطاب لتحليل السوسيواتصالي البراديغم
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

مرحلية التأثير تعتمد في الأساس أو  أمر الذي ينتج إفرازات اتصالية في غالب الأمر مؤقتةال
ية للعواطف ومكامن النفس في جانبها الحسي بشكل مكاني فقط.  على الإثارة الغريز

  جمهور عملية الخطابة الإلقائية الإسلامية   المسجدية بالخصوص   قليل ومحدود من ناحية
تية معروفة، وهو ما من شأنه أن يحد من الجدوى النفعية للعملية الاتصالية الحجم لظروف لوجس

 للخطابة الإلقائية. 
  الاعتماد على الاتصال الإلقائي مخاطرة رغم التحضير الجيد كونه يخلق في كثير من

الأحيان ما يسمى بالهفوات الاتصالية التي غالبا ما تكون ذات نتائج وخيمة خصوصا على 
 يد.المدى البع

 ـ عناصر العملية االتصالية اإللقائية:2-1

يقترح علماء الاتصال جملة من العناصر الم كونة للعملية الاتصالية  ـ العناصر الرئيسة:2-1-1
مع اختلاف عددي في عناصر العملية وخاصية كل عنصر، على أن العملية الاتصالية لا تخلو 

ية حتمية تتعذر بدونها العملية الاتصالية، وكي يكون العمل الاتصال إلقائيا أو  من عناصر قهر
 فإنه يجب توفير حد أدنى من العناصر الاتصالية نذكر منها: 

 هيئة.أو  المرسل )القائم بالاتصال(: وهو القائم ابتداء بعملية الاتصال سواء كان فردا 
 ،ادي للعملية الاتصالية وسر كينونتها.المرسل إليه(: وهو الهدف المأو  المستقبل )المتلقي 
 .الرسالة: وهي المادة الرئيسة التي تدورها حولها عملية الاتصال ما بين المرسل والمستقبل 
 أن  الوسيلة: وتسمى كذلك القناة وهي وسيلة نقل الرسالة، والقناة في هذا المقام يمكن

ية )القناة هي لغة  تكون مباشرة بين قطبي العملية الاتصالية تماما كما يتم في الخطب المنبر
تكون الوسيلة غير مباشرة )أي حصول العملية الاتصالية في أو  الحروف الصوتية ولغة الجسد(،

 مكانين مختلفين( كما يتم عبر وسائل الإعلام وال كتب والمجلات.
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نها وهي في واقع الأمر ليست عناصر أساسية للعملية الاتصالية ل كـ العناصر الثانوية: 2-1-2
 تعزز العملية الاتصالي وتعطيها دفعا وفاعلية نذكر منها:

 .الخبرة المشتركة: التي من شأنها أن تسهل عملية الاتصال وتضيق من فجوة التشويش 
  المعززات التوضيحية: وتسمى كذلك بالمدعمات كالصور والمخططات والأشكال

 النموذجية )تستخدم أكثر في مجالات التعليم والاقتصاد(.
يمكن فهم الخطابة وتحليلها وتفسيرها من وجهة النظر  الخطابة كعملية اتصال اقناعية: ـ3

يلات استراتيجيات الإقناع  التي تعتبرها عملية اقناعية بالأساس مكتملة الأركان وتخضل لتأو
يات الإقناع المختلفة:  المتعددة، كما وتخضع معرفيا لإسقاطات مفاهيم نظر

يعدد عامر مصباح في هذا الشأن ع وظاهرة الخطابة اإلسالمية: ـ استراتيجيات اإلقنا3-1
 ثلاث استراتيجيات لعملية الإقناع وهي:

"تعتمد هذه الإستراتيجية على العامل ـ اإلستراتيجية الديناميكية )النفسية(: 3-1-1
لية السيكولوجي لإحداث عملية الإقناع والتأثير في سلوك الفرد، بواسطة إثارة العوامل الانفعا

على الأقل يتجاوب معه أو  والعاطفية فيه، وتوظيفها بشكل يؤدي بالفرد إلى تقبل ما يتلقاه
، وهذه الإستراتيجية بالتالي تعتمد على مفاهيم ومقاربات ونماذج علم النفس (22)تجاوبا إيجابيا"

ة القائم نجاح العملية الإقناعية للخطاب من خلال احترام وعنايأو  ومن ثم فإننا نحكم على فشل
 بالعملية الإقناعية لمبادئ علم النفس وأساسياته المعرفية.

"وتقوم هذه الإستراتيجية على فكرة مفادها أن ـ اإلستراتيجية الثقافية )االجتماعية(: 3-1-2
ية في تشكيل السلوك البشري وأكثر من ذلك أنها تتحكم في الأنماط  الثقافة تؤدي وظيفة حيو

يةالسلوكية المنبثقة عن  المعرفية والاعتقادية للسلوك، وإذا أردنا و الشخصية، فهي الخلفية الفكر
تبرير بعض السلوك الغريب والشاذ فلا نجد ذلك التبرير إلا ضمن الثقافة التي ينشأ فيها 

أو  ، وهذه الإستراتيجية تعتمد أساسا على مفاهيم ومقاربات ونماذج علم الاجتماع(23)الفرد"
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ن الثقافة مركب أساسي في المنظومة المعرفية لعمل الاجتماع وعلم حتى الأنتربولوجيا كو
نجاح العملية الإقناعية الخطابية من خلال احترام أو  الأنتربولوجيا، ومن ثم فإننا نحكم على فشل

 وعناية القائم بالعملية الإقناعية لمبادئ هذين العلمين وأساسياتهما المعرفية.
في أو  لوسائل الإعلام من دور حاسم في بناء وتطوير الثقافةولعلنا في هذا المجال نذكر ما 

حصارها والتضييق عليها خصوصا في عصر الإعلام العولمي، والجدير بالذكر "أن بعض 
المقاربات ذات المنظور الثقافي المرتبط بالرسالة والجمهور في ذات الوقت تحاول أن تشرح نماذج 

الإعلام من خلال تحليل معمق لما هو معاش  الخيارات والاستجابات المتعلقة بوسائل
  .(24)اجتماعيا من طرف الجماعات الفرعية في المجتمع"

خصوص وأن الدراسات في هذا الجانب قديمية نسبيا وقد ساهمت في توضيح وإبراز "دور 
وسائل الإعلام في عملية غسل مخ الناس أثناء الحرب العالمية الأولى ومساهمتها في ظهور 

ي ة  ، ثم إن هذه الدرسات(25)والفاش ية بأوروباـ في مرحلة ما بين الحربين العالميتين" الناز
بقيت مستمرة في إطار مايسمى بالتراكم المعرفي بشكل أكثر تعمقا وتشابكا ولعلنا نذكر هنا 
الباحث لورنر دانيال والذي قام بدراسة ميدانية في مسائل الإعلام وعلاقتها بالتغير الاجتماعي 

ا العام على الثقافة بداية الخمسينيات من القرن الماضي، جاء فيها: "أّن عملية التغير وأثره
 : (26)الاجتماعي الثقافي تتم حسب مراحل محددة وفق النموذج التالي"
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يعني أن عملية الربط المنهجي بين الاستراتجية الثقافية للإقناع وظاهرة الخطابة الإسلامية  ما
مسؤوليات تبدو أكثر تعقيدا ولزوجة وهو الأمر الذي يجعل الباحثين في هذا المجال أمام 

 معرفية أكثر إلزاما وانتباها وحرصا.
"تقوم هذا الإستراتيجية على مفاهيم علماء الأنتربولوجيا  ـ إستراتيجية إنشاء المعاني:3-1-3

ية، والقاضية بأن المعاني ترتبط مباشرة باللغة والتي من خلالها يعبر الإنسان  للسلالات البشر
يتصرف حيال العالم الخارجي بناء على ما يحمله من عما بداخله من معاني، ومن ثم فالإنسان 

يفات للمواقف التي توجهه، ومن ثم  معاني، وهذه البنية المعرفية الداخلية تزود الإنسان بتعر
، وبالتالي يبدو أن هذه الإستراتيجية (27)فالتصرف إزاءه منبثق من بنيته المعرفية الداخلية"

علم الأنتربولوجيا تحديدا كون اللغة الصوتية  تركن وتنزع نحو مفاهيم ومقاربات ونماذج
 المنظومة المعرفية لعمل الأنتربولوجيا، ومن ثم فإننا نحكم على فشل والرمزية خصوصا تقع ضمن

نجاح العملية الإقناعية التي يعتمد عليها الخطاب من خلال احترام وعناية القائم بالعملية أو 
 الإقناعية لمبادئ هذا العلم.

 ات اإلقناع وظاهرة الخطابة اإلسالمية:ـ نظري3-2

يات ما يسمى بالإقناع الاجتماعي، ـ النظرية السلوكية كبراديغم: 3-2-1 وهي أحد نظر
ية السلوكية حول عملية الإقناع والتأثير هو والتر ولاس الذّي يعرف  ومطور مفاهيم النظر

دة على تحقيق الأهداف المرغوب الإقناع بقوله: "تأثيرات الفرد المناسبة في المستقبلين والمساع
يق عملية تحديد معينة، أين تكون الرسائل محددة لهذه التأثيرات، ومن هذا  فيها عن طر
ية السلوكية،  يف يمكن أن نستخلص مجموعة من الخصائص لعملية الإقناع من منظور النظر التعر

 وهذه الخصائص هي:
 أن تكون التأثيرات وثيقة الصلة بالموضوع ولذلك: الخاصية الأولى:
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  يطلب من القائم بالعملية الإقناع والتأثير أن يكون عمله على علاقة مباشرة مع الموضوع
 الذي يريد الإقناع به.

  الملائمة بين أدوات وآليات الإقناع المستعملة وطبيعة الموضوع والجمهور المستهدف من
 الإقناع النفسية والموضوعية.العملية، وكذلك توفر شروط 

  التحديد الدقيق للأهداف المتوخى إنجازها من العملية بشكل ييسر العملية ويمكن من
 سلوك أقصر السبل للولوج إلى إدراك الجمهور المستهدف ووجدانه والتأثير عليه.
ارة إلى نود الإش وفي خضم حديثنا عن أهمية الهدف بالنسبة للقائم بعملية الإقناع والتأثير،

 أمرين:
 .يتمثل في أهمية الهدف بالنسبة للمصدر والذي يحدد رغبة ما يريده المصدر في المستقبل 
  هو أن هذا الهدف وهذه الرغبة يجب أن تكون متلائمة مع طبيعة التأثير الذي يريد

 المصدر القيام به، كأن تكون وسائل التأثير مناسبة ومؤدية للغرض، والأهداف المرجوة معقولة
 ومحببة للمستقبل.

والمتعلقة بالمساعدة على الإقناع بالموضوع يندرج في إطارها الجو العام  وفي الخاصية الثانية:
التسهيلات أو  لعملية الإقناع سواء تعلق الأمر باتجاه الجمهور نحو القائم بالإقناع ورسائله

يشير ال كثير من الباحثين في  الاجتماعية لعملية الإقناع كالقبول الطوعي للاستماع للرسالة.. إذ
مجال الدارسات الإعلامية إلى أن من العوائق ال كبيرة التي تحول دون نجاح عملية الإقناع 

 والتأثير وجود موقف مسبق مضاد من قبل الجمهور المستهدف نحو الرسالة الإقناعية.
ناعية فهي تنطوي على والمتعلقة بأهمية الرسالة في العملية الإق أما بالنسبة للخاصية الثالثة:

الشروط الواجب توقرها في الرسالة الإقناعية بشكل يجعلها تنفذ إلى الجمهور المستهدف بسهولة، 
 الفشل.أو  فهي الخط الفاصل بين المصدر والمستقبل، وهي التي تحكم على عملية الإقناع بالنجاح
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ة الإقناع من وجهة نظر من وجهة نظر السلوكية، هي الخيار بمعنى عملي والخاصية الرابعة:
السلوكية يجب أن تكون مرفوقة بخيارات معينة، يقع اختيار المستقبل على واحد منها وذلك 
من خلال تضمن الرسائل الإقناعية مجموعة من الاقتراحات تسهل على المستقبل عملية الاقتناع 

 بأحدها.
ذلك الطبيعة الشخصية هي نوع الاتصال بين القائم بالإقناع والمستقبل وك وآخر خاصية:

محيطية أو  توجه عقبات نفسيةأو  للمستقبل فطبيعة هذه العلاقة تجعل من الرسائل تمر بسهولة
  .(28)يجب تذليلها قبل القيام بعملية الإقناع"

 ـ اإلسقاط الميداني لنظرية والس اإلقناعية:3-2-2

 الإسقاط على الواقع المفهوم النظري

الصلة أن تكون التأثيرات وثيقة 
 بالموضوع.

على الخطيب أن يكون على إحاطة تامة بالموضوع الذي يريد 
 الإقناع به.

على الخطيب أن يوفق ما بين أدوات وآليات الإقناع وطبيعة 
 الموضوع والجمهور المستهدف.

وكذا المساعدة على الإقناع 
 بالموضوع.

على الخطيب أن يوفر كل التسهيلات اللوجيستية الممكنة 
وشرح موضوع الرسالة وأن يعزز رسالته بشتى عناصر لطرح 

 الإبهار والجذب.

 ثم أهمية الرسائل.
على الخطيب أن يقدم رسائل موضوعية وواقعية وذات قيمة 

 للجمهور 

 أضف إلى ذلك توفر الخيارات.
على الخطيب أن يوفر مجموعة من الاقتراحات الإقناعية تسهل 

 ها.على المستقبل عملية الاقتناع بأحد
نوعية العلاقة الإنسانية والاجتماعية بين الخطيب والجمهور وأخيرا طبيعة العلاقة الشخصية 
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 فشل عملية الإقناع.أو  تحدد نجاح والبينية بين شخصين للإقناع.
 

 رابعا: معوقات العملية االتصالية للخطابة )التشويش(:

ونفهم مدى نجاح العملية يعتبر رجع الصدى المعيار القياسي الذي يمكن به أن ندرك 
يمكن أن يتخذ رجع الصدى عدة و  فشلها فهو الأداة التقييمية لمفعول الاتصالأو  الاتصالية

 أشكال وصفات:
   سلبيا .أو  عموما قد يكون الصدى إيجابيا 
 ، غير مباشر أي مرحلي أثناء عملية ردة أو  كما أن رجع الصدى يمكن أن يكون مباشرا

 الفعل. 
 يا  أي آني لحظي،والصدى قد يك  قد يتخذ مجالات زمنية أكثر اتساعا.أو  ون فور
 فشل العملية الاتصالية، أو  نسبيا حسب نجاحأو  كذلك قد يكون رجع الصدى مطلقا

يا بالفشل النجاح من خلال ما يسمى بالتشويش أو  والمؤكد أن رجع الصدى محكوم عليه قهر
ع منسوب التشويش ينتج لنا رجع صدى كونه عاملا حاسما في رفع منسوب، إذ كلما ارتف

 ضعيف والعكس صحيح، والجدير بالذكر أن للتشويش بعدان هامان وهما:أو  بسيط
 المستقبل:أو  ويتعلق الأمر بالبيئة الداخلية لكل من المرسلـ البعد الداخلي: 1
 مواصفات الخطيب المتميز: ـ تشويش على مستوى المرسل: 1-1
 الإحاطة بفنه.العلم: وهي حسن المعرفة و 
 .الإعداد الجيد: التحضير الجيد للخطبة أبلغ للمستمعين 
  ية: امتلاك الخطيب لمعجم واسع من المفردات يزوده بقدرة فائقة على المهارة الغو

 التعبير.
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  إيصال رسالة مهمة: فالخطب العامة التي ليس لها هدف غالبا ما تكون ضعيفة التأثير
ديد هدف رئيس هام يمس حياة المستمعين ويستجلب والإقناع، فلا بد للخطيب من تح

 اهتمامهم.
  الثقة بالنفس: فالخطيب الرابط الجأش الواثق من نفسه لا شك أنه سيكون أكثر وصولا

 إلى قلوب الجمهور. 
  الصدق: ولعل هذا من أهم صفات الخطيب المتميز، فإن تحسس المشاعر وصدقها

 ور لا بد من توافرها لدى الخطيب الجيد.وأمانة النّقل، وصدق الحديث والعاطفة أم
  مراعاة حال السامعين: )خاطبوا الناس على قدر عقولهم(. باختيار الموضوع والألفاظ

 المناسبة.
 .الاستماع الجيد: الإلقاء الجيد مرتبط بالتلقي الجيد فالاستماع الجيد يكسب الثقة 
 ين.الإيمان بما يقول: أي أن يكون الخطيب قدوة حسنة للمستمع 

 وباختصار هناك قواعد ستة للخطباء المتميزين وهي:
 .يعرفون متى يتكلمون ومتى يتوقفون 
 .يتحدثون عن أشياء مهمة للآخرين 
 .يستخدمون اللغة اليومية السهلة 
 .يتحدثون دون تفاخر 
 .يشيرون إشارات طبيعية 
  (29)يحافظون على التواصل بالعين . 

وبالتالي فإن أي علة تصيب أحد الخصائص السابقة الذكر يمكن أن تكون سببا مباشرا في 
إفشال العملية الاتصالية وهدرا للوقت لكل من المتلقي والمرسل ذاته، فالخطيب مطالب إذا 
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بمراعاة الخصائص النوعية الأفضل لإنجاح مهامه الاتصالية، واستغلال المعطيات الذاتية في 
 دريب المتواصل لتحسين قدراته الاتصالية. عمليات الت

ويتعلق الأمر هنا بالجمهور وعلى الخطيب الحاذق  :ـ تشويش على مستوى المستقبل1-2
أن يأخذ بالاعتبار أن الجمهور الذي يستمع له جمهور متباين النزعة والثقافة والتصور والإدراك 

لطبيعية للجمهور ككتلة جماعية و.. لذلك من الواجب ذكر بعض أهم خصائص السوسيونفسية ا
أين يشكل إهمال تلك الخصائص مصدر تشويش بالغ التأثير على العملية الاتصالية برمتها، 

تتضاءل حسب المراعاة التي يعيرها القائم بعملية الاتصال أو  وبذلك يمكن أن تنحرف النتائج
 )الخطيب( لخصائص وميزات جمهوره التي نذكر منها:

"يعد محمد أركون أول من نبه إلى أهمية الصورة الذهنية التي جمهور: ـ مخيال ال1-2-1
وصفها بكلمة )المخيال( في كتاباته المختلفة، وهو يرى أن التصورات المخيالية تمارس سلطتها ليس 
ية  في ميدان التصور وحسب بل أيضا  في مجال الفعل الاجتماعي الذي تقوم به كل جماعة بشر

، والواقع "أن الخيال الخاص بالجماهير (30)خلال المقارنة مع الآخرين" قائمة تعرف نفسها من 
كخيال كل الكائنات التي لا تفكر عقلانيا، مهيأ لأن يتعرض للتأثير العميق، فالصور التي تثيرها 

ية وقوة الأشياء الواقعية أو  حدث ماأو  في نفوسهم شخصية ما حادث ما ليس لها نفس حيو
يترك نفسه عرضة لانبثاق ذاتها، فالجماهير  تشبه إلى حد ما حالة النائم الذي يتعطل عقله مؤقتا و

ية ومكثفة جدا، ول كنها سرعان ما تتبخر على محك التفكير، ولما كانت الجماهير غير  صورة قو
المستبعد أو  قادرة لا على التفكير ولا على المحاكمة العقلية فإّنها لا تعرف معنى المستحيل

 .(31)نعلم الأشياء الأكثر استحالة هي عادة الأكثر إدهاشا وتأثيرا" الحدوث، ونحن
"في أيامنا هذه نلاحظ أّن الأفكار ال كبرى الأساسية التي عاش ـ أفكار الجمهور: 1-2-2

عليها آباؤنا قد أصبحت مهتزة أكثر فأكثر وبالتالي فإن المؤسسات التي ترتكز عليها قد أصبحت 
تتشكل ال كثير من الأفكار الصغيرة المؤقتة التي كنت قد  مزعزعة إلى حد كبير، والآن
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تحدثت عنها للتو، ول كن يبدو أن القليل منها مؤهل لأن يمارس تأثيرا مهما ودائما... وعندما 
يات متعددة إلى الإنغراس في روح الجماهير فإّنها تكتسب قوة لا  تتوصل فكرة ما بواسطة مجر

سات والن تائج، فالأفكار الفلسفية هي التي أدت إلى الثورة تقاوم وينتج عنها سلسلة من الانعكا
 . (32)الفرنسية"

"إذا كنّا نقصد بكلمة الأخلاقية معنى الاحترام الحقيقي لبعض  ـ أخالقية الجمهور:1-2-3
الأعراف والتقاليد الاجتماعية ثم القمع الدّائم للنزوات الأنانية فإنه لمن الواضح أّن الجماهير 

وغرائز شديدة الهيجان وبالتالي فهي غير مهيأة لاحترام النزعة الأخلاقية.. لا  صاحبة نزوات
ريب في أّن الجماهير تبرهن على انحطاط أخلاقيتها غالبا ول كن لماذا ؟.. لسبب بسيط هو أّن 
غرائز التوحش الهدامة هي عبارة عن بقايا العصور البدائية النائمة في أعماق كل منّا، وسوف 

إشباعها بالنسبة للفرد المعزول، هذا في حين أن انخراطه في جمهور أو  خطر إرضائهايكون من ال
  .(33)ما غير مسؤول يجعله قادر على إتباعها لأنّه يعرف بعدم تعرضه للمعاقبة"

 الوسيلة الاتصالية المستخدمة:أو  ويتعلق الأمر بالرسالة وبنائها وبالقناة :ـ البعد الخارجي2
ويتعلق الأمر بالرسالة صياغة وجودة ولغة ومنطقية  توى الرسالة:ـ تشويش على مس2-1

 وواقعية وترابط ومنهجية لذلك فإن: 
  الخطبة التي يعدها الخطيب أشبه ما تكون بجسم واحد مكون من أجزاء، فمن الضروري

 أن تكون أجزاء هذا الجسم متناسقة ومنسجمة مع بعضها البعض بحيث تخرج بقالب واحد.
  يتقن الخطيب مهارات الانتقال بين المفردات الخطبة وأجزائها من المقدمة إلى يجب أن

 الحبكة على الخاتمة.
  الخطبة المترابطة هي الخطبة التي لا يشعر المستمع فيها أن الخطيب قد انتقل من موضوع

للآخر، فالخطبة المشتتة والتي تعالج أكثر من موضوع دون ترابط تكون مثل صورة متناقضة 
 .الأشكال والألوان
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 :وباختصار القواعد الثلاثة للخطبة المتميزة وهي 
 .التناسق والانسجام 
 .الانتقال الجيد والسلس بين المفردات والأجزاء 
 (34)المترابطة"أو  خطبة الكتلة الواحدة. 

معرفي.. يمكن أن يؤدي إلى إفلاس أو  ونستخلص من كل ما سبق أن أي خلل منهجي
الرمزي للرسالة بشكل أو  لية الاتصالية والمرسل هنا يراعي البناء اللغويحتمي على مستوى العم

النقد السلبي المتطرف، وستتعرض بلا شك أو  إبهاري وشائق وإلا ستتعرض رسالته للإهمال
الرفض وهو أمر أو  الازدراءأو  الرسائل الغير متقنة البناء والغير واقعية لاحتمالية الإلغاء

يضيف فيقول: (35)ل كاـرنيجي "لا تجعل حديثك موعظة مجردة"مؤس ف، لذلك يقول دي ، و
"أدرس جمهورك، فكر باحتياجاته ورغباته، كما من المستحسن القيام ببعض المطالعة لاكتشاف 

، وكأنه يشير إلى مدى ضرورة واقعية (36)ما قاله وما فكر فيه الآخرون حول الموضوع ذاته"
 .وانسجام الرسالة مع طموحات المستمعين

يه إليه:   ما يجب التنو
يا وبنائيا ومنهجيا بالكلمة باعتبارها رمزا تبليغا وبناء محكما تتسبب  ترتبط الرسالة ارتباط لغو

أو  الإلقائيأو  فشل العملية الاتصالية سواء كانت ضمن أطر الاتصال الشفهيأو  في نجاح
الاتصال الإقناعي مجبر على الانتقاء أو  الاتصال الإلقائيأو  الإقناعي، فالقائم بعملية التحدث

الرمزي بالدرجة الأولى للكلمة ووضعها في إطارها الصحيح والمحكم، وفق تراتبية على أعلى 
الاختيار يترتب عنه أو  التركيبأو  ارتباك في البناءأو  درجة من الدقة والضبط، وأي خلل

 وبصفة منطقية تشويش على مستوى هذا العنصر الاتصالي.
كما سبق وذكرنا لا يمكن بناء  ـ الكلمة بين الداللة الرمزية والمسؤولية االجتماعية:2-1-1 

مصورة، لتبقى أو  مكتوبةأو  جسديةأو  أي رسائل اتصالية إلا من خلال الرموز صوتية كانت
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مكتوبة تشكل حجر بناء هامة لعملية الاتصال والرمز الإنساني الأكثر أو  الكلمة لفظية كانت
يات الاجتماعية التي عالجت الدلالة شيوعا وس يطرة على فضاء الاتصال ال كوني، وأهم النظر

ية التفاعلية  الرمزية للكلمة هي التفاعلية الرمزية والواقع أنه "في بدايات وصف بعض منظري نظر
ية كانت تتسم بالسلوكية الاهتمام بالمدخل السلوكي أو  الرمزية أن كتابات مؤسسي هذه النظر

ية عدة (37)للعلاقات والأفعال الاجتماعية"التفسيري  ، "ورغم ذلك فقد ألهمت هذه النظر
أتباع لاسيما بعد الحرب العالمية الثانية، وقد انشقت من التفاعلية الرمزية بعد و مفكرينو أشخاص

مدرسة التبادل و ذلك عدة مدارس أهمها مدرسة التمثيل المسرحي التي أسسها أرفنج كوفمان
، وعموما يمكن أن (38)بيتربولا"و  جورج هومانزو تيبوتو أسسها كل من كيلي الاجتماعي التي

  "أّن أهم افتراضات التفاعلية هي: نقول
 يةو الاتصال بين الناسو أداة أساسية للتفاهم غير و الم كتوبةو نقل الرسائل الشفو

 اللفظية.
  ما يدل على الرمزية هي "شيء ما يحل مكان شيء آخر"، فوجود التماثل مثلا، في مكان

الفكرة مع أنه غير موجود، حيث يتم التفاعل الاجتماعي الرمزي أو  وجود هذه الشخصية
يق و بواسطة وظيفتين هما وظيفة الاتصال بين الناس، وظيفة المشاركة التي تتم عن طر

 الاتصال.
 يكون لكل و  معنوي،أو  الرمز عبارة عن إشارة مميزة للدلالة على موضع معين مادي

تساعده على و يشير إلى وظيفة اجتماعية تشبع حاجة الفردو  ى يحدد من قبل المجتمع،رمز معن
فمعاني الرموز ما هي إلا نتائج اجتماعية مخلوقة من المجتمع  التفاعل مع بقية أفراد المجتمع،

 هي مكتسبة.و توضح عملية تفاعلهم،و لتحديد أنماط سلوك أفراده،
  قبل أفراد المجتمع تعمل على تماثلهم في نمط سلوكي الرموز تتضمن معاني متفق عليها من

 . (39)معين يستخدمونها عندما يريدون التعبير عن مضامينها"
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وبعيدا عن المفاهيم المجردة للكلمة نقول لا شك أن الكلمة في ذاتها عبارة عن موروث 
تعبر عن الحالة اجتماعي ثقافي قيمي، لها ما لها وعليها ما عليها، والكلمة في أبسط أشكالها 

النفسية والاجتماعية وأداة التقاط المعرفة في الوسط الاجتماعي وفي أعلى وأرقى أشكالها 
الكلمة تعبر عن زخم الموروث الحضاري والأداة الناقلة لحيثيات هذا الموروث، لذلك فالكلمة 

دم، ترفع في نظر الإسلام مسؤولية بمعنى الكلمة وأمانة إنسانية، والكلمة بذلك تبني وته
ترفعها، الكلمة تحدد الموقف والاتجاه والميل والنزعة ونوعية الراسب أو  وتخفض، تعطي حقوقا

الثقافي، وعلى الإنسان أن يدرك مدى خطورة مسؤولية الملقاة على عاتقه، بمعنى أنه يجب إعادة 
ية كلمة في تحصيل التكلم، بل المفترض إنسانيا ودينيا أن يستخدم الإنسان ال النظر في مفهوم حر

يل:  مكاسب اجتماعية إنسانية ذات طابع ايجابي، ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم التنز
يقول جلا في علاه: ٥٢ق:  َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ  نت مت زت رت ُّٱ، كما و

يقول سبحانه وتعالى:  ، ١٧الإسراء:  َّ مك ... رثيت  ىت  من زن رن مم ام يل ىل ُّٱو

 ٥٢٦آل عمران:  َّ ىي ني مي زي ريٰى ين ىن  نن
الوسيلة تمثل القناة التي من خلالها تنفذ الرسالة إلى ـ تشويش على مستوى الوسيلة: 2-2

تختلف قنوات الاتصال التي يستخدمها الناس في نقل رسائلهم منها و المستقبل من المرسل،
تكنولوجية هي الغير مباشرة وتتمثل في ثلاث أشكال أو  المباشرة كاللغة الصوتية ولغة الجسد

"تعددت وسائل الاتصال وكثرت وأصبحت  السمعي والبصري والم كتوب، وواقع الحال أنه
تحتاج إلى العلم المتخصص لمعرفة خصائص كل وسيلة، لأن المقدرة الإقناعية تختلف من 
وسيلة إلى أخرى، حيث تدل نسبة من الأبحاث الإعلامية أن لكل وسيلة اتصال مقدرة على 

تقل عن غيرها من الوسائل الأخرى، وتشير غالبية الأبحاث إلى أن الإمكانات أو  دالإقناع تزي
النسبية لمختلف وسائل الإعلام تختلف بشكل واضح في فاعلية الإقناع حسب الموضوع والجمهور 
 الذي توجه إليه الرسالة، كما أظهرت التجارب المعملية والميدانية أن الاتصال المواجهي الطبيعي
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، إلا أن هذه الوسائط (40)قائي أكثر مقدرة على الإقناع من أشكال الاتصال الأخرى"التلأو 
عرضة للتأثر بعوامل مختلفة وهو ما من شأنه أن يستلب شيئا من الطاقة الاتصالية على مستوى 

 استخدامها بغير كفاءةأو  الرسالة، وهو تشويش أكثر ما يكون حال اختيار الوسائل غير المناسبة
 مضبوط.أو  دامها بشكل نمطي غير دقيقاستخأو 

 ويمكن إيجاز ما سبق من المعوقات في عناصر افتراضية من خلال الأبعاد التالية: 
  الاختلاف في المستوى البيني من ناحية البيئة الاجتماعية بمعنى الاختلاف في العادات

 عية السابقة.الخبرات الاجتماأو  والتقاليد الاجتماعية، وحالة المكانة الاجتماعية،
  الاختلاف في المستوى البيني من ناحية الرواسب والم كونات الثقافية والروحية بمعنى

الخبرات المعرفية أو  المستوى المعرفيأو  القيم الأخلاقية،أو  الاختلاف في المذهب الديني
 السابقة.

 يات  الاختلاف في المستوى البيني من ناحية البيئة النفسية ويتعلق الأمر باختلاف مستو
 الفهم والإدراك، والذكاء والاهتمام والدافعية، وقوة الحجة والإقناع.

 .تدني مستوى الثقة في المرسل والخبرات السلبية عنه 
الطبيعي من خلال تقنية تكرار الرسالة بأساليب أو  ويمكن التغلب على التشويش الطارئ

لاتصالية إلى أهدافه مع الأخذ بعين مختلفة ووسائل اتصال متعددة، حتى يصل القائم بالعملية ا
  الاعتبار التعزيزات كما ذكرنا سابقا.

 
 خاتـمة:

إن الخطاب عموما والإسلامي منه بالخصوص عبارة عن عملية اتصالية تفاعلية اجتماعية 
اتخذ أو  بالأساس وسواء اتخذ هذا الاتصال شكل المشافهة حاملا معه أركانها بكل التفاصيل،

حتى الإقناع مع الأخذ بعين الاعتبار أركانهما كذلك أو  أكثر تعقيدا كالإلقاءشكلا اتصاليا 
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فشله كعملية اتصال بيني   تتم بين مرسل يسمى خطيبا وجمهور نمطي متعدد   أو  فإن نجاحه
مربوط بعوامل مختلفة منها الداخلي والخارجي وحيثما قلّت عوامل التشويش الداخلية منها 

اح العملية الاتصالية للخطابة، ولذلك كله حري بنا القول أنه على الخطيب والخارجية فارتقب نج
ية خصوصا في ظل تطور وتعقد الاتصال  الحاذق تطوير ماكينته الاتصالية، وآلياته التعبير
الإنساني واتخاذه جميع التدابير التكنولوجية التي من شأنها أن تصل بعملية الاتصال إلى 

الاتصال كونها ظاهرة اجتماعية حتمية بامتياز لا يمكن أن  حدودها القصوى، إن ظاهرة
يق والدقة والمعايير الاتصالية التي  تظل حبيسة الروتينية والركاكة والإهمال وإضفاء عناصر التشو
ية وعلى أساس تلك المعايير نضمن  ذكرت سابقا في هذا البحث المبسط أصبحت ضرورة قهر

 نتائجها بشكل أكثر دقة ووضوحا ونجاعة.  عملية اتصالية تفي بالغرض وتصل إلى
 

 المراجع:

 .2331، عمان، 1، الوسام للخدمات المطبعية، طفن الخطابةديل كارينجي، .1
، ال كويت، 1، شركة الإبداع الفكري للطباعة، طفن الإلقاء الرائعمحمّد طارق الّسويدان، .2

2333 . 
 ب س. الفكر، ب ط، القاهرة،، دار الخطابة )أصولها التاريخية(محمد أبو زهرة، .3
مؤتمر الإسلام وتحديات المعاصرة )مقال أشرف أبو العطايا ويحي عبد الهادي أبو زينة، .4

ية المعاصرة( )بتصرف( ، كلية أصول بعنوان: تطوير الخطاب الديني كأحد التحديات التربو
 .3/4/2331-2الدين، الجامعة الإسلامية، غزة، 

يطة، ب علم الاتصال، الم كتب الجامعي الحديثمدخل إلى منال طلعت محمود، .2 ، الأزار
ية، مصر،   .2336ط، الإسكندر



 القادر عبد النوعي.أ   (سوسيواتصالية دراسة.)اإلسالمي الخطاب لتحليل السوسيواتصالي البراديغم
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

، بيروت، لبنان، 1، دار النهضة، طأساليب الاتصال والتغير الاجتماعيمحمود عودة، .6
1988. 

ية، مدخل إلى علم الاتصاليوسف مرزوق، .1 ، دار المعرفة الجامعية، ب ط، الإسكندر
1988. 

ية، ب ط،  للتنمية المعرفة ، دارالناجحة للشخصية العشر العاداتالقعيد،  حمد إبراهيم.8 البشر
ياض،   ه . 1422الر

ية وآلياته العملية(عامر مصباح، .9 ، ديوان المطبوعات الإقناع الاجتماعي )خلفيته النظر
 .2336، الجزائر، 2الجامعية، ط

)سلسلة مكتبة الإعلام الإعلام الجديد ، صفد حسام الساموك، إنتصار إبراهيم عبد الرزاق .13
 .2331، جامعة بغداد، 1، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طوالمجتمع(

، بيروت، لبنان، 1الساقي، طت: هاشم صالح، دار سيكولوجية الجماهير، غوستاف لوبون،  .11
1991. 

ّ ه عبد الرحمان،  .12 يةو الإعلام )المبادئعبد الل امعية، ، دار المعرفة الجالمنهجية(و الأسس النظر
ية، 1ط  .2334، جامعة الإسكندر

، دار المعرفة الجامعية، الاتصال الجماهيري في المجتمع العربي الحديثطه عبد العاطي نجم،  .13
 .2332ب ط، القاهرة، 

، عمان، 1، دار الشروق، طالمدخل إلى علم الاجتماعآخرون، و فهمي سليم الغزوي .14
1992. 

ياته في اجيهان أحمد رشتي،  .12 ، دار الفكر العربي، ب ط، القاهرة، لعصر الحاليالإعلام ونظر
1911. 

 



 القادر عبد النوعي.أ   (سوسيواتصالية دراسة.)اإلسالمي الخطاب لتحليل السوسيواتصالي البراديغم
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

1. James Curran ،media and power ،London ،Rutledge ،2002. 
2. Jefkins F, Planned Press and Public Relations ،International Text Book company, 

London ،1977. John corner, mass media and society ،2 ed Edition ،London ،Arnold ،
1996. 

3. Shearson lowery ،Melvin de fleur ،milestones in mass communication: media effects ،
London ،Longman ،1983. 

4. Daniel Lerner ،The passing of traditionel society (Modernising The Middle East) ،ny ،
The Free press. 

 
الهوامـش

                                                           
 . 136، ص 2331، عمان، 1، الوسام للخدمات المطبعية، طفن الخطابة  ديل كارينجي،  1

  .18 ، ص2333ال كويت،  ،1، شركة الإبداع الفكري للطباعة، طفن الإلقاء الرائع  محمّد طارق الّسويدان،  2

 .23 نفس المرجع السابق، ص   3

 .13ب س، ص  ، دار الفكر، ب ط، القاهرة،الخطابة )أصولها التاريخية(  محمد أبو زهرة،  4

مؤتمر الإسلام وتحديات المعاصرة )مقال بعنوان: تطوير الخطاب الديني   أشرف أبو العطايا ويحي عبد الهادي أبو زينة،  5
ية المعاصرة( )بتصرف(  .689، ص 3/4/2331-2، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامية، غزة، كأحد التحديات التربو

 .691  نفس المرجع السابق، ص  6

 .691ص  ع السابق،  نفس المرج 7

 .692ص    نفس المرجع السابق، 8

 .692  نفس المرجع السابق، ص  9

 .693  نفس المرجع السابق، ص  10

 .694  نفس المرجع السابق، ص  11

12    James Curran , media and power , London , Rutledge , 2002 , p 58. 
13    Jefkins F, Planned Press and Public Relations , International Text Book company, London , 
1977, P195. 

 .61   محمّد طارق الّسويدان، مرجع سبق ذكره، ص 14

 .62 ص   نفس المرجع السابق، 15

 



 القادر عبد النوعي.أ   (سوسيواتصالية دراسة.)اإلسالمي الخطاب لتحليل السوسيواتصالي البراديغم
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

                                                                                                                                               
ية، مصر، مدخل إلى علم الاتصال، الم كتب الجامعي الحديث  منال طلعت محمود،  16 يطة، ب ط، الإسكندر ، الأزار

 .18، ص 2336

 14، ص 1988، بيروت، لبنان، 1، دار النهضة، طأساليب الاتصال والتغير الاجتماعيدة،   محمود عو 17

 .126ص ،   ديل كارينجي، مرجع سبق ذكره 18

 .163ص ،   نفس المرجع السابق 19

ية، مدخل إلى علم الاتصال  يوسف مرزوق،  20  .46، ص 1988، دار المعرفة الجامعية، ب ط، الإسكندر

ياض،  للتنمية المعرفة ، دارالناجحة للشخصية العشر العاداتالقعيد،  حمد إبراهيم   21 ية، ب ط، الر ه ، ص  1422البشر
413. 

ية وآلياته العملية(  عامر مصباح،  22 ، 2336، الجزائر، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، طالإقناع الاجتماعي )خلفيته النظر
  .21ص 

 .22  نفس المرجع السابق، ص  23

24    John corner, mass media and society , 2 ed Edition , London , Arnold , 1996. 
25    Shearson lowery , Melvin de fleur , milestones in mass communication: media effects , London 
, Longman , 1983 , p 366. 
26    Daniel Lerner , The passing of traditionel society (Modernising The Middle East) , ny , The 
Free press ,  
p 06.  

 .24  نفس المرجع السابق، ص  27

 .82/ 84ص ،   نفس المرجع السابق، 28

 .33 محمّد طارق الّسويدان، مرجع سبق ذكره، ص   29

، وزارة التعليم العالي والمجتمع( الإعلام الجديد )سلسلة مكتبة الإعلام، صفد حسام الساموك، إنتصار إبراهيم عبد الرزاق   30
 .41، ص 2331، جامعة بغداد، 1والبحث العلمي، ط

 .86، ص 1991، بيروت، لبنان، 1الساقي، طت: هاشم صالح، دار سيكولوجية الجماهير، غوستاف لوبون،    31

 .82، ص نفس المرجع السابق   32

 .18/19نفس المرجع السابق، ص    33

  .31 الّسويدان، مرجع سبق ذكره، صمحمّد طارق    34

 .32  ديل كارينجي، مرجع سبق ذكره، ص  35

 



 القادر عبد النوعي.أ   (سوسيواتصالية دراسة.)اإلسالمي الخطاب لتحليل السوسيواتصالي البراديغم
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

                                                                                                                                               
 .31  نفس المرجع السابق، ص  36

ّ ه عبد الرحمان،    37 يةو الإعلام )المبادئعبد الل ية، 1، دار المعرفة الجامعية، طالمنهجية(و الأسس النظر ، جامعة الإسكندر
  .118، ص 2334

، ص 2332، دار المعرفة الجامعية، ب ط، القاهرة، الاتصال الجماهيري في المجتمع العربي الحديثطه عبد العاطي نجم،    38
63. 

 .122، ص 1992، عمان، 1، دار الشروق، طالمدخل إلى علم الاجتماعآخرون، و فهمي سليم الغزوي   39

ياته في العصر الحالي  جيهان أحمد رشتي،  40  .323، ص 1911ط، القاهرة، ، دار الفكر العربي، ب الإعلام ونظر



 السعدية أوتبعزيت.أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نشأة الفكر الصوفي التجاني
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

 
 نشأة الفكر الصوفي التجاني

 
 السعدية أوتبعزيت

 أستاذة باحثة، المغرب
 

 الملخص:

الذي  يرتبط زمن البداية للفكر الصوفي التجاني بشخص المؤسس، الشيخ أحمد التجاني،
شخصيته بعدة محطات زمنية، اكتسب  أعطى الانطلاقة لهذا لفكر الصوفي. وقد مر تكوين

خلالها تجارب عديدة، أهلته في نهاية المطاف للمشيخة الصوفية، ووضع اللبنات الأولى للفكر 
ية  .الصوفي التجاني؛ مشروع الزاو

Abstract: 
This article deals with the study of the very beginning of the emergence of Sufi 

thought Tijani in Morocco since the beginning someone associated time-founder, Sheikh 
Ahmed Tijani, who gave the breakthrough for this Sufi thought. The formation of his 
personality over time by several stations, which gained numerous experiments, enabled 
him eventually to the chiefdom of Sufism, and put the first building blocks of thought 
Tijani Sufi; Project corner 

  :الشيخ المؤسس -1

أبو العباس أحمد التجاني بن مولانا محمد المثنى بن عمر بن المختار بن أحمد ابن محمد بن » هو
ّ ه ابن العباس بن عبد  سالم بن السعيد بن سالم بن أحمد الملقب بالغلو ابن أحمد ابن علي بن عبد الل
الجبار بن إدريس بن إدريس بن إسحاق بن زين العابدين بن أحمد بن محمد بن الحسن المثنى بن 

ّ ه وجهه..  (1)«الحسن بن علي بن أبي طالب كرم الل
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د التجاني لأبيه هو المختار بن أحمد، وأن جده يبدو من خلال هذه السلسلة أن جد أحم
، وهذا الأخير هو (2)الثالث هو أبو العباس أحمد بن محمد، وأما رابع الأجداد فهو محمد بن سالم

، وتوطن (3)«تجانة»أو« توجين»الذي انتقل مع أسرته من قبيلة عبدة، ونزل في بلاد بني 
التجاني. ولهذا فهم ينتسبون إلى التجانية، بينهم وبنى وتزوج منهم، وصاروا أخوالا لأحمد 

. (4)وليس لهم نسب لأهل عين ماضي، بل غلبت عليهم ال كنية والشهرة لأجل مصاهرتهم لهم
والتجانيون الذين ينتسب إليهم الشيخ التجاني ليس هم التجاجنة، السكان الأصليون لقصر عين 

 .(5)ماضي
يف محقق، ورفعه إلىوقد أشار تلميذه صاحب جواهر المعاني إلى أن  المولى محمد » نسبه شر

ّ ه . (6)الملقب بالنفس الزكية ابن مولانا الحسن السبط ابن مولانا علي وفاطمة بنت رسول الل
الشيخ أحمد التجاني لم يعر هذا الأمر أهمية، حتى سأل  مع تأكيد علي حرازم برادة على أن

ولدي حقا، أنت ولدي حقا،  أنت ولدي حقا، أنت»عن نسبه فأجابه بقوله:   الرسول
 .(7)«ثلاثا  كررها

وفي السياق نفسه، ألف ابن المشري كتاب نصرة الشرفاء في الرد على أهل الجفاء، بناء على 
يف للشيخ التجاني.  (8)أقوال الشيخ التجاني، وكان هدفه الدفاع عن النسب الشر

عليه، حتى يضع بذلك  ومن ثمة، حسم علي حرازم في أمر النسب بإضفاء نوع من القدسية
حدا على أولئك المتشككين في ذلك، وهذا القول ليس مقتصرا على صاحب جواهر المعاني، 

يقته.  بل نراه عند كل من كتب بعده ممن اعتبر نفسه من المخلصين للتجاني وطر
ية عين ماضي1131ه / 1123وقد ولد أحمد التجاني سنة  ، من بلاد (9)م، بقر

ّ ه محمد بن المختار (10)الجزائر، الشيخ الإمام كهف »وبها نشأ في كنف والده أبي عبد الل
ّ ه والجامع عليه... محجة العلماء  الإسلام، وملاذ الأنام، العالم الشهير الورع ال كبير الدال على الل
العاملين ومحجة السال كين المسترشدين... كانت تأتيه الروحانية، يطلبون منه قضاء حوائجهم، 
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ّ ه... وكان له بيت فكان يمت ّ ه، لا حاجة لي بالتعلق سوى بالل يقول: اتركوني بيني وبين الل نع، و
ّ ه ّ ه محمد ابن (11)«في داره لا يدخله أحد إلا لذكر الل ، ووالدته عائشة بنت الشيخ أبي عبد الل

. وفي هذه الأسرة أيضا عاش أخوه محمد الم كنى بابن عمر الذي (12)السنوسي التجاني المناوي
يعة متقنا لعلوم الفرائض والحسابكان حافظ  .(13)ا للقرآن ال كريم مشاركا في علوم الشر

والملاحظ أن محبة هذه الأسرة للعلم والصلاح موروثة أبا عن جد؛ أبو العباس الثالث 
أحمد ابن محمد العلامة، عالم العلماء، وأمير »والرابع، إذ يذكر علي حرازم عن جده الثالث 

محمد بن سالم »ويذكر عن جده الرابع:  ،(14)«قوي والنور السنيالأمراء، صاحب الحال ال
.. وكان إذا خرج من داره للمسجد .الشيخ الولي الم كين العلي ذو النور اللائح والجذب الواضح

يتبرقع ولا يرى أحد وجهه إلا إذا دخل المسجد، ثم إذا رجع إلى داره عاد إلى ستر وجهه 
 .(15)«حتى يدخل لخلوته....

 التكوين الفكري للشيخ المؤسس: -2

ية عين ماضي برواية نافع، وهو ابن سبع سنين، على يد  حفظ أحمد التجاني القرآن بقر
، ثم اشتغل بعد ذلك (16)م( 1148ه / 1162)ت  الشيخ محمد بن حمو التجاني الماضوي

التجانية بطلب العلوم الأصولية والفروعية والأدبية حتى رأس فيها. وإذا كانت بعض المصادر 
تؤكد على أن الشيخ التجاني قرأ على الشيخ المبروك بن أبي عافية التجاني المضاوي مختصر خليل 

، (18). وذهبت بعض الدراسات في نفس السياق(17)والرسالة ومقدمة ابن رشد والأخضري
إلا أنه بينت بعض الدراسات الأخرى نفيها أن يكون الشيخ التجاني قد درس مختصر خليل 

  .(19)لكلام من لدن شيخ معينوعلم ا
ية والده الذي توفي مع  ومن ثم، تسلم، وهو ابن ستة عشرة سنة، مقاليد التدريس في زاو

ثم تاقت نفسه إلى التصوف والبحث عن  (20)م. 1122ه /1166والدته بالطاعون سنة 
 الأسرار الإلهية؛ وكان للرحلات ال كثيرة التي قام بها في البلاد الإسلامية أثرها في الشأن.
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، فسمع فيها علم الحديث، (21)م1121ه /1111قادته أولى رحلاته إلى مدينة فاس سنة 
ن محمد اليملحي الوزاني ولقي شيوخ التصوف، وكان أول من لقيه بفاس من الصوفية، الطيب ب

. كما لقي (22)م، فأخذ عنه وأذن له في تلقين ورده، ل كنه لم يفعل1166ه /1183المتوفى سنة 
ّ ه محمد بن الحسن الوانجلي ّ ه (23)أبا عبد الل ّ ه العربي بن أحمد بن محمد بن عبد الل ، وأبا عبد الل

يقة الناص(24)معن يقة عبد القادر الجيلاني، كما أخذ الطر ّ ه . وأخذ طر ية على يد أبي عبد الل ر
يق أبي العباس أحمد الحبيب بن محمد ّ ه التزاني ثم تركها هي أيضا. وأخذ طر  (25)محمد بن عبد الل

يق أحمد الطواش(26)على يد من له الإذن في ذلك الوقت ثم تركها بعد مدة  (27)، ثم أخذ طر
 مدة ثم تركها كذلك.

التجاني في قراءاته، فإننا لا نكاد نعرف من في المقابل، ورغم المستوى الذي بلغه أحمد 
الشيوخ الذين أخذ عنهم الحديث في هذه الرحلة بفاس أحدا. وفي هذا الشأن قام أحد 
الباحثين بمحاولة مفيدة للتعرف على الشيوخ الذين يمكن أن يكون قد أخذ عنهم، باعتبارهم من 

يين خصوصا، أي . (28)ام نزول الشيخ التجاني بهاشيوخ فاس عموما في الحديث، وأساتذة القرو
 ومن هؤلاء نجد:

يف الحسيني  - إدريس بن محمد بن إدريس بن حمدون بن عبد الرحمن، أبو العلاء الشر
قال في حقه الوليد بن العربي العراقي: "كان إماما في علم الحديث محققا فيه وانفرد  :(29)العراقي

بذلك في وقته فكان لا يقاومه فيه أحد واعترف له بذلك علماء زمانه وشيوخه وأقرانه. فكان 
يلقب بسيوطي زمانه.. وكان يستحضر ما يسأل عنه من مراتب الأحاديث غالبا مشارا له في 

له عند ابتداء أمره وجهة لغير ذلك من العلوم فخلا ذهنه عنها كلها بعد أن أتقن ذلك ولم يكن 
القدر المحتاج إليه من فقه وعربية على عادة الأقدمين". ويحلى بحافظ العصر اعتنى بعلم الحديث 
حفظا وضبطا رواية ودراية حتى بهر فيه ودرس وأفاد الطالبين وانتفع به كثيرون. له كتب منها: 
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يسيرة في أحاديث البسملة والحمدلة"، و"تكميل مناهل الصفا في تخريج أحاديث الصفا".  "نبذة
 .م1169ه / 1283كانت وفاته عام 

يحلى بالعلامة الصالح المعمر المحدث الشهير بشيخ الجماعة في وقته، أخذ  التاودي بنسودة: -
العزيز الدباغ، وأحمد  عن أحمد بن مبارك اللمطي صاحب الذهب الإبريز في ترجمة سيدي عبد

الغربي وغيرهما. وقد حلاه تلميذه المصري الشيخ الأمير في فهرسته "بهلال المغرب وبركته 
 وحامل فتواه وقدوته". أخذ عنه جل المغاربة وأسانيده معروفة.

ية محمد بن الأبيض،  وفي رحلة أحمد التجاني الثانية انتقل إلى جهة الصحراء قاصدا زاو
ة أعوام للقراءة والعبادة والخلوة، ثم انتقل منها إلى تلمسان التي حل بها بعد عدة فأقام بها خمس

أسفار، ُألهم ما ألهم فيها، ووقر في صدره ما وقر، فكان ذلك فتحه الأول في أوائل 
 (30)م.1161ه /1181سنة

يقه من الجزائر إلى  ّ ه الحرام فلما وصل إلى بلاد زواوة وهو في طر وبعدئذ، قصد بيت الل
يارة الشيخ محمد بن عبد الرحمن الأزهري، فتمكن من لقائه، وأخذ عنه  تونس، أقر العزم على ز

يقة الخلوتية.  (31)الطر
م(، التقى أيضا ببعض شيوخ الطرق 1113ه /1186ولما وصل إلى تونس في نفس السنة )

يقول أحمد ال تجاني الصوفية، منهم عبد الصمد الرحوي، وهو قطب الصوفية في تلك البلدة. و
طلبت من سيدي عبد الصمد ملاقاة هذا السيد...، فامتنع متعللا بعدم »نفسه عن لقائه به: 

ملاقاة أحد أصلا، فبعث له محبوبا مع صاحبه، فقال له ذلك الولي المحبوب: بعث محبوبا، فأقام 
 .(32)«سنة كاملة بعضها بتونس، وبعضها بمدينة سوسة
ايا أوليائها، إلى أن اتصل به أمير تونس، الذي وهكذا ظل الشيخ بتونس متنقلا بين زو

يتونة حيث بعث إليه بكتاب،  فلما قرأه »...طلب منه الإقامة بين ظهرانيه للتدريس بمسجد الز
سكت، وفي الغد شد الرحال بحرا إلى مصر، قاصدا الحج، وهو ينوي الأخذ من الشيخ 
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يقته، فأرسل لذلك الولي بخديمه عبد الصمد يطلب منه الضمان من كل  ال كردي ومن طر
مكروه، أثناء سفره بحرا إلى مصر، فطمأنه هذا الولي، وبالفعل وصل إلى مصر بالسلامة، 

يل ، فسأل الشيخ ال كردي (33)«...وسأل عن الشيخ ال كردي المصري، ودار بينهما حديث طو
ظمى، فقال أحمد التجاني بعد أيام عن مطلبه، فأجابه بأن مطلبه هو الحصول على القطبانية الع

 (34)له: لك أكثر منها.
ّ ه الهندي سنة  ومن مصر رحل إلى مكة، واتصل بأبي العباس أحمد بن عبد الل

بأنه أصبح وارثا لعلمه »م، وأخذ عنه أيضا، وظل مصاحبا له، إلى أن أخبره 1113ه /1181
 .(35)«وأسراره...

ينة المنورة قصد ولما قضى الشيخ نسكه وأكمل حجه، ومات شيخه الهندي، توجه إلى المد
يارة قبر النبي  ّ ه محمد بن عبد ز يارة ذهب لملاقاة القطب أبي عبد الل ، فلما انتهى من الز

، (36)ال كريم الشهير بالسمان بالمدينة المنورة الذي بشره بأنه سيبلغ مقام أبي الحسن الشاذلي
ذلك، فأذن له وطلب من الشيخ أن يقيم بداره ويدخله الخلوة ثلاثة أيام، فاعتذر له عن 

 .(37)السمان، بعد أن طلب منه الإذن العام، وأخبره بأنه هو القطب الجامع
بعد ذلك رجع الشيخ أحمد التجاني قافلا من المدينة صوب مصر، وبمجرد وصوله ذهب 
يارته كل يوم، فكان يلقي عليه  يارة شيخه ال كردي، فرحب به وطلب منه أن يعود لز لز

يصات المشاكل في العلوم  يطلب منه حلها، ولم يزل يظهر من علومه الغزيرة حتى سمع به عو
 .(38)علماء مصر فتسابقوا إليه للأخذ عليه والاستفادة منه

يقة  ولما أراد التوجه إلى المغرب أذن له شيخه محمود ال كردي، بعد أن أخذ عنه الطر
أخيرة انتقل إلى ومن مصر عاد إلى تونس، ومن هذه ال (39)الخلوتية، وأذن له في التربية بها.

م 1111ه /1191م حيث أقام فيها فترة ثم سافر إلى فاس سنة 1114ه /1188تلمسان عام 
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يقه التقى علي حرازم برادة الفاسي، وصحبه إلى  يارة مولاي إدريس الأزهر، وفي طر قصد ز
يقة الخلوتية وأسرارها وعلوما جمة.  (40)فاس ولقنه الطر

م، 1181ه /1196فأقام بها مدة، ثم طرد منها سنة ثم غادر بعد ذلك إلى مدينة تلمسان 
ية "أبي سمغون" ية أبي  (42)ثم سافر منها إلى بلاد "توات" (41)فارتحل ونزل بقر ثم رجع إلى قر

يقال إنه  (43)سمغون. بقي على هذه الحال حتى أذن له سيد الوجود بأن يترك ما أخذه من »و
يقة المحمدية لا خلوة ولا عزلة عن الناس يلزم الطر يقة (44)«جميع الطرق، و يُعنى بها الطر ، و

 التجانية.
يقته الخاصة على يد النبي  يعني هذا أنه فتح له في إنشاء طر مباشرة من دون واسطة  و

. (45)م، بأبي سمغون والشلالة1182ه /1233وقد وقع هذا الفتح سنة  صوفي.أو  من أي ولي
ومن ذلك الحين ترك البحث عن الأولياء ومشايخ الحضرات، وثم انتقل من أبي سمغون إلى 

م، واستقر فيها بشكل نهائي، وأخذ في نشر أفكاره 1198ه /1213ربيع الأول 11فاس في 
يا في المغرب، منجذبا بالشهرة العلمي التجانية. يقته إشعاعا قو ة لمدينة فاس، وهو ما وفر لطر

يقيا جنوبي الصحراء.  وخاصة إفر
فإذا كانت بعض المصادر التجانية التي تناولت الشيخ التجاني، قد أسعفتنا في بعض 
الجوانب من حياته، فإنها أغفلت فترة من أهم فترات حياته بعين ماضي، وسواء أكانت 

وائل كحرازم برادة وابن المشري، أم من المريدين المتأخرين كأحمد مصادر للمريدين الأ
 .(46)سكيرج

أبان عن نزعة  ، وقد(47)نصل في الأخير إلى أن الشيخ التجاني لم يكن إنتاجا لبيئته المحلية
يقته  وميل ديني في شبابه واكتسب تنشئة صوفية في زوايا أخرى قبل الإبحار في تأسيس طر

 (48)ل بالنسبة لمؤسس السنوسية والمهدية.الخاصة، كما هو الحا
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 آثار الشيخ التجاني:  -3
يقة التجانية  ترك الشيخ أحمد التجاني جملة من الآثار، علمية ومادية، وعلى رأسها: الطر

ية.  والزاو
 الطريقة التجانية: -3-1

 سندها محمدي وتعاليمها أصلية
 السند: -3-1-1

ّ ه منهم بتحصيل إنا أخذنا من »قال الشيخ التجاني:  ّ ه عنهم فلم يقض الل مشايخ عدة رضي الل
يق عن سيد الوجود  وإنما سندنا واستنادنا في هذه المقصود، قد قضى لفتحنا ووصولنا  الطر

يقنا عنه ». و(49)«فينا تصرف يديه ليس لغيره من الشيوخ على يقتنا فطر  أما سند طر
يقته، ، بهذه العبارات كان الشيخ أح(50)«إتصالا منه إلينا مد التجاني يجيب كل سائل عن طر

خاصة بعدما زادت مكانته وعلا أمره، معلنا أنه تلقى الإذن المطلق من الحضرة المحمدية، وأن 
ويبقى  يعد في حاجة إلى غيره، مدده واستمداده أصبح من النور المحمدي مباشرة، وأنه لم

ية وا» لوزانية وغيرها إنما هو في ذكره الأسانيد للشيخ في الطرق كسند ال كردي والناصر
يلقنه  يقة.. أسانيده قبل أن يجرده و  (51)«هذه الطر

يقة وأبانا فيها  يقة إلى التأكيد على ذلك قائلين إن "سندنا في الطر كل هذا دفع بأتباع الطر
يقظة لا مناما، ثم قال  وبأن الشيخ أحمد التجاني "أخذها عن سيد الوجود  (52)"النبي 

يقتنا بغيرها فإن  .(53)لا منة لأحد عليك من الأشياخ" له  وقالوا "لا يستدل على طر
ية" يقتنا أصلية أولية ونبو ّ ه »، يعني أنها (54)طر يقة تابعة لرسول الل يقة  طر ، لم تتبع طر

 .(55)«قبلها
ومن المعلوم أن الشيخ أحمد التجاني سبق له أن تلقى معارفه عن عدد كبير من أشياخ 

يقتهطرقية مختل ، وتأثرت (56)فة في المشرق والمغرب، فاستنبط منها بنفسه قواعد ومبادئ طر
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يقته بمبادئ الخلوتية خاصة، كما تقدم. جاء عند صاحب البغية في حديثه عن  وهذا ما (57)طر
ّ ه عنه حتى فتح عليه في ملاقاته يقة هي التي سلك عليها شيخنا رضي الل   الخلوتية "وهذه الطر

 (58)والأخذ عنه..."
يقة أحمد التجاني لتشكل طفرة نوعية بين باقي الطرق، وأعلن استقلاله  وبهذا جاءت طر

يقة التي لم يعد يرضى أن يشاركه فيها أحد، كما في قوله:  يقة »بالطر كل الطرق تدخل في طر
يقتنا فلا، لأنها مستقلة بنفسها ولأجل أنها محمدية  ّ ه عنه إلا طر الإمام الشاذلي رضي الل

ّ ه[ منه إليناإبراهيمية  . ولهذا نعت باحث أجنبي سلسلة سنده (59)«حنيفية أعطاها ]رسول الل
يقول أنها  يقته بظاهرة جديدة سماها "اختصار السلسلة"، لما يزعم به الشيخ المؤسس، و وطر

 .(60)أسست من طرف الرسول نفسه، وليست بتوارث روحي كباقي الطرق
يقته بمنط ق ال كشف النبوي واتصاله المباشر بالذات هكذا عمد الشيخ التجاني إلى ربط طر

يقة مستقاة مباشرة من الرسول  يقته طر ية، واعتقاده في أن طر يقة النبو ، فهي الطر
 المحمدية، واعتقاده مع أتباعه أن كتاب جواهر المعاني هو كتاب أملاه عليه الرسول 

الممارسة قد أخذ  بصيغة أخرى إن ما أتى فيه من أوراد وتوصيات حول طقوسيةأو  مباشرة،
ية يقظة لا مناما. يق الاتصال بالذات النبو وإن كان هناك من الباحثين من يرى  (61)عن طر

نجادل في مدى صدقية ادعاء التجاني بأنه تلقى ذلك من أو  أنه من الصعب أن نحكم
 .(62)الرسول

يقته بمجموعة من الأسماء،  كالمحمدية وعلى هذا الأساس سمى الشيخ أحمد التجاني طر
والإبراهيمية، إضافة إلى الأحمدية والتجانية، حتى يبرز ما لها من الفضائل والخصائص التي 

 (63)ليست في غيرها، لأن كثرة الأسماء دالة على فضل المسمى.
يقة التجانية عرفت لأول مرة بمميزات  ترى بعض الدراسات المغربية المعاصرة أن الطر

التجانيين، لعدة أسباب في مقدمتها: اسم راعيها الشيخ أحمد  أحمدية. وهي تسمية مشهورة عند
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يقة لسلسلة  التجاني. والسبب الثاني يفترض بالجذر الاشتقاقي لكلمة "حمد" مبررا بانتماء الطر
الطرق، تدعى "الشكر". والسبب الثالث، وهو أكثر دقة، يرجع إلى أن ابتهالات التجانية في 

 بشكل واضح على نفس مفهوم "حمد". ومن جهة أخرىأو  ياجل صياغتها العميقة، ترتكز ضمن
يرجع الاسم إلى الفاتحة السورة الأولى المسماة بأم القرآن، التي تتضمن أسرارا لا توصف من 

 (64)النعم الإلهية. 
أو  وهكذا يمكن القول إن الشيخ التجاني أضاف معنى آخر غير موجود في دلالة الولاية

يقة تقوم يقة. فهي طر على "الانتماء الحقيقي إلى حضرة الأنبياء" وهي تعتبر أنه لا أستاذ  الطر
يقه وتحاكيه باعتباره النموذج الذي لا نموذج  غيره وأنه إمام الكل بالإطلاق، أي أنها تتبع طر

يقة بذلك قائلا:  (65)غيره. فالطرق وإن كانت كلها محمدية »ويشهد أحد أصحاب هذه الطر
ية العظيمة والخصوصية الجسيمة التي من بالوجه العام فقد اختصت عن يقة بهذه المز ها هذه الطر

يفة والحلية السنية والرتبة المنيفة  .(66)«أجلها اختصت بحيازة هذه النسبة الشر
وإضافة إلى هذه الأهمية حاول الأتباع التجانيون أيضا إعطاء الشرعية للسند الصوفي 

يقة، وإعطاء المشروعية لأذكارها، وأنها م يقة.للطر  ن تلقين الرسول ال كريم لشيخ الطر
 األوراد: -1-2

سئل الشخ أحمد التجاني عن فائدة تلقين الورد الذي يعطيه الأشياخ، فقال: للسائل: 
ّ ه تعالى حفظ أو  تسألني عن الصادقين» عن الكاذبين؟ فقال: عن الصادقين. فقال: فائدته أن الل

يعة المطهرة ال تي إذا فعلت في الظاهر حفظت الإيمان في على هذه الأمة دينها بهذه الشر
 .(67)«الباطن.. 

ّ ه الشيخ من العزم أنه »وسئل أيضا:  ماشرط تلقين الذكر عندكم؟ فقال: شرطه أن يعطي الل
ّ ه  ّ ه سينا محمد رسول الل ، فقلت:  يخلع على المريد حال تلقينه الذكر جميع علوم لا إله إلا الل
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يعة  المطهرة فلا يصير بعد التلقين يجهل شيئا من أحكام وما علومها؟ فقال: هي علوم الشر
يعة المطهرة يستغني عن سؤال الناس وعن النظر في كتاب..  .(68)«الشر

هكذا تعد الأوراد والأذكار التي صاغها مشايخ الطرق الصوفية على حد قول أحد الصوفية 
مورهم لا بالهوى صفة حالهم ونكتة مقالهم وميراث علومهم وأعمالهم، وبذلك جروا في كل أ»

. (69)«قبل كلامهم... ممزوجة بأحوالهم مؤيدة بعلومهم، مسدودة بإلهامهم مصحوبة بكرامتهم
أبدى فيها ما كان كامنا »والشيخ أحمد التجاني من مشايخ الطرق الذين رتبوا أورادا خاصة 

كثيرا من وأجاد وأبلغ فيها للراجي غاية المراد، فتجلت للعالمين كالعروس، فجلبت بجمالها 
 .(70)«النفوس فسقتهم من لذيذ ال كؤوس.... 

يقته بمجموعة من الأذكار، محددة بوقت وشروط.  وقد ميز طر
ورد يلقن لكافة الخلق رتبه له سيد الخلق عليه الصلاة والسلام وأمره بتلقينها لكل  أولا:

 ويتضمن:أنثى، أو  صغيرا ذكراأو  من طلبه من المسلمين على أي حال كان، كبيرا
ّ ه  -  بأي صيغة كانت )مائة مرة( الصلاة على رسول الل
 الهيللة )مائة مرة( -
صلاة الفاتح لما أغلق "لما فيها من الفضل العظيم والثواب الجسيم الذي لا يقدر  -

 ، وتلقن لمن كان من أهل الدين والصلاح وفيه أهلية ونسبة.(71)قدره"
نبيك ورسولك النبي و محمد عبدك وبعدها روح الصلوات، وهي "اللهم صل على سيدنا

وتلقن  (72)الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، ثم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله"
ووقت هذا الورد بعد  (73)سلم على سيدنا محمد وعلى آله".و للمتوسط، وإلا فيلقن "اللهم صل

لعشاء مساء. أما من صلاة الصبح إلى وقت الضحى صباحا، وبعد صلاة العصر إلى صلاة ا
أو  فاته في هذين الوقتين لعذر فالنهار كله له وقت، والليل كذلك، على ألا يتركه كليا
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أخبره أن "كل من أخذ عليك ذكرا قل له في  . ومما ذكره التجاني أن الرسول (74)متهاونا
يط فيه، وإياكم تركه"  (75)وصيتك له: ذكرنا هذا عظيم، وإياكم والتفر

 فهي: المحافظة على الصلوات في أوقاتها في الجماعة إن أمكن.أما شروطه 
 .الطهارة البدنية والثوبية والمكانية

 استقبال القبلة وعدم الكلام إلا للضرورة.
ولا يلقن الورد لمن كان له ورد من أوراد مشايخ آخرين، إلا إذا تركه وانسلخ منه ولا 

ّ ه على ذلك.  يعود إليه أبدا وعاهد الل
يقة التجانية أن لا يزور أحدا من الأحياء أصلا، وأما ويشترط ع لى كل من أخذ ورد الطر

ّ ه وطلبا لرضاه تعالى ورضا رسوله  يارتهم على اعتقاد بأنه واصلهم لل  الأموات فتكون ز
 (76)ورضا الشيخ التجاني.

وهناك شرط خاص لمن قدر عليه وهو استحضار صورة القدوة بين يديه، وأنه جالس بين 
ن أول الذكر إلى آخره، ويستمد منه. وأعظم من هذا وأرفع وأكمل أن يستحضر صورة يديه م

بهيبة ووقار وإعظام وإكبار ويستمد منه بقدر  وأنه جالس بين يدي الرسول  الرسول 
حاله ومقامه، ويستحضر مع ذلك معاني ألفاظ الذكر إن كانت له قدرة على فهمها، وإلا 

 (77)ه ليشغل فكره عن الجولان في غير ما هو بصدده.فليستمع إلى ما يذكره بلسان
يقة وأخرى غير لازمة. ثانيا:  أوراد الوظيفة: وهي تتضمن أورادا لازمة للطر

مع الجماعة، وتكون منفردة في حالة إذا كان  ذكر الهيللة بعد صلاة يوم الجمعة :أوراد لازمة
المريد وحده ولا إخوان له في البلد. وقد ألف في ذلك، فقيه الزواية المدرس بها العلامة السيد 

 محمد بناني تقييدا ونصه: 
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ّ ه كثيرا من أهل محبته والمجتمعين لذلك في أعلى الجنة » ّ ه الذي جعل الذاكرين الل الحمد لل
يمة، سيدنا محمد سيد برحمته. والصلاة وا لسلام على الدرة اليتيمة، والنسبة العظيمة ال كر

الوجود، وعلم الشهود، وعلى آله الأطهار، وصحابته الأخيار، وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم 
 الدين.

يقة الأحمدية، ذات المحاسن  وبعد، فمن المقرر المعلوم، لدى الخصوص والعموم في الطر
ّ ه برهانها وزاد في أشعة نورها، أن من أذكارها اللازمة في الفاشية التجانية المحم دية، أسنى الل

يق، ذكر الهيللة بعد صلاة عصر يوم الجمعة مع الجماعة إن كان له إخوان في البلد ألفا  الطر
 .(78)«فصاعدا

 أوراد غير لازمة: لأن المريد التجاني مخير في أدائها، وهي تكفي في وقت واحد إما الصباح
 بين الوقتين.أو  اء،المسأو 

الاستغفار بأي صيغة )مائة مرة(، وصلاة الفاتح لما أغلق :وتتضمن هذه الأوراد ما يلي
مائة مرة(، وجوهرة ال كمال )إحدى عشرة أو  خمسين مرة(، والهيللة )مائتي مرةأو  )مائة مرة

بانية الخ.  مرة( وهي اللهم صلي وسلم على عين الرحمة الر
يقة عددا  ية الغير اللازمة، منها ما حدد له وقت معين، وتضمنت الطر من الأوراد الاختيار

 (79)للشيخ أحمد التجاني. ومنها ما لم يحدد له مع ذكر فضلها بحسب ما بينه الرسول 
يلازم في جل أوقاته وأحواله سبحة )بضم السين( »وللإشارة فإن الشيخ أحمد التجاني كان 

ّ ه عز وجل في كل أحيانه، لا تفارقه سبحته، يحب الإكثار من  خرزات تعد للذكر.. ويذكر الل
ّ ه لنا إلا ذكره يقول: كل شيء حده الل ّ ه، ويحض عليه و  (80)«.ذكر الل

 تعاليم الطريقة: -6 -3-1

يقة  يقة التجانية، منذ البداية، بأن مؤسسها يعتبر كل الآراء الأساسية في الطر تميزت الطر
صادرة من الرسول المعصوم محمد عليه الصلاة والسلام، أملاها عليه يقظة لا مناما، وهي 
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بالتالي آراء معصومة من الخطأ حسب زعمه، ولا يمكن أن يكون موضع نقاش. ومن ثم 
 أحمدية المحمدية.حرص على نعتها بال

يقة ومنهجها التربوي في العناصر والم كونات التالية:  ويمكن رصد أهم تعاليم الطر
يعته الطاهرة  : حب الرسول والصلاة عليه: ومعناه محبته أولا المحبة الكاملة باتباع شر

. قال أحد التجانيين: إن القصد من الصلاة واقتفاء سيرته الفاضلة، ومحبة أهل بيته 
ّ ه وإجلالا وتعظيما للنبي » هعلي ومحبة فيه، مع  أن تصدر من المصلي امتثالا لأمر الل

يفة بفكرة كأنه بين يديه، ثم ينطق بالصلاة  استحضار بعض أوصافه الحسنة وتلمح صورته الشر
بخشوع وتأدب، فإذا صدرت منه على هذا الوصف الأكمل ولو مرة في اليوم صار  عليه 

 (81)« مكثرا للصلاة عليه 
يقة التجانية أمر ضروري لمن أراد أن يترقى في أسلاك  ثانيا: طلب العلوم الشرعية في الطر

يقة،  ، أي ضرورة (82)«فعلى قدر الشرب من العلوم الشرعية يكون الشرب من الحوض»الطر
 الأخذ بعلوم الظاهر قبل الباطن.

رد التجاني يجب أن يكون خاليا عدم الجمع بين وردين: فالمريد التجاني قبل أن يلقن الو ثالثا:
منسلخا عنها غير راجع إليها، ويتوجب عليه أن يتمسك أو  من أوراد المشايخ اللازمة لطرقهم

واعلم أن »جاء في جواهر المعاني في هذا الشأن:  (83)بورده، وألا يضيف عليه أي ورد كان؛
ّ ه عنهم إلا أنه ترك  هذا الورد العظيم لا يلقن لمن كان له ورد من أوراد المشايخ رضي الل

ّ ه على ذلك... . وأيضا جاء في إحدى الرسائل (84)«وانسلخ منه ولا يعود إليه أبدا، وعاهد الل
بعض الإخوان يذكر لهم فيها بعض شروط إلى  (85)التي كتب بها محمد بن سليمان المناعي

يقة لمن أرادها، نذكر منها:  أن لا يجمع بين ورد هذا الشيخ وورد آخر، وربما ينكر هذا من »الطر
لا معرفة له بكتب القوم، وهذا اقتداء برجال التصوف القدامى، على نحو "صاحب الإبريز 

ّ ه عنه أنه قال ّ ه عنه عن شيخه عبد العزيز رضي الل : التلميذ كالورد المشموم إذا كثر رضي الل
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يض مهما اجتمع عليه طبيبان  شمه، قلت رائحته وفائدته. وقال ابن عربي الحاتمي: التلميذ كالمر
ّ ه عنه: التلميذ كحافر بئر إن أدام  هلك لأن الأنظار مختلفة في العلاج. والإمام البكري رضي الل

فائدته لأنه متى لم يدم الحفر في موضع  الحفر في موضع أخرج الماء وإلا كان عمره يحفر بلا
 .(86)«واحد لا يمكن إخراج الماء

يارة الأولياء الأحياء والأمواترابعا يعد هذا الأمر شرطا أساسيا في (87): ترك ز ، و
يقة التجانية، وأكد عليه الشيخ أحمد التجاني كثيرا.  الطر

 (88)الأمور الشرعية. دوام المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعات، وكذلك خامسا:
 (89)دوام محبة الشيخ بلا انقطاع إلى الممات. سادسا:

يقة التجانية من حيث تعاليمها تجمع بين علوم الشرع والتربية الصوفية،  وبذلك يبدو أن الطر
ية لاجتماع  بية للذكر أهمية كبرى. ومن ثم كان من المفروض تأسيس الزاو وتولي في هذه التر

 أوراد والأذكار والأحزاب، وتحديد التعاليم والتأليف فيها.المريدين، وتحديد ال
 تأسيس الزاوية:  - 3-2

يقة جديدة استقل بها عن باقي الطرق الصوفية، وفي هذا  أسس الشيخ أحمد التجاني طر
ية أبي سمغون وأقام بها واستوطن، »...الإطار يقول علي حرازم برادة:  رجع ]الشيخ[ إلى قر
في تلقين الخلق، وعين له الورد الذي يلقنه في سنة  وفيها وقع له الفتح، وأذن له 

 (90)«بكلمة الإخلاص... الاستغفار والصلاة عليه  م[، وعين له 1181ه ]1196
يقة، أمر أحمد التجاني و [ والانتقال بالارتحال ]من قبل الرسول »لما شاع أمر هذه الطر

م[، وتوجه إلى مدينة فاس. وحين وصل إلى حضرة 1198ه ]1213من قصر أبي سمغون سنة 
مولاي سليمان رحب به، وعرض عليه الدار المعروفة بدار المرآة. ل كن الشيخ امتنع، مما أثار 

كن بعد مضي الأيام سكنها وأخبر الخاصة من أتباعه بأنه سكنها بإذن من شكوك السلطان، ل 
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فعل شيء فعله، وإذا أمره بتركه تركه. وظل على  ، وذكر أنه إذا أمره الرسول  النبي 
 .(91)«هذه الحال حتى أذن له سيد الوجود ببناء زاويته المباركة بفاس

ية يجتمع مع »  جاء في بعض الروايات أن الشيخ أحمد التجاني كان قبل تأسيس الزاو
يكلمه مناما،  أصحابه بباب داره بمدينة فاس، وتارة ببعض مساجدها، إلى أن رأى النبي 

يأمره ببناء زاويته، وأن يختار لها أحسن البقاع وأطيبها، فالموضع الذي بنيت فيه يعرف  و
بحومة الدرداس المعروفة اليوم بالبليدة، فاشترى من ماله الحلال ذلك الموضع، وكان عبارة 

التجاني عن خربة مهدمة من ملك أولاد أفومي، وكانت فيها كرمة كبيرة، وبموضعها دفن أحمد 
يقال إنه سمع فيها ذات  وكانت الخربة تثير الخوف، بحيث لا يقدر أن يدخلها أحد وحده، و

 .(92)«يوم كأن جماعة يذكرون فيها وكان يقصدها أغلب مجاذيب فاس... 
.. ماجاورها، وكان من جملة ما أضاف إليها محبس على امرأة، وقد أعطاها .ثم اشترى»

، وقال له: ذلك مكاني لا أحب  ن إرضاؤها بإذن من النبي ]شيخنا[ ثمن الإغراء، وقد كا
 .(93)«أن تبقى تباعة لمخلوق

والظاهر أن بعضا من أهل فاس لم يقبلوا بوجود أحمد التجاني بينهم، وربما كان ذلك بإيعاز 
على …»من منافسيه من أهل التصوف، وإلا كيف نفسر تدخل المولى سليمان وإجباره إياهم 

أرسل إليه صرة مال لمساعدته على بناء زاويته، ونفذ له كل ما فسخ عنادهم، و
 .(94)«يحتاجه...

وهنا تطرح عدة تساؤلات منها: كيف يمكن أن نفسر ذلك التعاطف الذي صدر من المولى 
 سليمان اتجاه أحمد التجاني؟ وما هي الظروف التي رافقت وصول أحمد التجاني إلى فاس؟

لما تشعشع »، فهذا ابن السائح يقول بكل بساطة (95)تجانيةتساؤلات تجاوزتها المؤلفات ال
ّ ه عنه في غاية  يقة المحمدية، وطار صيتها في البلاد المشرقية، وأمر سيدنا رضي الل أمر هذه الطر

. في حين لخص البعض السبب (96)«الترقي وال كمال، بدا له ما بدا في الارتحال والانتقال...



 السعدية أوتبعزيت.أــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  نشأة الفكر الصوفي التجاني
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

س في انتجاعه للجهاد ودفاعا عن الصحراء الشرقية المغربية الذي حدا بالتجاني للهجرة إلى فا
 (97)ومنها عين ماضي الأغواط.

يكمن في كون الباي  بيد أننا نرى سببا موضوعيا جعل الشيخ أحمد التجاني يختار الهجرة، و
ية أبي سمغون، حيث حصل له الفتح،  محمد بن عثمان صاحب وهران أزعجه من تلمسان إلى قر

لها، ولما توفي الباي المذكور، وتولى بعده ابنه عثمان وقع السعي له بالشيخ، فبعث وأقبل عليه أه
إلى أهل سمغون بتهديدهم إن لم يخرجوه، ولما بلغ الشيخ ذلك، خرج منها مع بعض تلامذته 

 .(98)وأولاده
ياني الذي يعتبر من أشد خصوم التجانية إذ  وممن قال بهذا الرأي وأيده، أبو القاسم الز

.. وذلك أن رجلا كان بتلمسان ينسب للطلب، وكان يتعلق بأهل .أهل البدعة»يعتبرهم 
البطالة... فلما علم به أمير البلد...، ضربه وسجنه ونفاه من تلمسان وأقسم له أن لا يستوطن في 

د . في المقابل لقي التجاني عونا كبيرا من لدن المولى سليمان مما يفي(99)«إيالته ببلد من البلدان
. ولعل ذلك ما حصر (100)أن التجانية تأطرت منذ البداية بحكم ارتباطها برأس الدولة المغربية

امتداداتها داخل الحقل الديني، بحسب تعاليم السنة التي يعتبر السلطان المذكور من علمائها، 
يارة القبور، والتوسل  يفسر ذلك اتفاق الطرفين في بعض الجوانب كمحاربة البدع مثل ز

وهذا ما دفع بالبعض إلى  (101)المواسم. وإقامةدفع مضرة أو  ولياء من أجل جلب منفعةبالأ
 .(102)«على الأصح قناة وهابيةأو  لم تكن إلا رابطة للفقهاء»القول بأن التجانية 

واعتمادا على كل ما ذكرنا، نستخلص أن المولى سليمان، بتعاطفه جزئيا مع الوهابية كحركة 
يقة محدثة، إنما كان يريد خلق نوع من التوازن في سياسته الدينية إصلاحية، والتجانية كط ر

 وهذا ما جعل التجانية تولد "رسمية" في المغرب. (103)بالمغرب،
يقة أمر بالغ  هذا وقد اعتبر بعض الباحثين المغاربة المعاصرين أن مجابهة أسئلة تأسيس الطر

يقة الصوفية في  الجزائر، تميز بحدثين بالغي الدلالة: الأهمية، خاصة وأن سياق ظهور هذه الطر
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تمثل الحدث الأول في بداية أفول الوجود العثماني في الجزائر؛ أما الحدث الثاني، فبرز في 
الأزمة التي شهدها قصر عين ماضي. وقد بدا الخلاف جليا، في هذه المرحلة، بين أنصار 

يقة التجانية وخصومها من التجاجنة.   (104)الطر
 الشيخ أحمد التجاني:مؤلفات  -3-3

تتمثل الآثار العلمية في مجموعة من الكتابات، ويمكن تقسيمها إلى أجوبة وشروح ومختصرات 
 ووصايا ورسائل، مضافة إلى الأوراد والأحزاب والتصليات...

 

 األجوبة:  -3-3-1
 ية  .(105)أجوبة عن الحروف اللفظية والرقمية والفكر
 والتي أملاها الشيخ أحمد التجاني على  مجموعة من الأجوبة فيما يتعلق بقواعد العقل

"إزالة اللبس والإبهام  تلميذه محمد بن المشري والتي ضمنها هذا الأخير كتابه الجامع وسماها ب
  (106)فيما خفي على علماء الكلام".

 الشروح: -3-3-2
  شرحه لكل من صلاة جوهرة ال كمال في مدح سيد الرجال، والصلاة الغيبية في

يف بحقيقة سيد  يف بحقيقة سيد الخلائق. وقد اشتمل التعر ياقوتة الحقائق في التعر الخلائق، و
  (107)كتاب الجواهر على شرحه لهذه التصليات.

  ه ّ ية لأبي عبد الل بانية بالفتوحات الإلهية على متن الهمز كتاب الإرشادات الر
 (108)البوصيري.

 .(109)شرحه للنصف الأول لمختصر الشيخ خليل 
 (110)رآنية.تفسيره لعدد من الآيات الق 
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 المختصرات:  -3-3-3
 .(111)مختصر السير والسلوك إلى ملك الملوك. 
  (112)مختصر جماع معرفة الحديث. 
 .(113)مختصر كتاب التنوير وكتاب منهج الإنابة 
 الوصايا: -3-3-4
 .(114)وصية لجميع الإخوان  
 .(115)وصيته لجميع الإخوان بأداء الفروض وأعمال البر  
  (116)ال كفيل.مجموعة من الوصايا أوردها صاحب الجيش 
 األوراد واألحزاب: -3-3-2
 .(117)ورد الشيخ أحمد التجاني 
 .( 118)حزب التضرع والابتهال وقرب الملك المتعال 
 (119)أذكار تجانية 
 التصليات:  -3-3-6
 (120)ياقوتة المحتاج في الصلاة على صاحب المعراج  
 ومنها ما هو مثناتر في (121)مجموعة من التصليات منها ما هو وارد في جواهر المعاني ،

 الكتابات التجانية.بعض 
 اإلمالءات: -3-3-1
 (122)إملاءات  
 المسائل واالستنباطات: -3-3-8
  استنباطاته العميقة والأصيلة من القرآن، نشر بعضها في كل من جواهر المعاني للشيخ

 . (123)علي حرازم برادة، والجامع لمحمد بن المشري
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 (124)فضل القضية في مسألة المعية. 
 (125) الرسائل: -3-3-3
إلى جانب الأجوبة والشروح والمختصرات، خلف مجموعة من الرسائل التي يمكن أن  

نستنبط منها الفكر الصوفي التجاني، وقد عالج فيها مجموعة من المواضيع: من تصوف، وعبادات، 
 وعقائد وسلوك ومعاملات.

ار وعليه، إن أهم ما يمكن قوله بخصوص هذه المؤلفات، أن الشيخ التجاني لم يترك آث
مكتوبة مهمة، فما عدا بعض الرسائل القليلة، والإجازات، ومجموعة من التعاليم والأوراد 
والأدعية، يبدو أن الشيخ التجاني لم ير أنه من الضروري وضع أفكاره وتعاليمه في شكل 

وهو الذي قد تتلمذ عليه الناس من مختلف الطبقات، ولعل قصده من ذلك  ،(126)كتابات
ول منهما: أن ينتفع منه الجميع، حيث كان يخصص وقتا معينا لتدريس العلم أمرين اثنين، الأ

فيقرئ كتب التفسير والتصوف. أما إذا ألف الشيخ التجاني فستكون الاستفادة مقصورة على 
من خلال أو  للإجابة عن جميع الأسئلة التي ترد عليه العلماء. إضافة إلى أنه كان قد فتح الباب

والأمر الثاني: لعله في هذا ينهج ما  (127)لتي تدور بينه وبين علماء عصره.الحوارات العلمية ا
كان عليه أبو الحسن الشاذلي عندما رد عن سؤال لماذا لم يكتب كتبا فقال: أتباعي هم كتبي. 

أنه سار على ما يقال عن الصوفي عموما من أو  حتى يكون الكتاب للمريد التجاني هو شيخه،
 (128)أذنه وورقته هي قلبه".كون "حبر المتصوف هو 

وبالمقابل فقد وافق الشيخ التجاني على المحاولات التي قام بها بعض مريديه في جمع خطبه  
وأقواله، فنتج عن هذا الجهد كتب مهمة، أولها جواهر المعاني من تأليف علي حرازم برادة، 

م، والتي لم تحظ بقبول الشيخ التجاني، فأمر علي 1193الطبعة الأولى منه سنة  وقد انتهت
حرازم بتخريب المسودة، واقترح عليه أن يعيدها من جديد وهو الشيء الذي فعله تلميذه فكانت 

م، والتي حظيت بقبول التجاني، والتي كان يدعي أنه تلقى خطابا 1833الطبعة الجديدة سنة 
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يا والتي قال له فيها: "هذا كتابي وأنا من ألفه". وكان يعرف الجواهر ف من النبي محمد  ي رؤ
أيضا بالكناش المختوم، والنسخ الأولى منه كانت عبارة عن مسودات بين بعض قادة التجانية. 

م عندما بدأ الكتاب يظهر مطبوعا، فظهرت 23ول كن تغير الوضع الوضع في أوائل القرن 
ه / 1342واجا كبيرا وهي تلك التي نشرت في القاهرة سنة التي لاقت ر الطبعة الأولى

. وانتشار النسخ المطبوعة للجواهر (129)م، مع كتاب الرماح للحاج عمر الفوتي1921 -1926
أفرز نقاشا، حيث اكتشف أن خطبة الكتاب كانت تقريبا إعادة إنتاج لنص مناقبي سابق وهو 

يف بسيدنا ابن عب ّ ه أحمد، الذي ألف في المغرب في أواخر كتاب المقصد الأحمد في التعر د الل
  (130)الميلاد. القرن السابع

يق الصوفي في المغرب على النهج التجاني سمات هامة:أو  أخيرا يبدو أن للتجديد  إحياء الطر
 واعتبار التجانية بذلك محمدية في سندها. أولا: الارتباط بالرسول 

فية بما تضمنته من تعاليم وآداب، ومن ثمة ثانيا: اعتماد التجانية أسلوب التربية الصو
الاهتمام بالعمل في التصوف ورأسه الذكر. وتبلور هذا الاهتمام في قيمة التصليات والأذكار 
التي ألفها الشيخ التجاني ليرددها المريدون في مختلف ساعات النهار، طيلة أيام الأسبوع، 

ّ ه والرسول   .تجسيدا لحب الل
"مصدر" الفكر  القول إن هذه الآثار العلمية للشيخ أحمد التجاني تشكلوفي الختام، يمكن 

يين العلمي  الصوفي التجاني، وتبين مدى المجهود الذي بذله في صياغة هذا الفكر على المستو
يقة  والصوفي على حد سواء، وهي تحمل مواضيع ومواد غاية في الأهمية باعتبارها تحيل على الطر

 الصوفي. أو  الفقهيأو  ء على المستوى العقائديالتجانية ومواقفها سوا
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 الئحة المصادر والمراجع:

ابن المشري محمد، الجامع لما افترق من درر العلوم الفائضة من بحار القطب الم كتوم  -
 .219سيدي أحمد التجاني، مخطوط بخزانة علال الفاسي، رقم 

يقة الحجوجي محمد بن محمد، إتحاف أهل المراتب العرفان - ية بذكر بعض تراجم رجال الطر
 التجانية، مخطوط بخزانة أسرة المؤلف بالجديدة.

السباعي محمد الشنجيطي، مناقب سيدي أبي العباس التجاني، مخطوط خ. ح، الرباط،  -
 .1324رقم 
برادة علي حرازم، جواهر المعاني وبلوع الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني،  -

 م.2332ه /1423(، 1ط ) يثة، الدار البيضاء،دار الرشاد الحد
البعقيلي الأحسن، الشرب الصافي من ال كرم الكافي على جواهر المعاني، المط بعة العربية،  -

 .ه 1323الطبعة الأولى، 
ابن السائح محمد العربي، بغية المستفيد لشرح منية المريد، ضبطه وصححه عبد الوارث محمد  -

ه ، 1323بيضون، دار ال كتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، علي، منشورات محمد علي 
 م.2332

الفوتي عمر، رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرحيم، على حاشية كتاب جواهر المعاني،  -
 م.2332ه / 1423دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 

بن زيدان عبد الرحمان، إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، الرباط،  -
 م. 1929ه / 1341

رفع النقاب بعد كشف الحجاب فيمن تلاقى مع الشيخ التجاني من ، سكيرج أحمد-
  الربع الثالث.، م1991الأصحاب، مطبعة الأمنية، الرباط، 
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يخ التجاني من الأصحاب، الم كتبة كشف الحجاب عمن تلاقى مع الش، سكيرج أحمد -
 م.2332ه / 1322لبنان، -الشعبية، بيروت 

 شجرة النور الزكية في طبقات المال كية، دار الفكر.، مخلوف محمد -
أبو بكر زيد الفوتي، مفتاح السعادة الأبدية في مطالب الأحمدية، الم كتبة الإسلامية بواكي  -

 ساحل العاج، دون تاريخ.  –
مد السيد، غاية الأماني في مناقب وكرامات أصحاب الشيخ سيدي أحمد التجاني، التجاني مح -

 م.2334ه / 1424دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 
باني أبو القاسم، الترجمانة ال كبرى في أخبار المعمور برا وبحرا، حققه وعلق عليه عبد  - الز

 م1991ه /  1412طبعة ال كريم الفيلالي، دار نشر المعرفة، 
النظيفي محمد، الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة، خرج آياته وأحاديثه وشرح غريبه  -

 م.2332ه / 1426(، 1أحمد الجعيد، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، ط)
الناصري أحمد بن خالد، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق وتعليق جعفر  -

 م.1991ه / 1418 دار الكتاب الدار البيضاء، ومحمد الناصري،الناصري 

 المراجع المعتمدة باللغة العربية واألجنبية:
يقة التجانية في المغرب والسودان الغربي خلال القرن - التاسع عشر  الأزمي أحمد، الطر

 م. 2333ه / 1421الميلادي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
ّ ه عبد  - يقة التجانية"، مجلة دعوة الحق، بن عبد الل ية للطر العزيز، "لماذا رعاية الدولة العلو

 م.1986يوليوز  -ه / يونيو1436ذو القعدة  -، شوال221العدد 
يقية، معهد البحوث والدراسات  - يقة التجانية"، مجلة الدراسات الإفر زيزاح سعيدة، "الطر

يقية، جامعة القاهرة، المجلد   م.2338، 1، العدد 33الإفر
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يقته وزاويته  - يف بالشيخ أحمد التجاني وبطر العراقي إدريس، اليواقيت العرفانية في التعر
يقة  الأم التجانية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ندوة الطرق الصوفية، دورة الطر

 م. 1982دجنبر  29 24ه / 1436ربيع الثاني 16  13التجانية، فاس، 
 المغرب، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، حجي محمد، موسوعة أعلام -

 م.1996 ه /1416
الحوات سليمان، الروضة المقصودة والحلل الممدوة في مآثر بني سودة، دراسة وتحقيق  -

 م. 1994 ه /1412، 1عبد العزيز تيلاني، مطبوعات مؤسسة أحمد بن سودة، ط
ّ ه علي بن محمد، التجانية دراسة  - لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة، الدخيل الل

يع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، السعودية. ياض، توز  دار طيبة الر
يقة التجانية، ملزم  - بانية في التربية بالطر عبيدة بن انبوجة الشنقيطي، ميزاب الرحمة الر

 د الحسني، مصر. الطبع والنشر، عبد الحميد حنفي، شارع المشه
باني فيما يحتاج إليه المريد التجاني، دار الكتاب، الدار  - الصطفاوي محمد الشافعي، الفتح الر

 البيضاء.
ّ ه أحمد بن عبد العزيز، الشيخ سيدي أحمد التجاني أبعاد ضلاعته العلمية، مطبعة  - بنعبد الل

 م.2311ه / 1432ال كرامة، الرباط، الطبعة الأولى، 
 م.1982ه /1432( 1راهيم، المغرب عبر التاريخ، دار الرشاد الحديثة، ط )حركات إب -
شكراوي خالد، الأصول التاريخية للطرقية في حوض السنغال، مجلة المناهل، منشورات  -

 .81 -83، العدد 2331وزارة الثقافة، فبراير 
منشورات  شغموم الميلودي، المتخيل والقدسي في التصوف الإسلامي الحكاية والبركة، -

 م.1991المجلس البلدي، مكناس، 
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الزركلي خير الدين، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب  -
 م.1996لبنان، الطبعة العاشرة،  -والمستعربين والمستشرقين، دار العلم للملايين، بيروت

ية رشيد، "مولاي سليمان بين الوهابية والتجانية"، جامعة مولا - يف الزاو ي علي الشر
يفية والوثائق المرجعية لعهد السلطان مولاي سليمان والعمل الداخلي والسياسة الخارجية  الخر
للسلطان مولاي سليمان والإنجازات الثقافية والعمرانية على عهد السلطان مولاي سليمان، 

 أعمال الندوة الرابعة، مركز الدراسات والبحوث العلمية، الدورة الأولى.
يف  - محمد، "مؤسسة الزوايا بالغرب الإسلامي"، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، ضر

 (.1م، السنة )1986(، أكتوبر دجنبر 1العدد )
ميشوبيلر ارنست، "محاولة في تاريخ الزوايا والطرقية بالمغرب"، ترجمة الحسين فقادي، مجلة  -

 م.2333، 1دوج(، السنة )مز 23  19أمل التاريخ   الثقافة   المجتمع، العدد 
الوارث أحمد، نبذة عن التصوف بالمغرب، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون  -

 .م2339الإسلامية الخاصة بلقاءات سيدي شيكر للمنتسبين إلى التصوف، الطبعة الثانية، 
- AWAD Maria ،«Un fondateur de confrérie religieuse maghrébine Sidi Ahmed 

Altijani, 1737-1818», Revue Maroc Europe, Histoire économies sociétés, N°2, 1992, 
p.233-266 

- BENABDELLAH Abdelaziz, La Tijania une voie spirituelle et sociale, Al Quobba 
zarqua, Marrakech,  1999. 

- EL ADNANI Jilali, la Tijâniyya, 1781- 1881: Les origines d’une confrérie religieuse 
au Maghreb, Préface de Jean- Louis Triaud, Editions Marasam, Rabat 2007. 

- GRIGIO Alberto, «Une confrérie soufie à l’époque du renouveau: la tariqa 
Tijaniyya» ،Islam, et villes en Afrique au sud du Sahara entre soufisme et 
fondamentalisme, éditions Karthala, Paris, 2003. 

- MALOUF LIMAM Haifa,  »Tidjaniya, Sanusiya and Mahdiya as Studied in English 
Works«, Revue d'histoire Magrebine, Nº 4, juillet 1975, Tunis. 

-Xavier COPPOLANI et Octave DEPONT, Les confréries religieuses, Publié sous le 
patronage de M.jules Combon, Alger – Jourdan ،1897. 
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- MONTET Edouart, "les confréries religieuses de l'Islam Marocain: leur rôle 
politique religieux et social", Revue d'histoire des Religions, Tome XLV, Nº1, 1992, Paris. 

- RINN Louis, Marabouts et Khouans, Etude sur l'Islam en Algerie, Alger, 1884. 
- SEESEMAN Rudiger, «Three Ibrahims: literary production and the remaming of 

the Tijaniyya sufi order in twentieth- century Sudanic Africa», Die Welt des Islams: 
international journal for the study of modern Islam, The world of Islam, Leiden: E. J. 
Brill, 1951, Vol 49, N° 3- 4, 2009. 

الهوامش
                                                           

 .6-2، ص 1324محمد السباعي الشنجيطي، مناقب سيدي أبي العباس التجاني، مخطوط خ. ح، الرباط، رقم  (1) - 
 علي حرازم برادة، جواهر المعاني وبلوع الأماني في فيض سيدي أبي العباس التجاني، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، -(2)

 .33، ص 1م، ج 2332ه /1423(، 1ط )
يقة التجانية في المغرب والسودان الغربي خلال القرن -(3) التاسع عشر الميلادي، وزارة الأوقاف والشؤون  أحمد الأزمي، الطر

يف بالشيخ أحمد التجاني  .46-42، ص 1م، ج  2333ه / 1421الإسلامية،  إدريس العراقي، اليواقيت العرفانية في التعر
يقته و يقة التجانية، فاس، وبطر زاويته الأم التجانية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ندوة الطرق الصوفية، دورة الطر

يقة التجانية"، مجلة الدراسات 22م، ص 1982دجنبر  29 24ه / 1436ربيع الثاني 16  13 . سعيدة زيزاح، "الطر
يقية، جامعة القاه يقية، معهد البحوث والدراسات الإفر  .1، ص 2338، 1، العدد 33رة، المجلد الإفر

- Abdelaziz BENABDELLAH, La Tijania une voie spirituelle et sociale, Al Quobba zarqua, 
Marrakech,  1999, p 9. 

 .33ص  ،1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق،ج  -(4)
Jilali EL ADNANI, la Tijâniyya, 1781- 1881: Les origines d’une confrérie religieuse au Maghreb, 

Préface de Jean- Louis Triaud, Editions Marasam, Rabat 2007, p 59. 
(5)-Jilali EL ADNANI, la Tijâniyya 1781- 1881 … op. cit, p 59.                  
 .33ص  ،1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق،ج  -( 6)
 .31، ص 1المصدر نفسه،ج  -(7)
(8)-Jilali EL ADNANI, la Tijâniyya 1781- 1881 … op. cit, p 101- 102.             
 كلم، جنوب الأغواط بالمغرب الأوسط. أنظر: 13تقع هذه البلدة في قدم جبال أمور على بعد  -(9)

-Xavier COPPOLANI et Octave DEPONT, Les confréries religieuses, Publié sous le patronage de 
M.jules Combon, Alger – Jourdan , 1897, p 412. 
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- Louis Rinn, Marabouts et Khouans, Etude sur l'Islam en Algerie, Alger, 1884, p 416.  
- Jilali EL ADNANI, la Tijâniyya 1781- 1881... op, cit, p 59. 

. محمد بن المشري، الجامع لما افترق من درر العلوم 26، ص 1برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق، جعلي حرازم -(10)
. محمد العربي 8، ص 1، ج 219الفائضة من بحار القطب الم كتوم سيدي أحمد التجاني، مخطوط بخزانة علال الفاسي، رقم 

الوارث محمد علي، منشورات محمد علي بيضون، دار ال كتب بن السائح، بغية المستفيد لشرح منية المريد، ضبطه وصححه عبد 
 . 136ص ، م2332ه ، 1323العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

- Maria AWAD, "Un fondateur de confrérie religieuse maghrébine Sidi Ahmed Altijani, 1737-
1818", Revue Maroc Europe, Histoire économies sociétés, N°2, 1992, p 236 .Edouart 
MONTET"les confréries religieuses de l'Islam Marocain : leur rôle politique religieux et social", 
Revue d'histoire des Religions, Tome XLV, Nº1, 1992, Paris , p 15. Abdelaziz BENABDELLAH, La 
Tijania une voie spirituelle et sociale ...op. cit, p 9. 

 .26، ص 1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق،ج  -(11)
 .6مخطوط سابق، ص  محمد السباعي الشنجيطي، مناقب سيدي أبي العباس... -(12)
 .26، ص 1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق،ج  -(13)
 .22، ص 1ج  المصدر نفسه، -(14)
 نفسه. -(15)
 .21-26، ص 1نفسه، ج  -(16)
. محمد العربي بن السائح، بغية المستفيد... مصدر 9، ص 1محمد بن المشري، الجامع لما افترق... مخطوط سابق، ج  -(17)

 .318. محمد مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المال كية، دار الفكر، ص 121سابق، ص 
Maria AWAD, «Un fondateur de confrérie religieuse … op. cit, p 231-(18) 

(19)- 66  Jilali EL ADNANI, la Tijâniyya, 1781- 1881..op. cit, p  
. محمد السباعي الشنجيطي، مناقب سيدي أبي العباس... 22علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق، ص  -(20)

 .6مخطوط سابق، ص 
- Maria AWAD, «Un fondateur de confrérie religieuse … op. cit, p 231. 

 .29، ص1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق، ج -( 21)
. محمد السباعي الشنجيطي، مناقب سيدي أبي العباس... 29، ص1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق، ج-(22)

 .318مصدر سابق، ص  . محمد مخلوف، شجرة النور الزكية...11مخطوط سابق، ص 
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مصدر  م. أنظر علي حرازم برادة، جواهر المعاني...1111ه /1182من بني وانجل من جبال الزبيب، وقد توفي سنة  -(23)

يقة التجانية، مخطوط بخزانة 44، ص 1سابق، ج  . محمد الحجوجي، إتحاف أهل المراتب العرفانية بذكر بعض تراجم رجال الطر
 .21ص  أسرة المؤلف بالجديدة.،

ّ ه  -(24) ّ ه من أولاد معن الأندلسي توفي سنة هو عبد الل م، ودفن 1114ه /1188العربي بن أحمد بن محمد المدعو ابن عبد الل
. محمد الحجوجي، 44، ص 1مصدر سابق، ج  خارج باب الفتوح أحد أبواب فاس. علي حرازم برادة، جواهر المعاني...

 .21إتحاف أهل المراتب... مصدر سابق، ص 
م. علي حرازم 1121ه /1162المتوفى سنة  لحبيب بن محمد الملقب بالغماري السجلماسي الصديقيهو أبوالعباس أحمد ا -(25)

 .28. محمد الحجوجي، إتحاف أهل المراتب... مصدر سابق، ص 44 -43، ص1مصدر سابق، ج  برادة، جواهر المعاني...
ّ ه، التجانية  .11محمد السباعي الشنجيطي، مناقب سيدي أبي العباس... مخطوط سابق، ص  -(26) علي بن محمد الدخيل الل

يع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة  ياض، توز دراسة لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة، دار طيبة الر
 .42والإرشاد، السعودية، ص 

يل تازة، وتوفي بها سنة  -(27) برادة، جواهر المعاني... مصدر م. علي حرازم 1189ه /1234هو أبو العباس أحمد الطواش نز
 .28. محمد الحجوجي، إتحاف أهل المراتب... مصدر سابق، ص 142، ص1سابق، ج 

باط، الطبعة  -(28) ّ ه، الشيخ سيدي أحمد التجاني أبعاد ضلاعته العلمية، مطبعة ال كرامة، الر أحمد بن عبد العزيز بنعبد الل
 .13 -8م، ص 2311ه / 1432الأولى، 

الزركلي، الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، دار العلم  خير الدين -(29)
يقة التجانية  .281-283، ص 4م، ج 1996لبنان، الطبعة العاشرة،  -للملايين، بيروت محمد حجي، موسوعة أعلام المغرب الطر

م،  2333ه / 1421يلادي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، التاسع عشر الم في المغرب والسودان الغربي خلال القرن
  .2392، ص 1ج 

. محمد العربي بن السائح، بغية المستفيد... مصدر 42-43، ص 1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق،ج  -(30)
 .184سابق، ص 

محمد بن المشري، الجامع لما افترق... مخطوط  .38، ص 1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق،ج  -(31)
 . 12، ص 1سابق، ج 

- Maria AWAD, «Un fondateur de confrérie religieuse … op. cit, p 231. Abdelaziz 
BENABDELLAH, La Tijania une voie spirituelle et sociale ...op. cit, p 1. 

يقهم على الذكر بالكلمة الطيبة بكيفية مخصوصة ثم يُْشتَغَُل بذكر الجلالة ثم بذكر هذه الأسماء  والخلوتية: نسبة إلى الخلوة ومبنى طر
يقهم إلى الشيخ قطب الدين أحمد بن محمد هو، حق، قهار، وهاب، فتاح، واحد، صمد، قيومعلى الترتيب وهي"  ". وتنتهي طر
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مآثر بني سودة، دراسة وتحقيق عبد العزيز تيلاني، الأبهري. أنظر: سليمان الحوات، الروضة المقصودة والحلل الممدوة في 
 .384، ص 1م،ج 1994 ه /1412، 1مطبوعات مؤسسة أحمد بن سودة، ط

. محمد السباعي الشنجيطي، مناقب سيدي أبي 32، ص 1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق، ج  -(32)
 .11العباس... مخطوط سابق، ص 

 .11طي، مناقب سيدي أبي العباس... مخطوط سابق، ص محمد السباعي الشنجي -(33)
- Abdelaziz BENABDELLAH, La Tijania une voie spirituelle et sociale ...op. cit, p 14. 

. محمد بن المشري، الجامع لما افترق... مخطوط سابق، 62، ص 1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق،ج  -(34)
 .12، ص 1ج 

 .11محمد السباعي الشنجيطي، مناقب سيدي أبي العباس... مخطوط سابق، ص  -(35)
 .33، ص 1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق،ج  -(36)
. محمد بن المشري، الجامع لما افترق... مخطوط سابق، 33، ص 1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق،ج -(37)

 .16، ص 1ج 
 .33، ص 1حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق،ج علي -(38)
 المصدر نفسه. -(39)
 .34، ص 1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق،ج  -(40)

Abdelaziz BENABDELLAH, La Tijania une voie spirituelle et sociale ...op. cit, p 16. 
به قبر الشيخ أبي سمغون. محمد العربي بن السائح، بغية المستفيد... مصدر  أبو سمغون: قصر معروف بالصحراء الشرقية، -(41)

 186سابق، ص 
 المصدر نفسه. .توات: صقع صحراوي في المغرب -(42)
 .34، ص 1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق، ج  -(43)
السباعي الشنجيطي، مناقب سيدي أبي . محمد 34، ص 1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق، ج -(44)

 .18العباس... مخطوط سابق، ص 
الشلالة: قصر قريب من أبي سمغون بينهما أدون من المرحلة. محمد العربي بن السائح، بغية المستفيد... مصدر سابق، ص  -(45)

186. 
(46)-Jilali EL ADNANI, la Tijâniyya 1781- 1881... op, cit, p 60                    

(47) - Haifa MALOUF LIMAM ,  » Tidjaniya, Sanusiya and Mahdiya as Studied in English Works «, 
Revue d'histoire Magrebine, Nº 4, juillet 1975, Tunis, p  162 .                                    
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(48)-                                                  - Ibidem , p171- 172   
. محمد العربي بن السائح، بغية المستفيد... مصدر 11-16، ص 1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق، ج -(49)

 .293سابق، ص 
 .242، ص 1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق، ج -(50)
 .216ص ، 1الأحسن البعقيلي، الشرب الصافي... مصدر سابق، ج -(51)
 .216، ص1المصدر نفسه،ج -(52)
ساحل العاج، د.ت،  –الم كتبة الإسلامية، بواكي  أبو بكر زيد الفوتي، مفتاح السعادة الأبدية في مطالب الأحمدية، -(53)

 .19ص 
، 1ج، ه 1323الأحسن البعقيلي، الشرب الصافي من ال كرم الكافي على جواهر المعاني، المط بعة العربية، الطبعة الأولى،  -(54)

 .143ص 
 .83ص ،1المصدر نفسه،ج  -(55)
ارنست ميشوبيلر، "محاولة في تاريخ الزوايا والطرقية بالمغرب"، ترجمة الحسين فقادي، مجلة أمل التاريخ   الثقافة   المجتمع،  -(56)

 .19م،، ص2333، 1)مزدوج(، السنة  23  19العدد 
Awad Maria, «Un fondateur de confrérie ... op. cit, p 233.  

أحمد الوارث، نبذة عن التصوف بالمغرب، منشورات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الخاصة بلقاءات سيدي  -(57)
 .62ص، م2339شيكر للمنتسبين إلى التصوف، الطبعة الثانية، 

 .93العربي بن السائح، بغية المستفيد... مصدر سابق، ص  -(58)
، ساحل العاج، دون تاريخ –مفتاح السعادة الأبدية في مطالب الأحمدية، الم كتبة الإسلامية بواكي أبو بكر زيد الفوتي،  -(59)

. محمد السيد التجاني، غاية الأماني في مناقب وكرامات أصحاب الشيخ سيدي أحمد التجاني، دار الرشاد الحديثة، الدار 16ص
 .21ص، م2334ه / 1424البيضاء، الطبعة الأولى، 

(60)-Alberto GRIGIO, «Une confrérie soufie à l’époque du renouveau: la tariqa           Tijaniyya» , 
Islam, et villes en Afrique au sud du Sahara entre soufisme et fondamentalisme, éditions Karthala, 

Paris, 2003, p 214.  
، 2331حوض السنغال، مجلة المناهل، منشورات وزارة الثقافة، فبراير خالد شكراوي، الأصول التاريخية للطرقية في  -(61)

 .12، ص 81 -83العدد 
(62)- 172. op. cit, p Haifa MALOUF LIMAM ,Tidjaniya, Sanusiya and Mahdiya...                                                                
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على نحور حزب الرحيم، على حاشية كتاب جواهر المعاني، دار الرشاد الحديثة، الدار عمر الفوتي، رماح حزب الرحيم  -(63)

 .282ص ، م2332ه / 1423البيضاء، الطبعة الأولى، 
(64)-Abdelaziz BENABDELLAH, La Tijania une voie spirituelle et sociale... op. cit, p 91  
ف الإسلامي الحكاية والبركة، منشورات المجلس البلدي، مكناس، الميلودي شغموم، المتخيل والقدسي في التصو -(65)

 .132، ص 1991
 .93محمد العربي بن السائح، بغية المستفيد... مصدر سابق، ص  -(66)
محمد النظيفي، الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة، خرج آياته وأحاديثه وشرح غريبه أحمد الجعيد، دار الرشاد الحديثة،  -(67)

 .112، ص 3ج ، م2332ه / 1426(، 1البيضاء، ط) الدار
 .113، ص 3المصدر نفسه، ج  -(68)
 .14، ص 1علي حرازم برادة، جوهر المعاني... مصدر سابق، ج -(69)
 .13، ص 1المصدر نفسه، ج  -(70)
 .23. أبو بكر زيد الفوتي، مفتاح السعادة الأبدية... مصدر سابق، ص 14، ص 1نفسه، ج -(71)
 نفسها. الإحالة -(72)
 .14، ص 1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق، ج  -(73)
 المصدر نفسه. -(74)
 نفسه. -(75)
 .12 -14، ص 1نفسه،ج -(76)
فتاح السعادة..مصدر سابق، . أبو بكر زيد الفوتي، م14، ص1علي حرازم برادة، جواهر المعاني..مصدر سابق، ج-(77)

 21ص
بعد كشف الحجاب فيمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب، مطبعة الأمنية، الرباط، أحمد سكيرج، رفع النقاب  -(78)

  .242الربع الثالث، ص ، م1991
 .12، ص1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق، ج -(79)
 .41، ص 3محمد النظيفي، الدرة الخريدة... مصدر سابق، ج  -(80)
 .11أماني... مرجع سابق، ص محمد السيد التجاني، غاية ال -(81)
 .184محمد العربي بن السائح، بغية المستفيد... مصدر سابق، ص  -(82)
يقة التجانية وغيرها من الطرق، مثل الشيخ محمد بن التهامي  -(83) يقة التجانية، جمع بين الطر وهذا لا يمنع أن أحد منتسبي الطر

ية. وهو قاض من م(، الذي جم1893ه / 1311الوزاني )المتوفى بفاس عام  ية ذات الأصول القادر ع بين التجانية والمختار
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عاما، قضاها في التدريس والإفتاء. وولي قضاء الصويرة مدة قصيرة. راجع: عبد الرحمان بن زيدان،  63فاس، عاش نحو 
ودة، . عبد السلام بنس212، ص 4م، ج 1929ه / 1341إتحاف أعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناس، الرباط، 

. عبد السلام 62، ص 6. خير الدين الزركلي، الأعلام... مرجع سابق، ج 321، ص 1إتحاف المطالع... مرجع سابق، ج 
 .321، ص 1بنسودة، إتحاف المطالع... مرجع سابق، ج 

 .463، ص 2علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق، ج -(84)
التونسي، من خاصة أصحاب الشيخ أحمد التجاني. راجع محمد السيد التجاني، غاية  أبو المواهب محمد بن سليمان المناعي -(85)

 .62الأماني... مرجع سابق، ص 
 .61ص ، المرجع نفسه -(86)
 .463، ص 2علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق، ج -(87)
 المصدر نفسه. -(88)
 نفسه. -(89)
 .21، ص 1ج  نفسه، -(90)
 .18الشنجيطي، مناقب سيدي أبي العباس... مخطوط سابق، ص محمد السباعي  -(91)
ه / 1322لبنان، -أحمد سكيرج، كشف الحجاب عمن تلاقى مع الشيخ التجاني من الأصحاب، الم كتبة الشعبية، بيروت  -(92)

ّ ه، التجانية دراسة لأهم عقائد التجانية على ضوء الكتاب والسنة، تو21م، ص 2332 يع رئاسة .علي بن محمد الدخيل الل ز
ياض،  .49دار طيبة من دون تاريخ، ص  إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، الر

 .21أحمد سكيرج، كشف الحجاب... مصدر سابق، ص  -(93)
 .22المصدر نفسه، ص  -(94)
بغية  ن السائح،. محمد العربي ب44، ص 1.علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق، ج 19-18نفسه، ص  -(95)

، 1(، ج 1984. محمد السوسي النظيفي، الدرة الخريدة ...، مصدر سابق، )دار الفكر، 113المستفيد... مصدر سابق، ص 
يقة التجانية، ملزم الطبع والنشر، عبد الحميد 22ص  بية بالطر . عبيدة بن انبوجة الشنقيطي، ميزاب الرحمة الربانية في التر

. محمد الشافعي الصطفاوي، الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني، دار 8-1ني، مصر، ص حنفي، شارع المشهد الحس
 .138الكتاب، الدار البيضاء، ص 

 .194بغية المستفيد... مصدر سابق، ص  محمد العربي بن السائح، -(96)
يقة  -(97) ية للطر ّ ه، "لماذا رعاية الدولة العلو ذو القعدة  -، شوال221التجانية"، مجلة دعوة الحق، العدد عبد العزيز بن عبد الل

 .23م، ص1986يوليوز  -ه / يونيو1436
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دار  أحمد بن خالد الناصري، الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، تحقيق وتعليق جعفر الناصري ومحمد الناصري، -(98)

زباني، الترجمانة ال كبرى في أخبار المعمور برا وبحرا، . أبو القاسم ال132، ص8م ،ج 1991ه / 1418 الكتاب الدار البيضاء،
. محمد مخلوف، شجرة النور 463ص ، م1991ه /  1412حققه وعلق عليه عبد ال كريم الفيلالي، دار نشر المعرفة، طبعة 

 .318الزكية.... مصدر سابق، ص
ياني، الترجمانة ال كبرى... مصدر سابق، ص  -(99)  .463أبو القاسم الز
يفية والوثائق المرجعية لعهد  رشيد -(100) يف الخر ية، "مولاي سليمان بين الوهابية والتجانية"، جامعة مولاي علي الشر الزاو

السلطان مولاي سليمان والعمل الداخلي والسياسة الخارجية للسلطان مولاي سليمان والإنجازات الثقافية والعمرانية على عهد 
             .23ابعة، مركز الدراسات والبحوث العلمية، الدورة الأولى، ص السلطان مولاي سليمان، أعمال الندوة الر

 .221م، ص1982ه /1432( 1إبراهيم حركات، دار الرشاد الحديثة، ط ) -(101)
يف، "مؤسسة الزوايا بالغرب الإسلامي"، المجلة المغربية لعلم الاجتماع السياسي، العدد ) -(102) (، أكتوبر دجنبر 1محمد ضر

 .93(، ص 1لسنة )م، ا1986
ية، "مولاي سليمان بين الوهابية.... مرجع سابق، ص  -(103)  . 21رشيد الزاو
(104)-Jilali EL ADNANI, la Tijâniyya, 1781- 1881 ..op. cit, p 11.       

( من دراسته للحديث عن السياق الاجتماعي والسياسي والديني 19إلى ص  8خصص العدناني الفصل الأول)من ص 
يقة ودور أسرة أحمد التجاني في هذا التأسيس، والظروف التي كانت وراء إقامته في عين ماضي في الذي  ميز تأسيس الطر

 الجزائر.
 د. 2422مخطوط. خ. ع. الرباط رقم  -(105)
ّ ه، الشيخ سيدي أحمد التجاني أبعاد ضلاعته العلمية... مرجع سابق، ص  -(106)  .42أحمد بن عبد العزيز بنعبد الل
 .299 -269، ص 2علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق،ج  -(107)
ية لابن عبد الواحد النظيفي: دار الرشاد، البيضاء،  -(108) ية على القصيدة الهمز كتاب مطبوع: وبالهامش الأطرزة الأبريز

 م.2336ه ، 1426
ّ ه، الشيخ سيدي أحمد التجاني أبعاد ضلاع -(109) إدريس العراقي،  .42ته... مرجع سابق، ص أحمد بن عبد العزيز بنعبد الل

 12اليواقيت العرفانية... مرجع سابق، ص 
Abdelaziz BENABDELLAH, La Tijania une voie spirituelle et sociale ...op .cit, p .39  

 .124 -133، ص 1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق، ج  -(110)
ية ال كبرى بحي بريمة موجود بخط الشيخ أحمد  -(111)  مراكش. –التجاني)نسخة مصورة( بالزاو
 الإحالة نفسها. -(112)
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 نفسها. -(113)
  د )ضمن مجموع( أوله جنة العباد. 2136مخطوط. خ. ع. الرباط رقم  -(114)
 د. 2136مخطوط بالخزانة العامة، الرباط رقم  -(115)
 أحمد التجاني.ستأتي الإشارة إليها في المحور الخاص برسائل الشيخ  -(116)
 .1488مخطوط. خ. ع. الرباط رقم  -(117)
 .1149مخطوط. خ. ع. الرباط رقم  -(118)
 د. 1149مخطوط. خ. ع. الرباط رقم  -(119)
 د.2441مخطوط. خ. ع. الرباط. رقم  -(120)
 .269 -262، ص 2علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق، ج  -(121)
 د1699مخطوط. خ. ع. الرباط. رقم  -(122)
 . 124 -133، ص 1علي حرازم برادة، جواهر المعاني... مصدر سابق، ج  -(123)
 629مخطوط .خ. ع. تطوان رقم  -(124)
يوجههم،  -(125) أورد علي حرازم برادة في كتابه جواهر المعاني مجموعة من الرسائل التي وجهها إلى زواياه وأتباعه ينصحهم و

يعدد لهم محاسن هذا الدين الإسلامي،  ّ ه وما خص به أتباعها ومريديها و ّ ه بها، وما أعطى الل والخصائص ال كبرى التي ميزه الل
ّ ه لتالي الورد التجاني  من فتح كبير، وتوبة ومغفرة، وبلوغ درجات ال كمل الصادقين، والأولياء الصالحين، وما يعطيه الل

 والمداوم عليه.
(126)-Rudiger SEESEMAN, «Three Ibrahims: literary production and the remaming of the 

Tijaniyya sufi order in twentieth- century Sudanic Africa», Die Welt des Islams: international 
journal for the study of modern Islam, The world of Islam, Leiden: E. J. Brill, 1951, Vol 49, N° 3- 

4, 2009, p 306. 
ّ ه، الشيخ سيدي أحمد التجاني أبعاد ضلاعته... مرجع سابق، ص  أ حمد -(127)  .43 -42بن عبد العزيز بنعبد الل
 (128)-  Rudiger SEESEMANN , «Three Ibrahims: literary and the production remaming of the 

Tijaniyya… op. cit, p303.   
(129)-    Ibid, p 307  
(130)- Ibidem  
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 األَنْدَلُسِيَّةُ لِلْمُطَوَّالَتِ المَالِكِيَّةِالمُخْتَصَرَاتُ 

 
 د. كمال لحمر

 6جامعة د. لمين دباغين، سطيف 

 

 الملخص:

تهدف هذه الورقة إلى الإجابة عن سؤال إشكالي: "هل كان للأندلسيين نصيب من 
المساهمة في النشاط الفقهي المال كي، المحدد في )المختصرات(؟". ومنها جاء افتراضان: أولهما؛ 
أن هذه المساهمة حدثت حقا بالتوازي مع المطولات في حد ذاتها. وثانيهما؛ هو أن هذه 

 وتيرة زمانية لم تنقطع.  المساهمة امتدت عبر
من هنا قامت منهجية هذه الورقة على المنهج الوصفي، واستعملت أداة المسح الوثائقي إلى 

 جانب الأداة التاريخية.
Abstract: 
This paper aims to answer the problematic question: "Did the Andalusians have a 

share in contributing to the Maliki Jurisprudential activity, specified in the 
(abbreviations)?". From which came two hypothesizes: First; that this contribution really 
occurred in parallel with the lengthy books, per se. Second; it is that this contribution is 
spread across an uninterrupted temporal frequency. 

From here, the paper was built on the descriptive approach methodology, and used 
the documentary survey instrument, alongside with the historical tool. 
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 :تمهيد

زمانيا؛ انطلقت المختصرات الأندلسية للمطولات المال كية، ومعها المختصرات بالأصالة، 
ابتداء من القرن الثالث الهجري، واستمرت إلى غاية القرن الثامن الهجري. وبلغت أربعا 

 مختصرا(.  44وأربعين )
ان المغرب ومكانيا؛ شملت في تأليفها كثيرا من المدن والقرى الأندلسية ثم انتشرت في بلد

 والعالم الإسلامي.
المختصرات تناول هذا البحث مختصرات المطولات الفقهية المال كية، ثم لما رأيت ندرة 

 بالأصالة أدمجتها بشبيهتها حتى لا تُهمل وحتى تعم الفائدة.
 المختصرات: -1
 :1مختصرات )المدونة الكبرى( لإلمام مالك برواية سحنون -1-1

مختصرا أندلسيا(؛ للكَلاعي  16منها )ستة عشَرَ:  .2اثنين وعشرون مختصرا 22بلغت 
ه (، وابن عيشون الطليطلي 319وابن جرير الجُهَني البجاني )ت ابن بردون،ه (، و292)ت
 أبي بنه (، وا364، والخولاني النحوي )ت(ه 358)ته (، وابن صاعد الطليطلي 341)ت

ه (، والطومالقي القرطبي 384)توإسماعيل القيسي المصري القرطبي ه (، 361عكرمة )ت
َلي 432ه (، وابن ِشنظير )ت399ه (، وابن أبي زَمَنِين الغرناطي )ت386)ت ي ه (، والبِرْ

ّ ه بن محمد بن مالك )ت443البلنسي )ت ّ ه بن محمد القرطبي، 463ه (، وعبيد الل ه (، وعبد الل
 ه (.414مع اختصارين لأبي الوليد الباجي )ت

ّ ه الفقيه )عبد التقى فقد مبكر؛ وقت في كانت بالمدونة نالأندلسيي علاقة أن يظهر  بن الل
ينها قبل )الأَسدية( منه سحنوٍن وسمع مَْرتنيل( بالإمام بن خالد بن محمد  .3تدو



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. كمال لحمر المُخْتَصَرَاتُ األَنْدَلُسِيَّةُ لِلْمُطَوَّالَتِ المَالِكِيَّةِ
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

يُعدّ  إلى  أدخل )المدونة( من أول ( ه246)ت الصلت( أبي بن أيوب بن )عثمان و
الحين  ذلك ه (. ومنذ272-ه 238الرحمن( ) عبد بن )محمد الأمير عهد في وذلك الأندلس،

جميع  متناول في وجعلها وتسهيلها واختصارها بتهذيبها فاشتغلوا بالمدونة الأندلس علماء اهتم
 .مالك والمال كية بفقه المهتمين

وتحدثنا كتب الطبقات أن كثيرا من علماء الأندلس كانوا يحفظون )المدونة( عن ظهر 
)محمد بن سيمون الأنصاري الطليطلي( كان سيظهرها، قلب؛ إذ يحكي عياض في المدارك أن 

 .4كتبها في اللوح فحفظها كما يحفظ القرءان
ها من  و)محمد بن عمر بن يوسف بن بشكوال المعروف بابن الفخار( كان يحفظ المدونة وينصُّ

 .5حفظه
كما إذا رأينا ولاة الأندلس يشترطون لتولية القاضي أن يكون مستظهرا لها  ولذلك لا نعجب

 . 6روي ذلك صاحُب )نفح الطيب( وغيرُه
 إذا درس إلا وآراؤهم أقوالهم المعتمدة المشاورين الفقهاء منزلة إلى عندهم الفقيه يرقى ولا
يصعد المنبر إذا لم يكن  المدونة وحفظها. ولم يكن يسمح للفقيه في الأندلس بلبس القلنسوة و

 .7يحفظ المدونة
. كما أن 8لها مستظهرا حافظا للمدونة يكون أن القاضي لتولية الأندلس ولاة اشترط وقد

 . 9أمراء )قرطبة( كانوا يرسمون ذلك في مراسيم وظهائر الولاية
وقد شرط أهل الأندلس في سجلاتهم ألاّ يخرج القاضي عن قول )ابن القاسم( ما وجده، 

يق الموصل لمذهب مالك  . 10احتياطا ورغبة في صحة الطر
بالأندلس أذا نقلت لهم مسألة من غير المدونة، وهي في المدونة وكان متأخرو الشيوخ 

 .11موافقة لما في غيرها، عّدوه خطأ
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نحو  توجهوا الذين الطلبة كثرة في الأندلس بها علماء وشدة عناية )المدونة( مكانة وتظهر
يقية  اجتمع إنه حتى مباشرة، عنه منه وروايتها المدونة وسماع سحنون بالإمام الالتقاء قصد إفر

 واحد. وقت في سحنون رواة من ثمانية وحدها (Elviraبمدينة )إلبيرة()
أفرغ ؛ معتمَدا عند املالكية باختالف مدارسهم 12بن رشد يقدم لنا )املدونة( كتاباإن ا

 فيها عقوهلم وشرحوها وبينوها...ُل الرجا
 في كان إذا المذهب في المشهور، هو القاسم قَول ابن أن ذكرناه مما "تقرر فرحون: ابن قال

 يخالفون ما كثيرا والعراقيون مذهب المدونة، هو المغاربة اصطلاح في المدونة. والمشهور
 13المشهور" تعيين في المغاربة
وشرحها  وحفظها دراستها على الأندلس علماء عكف المرتبة المدونة بهذه كانت ولما

 واختصارها...
العتبي  األموي العزيز عبد أحمد بنمختصرات )المستخرجة/ العتبية( لمحمد بن  -1-2

 القرطبي األندلسي:
ه (، 432أندلسية(؛ أولها لابن شنظير )ت 3مختصرات. منها )ثلاث مختصرات:  4بلغت 

وح الفهري )ت ُّ َ ت  . الجياني الكناني ليحيىه (، والثالث 462والآخر لابن ف
 ثم الكبار، العلماء من كثير من وسمع المشرق، إلى المستخرجة(صاحب ) 14لعتبيارحل 

 خمس سنة المكانة. توفي مرموق مالكيا أصبح فقيها حيث بالأندلس؛ رأسه مسقط إلى رجع
المدونة".  في ليس مما الأسمعة من م(. آثاره: "المستخرجة869ه =255ومائتين )ت وخمسين

 رشد( بن أحمد بن محمد الوليد الفقه المال كي. و)لأبي في صعبة قضايا الكتاب هذا يبحث
التوجيه  من المستخرجة في لما والتحصيل بعنوان "البيان عليه شرح م(1126ه =520)ت

ّ ه عبد محمد ونسخة )أبي أحد. يبلغه بشرح لم شرحه حيث والتعليل"، القيرواني(  زيد أبي بن الل
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 في قديمة قطعة الكتاب هذا من إلينا ، ووصل"المستخرجة "تبويب بعنوان م(996ه =386)ت
 . 15ورقة 30 والخلع" حوالي والتمليك التخيير "كتاب بعنوانالقيروان 

ّ ه عبد السماعات )لأبي كتاب )المستخرجة( من إن  كتب أمهات أحد العتبي( هو الل
 الأول. وتمتاز عصره في المذهب أئمة لكبار والأقوال الروايات استودعت التي المذهب المال كي

 من مالك عن العتقي( القاسم )ابن رواية من معظمها فقهية معلومات )المستخرجة( بحصرها
يق  .الآفاق شهرتهم طبقت الذين الإمام تلامذة كبار من غيره وسماعات تلامذته المباشرين طر
فيها  أدرج صاحبها وأن خاصة )المستخرجة(، لها تعرضت التي الانتقادات من الرغم وعلى

على  ولاحتوائها الرواية، حق له يكون أن دون عليها، المتفق والمسائل غير الروايات من مجموعة
 مما روايات موضوعة، على تشتمل نظرهم في فهي هذا من أكثر بل متناقضة، أخرى روايات

 مكانة )المستخرجة( نالت هذا كل التحري. ومع وعدم اتهامه بالتساهل إلى النقاد ببعض دفع
يقية المال كي في الفقه كتب بين رفيعة  شهرتها فبلغت بالقبول، لماءالع وتلقاها والأندلس، إفر

 وإن 16.الواضحة كتاب على وقدموها وتهذيبها، دراستها وحفظها على الأندلس أهل الآفاقوعكف
  .المستخرجة ويتفقه بها يحفظ حتى العلم في الراسخين العلماء دائرة في يدخل لا عندهم الفقيه

 الشيوخ عليه عول قد كتاب أنه )المستخرجة(: "على عن يتحدث وهو رشد(، قال )ابن
يين من المتقدمون المدونة  لحفظه فيه، تفقه ولا يحفظه لم من أن واعتقدوا والأندلسيين، القرو

ّ ه رسول سنن وحفظه الأصول معرفة بعد فيها، وتفقهه  ولا العلم في من الراسخين فليس ملسو هيلع هللا ىلص الل
 يبق لم والمستخرجة المدونة حفظ . وقال: "من17الفقه" أهل من إليهم يشار فيمن المعدودين من

 . 18مسألة" عليه
مسائلها،  بجمع اهتموا بل والتدريس، الحفظ عند ب )المستخرجة( العلماء عناية تقف ولم

 .وتعليلا، واختصروها توجيها وشرحوها وهذبوها، ،وبوبوها
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 مختصرات )المبسوط(:  -1-3
 ه (.419أندلسي(؛ لابن الفخار )ت 1. منها )مختصر واحد: 2بلغت مختصرين 

 م(:822هـ=238مختصرات )الواضحة( لعبد الملك بن حبيب )ت -1-4

أندلسي(؛ لابن جرير الجُهَني البجاني  1. منها )مختصر واحد: 2بلغت مختصرين 
 ه (.319)ت

 م(:894هـ=281أو  م882هـ=269مختصرات )الموازية( البن المواز )ت -1-2

 ه (.319جاني )ت. وهو مختصر أندلسي؛ لابن جرير الجُهَني الب1بلغت مختصرا واحدا 
ية( ّ ه عبد أبي الحافظ للفقيه )الموّاز (  المواز )بابن والمعروف إبراهيم الإسكندري بن محمد الل

ذكرها. وعلى الرغم  سبق التي الأمهات نالته باقي ما والاهتمام العناية من تنل ه ( لم269)ت
 مسائلها، ودرسها، وجمع اعتنى بها، من الأندلس فقهاء بين من فقد وجدنا من ذلك

 له مختصرا أنه جرير( بن سلمة بن )فضل ترجمة في )عياض( نقله ما ذلك واختصرها. من
 .19والمستخرجة المدونة مسائل فيه جمع كتاب وله المواز، ابن لكتاب
 مختصرات )النوادر(: -1-6

 ه (.419. وهو مختصر أندلسي؛ لابن الفخار )ت1بلغت مختصرا واحدا 
 مختصرات )المبسوطة( للرقيعي: -1-1

 م(.1126ه =223. وهو مختصر أندلسي؛ لابن رشد الجد )ت1بلغت مختصرا واحدا 
 مختصرات )االستذكار( البن عبد البر: -1-8

 . وهو مختصر أندلسي؛ لمحمد القرطبي الأنصاري الإشبيلي.1مختصرا واحدا  بلغت
 أما ال كتب المطولة التي لم تحظ بمختصرات أندلسية، فهي نوعان؛ 
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يع(أولاها؛ ذوات المخ ّ ه بن الجلاب  20تصرات المتعددة، وهي: )التفر لأبي القاسم عبيد الل
ه (: بثلاث مختصرات. و)علم الموطأ(؛ أي الفقه المستنبط من الموطأ: بمختصرين 318)ت

 اثنين. 
ّ ه بن وهب المصري  وأخراها؛ ذوات المختصر الواحد، وهي: )الجامع( لعبد الل

م(، و)التهذيب(، 828ه =213رات )تم(، و)الأسدية( لأسد بن الف812ه =191)ت
و)قول مالك(، و)سماع أصحاب مالك(، و)سماعات أشهب(، و)كتب أشهب بن عبد لعزيز( 

 م(.819ه =234)ت
وقد دمجت معها )المختصرات الفقهية المال كية بالأصالة لا عن مطولات( وذلك لأنها 

 .21نادرة
 ثبَت المختصرات: -2

 المختصرات، دون مراعاة تسلسل كتبها المطولة:وهنا نراعي التسلسل التاريخي لهذه 
 مختصرات القرن الثالث الهجري: -2-1

 هـ(:292الزبادي األندلسي )ت 22اختصار المدونة، إلبراهيم بن عجنّس الكاَلعي -2-1-1
، األندلسي 25الزبادي نسبة إىل زباد 24أسباط الكالعي، بن 23إبراهيم بن عجنسمؤلفه 

اختصر املدونة وله رحلة مسع ، احلفاظ للفقه. كان أحد 26بلدة باألندلس، من أهل )وشْقَة(
ه(. والزبادي 212. تويف سنة مخس وسبعني ومائتني )ت27فيها من يوسف بن عبد األعلى

، ذكر عياض أنه اختصر املدونة يف عشرة أجزاء وسهلها. و28نسبة إىل زباد موضع باملغرب
وقيل: ست وسبعني. ، ومائتني أو أربع وسبعني ومائتني 29وذكر أنه تويف سنة ثالث وسبعني

 .30وذكر القاضي عياض في ترجمة مختصرة لأبيه )عجنّس( أنه من بيٍت عُرف بالعلم
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 اختصار المدونة، البن بردون: -2-1-2

 في قال واختصرها. بالمدونة طليطلة. اهتم أهل من بردون بن يحيى بن إبراهيممؤلفه 
 .31مختلفين" نوعين من كتابه على يملي وأنه للمدونة، اختصارا له أن المدارك "وذُكر

 مختصرات القرن الرابع الهجري: 2-2
 م(:931هـ=319مختصر المدوّنة، للبجاني )ت 2-2-1

 أوقف من كانالجُهَني بالولاء، أبو سلمة.  منخل بنمؤلفه هو فضل بن َسلَمَة بن جرير 
( أصله Pechinaحافظ، من علماء المال كية. أندلسي، من أهل بجانة ) الروايات. على الناس

سنة تسع عشرة من إلبيرة. رحل إلى المشرق مرتين أقام فيهما عشرة أعوام. ومات في بجانة 
عارفا باختلاف أصحابه، لم  فيه، الصيت بعيد. كان حافظا للفقه على مذهب مالك، وثالمثائة

. كان يرحل إليه بمذهب مالك الناس أعلم من وكان يتقدمه أحد في الحفظ والعلم بالمذهب،
 الذي الظاهري( حزم )ابن رأسهم كبار الأئمة وعلى بذلك له شهدع منه والتفقه عنده. للسما

المدونة.  مسائل فيه جمع كتاب منها مالك، مذهب على الفقه في مصنفات عدة . وله32عليه أثنى
. قال 33له "مختصر في المدونة" و"مختصر للواضحة" زاد فيه من فقهه، و"مختصر كتاب ابن المواز"و

عياض: "وهو من أحسن كتب المال كيين". وله جزء في "الوثائق" حسن، كما يقول ابن  القاضي
 .35فيه مسائل "المدونة" و"المستخرجة" و"المجموعة" 34قاضي شهبة. وله "كتاب" جمع

 م(:931هـ=319مختصر للواضحة، للبجاني )ت 2-2-2

الديباج وغيره: . قال صاحب قوله من زاد فيه من فقهه، وتعقب فيه على ابن حبيب كثيرا
وذكر احلافظ جالل الدين السيوطي يف كتابه "املزهر" . 36"هو من أحسن كتب المال كيين"

 .37كر منها "خمتصر الواضحة" لفضل بن سلمةفذاملختصرات اليت فضلت على أصوهلا 
 م(:931هـ=319مختصر كتاب ابن الموّاز، للبجاني )ت 2-2-3

ية المستخرجة بين وقد جمع  .38والمواز
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 هـ(:343الطليطلي )ت التجيبي عيسى بن لعلي المختصر، 2-2-4

 جيدة صحيحة وهي مسائل، فيه عليه؛ وانتُقد به مشهور، انتُفع المختصر، المدارك: "له في قال
ية  فقيه...". وكان فهو حفظه من الفقه بعض فقال كذا، غيره فيه قال وإن على الأصول. جار

 يحيى الناس: تفسير تلقاهما ثم فيهما، الأخذ العلماء أجازا كتابان طليطلة "بأهل :يقول النجار ابن
 . 39وثلاثمائة أربعين حدود في عبيد". توفي ابن ومختصر مزين، بن

 م(:922هـ=341مختصر في المدونة، البن عيشون الطليطلي )ت 2-2-2

ّ ه بن عيشون. عالم بالحديث، من كبار المال كية في  ّ ه محمد بن عبد الل مؤلفه هو أبو عبد الل
كان عالما فقيها، سنة واحد وأربعني وثالمثائة. عصره. أندلسي من أهل طليطلة، ووفاته بها 

حافظا لمذهب مالك، عالما بالفتوى، من الحفاظ. له كتب، منها: )مسند( في الحديث، 
ك، وكتاب )الإملاء(، ومختصر وصفه القاضي عياض بأنه مشهور، لعله وأحاديث مسند مال

وخمتصر الموطإ.  توجيه في كتاب وله)اختصار المدونة( فإنه أحد كتبه. وله شعر حسن. 
وفي العلماء من يرى أنه أخذ كتب )ابن . 40مشهور. واختصر املدونة إال الكتب املختلطة

 .41قادم، القروي الحنفي( ونسبها إلى نفسه
 هـ(:322)ت 42القرطي ابن مختصر 2-2-6

 في ليس ما كتاب "مختصر ]؟[. له شعبان، المعروف بابن القرطي بن القاسم بن محمد 
مؤلف  على أنه كثيرا "تبصرته" في اللخمي وثلاثمائة. ذكره وخمسين خمس سنة توفي .المختصر"

 .43المختصر" في ليس ما كتاب "مختصر
 هـ(:358)تاختصار المدونة، البن صاعد الطليطلي  2-2-1

 بن صاعد. له اختصار المدونة. وهو مشهور بطليطلة يدرسه أهلها. يقول محمد بن رباح
ّ ه، عبد أبو طليطلي، الأموي، صاعد بن رباح بن عياض: محمد القاضي عيسى  بن وهب سمع الل
 مالك، لمذهب والحفظ والرواية، بالعلم وله عناية والفضل. بالصلاح موصوفا وكان وغيره.
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 بن )حماس وكان أهلها. يُدرسه بها بطليطلة مشهورا كان اختصار المدونة في وله .ببلده واستفتي
يفضله عليه يثني محمد(  . 45ه  358وثلاثمائة وخمسين ثمان سنة وتوفي .44و
 هـ(:364اختصار المدونة، للخوالني ويعرف بالنحوي )ت 2-2-8

ّ ه محمد بن عبد الملك الخولاني.   وكف بجاية. بلنسية، وسكن من أصلهمؤلفه هو أبو عبد الل
حافظا للمسائل، متصرفا  فقيهاكان وثلاثمائة.  أربع وستين سنة وتوفي بأعوام، وفاته قبل بصره

 .46مشهور" عياض: "اختصار فيه قال المدونة"، "اختصار لهفيها، يناظر عليها. 
عكرمة  أبي السليم بن بن بكر أبو منذر بن إسحاق بن المدونة، لمحمد اختصار 2-2-9

 هـ(361)ت

وهو  جعفر، واسمه عكرمة، أبي بن السليم بن محمد بن إبراهيم بن منذر بن إسحاق بن محمد هو
ّ ه، عبد بن يزيد مع )ابن الأندلس إلى الداخل  . له "اختصار47الملك( عبد بن سليمان مولى الل

 أسهب في الموطإ". وقد ليس لما كتاب "الوصل المروزي، وله اختصار كتابو المدونة"، كتاب
 سبع سنة المدارك. توفي ترتيب في صفحات عشر له أفرد حيث ترجمته في عياض القاضي

 .48وستين وثلاثمائة
 (:ه384تاختصار المدونة، للقيسي المصري القرطبي ) 2-2-13

 49وله يف املدونة، أبو القاسم إمساعيل بن إسحاق بن إبراهيم القيسي املصري القرطيب

 سنة أربع ومثانني وثالمثائة.وتويف ، ه332مولده سنة ، اختصار معروف
 (:ه386تاختصار المدونة، للطومالقي ) 2-2-11

ّ ه بن فرْح ]فرَج[ الطومالقي ]الطوطالقي[ النحوي القرطبي،  روى يكىن أبا مروان. عبيد الل
، وحتقق باألدب واللغة، عن أيب علي البغدادي وأيب عبداهللا الرياحي وابن القوطية ونظرائهم

، 50صار املدونة استحسنه )القاضي أبوبكر بن زرب(وعىن بذلك كله. ألف كتابا متقنا يف اخت
ذكر ذلك ابن عابد. قال ابن الفرضي: تويف يوم االثنني النصف من رجب سنة ست ومثانني 
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وثالمثائة ودفن صبيحة يوم الثالثاء مبقربة مومره. قال ابن حبان: وكان مولده سنة أربع 
 . 51ه(324وعشرين وثالمثائة )ت

 م(:1338-936هـ=399-324زَمَنِين )المقرب في اختصار المدونة، البن أبي  2-2-12

ّ ه رحمه عياضا أن 52كتابه هامش في المنوني ذكر  ب )المغرب(، المصدر هذا طبقة في سمى الل
 . 53باسم )المقرب(، بالقاف ذكره من المعروف خلاف بالغين،

ّ ه، المعروف بابن أبي أبو عبد اهللا مؤلفه هو  ّ ه بن عيسى المري، أبو عبد الل محمد بن عبد الل
سئل: لم قيل ل كم بنو أبي زَمَنِين؟ فقال: لا  البريي. -54بفتح الزاي وامليم وكسر النون–زَمَنِين 

أدري. من أهل )إلبيرة(. سكن قرطبة، ثم عاد إلى إلبيرة، فتوفي بها. فقيه مال كي، من الوعاظ 
، أجل وقته فقها وحديثا، وكبار احملدثني والفقهاء الراسخني، فاخر غرناطةكان من مالأدباء. 

متبتال ، متطلعا يف األدب واألخبار والنحو وقرض الشعر، متفننا عارفا باختالف العلماء
، فصيحا آخذا باألفئدة، مواسيا جلاهه وماله، كثري الصدقة، اوم الصالة والبكاء، مدمتقشفا

 والمواعظ، منها: )أصول السنة(، و)منتخب الأحكام(له كتب كثيرة في الفقه حسن التأليف. 
، 55ه 611و)تفسير القرآن( اختصره من تفسير يحيى بن سلام التيمي وكتب سنة  ،شهري

و)المغرب في اختصار المدونة وشرح مشكلها(، فقه، و)حياة القلوب( زهد، و)النصائح 
ن مزين للموطأ(، المنظومة( شعره، و)آداب الإسلام(، و)المهذب، في اختصار شرح اب

مثله باتفاق. تها ليس يف خمتصرا، شرح للمدونة واختصار هلاله و .56و)المشتمل في علم الوثائق(
مفيد ، مليح التصنيف، عياض: "وكان حسن التأليفالقاضي . قال 57كتب مهمة غريهاله و

ككتاب )املغرب يف اختصار املدونة وشرح مشكلها والتفقه يف نكت ؛ الكتب يف كل فن
بها باتفاق". قال ابن سهل: "أفضل خمتصرات املدونة وأقر 58مثلهتها يف خمتصراليس ، منها(

قال الذهيب يف اهلامش: "واسم املختصر )املغرب يف اختصار املدونة وألفاظا ومعاين هلا...". 
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تها ليس يف خمتصرا، وضبط لروايتها، مع حترير للفظها، وشرح مشكلها والتفقه يف نكت منها(
 .59مثله باتفاق"

 :60كتاب )المقرب البن أبي زمنين(التعريف بمخطوط  2-2-12-1

ويف الورقة املوالية ، حذف أوله وآخرهد.  3624 :رقم تحت العامة بالخزانة مخطوط
يقع يف ، بدأ يف التآكل -احلكم يف توقيف ما يستحق من احليوان -للمحذوفة عنوان كبري 

حجم أوراقه ، سطرا 24معدل السطور يف الورقة ، يتهنهاورقة مع حذف يف بدايته و 361
 22وعدد الكلمات يف السطر الواحد ، سطرا 24عدد األسطر يف الصفحة الواحدة ، سطةمتو

ولكنه ال حيمل تاريخ النسخ ، مكتوب خبط مغريب مجيل واضح، 21×19.2تها مسطر، كلمة
وفيه حذف ، 12إىل  1حمذوف الصفحات األوىل واألخرية من ص: ، وال اسم الناسخ

 .61أتت األرضة على أطرافه، األطراف
ّ ه عياض القاضي ذكر كما الاختصار في قمة يعدّ  المذكور المختصر أن سبق مما يتضح  رحمه الل

 :الآتية النقط في المختصر هذا جمالية وتتجلى المختصرات، أحسن بأنه وصفه الذي
أي  عليه يلاحظ لم إذ المختصر، في المستعملة الفقهية المصطلحات في الدقة حيث من - أ

 .ذلك في إخلال
والمشهورة  الراجحة بالأقوال يستشهد حيث الفقهية، بالأقوال الاستشهاد حيث من - ب

 .المسألة في والشاذة الضعيفة من الأقوال جملة ذكر ذلك، دون وغير
المحكم،  التنسيق حيث من الجذاب الجميل الأسلوب المؤلف يستعمل اللغة حيث من - ت
 .الزائدة التعابيرأو  الألفاظ مجانية ودون

 . 62الفقهية أساليبه في الإطناب عدم - ث
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الحاجة  أن لعلمه الإطناب؛ سبل يسلك لا مختصره في زمنين( أبي )ابن أن سبق مما ويتضح
 .والاختصار الإيجاز إلى تدعو

 الإمام عن المدونة" في ورد يستمسك بما زمنين( أبي )ابن أن المختصر هذا من يتضح كما
 الروايات بعض أحيانا يسوق كما نادرا، إلا عنها يخرج ولا القاسم، ابن عن سحنون مالك برواية
 .المال كية ال كتب في عن المصادر

عن  لأغنى ُحّقق لو إذ المال كية، المختصرات في قمة يعد المختصر هذا أن والحاصل
 .المال كية المختصرات
ّ ه عبد الفقيه )أبي خير: "تأليف ابن قال المختصر؛ راوي  حدثني زمنين(، أبي بن محمد الل

 بن سليمان داود )أبي ربيبه عن أجازه المقري(، بن هذيل محمد بن علي الحسن )أبو كله بذلك
مؤلفاها(،  زمنين أبي )ابن عن المقري( أبي سعيد بن عثمان عمرو عن )أبي المقري( نجاح
ّ ه" رحمه  . 63الل
  زمنين أبي البن "األحكام منتخب " التعريف بمخطوط 2-2-12-2

 أوله:  ،د(1730 ) رقم تحت بالرباط بالخزانة العامة الكتاب هذا يوجد
ّ ه "بسم ّ ه وصلى الرحيم الرحمن الل  فيه سفر هذا تسليما، وسلم وآله وصحبه محمد سيدنا عليه الل

ّ ه عبد لأبي الأحكام منتخب جميع ّ ه عبد بن محمد الل ّ ه رضي زمنين أبي بن بن عيسى الل  عنه الل
 الكتاب زاهر في الحق من نور فقهها على جواهر فيه الأحكام من كتاب :المسلمين جميع وعن

ّ ه شاء إن الأول  المقالات، قال[: أخذ أن في ]... إلى والحكم المدعي، رفع في الحكم تعالى الل
 الخ. الخصومة".. على التوكيل في المتلاعبين في والحكم

 من خال مقروء مغربي خطه التآكل، في أخذ كبير، حجم ورقة من 268 في الكتاب يقع
 .النسخ تاريخ
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ّ ه الكتاب: "والحمد آخر في قال بن  إبراهيم وخديمهم وعبدهم العلماء محب العالمين، رب لل
ّ ه لطف- الجيلالي الرحمن عبد  به".  الل

 بيع وآخرها: كتاب المدعي، رفع في أولها: الحكم كتب؛ )منتخب الأحكام( عشرة يضم -
 .والحبوس الكتاب أهل

ّ ه "بسمالناسخ:  مقدمة بعد- كتابه في زمنين أبي ابن يقول ّ ه وصلى الرحيم الرحمن الل  وسلم الل
 -أبي زمنين لابن 64الأحكام منتخب من الأول الجزء تسليما، وسلم وصحبه وآله محمد سيدنا على

ّ ه رحمه ّ ه، الحكم تعالى: الل ّ ه الصدور، وصلى تخفي بما علما والمحيط يجوز لا الذي الحكم لل  على الل
 مسائل من عيونا فيه جمعت الكتاب هذا فإن :وبعد أجمعين محمد آل وعلى النبيئين خاتم محمد

 المسلمين حكام من كان لمن النصيحة بذلك جيادا، أردت حسانا وانتخبتها والأحكام، الأقضية
 فيها، النظر من والاستكثار ومطالعتها كتب الفقه درس من به وعصب قلده ما شغله قد

 من يستحسن فليس بشيء، به ينزل فيه مني، المشاورة عن علمه إذا ذلك من انتخبته بما ليستغنى
 أقبل كان القضاء علم في شرحه بعد الخصوم، بل أمر من إليه يرفع ما كل في يشاور أن الحكم

ّ ه، إلا توفيق ولا لدينه وأحرز له  "-المدعي رفع في الحكم- بالل
 .65مغربي خطه رفيق، بخط سطرا 33 الورقة في السطر حجم

المربي  محمد بن ناسخه )الحسن بتونس الوطنية الم كتبة في )للمنتخب( أخرى نسخ وتوجد
 74/، 21رقم تحت الفاسي، علال بخزانة أخرى نسخة توجد . كما66مغربي خطه التفزاري(،

 صفحاته عدد عليه(. المدعى رفع )باب الوسط. أوله دون خطه: مغربي، 251مسطرته ع،
 15.67مقياسه:  ص، 603

 مختصرات القرن الخامس الهجري: 2-3
 هـ(:432بيطر القرطبي )ت البن الثمانية، اختصار 2-3-1



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. كمال لحمر المُخْتَصَرَاتُ األَنْدَلُسِيَّةُ لِلْمُطَوَّالَتِ المَالِكِيَّةِ
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

 وغيرهما. قال القوطية، وابن زرب، القرطبي. تفقه بابن بيطر بن سليمان مؤلفه هو أبو أيوب
 .68القرطبي اختصارات" زيد لأبي الثمانية ال كتب في عياض: "وله

 م(:1311هـ=432اختصار المدونة، البن شنظير )ت 2-3-2

إبراهيم بن محمد بن الحسين الأموي، أبو إسحاق، ابن ِشنظير: مؤرخ أندلسي، من فقهاء 
 وكان وعلله. الحديث يبصر وكان وفضل. ودين وسماع وطلب له عناية كانتالمال كية بطليطلة. 

يلقي والمستخرجة ظاهرا. المدونة يحفظ كان الزهد وال كرامات. كتب يسمع  من المسائل و
 البلاذر، ذكره شرب قد وكان يؤخرها. ولا مسألة يقدم ولا كتابا يمسك أن غير المسائل من

 .70له )تاريخ رجال الأندلس( واختصر )المدونة( و)المستخرجة( في الفقه. 69مطهر ابن
 71م(1311هـ=432مختصر المستخرجة، ابن شنظير )ت 2-3-3
 م(:1328-923هـ=419-؟339البن الفخار ) المبسوطة، اختصار 2-3-4

ّ ه بن الفخار: عالم الأندلس في زمانه، ومن أئمة المال كية محمد بن عمر بن  يوسف، أبو عبد الل
بقرطبة. رحل إلى المشرق فحج وجاور وسكن المدينة المنورة، ثم عاد إلى الأندلس. وفر عن 

َلَنسية ) ( إلى أن تُوُفِّيَ عن Valenciaقرطبة عند غلبة البرابر عليها، إذ نذروا دمه. فاستقر في ب
، و"اختصار المبسوط" للقاضي 72ن سنة. له كتب، منها "تقييد على الجمل للزجاجي"نحو ثماني
ّ ه بن  73إسماعيل الدباس، و"التبصرة" رد على ابن أبي زيد في رسالته، و"الرد على أبي عبد الل

 .74العطار" في وثائقه. وكانت له مذاهب أخذ بها في خاصة نفسه خالف فيها أهل قطره
 م(1328-923هـ=419-؟339الفخار )اختصار النوادر، البن  2-3-2

 :75هـ(443التقريب، في اختصار المدونة، للبِرْيَلي )ت 2-3-6

 ابن بخط خلف أبو القاسم مولى يوسف بن بهلول البلنسي المعروف بالبرالي. وقعمؤلفه هو: 
َلي  بشكوال: "المعروف ي -بعضهم  وضبطه "،-تحت من المثناة الياء وفتح الراء بإسكان-بالبِرْ

ية إلى نسبة -المثناة والياء الساكنة والراء الموحدة الباءبكسر  بلنسية. مفتي بلنسية في  عمل من قر
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 العطار وابن الم كوي بن أبي محمد عن وقته، وعظيمها. من أهل العلم والجلالة. روى
له كتاب في شرح المدونة واختصارها سماه "التقريب". عول  .الوثائق في مقدما وكان والأصيلي،

تصره هذا على نقل ابن أبي زمنين في لفظ "المدونة"، وُأخذت عليه فيه أوهام في النقل. في مخ
وذكر أنه لما أكمل كتاب "التقريب" دخلت منه نسخة صقلية وعبد الحق الإشبيلي البجائي بها، 

، فلما قرأه ونظر فيه إلى أقواله وما أدخله فيه من كتابه استحسنه وأراد شراءه فلم يتيسر له ثمنه
فباع حوائج من داره واشتراه، فغلا الكتاب وتنافس فيه الناس عند ذلك. ولقد استعمله الطلبة 
في المناظرة وانتفعوا به. وكان )أبو الوليد هشام بن أحمد الفقيه( يقول: "من أراد أن يكون فقيها 

َلي" ي  . 76من ليلته فعليه بكتاب البِرْ
 77هـ(463حمد بن مالك )تمختصر المدونة، ألبي مروان عبيد اهلل بن م 2-3-1

 بن بكر وأبي خضر، بن عمر وأبي محمد، بن وحاتم ابن القاسم، عن . روى78قرطبة أهل من
 في حسن مختصر مالك بن مروان رواه. ولأبي ما ذر الهروي أبو له وغيرهم. وأجاز مغيث،
 ه .  460وأربعمائة ستين سنة البرهان". توفي "ساطع كتاب بالبراءة. وله فيه له حكم الفقه،
 هـ(462اختصار المستخرجة، للفهري )ت 2-3-8

ّ ه عبدأبو محمد  أهل  من الفهري، الواحد عبد بن الفتح أبي بن موسى بن فتوح بن الل
 وغيره. وله أبيه عن رواية له والفهم. وكانت والحفظ والعلم المعرفة أهل من )ألبونة(. كان

وغيرها.  أيضا "المستخرجة" مفيد. واختصر كتاب والأحكام، وهو الوثائق في حسن كتاب
 . 79ه ( 462وأربعمائة )ت وستين اثنين سنة الآخرة جمادى من لأربع خلون وتوفي
 هـ(:463االستذكار، كالهما البن عبد البر )ت مختصر 2-3-9

 في مالك الإمام رسمه مما الأمصار علماء مذاهب شرح في الاستذكار عنوانه الكامل "مختصر
 عبد ه (. وقد اختصره )ابن463البر )ت عبد بن عمر بن ليوسف والآثار"، من الرأي الموطإ

 .80الفقه في "الكافي" في كتاب البر( أيضا
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 م(:1381-1312هـ=414-433المهذب في اختصار المدونة، ألبي الوليد الباجي ) 2-3-13

القرطبي، القاضي  التميميالتجيبي  وارث بن أيوب بنمؤلفه هو سليمان بن خلف بن سعيد 
( Badajozأبو الوليد الباجي. فقيه مال كي كبير، من رجال الحديث. أصله من بطليوس )

ه  فمكث ثلاثة أعوام. وأقام 426( بالأندلس. رحل إلى الحجاز سنة Bejaومولده في باجة )
اء ببغداد ثلاثة أعوام، وبالموصل عاما، وفي دمشق وحلب مدة. وعاد إلى الأندلس، فولي القض

ية ) ( من كتبه )السراج في علم الحجاج( و)إحكام Almeriaفي بعض أنحائها. وتوفي بالمر
، و)التسديد إلى معرفة التوحيد(، و)اختلاف الموطآت(، 81الفصول، في أحكام الأصول(

و)شرح فصول الأحكام، وبيان ما مضى به العمل من الفقهاء والحكام(، و)الحدود(، 
الفقه، و)فرق الفقهاء(، و)المنتقى( كبير، في شرح موطأ مالك،  و)الإشارة( رسالة في أصول

 له كتاب. و82و)شرح المدونة(، و)التعديل والتجريح لمن روى عنه البخاري في الصحيح(
 مسائل في المختصر حسن، و)مختصر اختصار وهو ،83المدونة( اختصار في )المهذب
 .84المدونة(

-1312هـ=414-433الوليد الباجي )مختصر المختصر في مسائل المدونة، ألبي  2-3-11
 م(:1381

  .85الباجي اختصار على المدونة" زاد مسلم( كتابه "اختصار بن عمار حفص )أبو ولما ألف

 مختصرات القرن السادس الهجري: 2-4
 هـ(:236اإلشبيلي )ت بعد مبشر ابن مختصر 2-4-1

 عن )أبي (. روىSevillaإشبيلية ) أهل من الأموي(، مبشر بن عمر أحمدو مؤلفه هو )أب
ّ ه شاء ما بن عبد الرحمن القاسم ّ ه عبد )أبو عنه حدث فقيها. وكان الطليطلي(. الل  بن الل

 عرفة يوم عليه قراءته أكمل أنه وذكر الفقه، في الطليطلي" يسمى "مختصر مختصر وله المجاهد(،
 .86خير ابن وخمسمائة بخط ست سنة
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 م(:1126-1328هـ=223-423)اختصار الكتب المبسوطة، البن رشد الجد  2-4-2

محمد بن أحمد ابن رشد، أبو الوليد: قاضي الجماعة بقرطبة. مولده ووفاته  الوليد أبو القاضي
. له تآليف، 88. من أعيان المال كية. وهو جد ابن رشد الفيلسوف )محمد بن أحمد(87بقرطبة

الآثار للطحاوي" منها "المقدمات الممهدات" في الأحكام الشرعية، و"مختصر شرح معاني 
يه، في معهد المخطوطات. ومنها  و"الفتاوي" و"اختصار المبسوطة" و"المسائل" مجموعة من فتاو

 إعادة في صنعا أحسنفقه، وقد  89"والتعليل التوجيه من في المستخرجة لما "البيان والتحصيل
 بذلك وصار وأصله وقعده، ونقحه هذبه أن منذ كبيرا إقبالا هذا الكتاب إلى الحياة، فعرف

 تعرف لم أن المستخرجة من على الرغم وغيرهم، والباحثين الفقهاء أنظار لفت أساسا مصدرا
يهتمون بها،  لا جعل الفقهاء مما بضاعتها، ضعف من نُعتت به لما كبيرا، نظرا إقبالا بدايتها في

ابن  الإمامهو  الكتاب لهذا الدفء أعاد الذي أن إلا .اختصروا المدونة مثلما يختصروها ولا
 وأصبح في وغربا، شرقا ،فطار وبوبه ونقحه، فهذبه، الكتاب، هذا هيكلة أعاد رشد الذي

 أي على فقيهأو  باحث كل عنه يستغني أن يمكن لا بحيث المال كية؛ أمهات كتب في الصدارة
 .حال

 م(:1126-1328هـ=223-423اختصار مختصر ابن أبان، البن رشد ) 2-4-3

 المبسوطة ال كتب الليثي( الذي ألف يحيى بن يحيى بن إسحاق بن ل )يحيى أبان( ابن )مختصر
ّ ه وعبد اختصرها )محمد التي وهي وأقواله، مالك أصحاب في اختلاف  أبي بن أبان ابنا الل

ومائتين  وتسعين ثلاث سنة وقيل ه (،303وثلاثمائة ) سنة ثلاث عيسى(. توفي )يحيى الليثي(
  .90رشد( بن محمد الوليد الجماعة )أبو قاضي الاختصار ذلك ثم اختصر ه (.293)

 هـ(:212مختصر الموطأ، البن القصير )ت 2-4-4

له  .القصير بابن يعرف الغرناطي، الأزدي أحمد بن الرحمن عبد جعفر مؤلفه هو أبو
 .91الترمذي" و"اختصار الوثائق"، و"اختصار الموطإ"، "اختصار
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 هـ(:281-213الحق اإلشبيلي ) عبد مختصر 2-4-2

بابن  يعرف الإشبيلي، الأزدي عبد بن الرحمن عبد بن الحق عبد محمد مؤلفه هو )أبو 
شاطي"، الأنوار اقتباس "اختصار منها مؤلفات الخراط(. له ُّ  الأصل. مولده من أحسن وهو للر

 . 92وخمسمائة وثمانين واحد سنة ببجاية وخمسمائة، وتوفي عشرة سنة
 األشبيلي: جزءٌ فيما وهم فيه البراذعي على المدونة، لعبد الحق 2-4-6

في  "التهذيب كتاب 93بالبراذعي( المعروف الأزدي القاسم بن القاسم خلف ألف )أبو
يقه فيه اتبع المدونة"، اختصار ، ه(386)ت محمد أي ابن أبي زيد القيرواني( )أبي اختصار طر

 الكتاب هذا بركة ظهرت محمد(. وقد ما زاده )أبو وحذف المدونة، نسق على به جاء أنه إلا
 أن )أبا والأندلس. إلا بالمغرب معول أكثرهم وعليه وحفظه، بدراسته وتيمنوا الفقه طلبة على
ّ ه بن الحسين بن سعيد الأزدي الأندلسي  عبد محمد الحق؛ بن عبد الرحمن بن عبد الل

على المدونة. وقال  فيه وهِم فيما جزءا عليه بابن الخراط( ألف المعروف في زمانه الإشبيلي
 أبي لفظُ  عليه انتُقد ما جميع فإن الحق( )عبد انتقاد بنجوةٍ من )البراذعي( إنبعض الدارسين 

ّ ه. محمد رحمه  الل
 مختصرات القرن السابع الهجري: 2-2

  هـ(:619الشريشي )ت موسى مختصر بن 2-2-1

 صغير، واختصر مختصر الشريشي(. له موسى بن المومن عبد بن أحمد العباس مؤلفه هو )أبو
 . 94وستمائة عشر تسعة سنة توفي القالي". علي أبي "نوادر
 هـ(:662الشاطبي )ت األنصاري بكر أبي مختصر 2-2-2

 التصوف، في مؤلفات الشاطبي. له الأنصاري إبراهيم بن محمد بكر أبي مؤلفه هو الإمام 
 .95وستمائة وستين اثنتين سنة أشهره. توفي أدب، كتاب وهو سرالفة، لابن وله مختصر

 اختصار االستذكار، لمحمد بن عبد اهلل القرطبي األنصاري األشبيلي:  2-2-3
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برع في القراءات، وأكثر من سماع الحديث، ودرس الفقه بآخر عمره. والاستذكار لأبي 
ّ ه، محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي  عبد الل

 .96م(1213ه =611)ت
  بن محمد بن عبد اهلل القرطبي:مختصر المدونة، لعبد اهلل 2-2-4

 .97له على المدونة مختصر حسن
 الجياني: الكناني المنتخبة في اختصار المستخرجة، ليحيى 2-2-2

 )المستخرجة( وسمى كتاب (. اختصرJaenالكناني، من أهل )جيان( ) عمر بن يحيى الفقيه
 .98كتبه ضمن فرحون ابن وذكره "المنتخبة". هذا كتابه

 
 الخالصة:

 كتابا مطولا(. 16: )ستةَ عشرَ 99المال كي، بلغ عدد ال كتب المطولة التي اختُصرت في الفقه
، على أيدي علماء 100مختصرا( 44بلغ عدد المختصرات على هذه ال كتب: )أربعة وأربعين 

ية والقيروانية والمدينية. وكان نصيب الأندلسيين وحدهم  المدارس المال كية؛ العراقية والمصر
أي أن الأندلسيين وحدهم استحوذوا  ،101مختصرا( 22)اثنين وعشرين من هذه المختصرات: 

 مما أنتج المال كية من مختصرات لمطولاتهم الفقهية.  %23على 
 

الهوامش:
                                                           

انظر: مالك بن أنس: المدونة ال كبرى، رواية: سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم المصري، تحقيق: حمدي  1
ية،   م.2333ه =1424الدمرداشي محمد، الم كتبة العصر
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 مقدمة الكتاب الكافي،البر:  عبد ابن 80
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 المدينة؟( وكلاهما من خطأ النساخ. والتبيان. وفيه: )أنكروا عليه إثباته الكتابة في قصة الحديبية(.
ّ ه قد كتبا[. وفي قلائد العقيان   أبيات من نظمه. 188وقال قائلهم: ]برئت ممن شرى دنيا بآخرة *** وقال إن رسول الل

وفيه: )ناظر بن حزم، ففل من غربه، وكان سببا لإحراق كتبه( قلت: كتابه )شرح فصول  434والمغرب في حلى المغرب 
 الأحكام( ذكره أحمد عبيد في تعليقاته.
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ياض  43وبغية الملتمس  218والصلة  98قضاة الأندلس  87 . ودار Brock S 1: 662و 218والديباج  29: 3وأزهار الر

وقاف( أ 93والسفر الرابع من كتابه "البيان والتحصيل" في خزانة الرباط ) 13: 4ومجلة معهد المخطوطات  142: 1ال كتب 
 كتاني( 122والسفر الثامن منه، فيها )
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ّ ه الحسنى" و"التذكار في أفضل الأذكار" و"التذكرة بأحوال الموتى وأحوال الآخرة" مجلدان. في دار  و"الأسنى في شرح أسماء الل

يين بفاس )الرقم  ( 111/  83ال كتب، طبع "مختصره" للشعراني. و"التقريب لكتاب التمهيد" في مجلدين ضخمين، في خزانة القرو
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 في مختصر قطن(. له بن الملك عبد بن علي بن للاختصار عند المال كية هو )مالك تصدى من القاضي عياض أن أول ذكر 99

  ه (.68وستين ) ثمان سنة مالك". توفي مذهب الحميدي: "على الفقه. قال
مختصرا( ل كن فاتته مختصرات أخرى  42عد الأستاذ )عبد ال كريم قبول( مختصرات المطولات فوجدها )اثنين وأربعين  100

 منها مختصر ابن صاعد الطليطلي.
وهم الأستاذ )عبد ال كريم قبول( إذ عد )القيسي( في علماء الأندلس وهو مصري. ]عبد ال كريم قبول: الاختصار  101

إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم القيسي المصري. [. إنه: 92م، ص2336والمختصرات في المذهب المال كي، الجزائر، دار الفجر، 
  [92. الديباج، ص 298، ص6وف" ]المدارك، جله عليها )المدونة( اختصار. قال فيه عياض: "معر
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 الرِنُوك والشَارَات و األلقاب والكُنَى

 على المسكوكات اإلسالمية
 

 د.محمد مصطفى محمد الخازمي

 ليبيا - جامعة المرقب

 

 الملخص

ظهرت على المسكوكات الإسلامية العديد من الألقاب وال كُنى الرنوك والشارات، الخاصة 
والملوك ونحوهم، وهذه العبارات ذات جانب مهم في معرفة العديد من الجوانب التي بالحكام 

 كانت تحيط بالخلفية والدولة في عهده.
المسكوكات هي أهم مصدر للألقاب وال كُنى والرنوك، وذلك من الناحية الرسمية الموثوق 

نهم، ويمكن بها، حيث توجد على المسكوكات بسخاء ملحوظ، ولا تخلو المسكوكة من أي م
تتبع النواحي الدينية والاجتماعية والسياسية من خلال دراسة الألقاب وال كُنى والرنوك على 
المسكوكات، وهذا البحث من المواضيع الهامة والجديرة بالدراسة والتحليل في مجال الآثار 

 والفنون الإسلامية، ومن ثم جاءت هذه الدراسة في ثلاث مباحث: 
 امة للحكام.: الألقاب العالأول
 : الألفاظ الدالة على الرتب والوظائف.الثاني

 : ال كُنى والرنوك.الثالث
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Abstract 

Several titles, nicknames and Alrnok have emerged on the Islamic coins of leaders 
and kings, etc. These titles are with an important aspect in knowing several aspects of 
background and the state in his time. 

 The Islamic coins are the main reference of titles, nicknames, Alrnok and signals 
from the official side which is confidential since they are notably found on the Islamic 
coins generously and no Islamic coin can be without them. It is possible to follow the 
religious, social and political aspects through studying the titles, nicknames and Alrnok 
found on the Islamic coins. This research is among the important and worthy of study 
and analysis subjects in the field of archaeology and Islamic arts. This study has looked at 
three points: 

1- The general titles of leaders. 
2- The vocalizations indicating ranks and functions. 
3- The nicknames, Alrnok and signals. 

 

من له منصب إن هذه العبارات تخص الحُكام، والخلفاء، والوزراء، وأولياء العهد، وكل 
معين في الدولة العربية الإسلامية، وذلك بداية  من عهد الخلفاء الراشدين ونهاية  بحكم الدولة 

 العثمانية.

 المبحث األول:األلقاب العامة للحكام

المعنى اللغوي للقب هو النبز، وهو ما ُيخاطب به الإنسان من ذكر عيوبه، وقد ورد في 
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض ُّٱوله تعالى: القرآن ال كريم بهذا المعنى في ق

 جن مم خم حم جم هلمل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف
يف والمدح. ٥٥الحجرات:  َّ مب...خنحن   (1)ثم أستعمل بهذا المعنى حتى صار مدلوله التشر

الألقاب التي ظهرت على المسكوكات تعتبر على جانب كبير من الأهمية فضلا  عن أنها تُعد 
من أهم المصادر المادية الموثوق بها، كما إن الألقاب توضح لنا اتجاهات الحُكام، ونظمهم، التي 
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ت قد تغفل عنها المؤلفات التاريخية، كما توضح لنا ميول الحُكام وما حدث من نزاعات في فترا
ية التي تُعتبر ذات أهمية في معرفة الظواهر  حكمهم المختلفة، بالإضافة إلى الألقاب الفخر

  (2)الاجتماعية والسياسية والدينية ،وما لحق بها من ظروف تاريخية متعددة.
سلطانهم أو  اتخذ الملوك والأمراء والخلفاء هذه الألقاب لأنفسهم إما نتيجة لتوسع نفوذهم

نهم ورثوها مع ما ورثوا من عرش، ومراسيم مل كية، وإن لم يكونوا يستحقوا أأو  في البلاد،
أنهم تلقبوا بها بمناسبة معينة لها خطورتها في تاريخ الإسلام، مثل المغول أو  هذه الألقاب،

  (3)الذين عاشوا في فترة عصيبة مشحونة بالحوادث التاريخية.
فصاعدا  حيُث أطلق عليه   بن الخطاب لقد بدأت الألقاب منذ عهد الخليفة الراشدي عمر

الألقاب التي تثير بعض أو  في ولايته "أمير المؤمنين" ثم في العهد الأموي ظهرت بعض النعوت
 144الذي سُمي به مروان بن محمد بن الحكم ) (4)الجدل، ومن أمثلة هذه النعوت لقب "الحمار"

يين123 - ؤرخين هذا اللقب إلى المثل )أصبر من وقد أرجع بعض الم (5)ه ( أخر الخلفاء الأمو
حمار(، و)حمار الحرب لا يهرب(، وذلك إشارة بصبر مروان وجلده في محاربة أعدائه ولا سيما 

  (6)الخوارج.
في العصر العباسي أصبح للألقاب شأن عظيم في الدولة، وذلك كصدى للتغير ال كبير الذي 

الميل على الاقتباس من حضارة الفرس طرأ على الدولة الإسلامية، والذي كان من مظاهر 
، وأول من نقش لقبه على المسكوكات هو أبو سحق محمد حيث لقب بالمعتصم (7)وتقاليدهم.

يون، وبعدهم  ّ ه، وذلك في العهد العباسي، ثم جاء بعدهم الخلفاء الأندلسيون الأمو بالل
  (8)ون الرشيد.الفاطميون، وبعض الألقاب ظهر غير مضاف إلى أسم كالمرضي وهو لقب هار

مثل ذي الرئاستين وهو  (9)بعض الألقاب ظهر مضاف إلى أسم يدل على منزلة ورفعة
، وكذلك لقب ذي الوزارتين، وهو لقب وزير الخليفة (10)"الفضل بن سهل" وزير المأمون

  (11)المعتمد.
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ّ ه، ظل  ّ ه، فضل الل ّ ه" مثل ظل الل في حين إن بعض الألقاب أضيف إلى لقب الجلالة "الل
ّ ه، ومنها ما يضاف إلى الدين  ّ ه، المتوكل على الل ّ ه، القائم بالل ّ ه، المعتصم بالل ّ ه، الغالب بالل خليفة الل
ّ ه، يوم أتخذ أبا  والدولة، وأول من أستجد مثل هذه الألقاب الخليفة العباسي الم كتفي بالل

فلقبه بناصر الدولة، ولقب أخاه أبا  (12)ه ، 333الحسن الحمداني أمير الأمراء، وذلك سنة 
  (13)الحسن علي بسيف الدولة، وأمرهما بنفش ذلك على السكة.

وكما يُقال  (15)، وتعني الزعامة الروحية،(14)كما ظهر لقب الإمام وهو من ألقاب الخلفاء
لإمام الفلاني"، وقد تقدم أن أول من تلقب به "إبراهيم في المكاتبات عنهم "من عبدالله ووليه ا

يقع أيضا  في ألقاب أكابر العلماء،  يع له بالخلافة من بني العباس، و بن محمد" وهو أول من بو
وأصل الإمام في اللغة الذي يقتدى به، ولذلك تطلق على المجتهدين كالأئمة الأربعة أصحاب 

  (16)المذاهب المشهورة.
يين إقبال الدولة، وأمين الدولة،وجد على مسكو  أمين الدين، وجمال الدولة، أو  كات الغزنو

وجمال الدين، جناح الدولة، جناح الدين، حامي الدول، حامي الدين، سراج الدولة، سند 
ية الموصلية ظهر لقب ظهير الإمام، ظل الملة، بدر الدولة، بدر  الدول، وعلى المسكوكات الغزنو

سنان الدولة، فخر الأمة، كما كان يلقب محمود الغزوي "قسيم ولي أمير الدين، سناد الدين، 
  (17)المؤمين"، ومحي الدولة.

بالنسبة لمسكوكات خوارزم وبنجال فقد ظهر لقب بهاء الدولة، وجلال الدين، علاء الدولة 
أو  ( خاصة  ظهر لقب شمس الدولة،والدين، عماد الدولة والدين، وعلى مسكوكات البنغال)

  (18)شمس الدين.
رضي الدين، ركن الدولة، أو  ،(19)في العصر السلجوقي في الموصل ظهر لقب رضى الدولة 

عز الدين، عزيز أو  ركن الدين، شرف الدولة والدين، شهاب الدولة والدين، عز الدولة،
الدين، عضد الدولة، وظهر على مسكوكات سلاطين سلاجقة البنغال، غيات الدولة والدين، 
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الدولة والدين، كما ظهر لقب الأمير الآجل، الأمير السيد، ثم ظهر لقب السلطان المعظم فتح 
 ( 20)وذلك بعد أن توسعت الدولة السلجوقية.

كما ظهر على المسكوكات الأيوبية في الشام ومصر لقب صلاح الدولة والدين، عماد الدولة 
بن أيوب بلقب "السلطان الملك  والدين، ومحي الدولة، مغيت الدولة والدين، كما تلقب يوسف

  (21)الناصر صلاح الدين".
ية والبرجية عدة ألقاب منها حسام الدولة، حسام  كما حملت مسكوكات المماليك البحر

كما ظهر  (23)قسيم أمير المؤمنين، ناصر أمير المؤمنين، (22)الدين، سيف الدين، سيف الدولة،
ء الدين، عماد الدولة والدين، وفي العراق على المسكوكات البويهية في بلاد فارس لقب ضيا

ظهر لقب فخر الدولة، وفرح الدولة، وفريد الدولة والدين، كما ظهر لقب مجد الدولة على 
يه.و المسكوكات البويهية،   (24)ظهر لقب مؤيد الدولة لأبي منصور بو

 المبحث الثاني: األلفاظ الدالة على الرُتب والوظائف

ائف تبعا  للناحية الاجتماعية والسياسية في الدولة الإسلامية، ظهرت ألفاظ الرُتب والوظ
وقد بدأت هذه الألفاظ في الظهور على المسكوكات الإسلامية منذ عهد الخلفاء الراشدين ثم 
العصر الأموي فالعصر العباسي، وقد كانت في بدايتها تتسم بالبساطة لذلك اقتصرت ألفاظ 

ومن أهم هذه  (25)ما يخص وظائف الأمة الإسلامية. الرتب والوظائف في هذه الفترة على
 الوظائف:

، أي الخلفاء الراشدين، ملسو هيلع هللا ىلص الخليفة: هذه اللفظة في الأصل تطلق على خلفاء الرسول -
يين ومن بعدهم العباسيين ويدل هذا اللقب على رئاسة الديانة، أكثر  ثم أتخذ هذا اللقب الأمو

  (26)من دلالته على رئاسة السياسة.
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أو  الأمير: كان يطلق على الخلفاء، وخاصة إذا أضيف إليه لفظ "المؤمنين"،  -
"المسلمين"، ثم ُأطلق على أغلب رؤساء الجيش والساسة، كما قد يلحق بهذا اللفظ بعض 

مثل ما نقش على  (27)الكلمات مثل: )الأجل(، )الجليل(، )السيد(، )المظفر(، )المؤيد(،
  (28)قشت "مما أمر به المهدي محمد بن أمير المؤمنين".دراهم المهدي ففي مركز الظهر ن

يف، ثم أصبحت عنوان الحاكم ال كبير،  - أمير الأمراء: في الأساس تعني كلمة تشر
وأصبحت تتوارث في حكم بني أيوب، ولم يضعه أحد منهم إلا الخليفة عماد الدولة، وقد وجد 

  (29)مرة واحدة على مسكوكة مضموما  إليه لفظ "السعيد".
الخان: وقد تكتب "القان" وهو لقب المغول، وظهر هذا اللفظ إما منفردا  على  -

مضافا  إلى كلمة )المعظم(، )الأعظم(، )العدل( وتطلق هذه الكلمة في أو  المسكوكات،
مثل ما ظهر على ظهر  (30)الأصل على شيوخ الأمراء في قبائل التتر، ثم صار علما  على السلطة

 –هولاكو  –موناكو قاان  -ه  حيث ظهر على مركز الظهر "قاان الأعظم626دينار ُسك سنة 
  (31)خان".
ايلخان: لقب غير عربي مركب من ) ايل بمعنى قبيلة، خان بمعنى سيد(، ومعناه سيد  -

لفاظ على القبيلة، وورد على شكل )ايلخان الأعظم(، )ايلخان المعظم( حيث ظهرت هذه الأ
كما ورد لقب ايلخان أيضا  بمعنى )الخان التابع(، ، اباقا، وارغون المختلفةو مسكوكات هولاكو،

وكان لقبا  عاما  يُطلق على هولاكو وخلفائه من حكام فارس، واتخذ هولاكو اللقب نظرا  لتبعية 
كما ظهر هذا  (32)ه ، 628دولته من الناحية الرسمية إلى دولة أخيه )منكو( الذي توفى سنة 

هولاكو  –الأعظم  -ه ، ونقش في مركز الظهر "قاان613اللقب على فلس ضُرب بسنجار سنة 
  (33)المعظم". –ايلخان 
)قان القانات(، وهو خاص بكبراء أو  خاقان: وأصلها )قان قان( أي )قان القان( -

يقال: )فاقان البحرين(،  عادل(.)الخاقان ال (34))الخاقان بن الخاقان(،أو  المغول، و
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أو  بادشباه: لقب غير عربي مركب من) باد = كبير، شاه = ملك (، ومعناه الملك -
)ملك العالم أو  السلطان ال كبير، كما أضيف إليه لفظ )عالم(، بمعنى )سلطان العالم أوالدنيا(

أو  غازي(، وكما ظهر لقب راجاأو  ، كما يضم بهذا اللقب أحيانا  كلمة )جهان((35)والدنيا(
  (36)مهرجاه وهو لقب سلاطين الهند من غير المسلمين.أو  راجو أ راجاه
وهو  (38)ومن هنا ُأطلق على الوالي، (37)السلطان: في اللغة من السلاطة، بمعنى القهر، -

ُجة، والبرهان،  (39)من أعظم أسماء الرتب، وقد ورد اللفظ في آيات قرآنية عديدة، بمعنى الح
يانية  –وهذا اللفظ مأخوذ من اللغة الآرامية  ، ومن تم صار يُطلق على (40)(suitana)السر

عظماء الدولة، واستعمل لأول مرة في عهد هارون الرشيد، حيث لُقب به خالد بن برمك، 
  (41)وجعفر بن يحيى البرمكي.

انقطع التلقيب به بعد ذلك حتى القرن الرابع الهجري، ولم يصلنا نقشا  عاما ، إلا بعد ذلك 
يه على الخلفاء، وأستاثروا بالسلطة دونهم، وبذلك  بعد أن تغلب الملوك بالمشرق مثل بني بو
ية ثم  اتخذوا لقب السلطان سمة عامة لهم، فضلا  عما كان يضيفه عليهم الخلفاء من ألقاب فخر

ان( لقبا  عاما  على المستقلين من الولاة يُضرب على نفوذهم تميزا  لهم عن غيرهم من صار )السلط
  (42)الولاة غير المستقلين.

أو  ينقش مضافا  مثل: السلطان ابن السلطان،أو  وكان ينقش لقب السلطان إما وحده،
)البران هما بر سلطان الإسلام، سلطان المسلمين، سلطان البر والبحر، سلطان البرين والبحرين، 

سلطان الشرق، سلطان العالم، أو  أسيا، وبر أوربا، والبحران هما بحر الروم، والبحر الأسود(
  (43)السلطان السعيد، السلطان الشهيد ،وغيره.

ُلحق به كلمة "السلاطين"، فيقال: سيد السلاطين. -  ( 44)سيد: لقب ُأمراء ُبخاري، وقد ي
أو  جهان،أو  م، وقد يُضاف إليه كلمة أرض،من تشبه بهأو  شاه: لقب ملوك الفرس -

 .(45))شاه ديار بكر(أو  )شاه جهان(،أو  ديار بكر، فيقال: )شاه أرض(،
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كما أنه  (46)شاهنشاه: وهو من الألقاب المملوكية المختصة بالسلطان وأكابر الملوك، -
يه من العجم، والسلجوقية، وهو لفظ فارسي معناه بالعربية )ملك الأملاك(  (47)لقب بني بو

شاهان، فيقال أو  أنبيا،أو  وقد يضم إليه الأعظم، (48)وقد ورد النهي عن التسمية به،
  (49)شاهنشاه الأعظم، وشاهنشاه انبيا، شاهنشاهان.

شيخ: عرف به بعض أمراء القفجلق ونحوهم، صاحب: لقب عرف به تيمورلنك،  -
لعدل، قران، فيقال صاحب الزمان، وصاحب العدل، وصاحب وقد يلحق به الزمان، ا

  (50)قران.
يقال الملك، -  ملك: عرف به كبراء اذربيجان، وقرباغ، والسلاجقة من بلاد فارس، و

أو  ديار بكر،أو  البحرين،أو  الوحيد،، البلدينأو  العالم،أو  مالك، وربما ألحق به الأشرفأو 
 ابة الأمم.رقأو  السيد،أو  السعيد،أو  الرحيم،

يقال مل كة الملوك، ومل كة الملوك  كما تطلق لفظة مل كة على بعض كبيرات النساء، و
يفة، ولفظ ستر  والملكات، والمل كة المعظمة، كما أطلق لفظ جهة: وهي كناية عن المرأة الشر
أشرف تستعمل في مكان )الجهة( لمن يريد الامعان في الإكرام والاحترام والإشارة 

  (51)الدقيقة.
ية في طبرستان، وظهرت مضافة إلى: )الداعي إلى  - داٍع، داعي: تطلق على كبراء العلو

  (52)الحق(، وأستعمل هذا اللقب )الداعي( للإشارة إلى رئيسهم الأعلى.
باشا: أطلق لبعض العمال المستقلين، كما أطلقت على غير المستقلين من باب التعظيم  -

أطلق على من كان دون مرتبة الباشا، ومنه قولهم والتوقير، كما أطلق لفظ )بك(: وهو لقب 
)أتابك( أي )الأب الأكبر( بمعنى المربي الأكبر، وهو مربي الأمير، وكان يطلق في البداية 
على مربي أولاد السلجوقيين من ملوك الفرس، وأصل البك من بيوك أي ال كبير، كما ظهر 

  (53)كبارهم.أو  لقب الآغا وأطلق على شيوخ الأكراد
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 لمبحث الثالث: الكُنَى والرِنُوك ا
 أوالً: الكُنَى

حاة ُّ يون هي أحد أقسام العَلَم، والمقصود بها هي ما سبقت ب  أو  ال كُنّيَة: عند الن النحو
)أم(، مثل أبو راوي، أم كلثوم، كما أهتم العرب بال كُني اهتماما  كبيرا ، وأطلقوا أو  )أب(،

أبي الحارث، والثعلب بأبي الحَُصين، الديك بأبي ال كُني على بعض الحيوانات مثل الأسد ب
ومن أشهر ال كُنى التي  (54)سليمان، الضبع أم عامرٍ، الدجاجة أم حفصة، الجرادة أم عوف،

 كنو بها المسلمين هي: 
ثم أبو جعفر: هو عبدالله المنصور الخليفة العباسي،  (55)أبو بكر: هو أول الخلفاء الراشدين، -

 (56).ه 139حيث ظهرت على فلس نحاسي ضرب سنة 
 وسنأتي على بعض ال كُنى بحسب الحروف الهجائية، وهي كالتالي:

ّ ه، وجدت على مسكوكات إسماعيل الأيوبي عامل دمشق؛  - أبو حمد: ُكنية المعتصم بالل
ّ ه الفاطمي.أبو ثعلب: ُكنية فضل الدولة الحمدان  (57)ي بن ناصر الدولة؛ أبو تميم: ُكنية المنتصر بالل

ّ ه، وجدت على درهم في عهد عماد  أبو الحسن: ُكنية محمد بن الخليفة المستكفي - بالل
الدولة، وعلى درهم أخر وجد في أيام علي الرابع والعشرين من بني حفص؛ أبو حفص: ُكنية 

يا، وعلى نقد أبي حفص عمر الثاني؛مؤسس الدولة من بني حفص، وجد على نقد أبي  أبو  زكر
ّ ه، من الذين كانوا في حكم مصر؛ يا: ُكنية  الربيع: ُكنية الخليفة العباسي المستكفي بالل أبو زكر

  (58)يحيى من بني حفص.
أبو سعد: ُكنية مسعود الثالث الغزنوي؛ أبو سعيد: ُكنية مسعود الأول الغزنوي، ُكنية  -

ي كنية السلطان برقوق من مماليك الجراكسة بمصر، وكنية هولاكو من ملوك المغول، وه
  (59)حقمق، وكنية خشقدم، وكنية قانصوه الغوري؛أبو شجاع: كنية فروخ الغزنوي.
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ّ ه، فقد ظهرت  - أبو طالب: ُكنية طغرلبك السلجوقي؛ أبو العباس: ُكنية ابن المقتدر بالل
ّ ه )من  الخلفاء العباسيين( وكذلك هي كنية على مسكوكة أبيه، وهي كنية أحمد الناصر لدين الل

ّ ه؛  السلطان بيبرس ،والخليفة الناصر، والأمير أحمد من بني حفص؛ أبو عبدالله: كنية المعتز بالل
يه؛ أبو عُمَر: ُكنية عثمان من بني حفص.   (60)أبو علي: ُكنية ركن الدولة من بني بو

؛ أبو الفتح: ُكنية أبو فارس: ُكنية عبد العزيز والد أبي الحسن علي من بني حفص -
محمد سلطان خوارزم؛ أبو الفضائل: ُكنية لؤلؤ أتابك الموصل؛ وأبو الفضل: ُكنية أبن الخليفة 
ّ ه الفاطمي، ومحمد الغزنوي؛ أبو المجاهد: ُكنية سيف الدين  ّ ه، وكنية الخليفة القائم بالل المرضي بالل

وعبدالمؤمن من الموحدين؛ أبو  اسكندر، ملك بنجال؛ أبو محمد: ُكنية ناصر الدولة الحمداني،
المظفر: ُكنية أغلب ملوك البنغال؛ أبو المعالي: ُكنية سلطان مصر قلاوون، من الممالك 

ّ ه الفاطمي. ية؛ أبو الميمون: ُكنية الخليفة الحافظ لدين الل  ( 61)البحر
يه؛ أبو النصر: ُكنية سلطان مصر المؤيد شيخ عز -  أبو نصر: ُكنية بهاء الدولة من بني بو

ية؛ أبو يعقوب: ُكنية يوسف من  نصره، وكنية برسباي، وقايتباي من المماليك البحر
  (62)الموحدين.

 الرِنُـوك :ثانياً
الشعار من النقوش يتخذه الأشراف ليُعرَفوا به، وتُجمع على رنوك، أو  الرنك: هو الشارة

 .(63)والكلمة من الفارسية رنك، بكاف فارسية تعني لون
ويستخدم للتمييز بين الشارات ، يلعب دورا أساسيا  في رسم هذه الشاراتوقد كان اللون 

المتشابهة من حيث الشكل لا سيما الخاص منها بوظائف الأمراء لذلك اصطلح على تسميتها 
بالرنوك، وقد استخدمت منذ القرن السادس الهجري، وحتى أواخر القرن الثاني عشر 

 ين من الرنوك وهي:وقد عرف العصر الأيوبي نوع (64)الهجري،
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 رنوك تعبر عن القوة والشجاعة، وهي خاصة بالسلاطين ونحوهم. -
 رنوك ترمز إلى وظائف الأمراء المختلفة. -

 :(65)وقد قسم علماء المسكوكات الرِنُوك من حيث المضمون إلى ثلاث أنواع 
ا  رنوك مصورة ترمز إلى الشجاعة والقوة أهمها الأسد والنسر، وهي غالب النوع الأول: -

 ما تخص السلاطين.
رنوك كتابية خاصة بالسلاطين تسجل أسمائهم وألقابهم مصحوبة ببعض  النوع الثاني: -

 العبارات الدعائية لهم.
رنوك وظيفية خاصة بالأمراء، وهي رنوك بسيطة تحتوي على علامة  النوع الثالث: -

وقد كان يشير في ، واحدة تشير إلى وظيفة الأمير، ورنوك مركبة تحتوي على أكثر من علامة
بداية الأمر إلى الوظائف التي تقلدها الأمير، ثم أصبح الرنك المركب منذ القرن التاسع الهجري 
ية التي ينتمي إليها السلاطين،  غير شخصي أي عاما  يشير إلى جماعة المماليك والفرق العسكر

 (. 1شكل)
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 والبسي ط( نماـذج من ال رِنُوك المركبــة 1شكــــ ل )
 )عمــــل الباحث(

لقد لعبت الرنوك دورا  كبيرا  في العصر المملوكي لما تميز به هذا العصر من رقي ورفاهية 
، وفي عهد الملك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقداري الصالحي أصبح له (66)وازدهار وثراء

ظهر على العديد رنك خاص به وهو رنك )السبع( حيث ظهر على الدراهم، ول كن فيما بعد 
  (67)من الفنون الأخرى ،والسبع يعني الأسد، وذلك من باب التغليب.

 (68)في عهد السلاجقة ُأدخلت بعض الشارات مثل القوس والسهم وهو شعار السلاجقة،
كما ظهرت صورة الأسد والشمس على نقود السلطان غياث الدين كخسروالثاني، والتي كانت 

ه، وعن علاقتها بالتنجيم والأبراج، كما تميزت مسكوكات السلاجقة بمثابة تعبير عن ُحبه لزوجت
ية كالشمس والقمر والنجوم، وهم أول من أدخل الهلال والنجمة على  برسوم الأجرام السماو
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المسكوكات وذلك لاهتمام سلاطين هذه الأسرة بعلم الفلك والتنجيم، كما ظهرت على 
  (69)المسكوكات الأيوبية النجمة السداسية.

 الخاتمة

ّ ه"  بدأت الألقاب منذ بداية عصر الخلفاء الراشدين، حيث لقب ابوبكر "خليفة رسول الل
ال كُنى إلا ما نذر، أما في العصر أو  وعمر "أمير المؤمنين"، وفي العصر الأموي لم تظهر الألقاب

الدولة العباسي فقد أصبح للألقاب شأن كبير لدى الخلفاء، وذلك كرمز للتغيير الذي طرأ على 
 العربية الإسلامية.

في القرن الثالث الهجري ظهرت ألقاب السلاطين ذوي النفوذ من الوزراء، وخاصة 
الألقاب المركبة مثل مالك رقاب الأمم، غيات الدنيا والدين، وقد تعددت الألقاب وال كُنى 

 أكثر من ذلك.أو  ذُكر مركبا  بكلمتين فمنها ما ذُكر مفردا  ومنها ما
أو  كل عصر وكل حاكم برمز خاص به وخاصة في العصر المملوكي مثل اتخاذ شعاركما تميز 

رنك السبع وغيره، كما تميزت بعض العصور الإسلامية بظهور إشارات كالهلال والنجمة 
 وخاصة في العصر السلجوقي.
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 لألوقاف في الجزائر االقتصاديالدور 

 ستثمارهااوطرق  

 
 أ. بوفاتح فريحة    فأ. قميتي عفا

 مركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة، األغواط
 

 :الملخص

تحاول هذه الدراسة بيان أهمية الأوقاف كعبادة مالية ووظيفة إقتصادية وإستثمار تنموي، 
إهتمام العديد من و ساهمت بشكل كبير في بناء الحضارة الإسلامية، وجعلتها محل دراسة

الشعوب للبحث في كيفية نهضتها ودوامها في القمة للعديد من القرون. وذلك إنطلاقا من 
ية توضيح المفاهيم  الأساسية الخاّصة بالوقف الإسلامي، إلقاء الضوء على الأوقاف الجزائر

الإستثماري للأوقاف في و ومختلف الهياكل التنظيمية لها، وصولا إلى إبراز الدور الإقتصادي
الدول الإسلامية عموما والجزائر خصوصا، مع محاولة عرض حوصلة عامّة لواقع الأوقاف في 

   .الجزائر والعالم الغربي
 الكلمات المفتاحية: الأوقاف، الإستثمار، الإقتصاد.

Abstract: 
The aim of this study is mainly to identify the important role of Awkaf, as Financial 

worship, economic function, development investment. It was participated in the building 
of Islamic civilization, and made it field of studies and researches, from many nations, to 
know: the manner of take off, the way of keeping the place at summit for many 
centuries. We will give the basic concepts of Islamic Awkaf, spot light on Algerian Awkaf 
and its organigrams, economic and Investment role of Awkaf in the Islamic countries in 
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general, especially in Algeria ،give a summary about the reality of Awkaf in Algeria ,and 
occidental world  

Key words: Awkaf, investment, economy. 
 :تمهيد

أنظمة الإقتصاد الإسلامي التي لعبت دورا هاما في تحقيق التكافل يعتبر نظام الوقف أبرز 
الإجتماعي والثقافي، وساهمت في تحقيق التنمية الإقتصادية في العهود التي إلتزم فيها المجتمع 
يق الثروات الموقوفة بإختلاف أشكالها بنيت  بتطبيق المنهج الإسلامي الصحيح، فعن طر

أقيمت المراكز الصحية والمستشفيات وكليات الطب، و العلمدور و شيّدت المدارسو المساجد
  مّدت الجسور..إلخ.و شّقت الطرقو وأنشأت المرافق العامة

يع.أو  نظام الإنتاجأو  و قد كان للوقف تأثير كبير سواء على نظام المل كية قد و نظام التوز
لتنتقل من الحاجيات و توّسعت بفضله الخدمات الإجتماعية لتصل إلى مئات من الخدمات،

ية.و الأساسية إلى حاجيات دقيقة تنّم عن رقي المجتمع الإسلامي  تنامي حاجياته الحضار
تأتي هذه الورقة البحثية  ،ونظرا لأهمية الوقف في الإقتصاد الإسلامي ،من هذا المنطلق

همية نظام "الدور الإقتصادي للأوقاف في الجزائر وطرق إستثمارها". لمحاولة إبراز أ :بعنوان
 ،تحقيق النمو ومعالجة المشاكل الإقتصادية ،الوقف في تفعيل الدورة الإقتصادية وإنعاشها

الإنحرافات التي تصيب إقتصاد الدول الإسلامية والغربية. ومن ثم و التخفيف من العوائق
ية اري الإسثمو والدور الحيوي والفعّال الإقتصادي ،محاولة الوقوف على واقع الأوقاف الجزائر

ّ تفعيل وضبط تسييرها. حيث تتمحور إشكالية البحث في السؤال  الذي من شأنها لعبه لو تم
  :الجوهري التالي

كيف يمكن للأوقاف أن تساهم بنجاعة في تحقيق تنمية إقتصادية شاملة بالدول الإسلامية 
 على وجه العموم وبالجزائر على وجه الخصوص؟.

 :هام ضمن المحاور الأساسية التاليةوسنتعرض بالتحليل لهذا الموضوع ال
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 لمحة عامة عن مفهوم الوقف الإسلامي. -1
 في الجزائر. الإسلامي للوقفالإطار المفاهيمي  -2
 دور الوقف في تحقيق التنمية الإقتصادية. -3
 الدور الإقتصادي للأوقاف وأساليب إستثمارها في الجزائر. -4
  الغربي.العالم و واقع الوقف في الجزائر -2
 

 لمحة عامة عن مفهوم الوقف اإلسالمي  :أوال

بالرغم من عراقة الوقف الإسلامي وكثافة الممارسات والتقاليد التي ارتبطت به على امتداد 
إلا أن المعرفة العلمية به وبأدواره المتنوعة في الدّول الإسلامية تكاد تكون  ،التاريخ الإسلامي

وربما كان  ،ة به على الجوانب الفقهية القانونية بالمعنى الضيّقفيما اقتصرت المعرف ،قد انقطعت
من حيث تضاؤل الإهتمام  ،لهذا الانقطاع ما يفسّره ولا يبرّره بالضرورة في العقود السابقة

وهو الدّور المؤّسس لمعظم المؤسسات  ،الرّسمي والّشعبي به بالإضافة إلى انحسار الدور الذي لعبه
 الدينية والثقافية والخدماتية في الدول الإسلامية.

 :مفهوم الوقف اإلسالمي -1

المتتبع و تعتبر الأوقاف إحدى الصفحات الناصعة في ّسجل الحضارة العربية الإسلامية،
ّ ه تعالى لهذه لكتابات المؤرخين ومؤلفات الرّحالة وأعمال المفكرين، يقف مبهورا أمام م ا قيّض الل

يقة من أسباب النجاح فرص الفاعلية في مختلف جوانب الحياة و المؤّسسة الإسلامية العر
ياء الغرب الأوربيو الإقتصادية،و الاجتماعية الأمريكي فيما بعد و هذا ما قلّدهم فيه أثر

البحوث الّصحية. أما مراكز و حيث نجد أّن قسما من مؤسساتهم التعليمية، الإجتماعية
هو ما نحن بأشد الحاجة و المتنوعة فتتلقى دعما ماليا من خلال الوصايا التي أوصى بها الأغنياء،
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لذا سنحاول هنا أن نقف على المفاهيم العامة للوقف  إليه اليوم في مجتمعاتنا الفتّية الناهضة،
 . إلخ..أركانه، أنواعه

 :الوقف في اللّغة واإلصطالح -أ

 ،وهو مصدر وقفت أقف بمعنى حبست ،الحبس والمنع :ني في اللّغةيع ،إن مصطلح الوقف
ومنه الموقوف لأن الناس يوقفون أي يحسبون  ،ومن حبس الدابة إذا حبستها على مكانها

 وكان الوقف في أول عهده يسمى صدقة وحبسا وحبيسا. ،للحساب
تبعا ومصطلح الوقف في الإصطلاح الفقهي، إختلف فيه الفقهاء إختلافا كبيرا 

 لإختلافهم في تحديد طبيعة الوقف.
يف مصوّر جامع لصور الوقف عند الفقهاء، هو ما ذكره محمد أبو زهرة الوقف  :وأفضل تعر

هو منع التصرف في رقبة العين التي يمكن الإنتفاع بها مع بقاء عينها وجعل المنفعة لجهة من 
 انتهاءا.و جهات الخير ابتداءا

يعني حماية الشّئ من أن يكون ملكا لشخص ثالث، وبذلك يمكن القول بأن  منعهأو  و
  .1مال الذي تبقى رقبته محبوسة إلا أن ثمراته يمكن التصرف بهاأو  الحبس يعني شئأو  الوقف
 :الوقف في اإلقتصاد -ب

يل الأموال من الإستهلاك فقط إستثمارها في أصول و الوقف في الإقتصاد هو: "تحو
 فرديا".أو  الإيرادات التي تستهلك في المستقبل، جماعياو المنافعرأسمالية إنتاجية، تنتج 

الإستثمار معا. تتألف من اقتطاع أموال عن الإستهلاك و فهو إذا عملية تجمع بين الإدخار
يادة الثروة الإنتاجية في المجتمع.و الآني، يلها إلى إستثمار يهدف إلى ز  في الوقت نفسه تحو

بمثابة إقامة مؤّسسة إقتصادية ذات وجود دائم، أي هو عملية فإنشاء وقف إسلامي هو 
 .2تتضمن الإستثمار للمستقبل وبناء الثروة الإنتاجية من أجل الأجيال القادمة
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 :نشأة الوقف ودليل مشروعيته -ج

الوقف جائز ومشروع بنصوص عامة من الكتاب ال كريم وأخرى مفّصلة من الّسنة، أما 
"إذا مات إبن  :"لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون " ومن الّسنة حديث :الكتاب فقوله تعالى

ية ولد صالح يدعو له" والصدقة أو  علم ينتفع بهأو  ادم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جار
ية محمولة على الوقف عند العلماء.  الجار

را إلى حين قدومه مهاج ملسو هيلع هللا ىلصأول وقف ديني في الإسلام هو مسجد قباء، الذي أّسسه 
في السنة  ملسو هيلع هللا ىلصالمدينة قبل أن يدخلها ويستقر بها، ثم المسجد النّبوي بالمدينة، الذي بناه النّبي 

الأولى من الهجرة عند مبرك ناقته لما قدم مهاجرا من مكّة إلى المدينة. وأول وقف خيري 
ثم  ،ةبساتين بالمدين -لسبع حوايط–عرف في الإسلام. هو وقف النّبي عليه الصلاة والسلام 

ّ ه عنه وهو ثان وقف في الإسلام، ثمّ تتابعت بعد ذلك  ،تلاه وقف عمر بن الخطاب رضي الل
 أوقاف الصحابة أبو بكر وعثمان وعلي وغيرهم.

وكثرت الأوقاف في الحجاز ومن بعدها في ديار الإسلام المفتوحة خاصة العراق والّشام 
من فكّر في ذلك أو  شؤونها، وكان ومصر، فلّما كثرت هاته الأوقاف إحتاجت إلى أن تنّظم

هو القاضي ثوبة بن نمير قاضي الخليفة هشام بن عبد الملك على مصر، فأوجد لها تنظيما بأن 
 .3يضع يده عليها وأنشأ لها ديوانا مستقلا عن بقية الدواوين وتولى الإشراف عليه

 )صيغة مقترحة( :مؤسسة الوقف -د

تؤدي وظيفة الوساطة المالية بين  ،من نوع خاصإن مؤسسة الوقف هي عبارة عن مؤّسسة 
والتي هي بحاجة إلى الأموال  ،الخدميةأو  جمهور الواقفين ومجموعة من المؤّسسات الإنتاجية

المجمعة. ونتيجة لذلك ستنشأ علاقات بين المؤّسسة الوقفية ووحدات الفائض الممثّلة في جمهور 
العجز الممثّلة في الشركات التي تبحث عن  الواقفين من جهة، وبين هذه المؤّسسة ووحدات

يل مناسبة.  مصادر تمو
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تمثل العلاقة بين المؤّسسة الوقفية وجمهور الواقفين مضاربة وقفية حيث أن الأرباح التي 
تحصلت عليها المؤّسسة الوقفية من جرّاء توظيف الأموال الموقوفة من المفترض أن تعود إلى 

ع على أوجه البر التي سيحددها هؤلاء. أما العلاقة الثانية فهي بين إلا أنها ستوز ،جمهور الواقفين
المؤّسسة الوقفية ووحدات العجز بحيث تمثل المؤّسسة الوقفية رب المال الذي يسعى لإيجاد 

ية الممكنة  ونظرا  لأن التعامل هنا سيكون مع وحدات إقتصادية غير أفضل الفرص الإستثمار
ية والخدمية، لذلك فالعلاقة مع هذه  منسجمة وتمثل مختلف القطاعات الإنتاجية والتجار

الوحدات ستتأثر بطبيعة النشاط لكل وحدة إقتصادية، ففي النشاط التجاري يمكن إستعمال 
يلية، وفي النشاط الإنتاجي يمكن إستعمال صيغة  صيغة المرابحة وما شابهها من صيغ تمو

..إلخ، .إجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، وهكذاالأو  المشاركة المتناقصة،أو  المشاركة المطلقة
الإجارة المنتهية بالتمليك، وبالنسبة أو  وفي النشاط الحرفي يمكن إستعمال صيغة الإستصناع

المساقاة أو  الّسلمأو  للدّول التي يغلب عليه الطابع الزراعي، فإنه يمكن إستعمال صيغة المزارعة
 :4لشكل البياني التالي.. إلخ، ويمكن توضيح ذلك با.وهكذا

 يوضح المؤّسسة الوقفية بصفتها وسيط مالي :1شكل بياني رقم 
 

 
 
 
 

 

 .16ص مرجع سبق ذكره، بوجلال محمد، :المصدر
 

 السياسية المشاركة

 واالقتصادية
 القراءة معرفة

 والكتابة

  التحضر

 

 لوسائل التعرض

 اإلعالم

 

 جمهور

 الواقفين 

المؤسسة 
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  :أنواع الوقف -2

  :يقسم الوقف لإعتبارات مختلفة
  :وهو الغرض منه، وينقسم إلى قسمين :باعتبار الغرض -أ
 وهو الذي يقصد به الواقف، التّصدق على وجوه البر سواء على  :الوقف الخيري

البر العامة كان على جهة من جهات أو  ،أشخاص معينين كالفقراء والعجزة والمساكين
 كالمساجد والمستشفيات والمدارس وغيرها، مما ينعكس على نفعه المجتمع.

 يع فيه إلى الواقف أولا ثم أولاده  :الوقف الأهلي الذري وهو ما جعل إستحقاق الر
 ثم إلى جهة بر لا تنقطع، فهو وقف دائم ينتفع به أولاد الواقف وأحفاده جيلا بعد جيل.

 يا فقطوكما يك :الوقف المشترك  أهليا، يكون منوّعا بعضه خيريأو  ون الوقف كله خير
 بعضه أهلي.و 

  :باعتبار التوقيت -ب

 :يلزم فيه القانون بمدة معينة ينتهي أو  هو الوقف الذي ينّص الواقفو الوقف المؤقت
 الملك.و يعود كما كان حرّا في التداولو  بعدها الوقف

  ،اتفق الفقهاء على أن الوقف و الوقف المؤبّد: وهو الذي يخرج عن التداول إلى الأبد
 لا يكون إلا مؤبدا، لأنه إخراج مال على وجه القربة فلم يجيزوا التأقيت.

 :باعتبار المضمون اإلقتصادي -ج

  ،الأوقاف المباشرة: وهي تلك الأوقاف التي تقدم مباشرة خدماتها للموقوف عليهم
 وقف المدرسة الذي يوفر مكانا لدراسة التلاميذ.و وقف المسجد الذي يوفّر مكانا للصلاة،مثل 
 ية  زراعيةأو  هي تمثل الأموال الموقوفة على إستثمارات صناعيةو :الأوقاف الإستثمار

يةأو  خدمية، لا تقصد بالوقف لذواتها، إنما يقصد منها إنتاج عائد إيرادي صاف يتم أو  تجار
 راض الوقف.صرفه على أغ
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ختلف الفقهاء حول الأموال التي يصح وقفها، فذهب أكثر الفقهاء إلى ا :باعتبار محله -د
والمنقولات )آلات،  ،أن الوقف يصح أن يكون من العقارات )مباني، أراضي، أشجار..(

 .(..معدات، أثاث
الموقوفة في إلا أن المال كية ذهبوا أبعد من ذلك وأجازوا وقف النقود، حيث تودع النقود 

 . 5حساب الإستثمار بالبنوك الإسلامية ومن ثم تصرف أرباحها على الجهات الموقوفة عليها
 :أركان الوقف -3

ية ليتحقق وجود الوقف شرعا كونها تعمل على إنضباط المؤسسة  تعتبر هذه الأركان ضرور
 مآرب شخصية. و عدم إستغلالها لمصالح خاصةو الوقفية

هو من صدر منه الوقف، ويشترط في الوقف أهلية التبرع بأن يكون مسلما،  :الواقف -أ
 عاقلا والمال المراد وقفه ملكا له غير مرهون.و حرّا، بالغا

البر والنفع و جعل غلته على أوجه الخيرو هو المال الذي وقفه الواقف :الموقوف -ب
 ن التصرف فيه.ويشترط فيه أن يكون مالا متقوّما، مباحا، معلوما، حرّا يمك

يع من الوقف، :الموقوف عليه -ج يقصد به الجهة المستفيدة من و  هو من يستحق الر
ّ ه مراكز و المساجدو المساكينو تعالى كالوقف للفقراء الوقف ويشترط أن يكون الوقف قربى لل

أو  كذلك أن تكون الجهة الموقوف عليها معلومة، فلا يجوز الوقف على المجهولو  ،تحفيظ القرآن
 غير الموجود أصلا.

وقفت،  "الباقي كناية. أما الصريحة فهي:و للوقف ألفاظ ستة، ثلاثة صريحة :الصيغة -د
متى أتى بواحدة من هذه الثلاث صار وقفا، لأن هذه الألفاظ ثبت لها "، حبست، سبلت

 .6ورد ذلك في عرف الشرعو عرف الإستعمال بين الناس
  :وظائف الوقف -4
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 وظائف الوقف الإسلامي، فيما يلي:ويمكن تلخيص أهم 
إن أول وظائف الوقف وأسماها ترتيب الأجر والثواب المستمّر للعباد في الوظيفة الدينية:  -أ

ّ ه  حياتهم وبعد مماتهم من خلال الإنفاق والتصدق والبذل في وجوه البر. وهذا سبيل إلى مرضاة الل
 ورسوله.

ذلك و لية عميقة لنشر العلم في أنحاء العالم،كان للوقف مساهمات عم :الوظيفة التربوية -ب
تجلى ذلك عبر إنشاء و عبر قنوات الوقف التي كانت تخصص لصرف مداخيله في تعليم الناشئة،

 الم كتبات...إلخ.و المدارس، المساجد، الزوايا، الكتاتيب
أو  لا يخلو أي مجتمع من مشكلات قد تكون إقتصادية، :الوظيفة اإلجتماعية -ج

لا شك أن الدولة بمفردها لا تستطيع التّصدي للمشكلات دون و غيرها.و علمية،أو  إجتماعية
لذا أوجب الإسلام الحد الأدنى من المشاركة المالية لأفراد  ،مشاركة فعّالة من القادرين

يع الثروة، خاصة في مجال الأراضي الفلاحية  المجتمع. فالوقف الإسلامي يساهم في إعادة توز
 ال السكن الإقتصادي ومجال الحمّامات العمومية وغيرها من المصالح الإجتماعية.وفي مج

يعها على عدة قطاعات:  الوظيفة اإلقتصادية: -د  ويمكن توز
  يق بناء المساجد يك وتنشيط قطاع العقار في مجال البناء والصيانة خاصة عن طر تحر

  والكتاتيب القرآنية والمدارس وغيرها؛
 لف أوجه القطاع التربوي )مدارس، سكن طلابي، خدمات الإستثمار في مخت

ية؛   مدرسية..إلخ( أي الاستثمار في الموارد البشر
  الإستثمار في المجال الإنتاجي خاصة أراضي الوقف الفلاحية؛  
  يق تأسيس البنوك الإسلامية من أموال الوقف  .7الإستثمار في المجال المالي عن طر
 
 



 ــــــــــــــــــ أ.قميتي عفاف  أ.بوفاتح فريحة ستثمارهاالألوقاف في الجزائر وطرق  االقتصاديالدور 
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

 اإلسالمي في الجزائر اإلطار المفاهيمي للوقف :ثانيا

تعتبر مؤسسة الوقف من أهم المؤسسات الإقتصادية والإجتماعية التي ساهمت على مر 
الإجتماعية في المجتمعات الإسلامية، إذ أن و العصور والأقطار في بناء الحضارة الإنسانية

لحياة الإقتصادية للمجتمع والدولة المتأمل في تاريخ الأوقاف وما كانت تلعبه من أدوار في ا
يادة على دورها في الحياة الدينية والثقافية؛ يجد أنها تشكل ثروة هائلة وموروثا  الإسلامية، ز
يا متجّددا لا يمكن الإستهانة به. والجزائر على غرار باقي الدول العربية إرتبط ظهور  حضار

كم العثماني. وسنحاول من خلال ورقتنا الوقف فيها بالفتح الإسلامي لينتشر ويتوسع طيلة الح
ية؛ نشأتها؛ مفهومها؛ تنظيمها الإداري والبشري  البحثيه هذه إلقاء الضوء على الأوقاف الجزائر

 . إلخ. .وواقعها
  :تعريف الوقف في اإلصطالح القانوني -1

يف للوقف في القانون الجزائري، هو ما تضمنته المادة  من القانون رقم  213أول تعر
ّلك لأي  :بأنه المتضمن قانون الأسرة 39/36/1984المؤرخ في  84/11 "حبس المال عن التم

يفه كذلك في نص المادة ، شخص على وجه التأبيد والتّصدق" من القانون رقم  31وورد تعر
"الأملاك الوقفية هي  :المتضمن قانون التوجيه العقاري 18/11/1993المؤرخ في  93/22

ية ال يةالأملاك العقار ّمتع بها دائما تنتفع بها جمعية خير  تي حبسها مال كها بمحض إرادته ليجعل الت
ياأو  عند وفاة الموصين الوسطاء الذين أو  جمعية ذات منفعة عامة سواء كان هذا التمتع فور

 يعينهم المالك المذكور".
المتضمن قانون  21/34/1991المؤرخ في  91/13من القانون رقم  33وأما نص المادة 

ّلك على وجه التأبيد والتّصدق بالمنفعة على الفقراء :الأوقاف أو  "الوقف هو حبس العين عن التم
 . 8على وجه من وجوه البر والخير"
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ية  لقد فّصل المشرع الجزائري وتجاوب مع النّظم الحديثة، فإعترف للوقف بالّشخصية المعنو
"الوقف ليس  :والتي تنص بأن المتعّلق بالأوقاف 91/13من القانون  2بموجب نص المادة 

ية، وتسهر الدولة على إحترام  يين ويتمتع بالّشخصية المعنو ملكا للأشخاص الطبيعيين ولا الإعتبار
ية وهي  ،الوقف وتنفيذها" وهو إعتراف بأن مؤسسة الوقف قائمة بذاتها تتمتع بالّشخصية المعنو

يعة الإسلامية  .9نابعة من الشر
 :نشأة الوقف في الجزائر -2

فيما كان يّسمى بالمغرب الأوسط بعد الفتح أو  يمكن تقدير منشأ الأوقاف في الجزائر
يقيا على يد الفاتح عقبة بن نافع الفهري في  وقد إستمرت الأوقاف ،الإسلامي لشمال إفر

الإنتشار والتوسع طيلة الفترة العثمانية، حيث إكتسبت أهمية خاصة وكبيرة في أواخر العهد 
اية الإحتلال الفرنسي، وإستحوذت على نسبة كبيرة من الممتلكات داخل المدن العثماني وبد

 وخارجها مشكلة بذلك نظاما قائما بذاته.
كمؤسسة إجتماعية دينية عريقة تسمح بتوجيه عائدات ، وقد عرفت الأوقاف في الجزائر

يل مساحة هامة من النشاط الإجتماعي والثقافي والعلمي، إضافة إلى دورها البارز  معتبرة لتمو
 10 :في تمتين شبكة التضامن والتكافل الإجتماعي. ويمكن عرض تطورها كما يلي

تزايدا كبيرين و عرفت هذه الفترة إنتعاشا :الوقف في الجزائر في العهد العثماني -أ
للوقف، ليس فقط على مستوى العاصمة التي تتمركز فيها السلطة العثمانية داخل الجزائر)فحسب 

وإنما شملت  ،(1633تضاعفت عقود الأوقاف إثني عشر مرة مقارنة بسنة  ،1123سنة 
كامل التراب الوطني. ويمكن تلخيص واقع الوقف الجزائري في العهد العثماني في النقاط 

 التالية:
  يين إن ظاهرة الوقف في المجتمع الجزائري هي ظاهرة إجتماعية مرتبطة بعلاقة الجزائر

بدين الإسلام، ومن بين الأدّلة على ذلك تلك الوثيقة التي تسجل وقفية مدرسة ومسجد 
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م، كما نجد أيضا 1233ه  / 936"سيدي أبي مدين" بتلمسان والتي يرجع تاريخها إلى عام 
ه / 941الجزائر العاصمة، لأقدم وثيقة وقفية تابعة له تعود إلى عام أوقاف الجامع الأعظم ب

 م.1243
  تنوع الأوقاف وخدمتها لمختلف مناحي الحياة، فقد أصبحت تشتمل على الأملاك

ية، الأراضي الزراعية، الدكاكين، الفنادق، أفران الخبز، العيون والّسواقي، الحنايا  العقار
 ، الّضيعات، المزارع، البساتين، الحدائق،...إلخ.والصهاريج، أفران معالجة الجير

  غياب التنظيم المحكم للأوقاف في بداية الحكم العثماني وأواسطه، إذ لم يتحقق ذلك إلا
ميلادي(، حيث تميّزت الإدارة  18ه  )12في فترة متأخرة نسبيا كانت في أوائل القرن 

داري مستقل محدد الصلاحيات بإشراف لها جهاز إو الوقفية في العهد العثماني بكونها محلية
 مميّز وكفاءة القائمين عليه.

ية عديدة كانت لها  المؤسسات الوقفية خالل العهد العثماني: -ب ظهرت مؤسسات خير
من أهم و أوقاف متنوعة ساهمت بشكل كبير في ترقية أداء الأوقاف في أواخر العهد العثماني،

 هذه المؤسسات نذكر:
  يفين المقيمين  :الشّريفينأوقاف الحرمين تقدم الإعانات لأهالي الحرمين الشّر

بالجزائر، مع التأكد من صحة إنتسابهم لهذه الأماكن، مع إرسال حصة من مداخيلها إلى 
يف مكة، يق مبعوث شر كانت و  أمير ركب الحجاز.أو  فقراء الحرمين في كل سنتين عن طر

يوس الذي أورد مايلي:"إن أوقاف من تقارير جو تحتل على ثلاثة أرباع الأوقاف، انتي دو
ضيعة يشرف عليها مباشرة وكلاء الحرمين،  13ملكا، فيها  1313الحرمين كانت تقدر ب 

يا، 166و ضياع13 حديقة تعود  38و مطاحن 6بستانا يأخذ منها موظفو الحرمين مدخولا سنو
 مل كيتها إلى الحرمين".
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 ية هو "شعبان خوجة" سنة مؤّسس هذه المؤسسة الخي :أوقاف سبل الخيرات ر
يع 1293ه /999 م، وكانت تشرف على ثمانية مساجد حنفية، كما كانت تشرف على عدة مشار

ية عامة، كإصلاح الطرقات، وإجراء القنوات للري، إعانة المنكوبين وذوي العاهات،  خير
 تشييد المعاهد العلمية، شراء ال كتب ولوازم طلبة العلم...إلخ.

 وفرة مردودها تحتّل الدرجة و هي من حيث كثرة عددهاو ظم:أوقاف المسجد األع
وقفا،  223الثانية بعد أوقاف الحرمين، ولقد كانت أوقاف الجامع الأعظم بمدينة الجزائر تناهز 
منزلا،  122وقد ذكر في أحد التقارير الفرنسية أن أوقاف الجامع الأعظم كانت تحتوي على: 

كان المفتي المال كي هو الموّكل بتسيير شؤونه، و  إيرادا.131بستانا،  19أفران، 3حانوتا،  39
المقيمين، إضافة إلى أعمال الصيانة و وكانت تصرف عوائده على الأئمة، المدرسين، المؤذنين

 وسير الخدمات.
 :كانت تتولى هذه المؤسسة إعانة أبناء الّسبيل واليتامى والفقراء  أوقاف بيت المال

س الغنائم التي تعود للدولة، كما إهتمت بشؤون الخراج والأسرى، وكانت تتصرف في خم
الإشراف على إقامة المرافق العامة من طرق وجسور وتشييد و وحرصت على شراء العتاد

التكفل بالأملاك الشاغرة التي لم يكن لها ورثة، حيث و أماكن العبادة من مساجد وزوايا،
لاك جماعة المسلمين )ملك عام(، كما كانت تضعها تحت تصرف الخزينة العامة باعتبارها أم

تولّت تصفية التركات والحفاظ على ثروات الأموات من فقراء وأبناء الّسبيل ومنح بعض 
الصدقات للمحتاجين، وهذه المهام الأخيرة هي التي أصبحت تشتهر بها وتختص بها أواخر العهد 

 العثماني.
لعّل ما عرفته الأوقاف من توّسع في الفترة  :الوقف في الجزائر خالل اإلحتالل الفرنسي -ج

العثمانية كفيل بأن يطلق على تلك المرحلة من تاريخ الوقف في الجزائر مرحلة الإزدهار الوقفي، 
يقهو غير أن ال كم الهائل من الممتلكات سرعان ما إمتدت إليه يد المحتل  إنهائه،و عملت على تطو
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يارته للجزائر سنة مما يدعو إلى الدهشة أن كارل ماركس عنو كتب في مذكراته  1882د ز
أن:"المؤسسة الوقفية في الجزائر كانت تمتلك ثلاثة ملايين هكتار من الأراضي الزراعية"، الأمر 

 الذي يثير التساؤل عن كيفية إختفاء تلك الممتلكات.
هكتار، ل كن الّسلطات  18333، ب  1828قّدرت أراضي الأوقاف في الجزائر سنة 

ّلك، لجأت إلى وسائل قانونية لنزع هذه الصفة الإستعم ية رغم إخراج الوقف من دائرة التم ار
عن الأراضي، كإعلان الّشغور، ثم إدراج العقار ضمن الأموال الخاّصة بالدولة لتتصرف فيه 
بعد ذلك بما يخدم سياستها كالبيع للمتعاملين معها، ل كنها بأنانية إستفادت من النّظم الإسلامية 

هي في صالحها مثل أيلولة الأملاك التي لا وارث لها إلى بيت المال، كما لجأت حتى إلى التي 
 إستعمال المصطلحات الإسلامية نفسها في هذا المجال، مثل بيت المال.

، الذي يحدد 1833لقد كان أول قرار فرنسي يتعلق بالأوقاف، القرار الّصادر في سبتمبر
ال كراغلة، ثم صدر قرار آخر في و الحكّام الأتراك السابقينمل كية الدولة فإستحوذت على أملاك 

 بالتالي تناقصت هذه الممتلكاتو  ، ينص على أن الوقف لم يعد يتمتع بالحصانة،1844أكتوبر
 وقفا. 293أصبحت  223قلت عوائدها، فبعد أن كانت تقدر قبل الإحتلال ب و

ئر ونتيجة للفراغ القانوني ال كبير بعد إستقلال الجزا :الوقف في الجزائر بعد اإلستقالل -د
يان القوانين الفرنسية  1962الذي واجهته الدولة آنذاك، صدر أمر في ديسمبر  يمدد سر

وإستثنى تلك التي تمّس بالّسيادة الوطنية، وبالتالي لم يكن ضمن إهتمامات الدولة موضوع 
العمل بالقانون الفرنسي في  إستمرو التي ضاعت مما أثر سلبا على وضعيتها،أو  الأوقاف المتبقية

حصر دورها في ميادين جّد محدودة ومجالات ضيّقة، مثل دور و التعامل مع الأملاك الوقفية
 العبادة ورعايتها والكتاتيب والزوايا.

إن النّهوض بالوقف في الجزائر يؤدي الغرض الذي أنشئ من أجله، الأمر الذي حظي 
ية للوقف 1989، حيث أعطى دستور بقدر كبير من إهتمام المشرّع الجزائري  ،الحماية الدستور
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 ،تلا ذلك صدور سلسلة من القوانين الداعمة لمكان الوقفو ،المعّدل 1996أكّدها دستور و
مثل قانون التوّجه العقاري الذي يؤكد إستقلالية المل كية الوقفية بتصنيفها ضمن الأصناف 

 حمايتها إلى وزارة الّشؤون الدينية. و إدارتهاو فالقانونية، ثم عهدت قوانين الوقف بتسيير الأوقا
  :البناء المؤسّسي اإلداري لألوقاف في الجزائر -3

 ،الحكومية خضعت الأوقاف في الجزائر كباقي البلدان العربية والإسلامية لسيطرة الإدارة
يان العمل بالقانون الفرنسي من أهم العوامل التي ساهمت في إقصاء  فغداة الإستقلال كان سر
يات فرعية لم  الأوقاف من ساحة العمل الاجتماعي، حيث سيّرت الأوقاف من خلال مدير

 الإجتماعية التي تمثلها الأوقاف. ترقى إلى مستوى الأهمية
التنظيم العقاري على أصناف المل كية قبل  وبالرغم من التأثيرات الّسلبية التي تركها

على الأوقاف بصفة خاصة، إلا أن الأملاك الوقفية بقيت أو  الإستقلال بصفة عامة،
 ،متواجدة، وكانت تتوزع على أوقاف حبست على المدارس والزوايا والمساجد والكتاتيب

قلال المشرع بالإضافة إلى الأوقاف الأهلية، وقد دفع وجود هذه الأملاك غداة الإست
يعات اللازمة لتسييرها وفق نظام قانوني وإداري  الجزائري إلى التفكير في تنظيمها وضبط التشر

فوضعت  .يستجيب لطبيعة هذه الممتلكات، ويتجاوب مع الأهداف التي أنشأت من أجلها
هذه مجموعة من القوانين بغية ضمان الّسير الحسن لعمل إدارة الأوقاف في الجزائر، علما أن 

ية  الإدارة هي جزء من وزارة الّشؤون الدينية والأوقاف في هذا البلد، وأنها مدمجة مع مدير
  .الحّج والعمرة والزكاة، حيث أن تسمية الإدارة الأصلي هو الأوقاف والزكاة والحّج والعمرة
تين إن إدارة الأوقاف في الجزائر ليست إدارة مستقلة قائمة بذاتها، بل هي عبارة عن مديري

ية الأوقاف والزكاة والحّج والعمرة في  يات الفرعية الأربع التابعة لمدير فرعيتين من بين المدير
ية الأوقاف والزكاة والحج والعمرة تضم تحتها  وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، حيث أن مدير

 (.32)للتوضيح أكثر أنظر الشكل رقم  11ما يلي:



 ــــــــــــــــــ أ.قميتي عفاف  أ.بوفاتح فريحة ستثمارهاالألوقاف في الجزائر وطرق  االقتصاديالدور 
 

 

 112ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

ية الفرعية للبحث عن الأمل -أ  ؛اك الوقفية والمنازعاتالمدير
ية الفرعية لاستثمار الأملاك الوقفية -ب  ؛المدير
ية الفرعية للحجّ  -ج  ؛والعمرة المدير
ية الفرعية للزكاة. -د  المدير

ية فرعية نجد أن كلاّ منها تتكون من مجموعة من المكاتب.  12وإذا بحثنا في تكوين كل مدير
حيث تتكون من المكاتب  :الوقفية والمنازعاتالمديرية الفرعية للبحث عن األمالك  -أ

 التالية:
 ؛مكتب البحث عن الأملاك الوقفية وتسجيلها 
 ؛مكتب الدراسات التقنية والتعاون 
 .مكتب المنازعات 

 وتتكون من المكاتب التالية: :المديرية الفرعية الستثمار األمالك الوقفية -ب
 ؛مكتب استثمار وتنمية الأملاك الوقفية 
  ؛تسيير موارد ونفقات الأملاك الوقفيةمكتب 
 .مكتب صيانة الأملاك الوقفية 
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 يوضح الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف :32الشكل رقم 

 
 موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف :المصدر

ية للأوقاف في الجزائر ليست إدارة مستقلة  )قائمة وبالتالي يتضح مما سبق أن الإدارة المركز
ية أكبر منها، نفس الشيء ينطبق على مصالح إدارة  بذاتها( كما ذكرنا سابقا، بل أنها فرع لمدير

يات الولائية للّشؤون الدينية، ل كن هنالك هيكل تنظيم آخر أو  الأوقاف على مستوى المدير
ية التي ذكرناها، هو لجنة الأوقاف، ولو نظرنا إلى تكوين  هذه يدخل ضمن التنظيمات الإدار

 : 13الّلجنة لوجدنا أنها تتشكّل من
 ،مدير الأوقاف وهو الرئيس 
 ،المدير الفرعي لاستثمار الأملاك الوقفية وهو كاتب اللجنة 
 ، يعية عضوا  المكلف بالدراسات القانونية والتشر
 ،مدير الإرشاد والشعائر الدينية عضو ا 
 ،مدير إدارة الوسائل عضو ا 
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 ،مدير الثقافة الإسلامية عضو ا 
 ،ممثل عن مصالح أملاك الدولة عضو ا 
 ،ممثل عن وزارة الفلاحة والصيد البحري عضوا 
 ،ممثل عن وزارة العدل عضو ا 
 .ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى عضو ا 

وإذا نظرنا إلى الصلاحيات الموكلة لهذه الّلجنة نجد أنها تتولى النظر والتداول في جميع 
 .إستثمارها وتسييرها وحمايتهاو بشؤون إدارة الأملاك الوقفية القضايا المعروضة عليها المتعلقة

ية في إدارة الأوقاف في الجزائر أكثر، هو فكرة  وتجدر الإشارة أنّه ما يرسخ فكرة المركز
 الصندوق المركزي للأوقاف، حيث تم إنشاؤه بناءا على قرار وزاري مشترك بين وزارة المالية

، وهو حساب مركزي، 1999مارس2وهو مؤرخ في 31قم ويحمل ر ،ووزارة الشؤون الدينية
، علما أنّه يتم فتح 14يفتح في إحدى المؤسسات المالية بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية

، ل كن الموارد والإيرادات المحّصلة فيها 15حساب للأوقاف على مستوى نظارة شؤون الدينية
 م النفقات المرخص بها.تصب في الحساب المركزي للأوقاف، وهذا بعد خص

ية أكثر  و يتضح لنا أنّه حتى في الجوانب التنظيمية المالية للأوقاف في الجزائر نجد فكرة المركز
تجّذرا، ذلك أنها تلغي تقريبا كل دور مالي للمصالح الفرعية للأوقاف على مستوى الولايات، 

ّ تلك الجوانب المتعلقة بالنفقات التي تنظمها الم من المرسوم التنفيذي  33ادة اللّهّم إلا
98/38116. 

 دور الوقف في تحقيق التنمية اإلقتصادية  :ثالثا

في أو  تم في العديد من الدراسات التركيز على الوقف ودوره في بناء المساجد والمجال الديني
ول كن مساهمة  ،بعض النواحي الإجتماعية والتعليمية وأهمل دوره في الجانب الإقتصادي

 ،الوقف في هذا المجال لا يمكن إنكارها فالباحث المدقّق في الحركة الإقتصادية على مدار السنين
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وإنعاشها وتحقيق النمو ومعالجة المشاكل  ،يؤكد دور الوقف في تفعيل الدورة الإقتصادية
نحاول وهو ما س الإنحرافات التي تصيب الإقتصاد.و والتخفيف من العوائق ،الإقتصادية

 :توضيحه فيما يلي
 :مساهمة الوقف في اإلنتاج -1

يحرص الإقتصاد الإسلامي على الإنتاج، وتنميته كما ونوعا، ولا يرضى بتعطيل الطاقات 
ية، بل يجندها جميعا للإنتاج لتوفير القدر الكافي من الطيّبات المتمثلة في السلع  المادية والبشر

 توفيره.والخدمات، وهذا ما يهدف الوقف إلى 
حيث يرتبط مفهوم الإنتاج في الإسلام بفكرة الإصلاح، أي أنه يشكل عملية الإصلاح 

يق الأدوات  الآلات الإنتاجية.و لرأس المال الإنتاجي عن طر
إن الإصلاح يدل على أن المادة موجودة أصلا خلافا لأفكار المدرسة الطبيعية التي نسبت 

المتصل بالأرض فقط، أما الإصلاح و ن قبل الأفرادعملية الخلق والإيجاد للجهد المبذول م
يادة المنفعة الأصلية للّسلع المنتجة، الأمر الذي يحدد أو  فيدل على إضافة منفعة جديدة ز

عدم إنتاج السلع الخبيثة و خيرا،و إتجاهات الإنتاج نحو المنفعة في باب الطيّبات التي تدر نفعا
 روعة.غير مشو التي تتضمن منفعة سلبية ضارّة

تبعا و أما سلوك الواقف فهو سلوك إنتاجي للأعيان الموقوفة، حيث يقع في جانب الإصلاح
الإنتاج معا، فالواقف لا و لذلك يعد الواقف عضوا مصلحا في المجتمع على مستوى الإستهلاك

ية فقط بل أرباحا مضاعفة في إطار أو  يبذل جهده يتنازل عن جزء من ثروته لقاء أرباح دنيو
 كذا عدم وجود دوافع استهلاكية تسعى للحصول على منافع سلبية محرّمة،و  التراحم،و افلالتك

منافعها و الإستفادة من الموارد الطبيعيةو هذا ما نلاحظه من تركز الوقف على الأصول الثابتةو
 . 17المتنوعة
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 :دور الوقف في حجم اإلنتاج القومي -2

يع الوقف سواء كان أهليا  يا يتوجه إلى المستحقين الذين يتزايد من المعلوم أن ر أم خير
لديهم الميل الحّدي للإستهلاك، وحيث أن الإستهلاك أحد مكوّنات الطلب الفعلي وحجم 
الإنتاج يتوقف على مستوى الطلب الفعلي، والوقف إذا أحكم تطبيقه يمكن أن يكون جزءا هاما 

يادة طلب مستح  قيه على سلع الاستهلاكمن مكوّنات الطلب الفعلي لأنه يؤدي إلى ز
 الإستثمار معا.و

وفي الدول الإسلامية التي يقل فيها مستوى النشاط الإقتصادي عن مستوى التشغيل 
يادة حجم الإنتاج، خاّصة  يادة الطلب الفعلي تؤدي إلى ز الكامل لعناصر الإنتاج المتاحة، فإّن ز

 .18ن الأنشطة الإقتصادية المختلفةإذا كان الجهاز الإنتاجي مرنا تنتقل فيه عناصر الإنتاج بي
 :دور الوقف في الصناعة -3

كان للأوقاف التي أنشئت لرعاية مختلف الأنشطة دور مباشر في تعزيز الصناعة، وكان لها 
أحيانا أدوار مساعدة وغير مباشرة في تطويرها، فما وفرته إيرادات الأوقاف على المساجد ساعد 

ما وفرته على المستشفيات ساعد في صناعة و والبلاط، الزخارفو في توفير صناعة الأحجار
ية، وما وفرته على المدارس ودور التعليم ساعد في صناعة ال كتب، إذ عمل الوقف على  الأدو
توفير ال كتب وإمكانات النسخ فأسهم في نشر المعرفة المتخصصة بين العلماء المسلمين في زمن 

 كانت فيه الطباعة غير معروفة في أي مجتمع.
كما أدى إيقاف ال كتب والم كتبات إلى إنتشار تجارة الورق وتطور المصانع المنتجة له في ما 

تمركزت في عواصم و إعداد عمال مهرة في هذه المهنة التي إنتشرت في ديار الإسلامو بعد،
 فلسطين، وتبعتها في التطور التّقنيو عديدة مثل، بغداد، سمرقند، طرابلس دمشق،الأندلس

 .19هنة التجليد التي أتقنها عمالها أيضاالفنّي مو
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 :دور الوقف في تخفيف البطالة -4

توفير فرص شغل للعاطلين عن العمل هو من أهم الأدوار التي يقوم بها و إن محاربة البطالة
الوقف في هذا المجال فقد إتجهت بعض الدول المتقدمة إلى إنشاء صناديق خاّصة الغرض منها 

للعاطلين عن العمل وعلى سبيل المثال في الولايات المتحدة الأمريكية نجد توفير إعانات تصرف 
مليون شخص، أي ما يعادل  13.2أن المنظمات غير الربحية توفر حجم عمالة موظفة تفوق 

 .20% من حجم العمالة9.6
 21و يتجلى إسهام الوقف في معالجة هذه المشكلة لما يلي: 

 ،بتعدد الوظائف في الوقفيات وإدارتها، كما  ذلكو يؤمن وظائف للعديد من الأفراد
 ؛الصحيةأو  يتضاعف الأمر بالنسبة للمؤسسات التعليمية

 المهارات، و يسهم في تحسين نوعية قوة العمل في المجتمع بما يوفره من فرص تعلم المهن
فمن المبادئ الإقتصادية الهامّة أن التخصص يرفع الإنتاجية ويزيد الإبتكار فبقدر ما نجد 
أوقافا مخصّصة للإطعام، الإيواء، التعليم، العلاج الطبي..إلخ، بقدر ما نجد أناسا متخصصين 

 ؛الخدمات الطبّية وغيرها...إلخو بتدبير الإسكان، توفير التعليم
 التدريب يرفع من و كيفا، فالوقف على مراكز التأهيلو  يرفع من مستوى التشغيل كما

يؤهلهم و  الدوليو يقل الطلب عليهم في سوق العمل المحليمستوى مهارة العمال العاديين الذين 
 بالتالي للإنضمام إلى فئات العمالة الفنية التي يتزايد الطلب عليها. 

 :أهمية الوقف بالنسبة للتداول -2

التداول في الإسلام ليس سائبا، بل يجري على نسق متميز عمّا عند الشيوعيين الذين ألغوا 
ية السوق، وعمّا عند ية مطلقة، حرّ شبه مطلقة أو  الرأسماليين الذين تركوا السوق حرّة حر

ياء لالتهام الضعفاء ومجال الأذكياء الماكرين لافتراس الغافلين من الجماهير،  فكانت فرصة الأقو
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بالّسوق وأّسس في المدينة سوقا يستقل بها المسلمون عن الّسوق التي كان  ملسو هيلع هللا ىلصوقد إهتم الرسول 
 يسيطر عليها يهود بني قينقاع.

موضع واحد بحيث لا يستفاد  يدل التداول على حركة وإنتقال للمال، ومنع تجميده وثبوته في
يق امنه،  يكها وتنشيطها سواء عن طر يل وقد عمل الإسلام على توجيه أموال الأمة وتحر لتمو

يل الإستثمأو  المجاني بنوعيه الإلزامي والتطوعي يق التمو  اري في خدمة إقتصاد الأمة.عن طر
 .فكانت جميع الأموال التي بين أيدي المسلمين متداولة ورائجة رواجا  يحقق المصلحة العامة

يل الذي جاء به النظام الإسلامي، يمكن الإستفادة منه في  والوقف كونه نوعا من التمو
يك المال وتداوله وذلك لأن الأموال المّدخرة عند الأغنياء إذا أوقفوها بحيث تستغل  تحر

يا  يدرّ بربح على الموقوف عليهم فإننا بذلك الإستغلال التجاري وجهنا جزءا من  استغلالا  تجار
يادة في  يادة في الطلب وعندما تحدث الز ية، الأمر الذي سيؤدي إلى ز المال إلى السوق التجار

يادة في الإنتاج لتلبية رغبات الطالبين يادة الإنتاج قلة في  الطلب يترتب على ذلك ز يسير مع ز
وتنافس على الكمية. ، تنافس على النوعية، التكاليف بالإضافة إلى المنافسة التي تتوجه إتجاهين

ية من مصانع  ومستشفيات، وبالتالي ينشأ لدينا هذا التنافس ينتج عنه إقامة منشآت تجار
ية مما يترتب على ذلك من تشغيل أيدي  ،سوق عمل لتلبية إحتياجات هذه المنشآت التجار

وهذه الأيدي العاملة يتحرك في يدها المال  عاملة كانت في السابق تعاني البطالة وقلة العمل
يد الطلب على السلع في الأسواق بسبب توفر السيولة النقدية،  يصبح لديها إحتياجات، فيز و

 .22العملية أصبحت متوالية ونشطة حظ أنوهكذا نلا
 :الطلب الكليو دور الوقف في حركية العرض -6

الطلب الكلي حيث و بإمكان القطاع الوقفي إحداث حركة توازنية إيجابية بين العرض الكلي
مداخيل المؤسّسات الوقفية ترتفع القدرة الشرائية، رافعة بذلك الطلب الكلي و بتطور عوائد
 العرض الكلي على الارتفاع.الذي يحفز 
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إضافة إلى أن الحركة الإيجابية يمكن تمثيلها في التيّار المتدفق من دخول الفئات الغنية إلى 
يرفع القدرة الشرائية للموقوف و  الفئات المعوزّة وهو ما يقلص من الإستهلاك الترفي للأغنياء

يادة أرباح المؤو الاستثمارو بذلك يحفز العرضو  عليهم  .23سسات الإقتصاديةمنه ز
 :الخارجيةو دور الوقف في التجارة الداخلية -1

من الأدوار الإقتصادية التي تميز بها الوقف عبر التاريخ، أن عمل على تذليل السبل للقيام 
 الخارجية وتنشيطها، فقد أسهم في سبيل التجارة الداخلية بإقامة الخاناتو بالتجارة الداخلية

ية لتقديم العديد من الخدمات الإنسانية التي كان لها أثر كبير في التكايا على الطرق و التجار
 .24رواج النشاط الإقتصادي على هذه الطرق

رعاية و و لقد كان للوقف أيضا دور في تنشيط التجارة الخارجية، لا سيما في إنشاء
ية لهداية المسافرين، كما كان له دور في تشجيع الهجرة إلى بعض كثيرا و  المناطق الفنارات البحر

كذلك و  ما انتعش النشاط التجاري حول المؤسسات الوقفية كالمدارس، الم كتبات والأسبلة
 تمركز المنشآت حول الجامع.

هناك العديد و كما أسهمت الأوقاف في توفير الأسواق المناسبة لعرض المنتجات المختلفة،
لبها أوقافا مثل سوق العطارين في من الأسواق في المدن العربية والإسلامية التي كانت في غا

يا، سوق الخضار ببغداد قديما، سوق المبيضين  كل من تونس، فاس بالمغرب وحلب بسور
ية25بالقدس بفلسطين  ...الخ.، سوق خان الفحم بغرناطة بإسبانيا سوق الطباخين بالأسكندر

ية لكل من المنتجو لمختلفة في هذه طلب السلع او المستهلك لعرضو التي ساهمت في توفير الحر
  .26الأسواق التنافسية المختصة

 :أهمية الوقف بالنسبة للتوزيع -8

لم يصل بها و أرض،و اهتم الإسلام بالفئات التي لا تمتلك وسائل الإنتاج من رأس مال
عملها إلى كفاية حاجاتها المعيشية وعدم تخصيص جزء من الدخل الوطني لأصحاب الحاجات، 
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يع بالنسبة للفئات التي لا تحصل فالحاجة في النظام  الإقتصادي الإسلامي سبب فعال في التوز
يات الحياة، بينما إستطاعت المؤسسات الوقفية خلال التاريخ  على الحد الأدنى من ضرور
الإسلامي أن تتحمل المسؤولية كاملة تقريبا، حيث كان لها الدور في إقامة الأساس المّادي 

 ية للخدمات الإجتماعية عبر التاريخ في المجتمع الإسلامي.إنشاء البنية التحتو القوي،
يع على تخصيص مكافأة نسبية من الثروة الدخل على عناصر الإنتاج أو  تشتمل فكرة التوز

يلات الاجتماعية، أي إسهامات الأفراد  يع بالتحو المختلفة، ومن جانب آخر ترتبط فكرة التوز
بين الأفراد في المجتمع و  ي إطار مبادئ التكافلف في مدخلات الخير والبر والإحسان العام

 الإسلامي.
يلات الإجتماعية  يق تحرير جزء من دخله في قناة التحو أما سلوك الواقف فإنه يتم عن طر

 بذلك يسهم في نقل القوة الشرائية من فئة إجتماعية إلى أخرى.و  العامة
ركة الإجتماعية، لأن ما يزيد ويدعم المنهج الإسلامي سلوك الواقف نحو توسيع دائرة المشا

ثروته يجب أن يصرف للإستهلاك في إطار الأهداف أو  عن حاجة الفرد من دخله الم كتسب
يع العاجل للدخل في مشروعات و الجماعية يعني ذلك أن التوز تحقيق مصالح الخير العام. و

ب سرعة الوقف يحقق كفاءة عالية للمردود الإجتماعي والإقتصادي الذي تعم فائدته بسب
 الدخل وإنتفاع الناس به.و تدوير الثروة

يع الأول للدخل القومي تؤدي إلى حصول كل عناصر الإنتاج من الموارد  إن عملية التوز
رأس المال والتنظيم على نصيبه من مشاركته في العملية الإنتاجية، ويحدث غالبا أن و الطبيعية

يع الأول للدخل القومي تفاوت  بين الأفراد في الدخول وفي المدخرات ينتج من عملية التوز
 هو الأمر الذي يؤدي إلى ظهور النظام الطبقي في المجتمعاتو بالتالي في تراكم الثرواتو 
يع الأول للدخل، يتزايد التفاوت بين طبقات المجتمع. فتأتي و  بمرور الزمن وتوالي عمليات التوز

يع من خلال سياسات مالية واجتماعية إلزامية مثل الزكاة، ال كفارات  عملية إعادة التوز
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ية مثل الوقف، الهبات الهدايا، الصدقات...إلخ،أو  النذور..إلخ، بذلك يقوم الوقف و  اختيار
يع.و الفقراءو على جهات البّر العام  المساكين بعملية إعادة التوز

 فالدولة لا يمكنها أن تتحمل تبعات سياسة ضريبية ذات سقف عال، فالضريبة على الإنتاج
على الوحدة الإنتاجية تهدد برفع كلفة الإنتاج، كما أن من شأن الضريبة المرتفعة على الدخل و

أن تؤدي إلى هجرة رأس المال بينما الوقف يمكن أن يكون بديلا عن الضرائب في الدول 
يع الدخل القومي. أما في الدول الغربية فقد بلغ دخل المنظمات  المتخلفة ضريبيا في إعادة توز

% 9مليار دولار بما يساهم بحوالي  613لربحية في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من غير ا
 27من الدخل القومي الأمريكي. 

 :دور الوقف في تخفيض مشكلة الفوارق بين الطبقات -9

يع الموارد على طبقات إجتماعية معيّنة، فتعينهم على حاجاتهم  تسهم الأوقاف في توز
يات معيشة الفقراءوتحولهم إلى طاقات إنت المساكين من خلال و اجية فترفع بالتدريج من مستو

تأمين ال كثير من متطلباتهم وتضيق الفجوة بين الطبقات، فمن أهداف التنمية و رعايتهم
يات  يع فتتقارب بذلك مستو يادة الإنتاج مقترنة بعدالة التوز الإقتصادية الإسلامية أن تكون ز

 المعيشة بين الناس.
 :لوقف في معالجة الفقردور ا -13

الأنظمة المختلفة إلى معالجته والقضاء و يعتبر الفقر أحد معوقات التنمية، التي تسعى المناهج
رفع مستواهم و المشرّدينو الحاجات الأساسية للفقراء، المساكين عليه، هنا يقوم الوقف بتوفير

 الزوايا،و ون يجدون في التكاياالّصحي، التعليمي والمعيشي وقد كان الفقراء المساكين والمحروم
ما يداوي مرضهم في و العرّي،و هي مؤسسات وقفية في أكثر الأحيان، ما يقيهم الجوعو

طعام و ما يعينهم على الأسفار بما يكونوا يجدونهم من راحة في المساجدو مستشفياتها المجانية،
 لقاء ثمن زهيد.أو  الملاجيء بلا مقابلو في المآوي
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 :في اإلنفاق االستهالكي دور الوقف -11

ية كالغذاء، السكن الملابس، و يتم إنفاق جزء من موارد الوقف على توفير الحاجات الضرور
 ،المرضى...إلخو وبقية الحاجات الإستهلاكية. كما تخصص عوائد الأوقاف للمحتاجين، الطلبة

 ف وظائفهم.فضلا على ما يحصل عليه القائمون على الوقف من مرتبات وعطاءات على إختلا
يادة الإنفاق الإستهلاكي، نظرا إلى كون المنتفعين من  كل هذا الإنفاق له أثر واضح في ز

من المعتمدين على المخصصات الوقفية في سد حاجاتهم و الوقف هم في الغالب ذوي الحاجة
 يعتبر الوقف عاملا مهماو  الإستهلاكية، أي من ذوي الميل الحّدي المرتفع للإستهلاك، بل

حسب، بل في إستمراريته أيضا، فهو لا يلبّي حاجة آنية لمحتاج و مؤثرا ليس في إيجاد الطلبو
 تغطي حاجة المحتاجين بصورة متجددة.و معين في زمن بعينه وإنّما هو أداة مستمرة العطاء

 :دور الوقف في اإلنفاق اإلستثماري -12

ية إجتماعية و ي مجالات إقتصاديةالنقدية التي تستثمر فو يؤدي وقف رؤوس الأموال العقار
يلها إلى و ذات النفع العام إلى إخراج هذه الأموال الزائدة عن كفاية أصحابها من الإكتناز تحو

يادة حجم  يل المدى، الأمر الذي يسهم في ز إستثمارات ذات عائد إجتماعي إقتصادي طو
ن الوقف يسهم في الإنفاق التوّسع في طاقة الإقتصاد الإنتاجية، كما أو التراكمات الرأسمالية،

 الزراعة.و الإستثماري من خلال تنمية موارد الوقف بإستثمار جزء منها في التجارة الصناعة
يع الوقفية التي  و تتضح مساهمة الوقف في الإنفاق الإستثماري من خلال أهداف المشار

الذي يشكل نسبة تتجه بشكل أساسي للإستثمار في مجال البنى التحتية ابتداءا من عنصر الأرض 
ما يتتبعها و عالية في الوعاء الوقفي، كما أن سلوك الواقف العقلاني يتركز غالبا في إقامة المنشآت

 28من مخرجات إنتاجية متمثلة في الأصول الثابتة. 
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  الدور اإلقتصادي لألوقاف وأساليب إستثمارها في الجزائر :رابعا

اليا لا يتعدى ذلك الدور التقليدي الذي إن الدّور الإقتصادي الذي تلعبه الأوقاف ح
يل بعض المساجد ،عرفت به في الغالب  والمدارس القرآنية والمراكز الثقافية الإسلاميةو وهو تمو

يعها بصفة مباشرة من طرف الجهة الموقوف عليها في حالة الأوقاف الخاصة، أما و الإنتفاع بر
يعها يصب في حساب خاص بها لدى  ية وهو حساب مجمّد لم الأوقاف العامة فر الخزينة المركز

ولا يستخدم منه إلا ما هو ضروري لتسديد نفقات العمليات  ،يحدد له مجالات صرف بعد
مثل نفقات الدراسات والقضايا المرفوعة  ،المتّصلة بالبحث عن الأوقاف المفقودة واسترجاعها

 ما يستخدم لترميم بعض الأبنية القديمة.أو  للمحاكم
هنالك حاجة ماسة إلى توجه مستقبلي يجعل الأوقاف تتبوأ مكانها المرموق  ومن ثم فإن

 إجتماعيا.و المؤثر إقتصاديا
وتنحصر الإستثمارات في الأوقاف فيما يتم إنشاؤه من متاجر ملحقة بالمساجد والمدارس 

يق الإ ،القرآنية والمراكز الثقافية الإسلامية يجار أما إستغلال الأوقاف القائمة فيتم عن طر
يق المزاد العلني بالنسبة لإستغلال المتاجر ،بالتراضي بالنسبة للمساكن الاراضي و وعن طر
 .الفلاحية والبساتين المشجرة

لا يمكن أن تظطلع بدور بارز في العملية  -الثابت والمنقول -إن الأوقاف بشكلها التقليدي 
ية لأنها لا تلبي شروط النماء الإقتصادي الجزائر بشكلها التقليدي تنقسم  الأوقاف فيو التنمو

 الأراضي الزراعية وأوقاف منقولة كالمصاحف وال كتب وغيرها.و أوقاف ثابتة كالمباني :إلى
فإنه يتعّذر على مؤسسة الوقف  ،وبالنظر إلى التعقيد المتزايد الذي تتسم به الحياة المعاصرة

ة إلى ثروة متجددة خاضعة لعملية القيام بدور تنموي فعّال في غياب آلية تحول الأصول الموقوف
ولعّل الخروج من هذا الإشكال يبرز  ،تجدد رأسمال وقادرة على تعزيز البنية الإنتاجية للأمة
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 ،الحاجة إلى آلية جديدة تمكن من ممارسة الوقف طبقا لصورته التي أقرها الشرع الحنيف
 29وتخدم في ذات الوقت التنمية الإقتصادية والإجتماعية. 

 الذي فتح المجال لتنمية 2331ماي  22الموافق ل   31/31القانون رقم نه بعد صدور إلاّ أ
يل ذاتي من حساب الأوقاف )خاّصة بعد إرتفاع و إستثمار الأملاك الوقفية سواء بتمو

يل الأموال المجمّعة إلى إستثمارات منتجة أو  مداخيل الأوقاف(، يق تحو يل وطني عن طر بتمو
يع الوقفية، نذكر منها بإستعمال مختلف أساليب  30 :التوظيف الحديثة. فمن بين المشار

 يله من طرف مستثمر خاص على  :ثقافي بوهرانو مشروع بناء مركز تجاري يتم تمو
موقف  أربعين غرفة، مركز تجاري، مركز ثقافي إسلامي، يشتمل المشروع علىو  أرض وقفية،

 .% 93بلغت نسبة الإنجاز به نسبة و  للسيارات
 يا بولاية تيارت 42اء مشروع بن : يدخل هذا المشروع في إطار عملية محلا تجار

ية الواقعة بالمحيط العمراني بكل الولايات لصالح فئة الشباب، وقد تم و إستغلال الجيوب العقار
يله من صندوق الأوقاف.  تمو

 ية بسيدي يحيى ولاية الجزائر يع إستثمار يةمشار ية و : تتمثل في إنجاز مراكز تجار إدار
( Concessionلى أرض وقفية مموّلة كلها من طرف مستثمرين خواص بصيغة الإمتياز ) ع

 مقابل مبالغ مالية قّدرها الخبير العقاري المعتمد المختص.
 يعتبر نموذجا للإستثمار مشروع إستثماري بحي ال كرام )مكايسي( ولاية الجزائر :

محلا  113سكن،  123ي: مسجد، خدمات تتمثل فو الوقفي، لما تميز به من مرافق إجتماعية
يادة على المساحات الخضراء. يا، عيادة متعددة التخصّصات، فندق، بنك، دار الأيتام، ز  تجار

 مواطنا 43سيارة سمح بتشغيل  33: الذي إنطلق ب  مشروع شركة طاكسي وقف 
ية بغرض توسعته لولايات أخرى.و  الدراسة جار
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يع النمّوذجية يتّضح أن هنالك نقلة نوعية في التفكير الخاص  من خلال هذه المشار
بالإستثمار الوقفي، وهذا لم يكن ممكنا لو لم توجد نصوص قانونية تتيح مثل هذه الإستثمارات، 

المؤرخ في  91/13كما ذكرنا سابقا حيث بدأت هذه النقلة في التفكير الوقفي بعد صدور قانون 
يل  21ه  الموافق 1411شوال عام  12 علق بالأوقاف. ثم تلا ذلك تعديل لهذا والمت 1991أفر

ماي  22الموافق  1422صفر عام  28المؤرخ في  31/31القانون وهذا بناء على القانون 
 .91/13المعدل والمتمم لقانون  2331

لذا سنعرض أهم الموّاد التي تحدثت عن الإستثمار الوقفي التي أقرها القانونان وذلك وفق 
 ما يلي:

 :91/13ي في قانون اإلستثمار الوقف -1

إمكانية إستثمار الأملاك الوقفية وجاءت كما يلي:  91/13من قانون  42لقد أتاحت المادة 
يعة الإسلامية في مجال  "تنمى الأملاك الوقفية وتستثمر وفقا لإرادة الواقف، وطبقا لمقاصد الشر

يق التنظيم".  الأوقاف حسب كيفيات تحدد عن طر
يظهر من إستعراض هذا القا نون أن هذه المادة هي الوحيدة التي تحدثت صراحة عن و

يعة الإسلامية في  إستثمار الأملاك الوقفية وربطها بشرط الواقف، وأن تكون مطابقة للشر
يق التنظيم حيث  مجال الأوقاف، إلا أن كيفيات تطبيق ذلك لم توّضح فيما بعد عن طر

جار ومراجعته وفق الأسعار إقتصرت الإستثمارات )إن صح أن نسميها كذلك( على الإي
 الحقيقية والتي تظل دائما ضعيفة مقارنة بأسعار السوق.

 12المؤرخ في  381-98وظل الأمر على ذلك الوضع )رغم صدور المرسوم التنفيذي رقم 
الذي حددّ شروط إدارة الأملاك الوقفية  1998ديسمبر  31الموافق  1419شعبان عام 

. 91/13ليعدل ويتمم قانون  31/31(، إلى أن جاء قانون وتسييرها وحمايتها وكيفيات ذلك
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أول خطوة في إطار التقنين للإستثمار الوقفي العقاري في  91/13وعليه يمكن إعتبار قانون 
 فّصل صيغ الإستثمار الوقفي بشكل أكثر وضوحا. 31/31الجزائر، ل كن قانون 

 :31/31اإلستثمار الوقفي العقاري في الجزائر على ضوء قانون  -2

ية اــــ يمكن أن نلخص أه ية العقار لوقفية التي جاءت في القانون م المعطيات الإستثمار
 :31يلي كما

 :32أوضحت المادة الرابعة أن هذه المصادر هي مصادر التمويل اإلستثماري الوقفي: -أ
 .)يل الذاتي: من أموال الأوقاف ذاتها )صندوق الأوقاف  التمو
  يل الوطني: مختلف يل الحكومية، المؤسسات، الجماعات المحلية...التمو  مصادر التمو
 يل الخارجي: الهيآت والمؤسسات المالية الدولية يلات الخاصة )الجالية أو  التمو حتى التمو

 في المهجر...(.
إذا كانت هذه الأوقاف عبارة عن  :33صيغ تمويل العقارات الوقفية الفالحية -ب
 فق الصيغ التالية:أشجار، حيث تستثمر وتنمى وأو  أراض
  عقد المزارعة: ويتلخص في إعطاء الأرض الوقفية لمزارع يستغلها مقابل حصة من

 المحصول يتفق عليها عند إبرام العقد.
  عقد المساقاة: وهو إعطاء الشجر الموقوف لمن يصلحه مقابل جزء من الثمر الخارج
 منه.

حّددت نفس المادة أن تستثمر وتنمى هذه  :34بالنسبة لألراضي الوقفية العاطلة -ج
 الأراضي الموقوفة العاطلة وفق ما يلي:

 :الذي عرفته بأنه تخصيص جزء من الأرض العاطلة للبناء و/أو للغرس  عقد الحكر
لمدة معينة مقابل دفع مبلغ يقارب قيمة الأرض الموقوفة وقت إبرام العقد، مع إلزام المستثمر 
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ي العقد مقابل حقه في الإنتفاع بهذه الأرض، كما أعطته الحق في بدفع إيجار سنوي يحدد ف
 توريث حقه هذا خلال مدة العقد.

 سمحت نفس المادة بإستثمار وتنمية الأراضي الوقفية بهذا العقد  :35عقد المرصد
الذي يسمح بموجبه لمستأجر الأرض بالبناء فوقها مقابل إستغلال إيرادات البناء، وله حق 

 بإتفاق مسبق طيلة مدة إستهلاك قيمة الإستثمار.التنازل عنه 
 جزئيا.أو  سواء كان الثمن حاضرا كليا :36عقد المقاولة 
 الذي يتم بموجبه إستبدال جزء من البناء بجزء من الأرض. :37عقد المقايضة 
 )يخص العقارات الوقفية المبنية المعرضة للخراب والإندثار، :38عقد الترميم )التعمير

التعمير مع خصمها من مبلغ أو  أجر بموجب هذا العقد ما يقارب قيمة الترميمحيث يدفع المست
 الإيجار مستقبلا.

 إقراض المحتاجين قدر حاجتهم على أن يعيدوه في أجل متفق عليه. :39القرض الحسن -د
وهي تلك التي تمّكن صاحب مبلغ من المال ليس في  :40الودائع ذات المنافع الوقفية -ه

حاجة إليه لفترة معينة من تسليمه للسلطة المكلّفة بالأوقاف في شكل وديعة )وقفية( يسترجعها 
 متى شاء على أن تقوم إدارة الأوقاف بتوظيف هذه الوديعة مع ما لديها من أوقاف.

يع الأوقاف في  :41المضاربة الوقفية -و وهي صيغة يتم من خلالها إستعمال بعض ر
 التعامل المصرفي والتجاري من طرف إدارة الأوقاف.

  الغربي العالمو الجزائر في الوقف واقع :خامسا 

يمكن القول أن الوقف هو المرآة التي تعكس حجم التضامن بين أفراد المجتمع سواء 
إلا أنه  ،وإن أختلفت صوره وصيغه وحتى تسميته لدى المجتمع الغربي ،والغربيأ الإسلامي

مدى مشاركة كل فرد بأعمال الخير والبّر، حيث يساهم الوقف في ترقية يبقى يعبّر عن 
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ية أكثر للإقتصاد  الإستثمار مساهمة فعّالة من خلال خلق حركية ناجعة ومستمرة وحيو
تقليل العبء المالي على الدولة من خلال مداخيلها كما أن الأملاك الوقفية كفيلة ب الوطني.

ولهذا سنحاول إلقاء الضوء  .الخاصة وما يمكن لها أن توفره من مناصب شغل ومكاسب أخرى
 على واقع الوقف في المجتمع الغربي والمجتمع الإسلامي ممثلا بالجزائر على وجه الخصوص.

 :واقع الوقف في العالم الغربي -1

ية الخاّصة في العالم التي تقوم من الأصل على وقف أحد في قائمة أغنى  المؤّسسات الخير
ية باسمه ياء ماله وإنشاء مؤسسة خير بلغ حوالي  2332نجد أن حجم الوقف فيها عام  ،الأثر

مليار دولار لمؤسسة  16 ،مليار دولار لمؤسستين من السويد 11.8منها  ،مليار دولار 111.1
على رأسها مؤسسة  ،شرة مؤسسة من الولايات المتحدة الامريكيةلأربع ع 112.4 ،من إنجلترا

ية التي تبلغ أموالها   مليار دولار. 26.8بيل غيتس الخير
وبالنظر في حجم الوقف في  ،يعتبر الوقف أحد الموارد الهامة ل كثير من الجامعات في الغرب

 ،2334بلغ عام نجد أن مال الوقف فيها ي ،جامعة 23بعض الجامعات الأمريكية وعددها 
يأتي على  ،وهو بالقطع أكبر من مال الوقف في جميع البلاد الإسلامية ،مليار دولار 132 و

مليار  22.6بوقف قدره  ،رأسها جامعة هارفارد )أول جامعة في العالم من حيث الترتيب(
 مليار دولار. 1.349وأقل وقف في جامعة ميشغان يبلغ  ،دولار

إذ تدّل  ،في الغرب بأهمية الإسهام في العمل الخيري يزداد الوعي لدى المواطنين
ية عام  الإحصاءات في الولايات المتحدة الأمريكية على أن مساهمة الأفراد في التبرعات الخير

عن ما كانت عليه  %4.1كما أن هذه التبرعات زادت بنسبة  ،مليار دولار 193بلغ  ،2334
يظهر مدى إنتشار الوعي في أن حوا ،2333في  من الأمريكيين يساهمون  %83إلى  %13لي و

ية حيث يدفع المواطن  ،من دخله %2.3ويبلغ متوسط تبرع المواطن الواحد  ،في الأعمال الخير
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ية.  %1والمواطن ذو الدخل المنخفض  ،% 3.1ذو الدخل المرتفع  من دخولهم للأعمال الخير
يوظف القطاع التطوعي ما يعادل   من حجم العمالة في أمريكا وحدها. % 6.9و

ية الغربية بأنه منّظم يتم بشكل يعطي أثره بشكل جيد  ،يتميز الصرف في المؤسسات الخير و
وللعطاء في  ،ونظرا ل كبر حجم العطاء من ناحية ،في تحقيق الرفاهية وإعانة الفقراء والمحرومين

يتم الصّرف على جميع الأغراض ،الداخل والخارج دون تفرقة مع تفاوت نسبتها بحسب  و
ية ية حصلت المنّظمات الدينية على أكبر نسبة من التبرعات الخير  ،أهميتها. فمن التبرعات الجار

 لتأتي بعدها المؤسسات التعليمية. 
ية في الغرب قامت بسبب حادث ما طفل مات بالسرطان  ،ال كثير من المؤسسات الخير

ية ،نفقام والده بإنشاء مؤسسة لدعم أبحاث السرطا  ،شاب قتل بسبب ال كراهية والعنصر
ية الولايات المتحدة  :هذه من الأمثلة البسيطة ،فيقوم زملاؤه بإنشاء مؤسسة للقضاء على العنصر

ية 1.214.333الأمريكية  يطانيا فيها  ،جمعية خير ية جمعية 323.333بر فرنسا فيها  ،خير
ية. 633.333  42جمعية خير

  :واقع الوقف في الجزائر -2

طمس المستعمر الفرنسي كل معالم الأوقاف في الجزائر، لذا عمل المشرع الجزائري لقد 
يعات اللازمة لتسييرها وفق نظام قانوني  غداة الإستقلال إلى التفكير في تنظيمها وضبط التشر
 وإداري يستجيب لطبيعة هذه الممتلكات، ويتجاوب مع الأهداف التي أنشأت من أجلها،

انين بغية ضمان الّسير الحسن لعمل إدارة الأوقاف في الجزائر، كما فوضعت مجموعة من القو
سّطرت الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أهدافا مرحلية بغرض إيجاد قاعدة 

ويمكن إبراز وضعية الأملاك الوقفية في الجزائر  .الإداريو متينة من أجل تطوير التسيير المالي
 لي.من خلال الجدول الموا
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 2314حوصلة عامة للأملاك الوقفية في الجزائر سنة  :31الجدول رقم 
 عدد الأملاك

 المجموع شاغرة سكنات وظيفية بإيجار
4338 4323 1639 9961 

 موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف :المصدر
 

 ،2314والذي يحصي الأملاك الوقفية في الجزائر إلى غاية سنة  ،من خلال الجدول أعلاه
 ،بإيجار 4338موزعة على  ،وقفا عبر كامل التراب الوطني 9961بلغت الأملاك الوقفية 

، وهذا نتيجة الجهود المبذولة من طرف مؤسسة كوقف شاغر 1639و سكنات وظيفية 4323
ا بحمايتها وإستغلالها وتنميتها لتدر منافع على الأوقاف والغيورين على دينهم ووطنهم الذين دفعو

الموقوف عليهم. بعدما تعرضت هاته الأملاك الوقفية بعد الإستقلال للإستيلاء والتخريب 
والنهب بقصد وبدون قصد. ويمكن توضيح تصنيف الأملاك الوقفية بالجزائر من خلال 

 الجدول التالي.
 

 تصنيف الأملاك الوقفية في الجزائر :32الجدول رقم 
 العدد نوع الملك

ية  1388 محلات تجار
 211 مرشات وحمامات

 4323 سكنات إلزامية 
 2266 سكنات

 626 أراضي فلاحية 
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 123 أراضي بيضاء
 1 أراضي غابية 

 4 أراضي مشجرة
 28 أشجار ونخيل 

 118 بساتين
 1 واحات 

 31 مكاتب
 3 مكتبات

 22 حظائر
 3 قاعات

 8 مدارس قرانية 
 21 كنائس
 9 مرائب

  22 مستودعات ومخازن 
  1 شاحنات 

 2 أضرحة 
 3 نوادي

 13 حضانات 
  2 وكالات 
  6 ملحقات 

 1 حشيش مقبرة
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  1 ينبوع مائي 
 1 بيعة

 9961 المجموع 
 موقع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف :المصدر

 

يتبين لنا أن السكنات الالزامية حصلت على أكبر نسبة من من خلال الجدول أعلاه، 
وقف، ثم  2266ب وقف كسكن إلزامي، لتأتي بعدها السكنات  4323ب الأوقاف في الجزائر، 

ية  وقف، لتتنوع في الأخير مابين أراضي وحمامات وبساتين وواحات  1388ب المحلات التجار
 . إلخ. .ومكاتب

ية في وزارة الشؤون الدينية  بعد عرضنا للأملاك الوقفية في الجزائر ولأهم الأجهزة التسيير
والأوقاف والتي سعى المشرع جاهدا من خلال إحداثها إلى تفعيلها وضبط تسييرها، إلا أن 
تلك الجهود التي بذلها المشرع الجزائري لم توفق إلى حد ما بسبب صعوبة الحصر الشامل 

التجاوزات التي تتعرض لها الأوقاف من نهب للأوقاف وتسجيلها، وكذا بسبب العديد من 
 وتخريب مما يستدعي الإهتمام أكثر بالممتلكات الوقفية في الجزائر.

 

 ان الأوقاف لبّنة من لبنات التطوّر الإقتصادي للدولة، إذ تمثل بابإيمكن القول  في الأخير
ية بما يحقق التنمية الإقتصادية اواسع يع إستثمار من خلال  الإجتماعية، العدالةو لإقامة مشار

يك وسائل الإنتاج،  ياء والأغنياء، تخفيف حّدة البطالة، تدوير وتحر تقليص التفاوت بين الأثر
 تحقيق الأمن والإستقرار...إلخ. 

إلا أن الأوقاف بشكلها التقليدي في الجزائر وفي جّل البلدان العربية والإسلامية لا تتوافر 
ب أنها لا تؤدي إلى تراكم رأسمال الذي يشكل مصدرا فيها شروط النماء الإقتصادي، بسب

يليا مناسبا للأنشطة الإقتصادية، ذلك أن عملية ربط العمل الوقفي بالتنمية يستلزم نقلة نوعية  تمو
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ية تموّل نفسها بنفسها، وتؤدي إلى تراكم رأسمالي  ية عصر لمفهوم الوقف، كي يصبح أداة إستثمار
لأصول القائمة بغرض إستغلالها في أوجه الإستثمار المختلفة، في في المنبع وإلى نقدية مستمرة ل

 حدود إرادة الواقفين والمسوغات الفقهية.
يع الوقف الإسلامي في مختلف المجالات زراعة، صناعة، طب،  كما أنّه لابّد من إحياء مشار

 الإعلام، :الإسلامي، وذلك بتكافل جهود كل من كما كان الوقف في التاريخ …وصيدلة
يعة. ،الحكومة ّين في الإقتصاد والشر  العلماء والمفكر

 
:الهوامش
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 ثارها المترتبة عليهاآاألخطاء الطبية و

 في الشريعة اإلسالمية
 

 أ.عمار شويمت
 باتنة -13جامعة الحاج لخضر

 ملخص الدراسة:
يتضمن هذا البحث دراسة فقهية في بيان الأحكام الشرعية للأخطاء الطبية المتعلقة أساسا 
بمهنة الطب، هذه الأخيرة التي ترتبط بمقصودٍ عظيم من مقاصد الشرع، وهو حفظ النفس، 

لام على رعايتها بل وبقية الكليات الأربعة متمثلة في الدين، العقل، النسل والمال التي قام الإس
 والحفاظ عليها.

يض ما له من حق، وللطبيب ماله من حدود أثناء ممارسة عمله  مُبينة النصح والإرشاد للمر
ّ ه عز وجل أكرمنا بهذا الجسد الذي به تقوم حياتنا.  الطبي، وأن الل

ية، اجتماعية متخذة من المنهج  ية، تربو اعتمدت الدراسة في ذلك عّدة جوانب فكر
يف بجملة من المفاهيم ال الوصفي استقرائي التحليلي منهج ا في البحث، والمراد من كل هذا، التعر

المتعلقة بمسألة الخطأ الطبي وما يتعلق فيها من أحكام وما يترتب على هذا الفعل من آثار، 
يعة الإسلامية وكذا  ّ ه اللذان هما عماد الشر ومرجعية الباحث في ذلك القرآن وسنة رسول الل

 فقهاء وآراء القانونيين الذين تناولوا هذا الجانب من الدراسة.أقوال ال
 

The Effects of Medical Errors and Their Consequences in the Islamic Legislation  
 Summary: 
This research is a jurisprudential study to demonstrate the legitimate verdicts of 

medical errors related mainly to the profession of medicine which relates not only to the 
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protection of one of the major destinations of the Islamic legitimacy (legislation), the soul 
protection,but also to the protection of the other entireties; the religion, the mind, the 
offspring and the wealth. The study also supplies advice and guidance to help the patient 
be aware of the legal rights, and traces limits to not be exceeded by the doctor when 
exercising the job. 

The current study includes intellectual, educational and social sides, taking the 
descriptive, inductive and analytical approaches as the main methods of research. It aims 
at defining, analysing and criticising a set of concepts related to medical errors, their 
verdicts and consequences. 

The researcher’s main references in this study are the Holy Quran and the Sunnah of 
the prophet (PBUH) which are the pillars of the Islamic legislation, besides to the 
consensus of scholars of Islam and opinions of jurists who have undertaken this topic. 

 
الدراسة الحالية على خطة منهجية عملية للبحث،جاءت على شكل ثلاثة مباحث  اعتمدت

 .تندرج تحتها مطالب وفروع بمقدمة وخاتمة
 

 مقدمة:
يمكن إرجاع موضوعاتها الرئيسية أثار التقدم العلمي في مجالات العلوم الطبية عّدة تساؤلات 

 إلى ثلاث:
الأوّل يتعلق بآثار الأساليب الحديثة لهذه العلوم على حياة الإنسان، ويدور الموضوع الثاني  

حول تأثير هذه الأساليب على القواعد المنظمة للأعمال التي تمس الإنسان في حياته، ويتعلق 
قدم العلمي في حالات الخطأ الطبي ذاته في الموضوع الثالث بمدى شرعية الأخذ بأساليب الت

 هذه العلوم.
لقد أبرزت هذه المواضيع في السنوات الأخيرة عدة مشاكل؛ بصفة خاصة، في نطاق 
يعة من ناحية أخرى، فلقد ترتب على  العلاقة بين فرع علم الطب، من ناحية وعلوم الشر

عض المعطيات التقليدية التي اكتشاف بعض الإمكانيات الحديثة في مجال علم الطب تغيير ب
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ترتكز عليها القواعد المنظمة للأعمال التي تتصل بحياة الإنسان وجسده، كما أن تطبيق هذه 
مجرد التفكير في ذلك، أبْرَزَ مشاكل جديدة لم تعالجها النصوص أو  الإمكانيات على الإنسان،

نفس والنسل والعقل، كما أن القائمة بصفة مباشرة، وترجع خطورة هذه المشاكل أنها تتعلق بال
حفظها يُعَدُ من المقاصد الأساسية للشرع، ومن هنا جاءت دراستنا المتواضعة هذه التي توضح 
ية الأدمية على نحو لا يخُِل بالقواعد  الحدود التي يمكن فيها تحديد مكتسبات الطب على الذر

يعة ولا يهدر المصالح التي تدور حولها أحكام الش يعة الإسلامية السمحاء.الأساسية للشر  ر
 

 المبحث األول: اإلطار المنهجي للدراسة
 الدراسة: مفاهيم:المطلب األول

ارتكزت الدراسة الحالية على مفهوم جوهري ومركزي للبحث ككل ألا وهو الخطأ الطبي، 
يفه يتطلب توضيح معنى الخطأ المهني قبل كل شيء، ذلك أن الخطأ الطبي ما هو إلا  إذ أن تعر

 أوجه الخطأ المهني.أحد 
، وهو ينجم (1)لا شك أن الخطأ المهني لا يمكن أن يقوم مبدئيا إلا أثناء ممارسة مهنة معينة

عن الإخلال بأصولها وقواعدها الموضوعية والمتعارف عليها، كما لو مُورَِست المهنة بشكل غير 
 .(2)مشروع

أو  ه إياها، متمثلا في انحرافهفالخطأ المهني هو كل خطأ يتعلق بمهنة الشخص أثناء مزاولت
 خروجه عن القواعد والأصول المستقرة لهذه المهنة.

يفات للخطأ المهني ما أورده الدكتور عبد اللطيف الحسيني:  ولعل من أحسن وأشمل التعر
"بأنه ذلك الخطأ الذي يرتكبه أصحاب المهن أثناء ممارستهم لمهنهم، ويخرجون فيها عن السلوك 

، "وهذا الخطأ ينجم عن الإخلال بأصول المهنة (3)طبقا للأصول المستقرة" المهني المألوف
 (4)وقواعدها المتعارف عليها".
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أصبح من السهولة بمكان بيان وتوضيح مفهوم الخطأ الطبي باعتباره خطأ مهنيا مرتبطا بمهنة 
يف كل من القانون والفقه وكذا  الطب. ل كن قبل ذلك يتوجب علينا البحث بشأن تعر

يعة الإسلامية للخطأ الطبي.ال  شر
يعات: يف التشر يفا للخطأ الطبي،  أولا: تعر يعات كعادتها لم تُعط تعر إن غالبية التشر

باستثناء القلة منها، حيث جاء المشرع الليبي بمنظومة قانونية متكاملة حّدد من خلالها معالم 
منه: "تترتب المسؤولية الطبية عن كل  23المسؤولية الطبية. فعرف الخطأ الطبي في نص المادة 

يعتبر خطأ مهنيا كل إخلال بالتزام خطأ مهني ناشئ عن ممارسة ن شاط طبي سبب ضررا للغير. و
يعات النافذة الأصول العلمية المستقرة للمهنة، كل ذلك مع مراعاة الظروف أو  تفرضه التشر

يُعد نشوء الضرر قرينة على ارتكاب الخطأ الإخلال أو  المحيطة والإمكانيات المتاحة. و
 (5)بالالتزام".

الإماراتي الخطأ الطبي بأنه "الخطأ الذي يرجع إلى الجهل بأمور فنية كما عرّف المشرع 
 كان هذا الخطأ راجعا إلى الإلهامأو  يفترض في كل من يمارس ذات المهنة الطبية الإلمام بها،

 (6)عدم بذل العناية اللازمة".أو 
يف للخطأ الطبي ال مهني، من أما نظام مزاولة المهن الصحية السعودي فقد حاول إعطاء تعر
منه.  21خلال حصره سبعة حالات تشكل في معظمها أخطاء طبية. حيث نصت المادة 

يض يلتزم من ارتكبه  "كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمر
يُعد من قبيل الخطأ المهني الصحي ما يأتي: يض. و  بالتعو

 نقص المتابعة.أو  الخطأ في العلاج -
 (7)ية يفترض في من كان في مثل تخّصصه الإلمام بها...".الجهل بأمور فن -

يع الليبي ساير إلى حد بعيد وجهة نظر كل من والفقه القضاء في تحديد  ويبدو أن التشر
 مفهوم الخطأ الطبي كما سيتضح.
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يف الفقه القانوني: يف مشترك للخطأ الطبي من حيث أنه  ثانيا: تعر يكاد يجمع الفقه على تعر
سلك الطبيب، لا يقع من طبيب يقظ وجد في نفس الظروف الخارجية التي "تقصير في م

 (8)أحاطت بالطبيب المسؤول".
كما يعتبر خطأ طبيا " إخلال الطبيب بواجبه في بذل العناية الوجدانية اليقظة الموافقة للحقائق 

 (9)العلمية المستقرة".
ذي يرتكبه الطبيب أثناء مزاولته إجمالا لما سبق يمكن القول بأن الخطأ الطبي هو "الخطأ ال

لمهنته إخلالا بالتزام بذل العناية، ويتجلى في كل مرة لا يقوم فيها الطبيب بعمله بانتباه وحذر، 
ولا يراعي فيها الأصول العلمية المستقرة، مع الأخذ بعين الاعتبار كل الظروف الاستثنائية في 

له دائما والتي قد تقترن أحيانا بالفشل نتيجة الزمان والمكان، وعدم الأخذ بالضرورة بنتيجة عم
للمخاطر المحتملة التي تكتنف معظم الأعمال الطبية، وهو بالنتيجة كل خطأ يرتكبه الطبيب أثناء 

يضه".  (10)مزاولته لفنه إذا كان السبب في الإضرار بمر
يف الفقه الإسلامي: المقصود بالخطأ هو "ما لم يقصد الطبيب نتيجته رغم اجتهاده  ثالثا: تعر

يعة على أن الخطأ الذي يوجب مسؤولية الطبيب هو (11)لتلافي حدوثها" . وقد أجمع فقهاء الشر
والذي لا يقره أهل العلم والفن من ذوي  (12)" الخطأ الخارج عن أصول مهنة الطب"

 (13)الاختصاص.
أن ما يسأل عنه الطبيب الحاذق المأذون له من أخطاء، هو ذلك الخطأ  الحنيفة فيرى

الفاحش الذي لا يقع من طبيب آخر، وهو الذي يتجاوز به الحدود المتعارف عليها عند أهل 
 (14)الصنعة الطبية.

فيرون أن الطبيب يسأل عن الأخطاء الناشئة عن عدم مراعاة قواعد المهنة في  المال كية أما
أذن أو  قصّر فيه عن المقدار المطلوب،أو  تجاوز الحّد فيما أذن له فيه إلى غيره،و أ التطبيب،

 (15)له في شيء ففعل غيره.
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أن ما يُسأل عنه الطبيب الحاذق المأذون له من أخطاء هي  الشافعيةفي حين يرى فقهاء 
 (16)تلك التي لا يفعلها مثله من أهل الصنعة ممن أراد الصلاح للمفعول به.

فيقصد بالأخطاء التي يسأل عنها الطبيب تلك التي تنشأ عن عدم مراعاة الحنبلي أما الفقه 
المأذون له فيه إذا كان حاذقا وأعطى الصنعة حقها إلا أن يده أخطأت، كأن أذن له في فعل 

جاوز الموضع الذي ُأذن له في معالجته إلى أو  شيء معين فتركه وفعل ما لم يُؤذن له فيه،
 (17)غيره.

يعة الإسلامية هو الخطأ الذي لا تُقره  خلاصة القول أن الخطأ الطبي عند فقهاء الشر
 ( 18)أصول الطب، ولا يُقره أهل الفن والعلم.

 :المطلب الثاني منهج الدراسة وأهميتها
 الدراسة منهج-1

 اعتمدت الدراسة الحالية على المنهج الوصفي الاستقرائي التحليلي والذي يتلخص في عمليات
بعضها في العمل الواحد وهي: التفسير أي التفكيك والنقد: أي أو  ثلاث، قد تجتمع كلها
 التركيب.أو  التقويم، ثم الاستقطاب

يل والتعليل وهو  ولقد اعتمد الباحث على التفسير بعرض الأعمال العلمية على سبيل التأو
تاج إليه إلى فهم صحيح عمل علمي جليل، ذلك أن التراث الإسلامي اليوم محتاج فيما هو مح

 لمقاصده.
أما النقد فقد إعتمدناه كعملية تقويم وتصحيح وترشيد، وهو كذلك بالنسبة للباحث محاولة 

الاجتهادي من طرفنا  إلى ضبط قواعد متفق عليها، وجاء الاستنباط كمحاولة للاستنساخ
نها مهم في مثل هكذا باعتباره تجديد علمي، فالتأمل في أمور جزئية ثابتة لاستنتاج أحكام م
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بحوث فقهية. ولقد اعتمد الباحث على هذه العمليات البنائية في المنهج الاستقرائي التحليلي 
 والتي خدمت موضوع الدراسة أكثر وستتضح ركائزها في محتوى هذا البحث. 

 أهمية الدراسة:-2

في مجال علوم إن أهمية هذا البحث لا تبرز في نطاق العلوم الشرعية فحسب، ول كن أيضا 
القانون الوضعي، فمن ناحية أولى إذا ثبت أن الطبيب حينما يمارس عملا  من الأعمال الطبية 

مدني ا أو  الحديثة، إنما يستعمل حقه في حدود الإباحة الشرعية فلا محل لمساءلته سواء جنائي ا
ن العقوبات على والأساس في ذلك القوانين الوضعية التي تنص على أنه " لا تسري أحكام قانو

يعة".  كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا  بحق مقرر في الشر
يعة الإسلامية المصدر  وتظهر أهمية هذهِ النتيجة في القوانين الوضعية التي تجعل من الشر
يعة الإسلامية يجب اعتباره سبب ا  يع الوضعي، فما يعتبر حق ا للطبيب وفقا للشر الرئيسي للتشر

 نون الوضعي.لإباحة عمله في القا
والحقيقة أن أهمية البحث لا تقتصر على بيان الحدود الشرعية التي يستطيع الإنسان فيها أن 
يتصرف في الحق في سلامة الحياة والجسد، ول كن أيضا في بيان مدى إمكان الإنسان الإذن 

 ليه آنف ا.لغيره بالمساس بجسمه دون أن تنعقد مسؤوليته المدنية في القانون الوضعي كما أشرنا إ
إضافة أن هذه الدراسة تهدف إلى استخلاص القواعد الشرعية للطب وتجميعها تجميع ا علمي ا، 

يعة في بعض التطبيقات الحديثة للطب تحديد ا عند وقوع الخطأ الطبي.  ببيان حكم الشر

 وعناية االسالم به  حرمة جسم االنسان :المبحث الثاني
 مقدمة:

ية  لسنا بحاجة إلى الإسهاب في بيان أهمية الطب والجراحة في المحافظة على النفس البشر
التي تعتبر أحد المصالح الخمس )الدين، النفس، العقل، النسل، المال( التي من أجل صيانتها 

الجراح لعمله تقتضي المساس بجسم أو  وضعت الأحكام الشرعية. غير أن ممارسة الطبيب
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كيفية التوفيق بين مبدأ حرمة الجسم والجثة والمبدأ  الإنسان وجثته، ومن هنا يثور التساؤل عن
الذي يسمح للطبيب بالتدخل الجراحي في جسم الإنسان وتشريح جثته. لا شك أن هذا التوفيق 

يق وضع الضوابط التي يجب أن يتقيد بها العمل الطبي الجراحي حتى لا يخرج أو  يتم عن طر
 .(19)انة الصحةعن هدفه النهائي وهو المحافظة على الحياة وصي

وبناء عليه فسوف نعرض هنا لمبدأ حرمة الجسم والجثة قبل أن نبين كيف أن رعاية أحد 
المصالح الخمس تقتضي التخفيف من حّدة هذا المبدأ، ونأخذ تطبيقا لذلك مسألة إباحة عمل 

 الجراح في جسم الإنسان لنستطيع في النهاية استخلاص القواعد الحاكمة للطب.أو  الطبيب

 حرمة جسم اإلنسان وجثته::االول لمطلبا

ّ ه وقدره وعززه وكرمه وأودع فيه (20)الإنسان محترم حيا وميتا في الإسلام ، ولقد خلقه الل
وهو تعالى الذي  ٣٢الإسراء:  َّين..لك اك يق ىقيفُّٱ سر خلقه ما يحميه إلى حين

وتجلت عظمته ، ٦ التين:َّربزب يئ ىئ نئ مئ زئُّخلق الإنسان في أحسن تقويم:
الذي جعل الإنسان هو ، ٥٦المؤمنون:  َّ مح جح مج حج مث..ُّٱ:(21)في خلقه

 .(22) الهدف الأسمى للخلق
ية يعة الإسلامية، أيما عناية، بحماية النفس البشر ، فحرمت قتل (23)لذلك عنيت الشر

 َّمم ...خلحل جل مك لك خك حك جك مق...ُّٱ النفس إلا بالحق،
القيامة هو الدماء )حديث ، وجعل الشارع أول ما يقضى فيه بين الناس يوم (24)٥١٥الأنعام:
ّ ه مرتكب القتل العمد بالعذاب:(25)نبوي(  ىل مل يك ىكُّٱ ، وتوعد الل

 ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

ية على مقترف  ١٧النساء:  َّزيمي ية وضع الشارع عقوبة دنيو وإلى جوار العقوبة الأخرو
 ىق يف ىف يث ىث نثُّ جرائم قتل النفس والجرح العمدية وهي القصاص:
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ية أخرى منها دفع الديات للمعتدى ٥٣٢البقرة:  َّحت...لكاك يق ، وأضاف إليها عقوبات دنيو
يعة في مبلغ  (26)من ميراث القتيل ومن وصيتهو أهل حرمان القاتلأو  عليه ولقد وصلت الشر

الجرح الخطأ وما في أو  حرصها على حماية النفس الإنسانية إلى تقرير المسئولية في حالة القتل
يعة (28) وال كفارة على من قتل مؤمنا خطأ (27)على الجانيحكمه ففرضت الدية  . وسنت الشر

 .(29)الأحكام ال كفيلة بعدم ضياع حق المجنى عليه
فإنه لا  (30)وإذا كان قتل المسلم بغير حق لا يحتمل الإباحة وكذا قطع عضو من أعضائه

 رب يئ ...ُّٱ. وليس للإنسان أن يقتل نفسه (31)يحل شيء من ذلك بإذن المجنى عليه

 جئ يي ىي ني...ُّٱيتلف أعضاء جسمه  أو (32) ١١النساء:  َّمت ...مبزب

، لأن الحق في سلامة الحياة والجسد حق مشترك بينه وبين ٥١١البقرة:  َّ مب...حئ
وبلغت حرمة جسد الإنسان في نظر بعض الفقهاء حدا جعلهم يذهبون إلى أن ما  .(33)ربه

 .(34)دفنهزال عنه فحظه من الحرمة قائم ويجب أو  سقط منه

 حماية الشريعة لجسم االنسان :المطلب الثاني

وسبقت حماية الشرع فأدركت الإنسان حتى قبل خروجه من بطن أمه، فأوجب دية 
ية(35)الجنين على من تسبب في خروجه . فإن ألقته حيا (36)ميتا، هذا فضلا عن العقوبة الأخرو

الأم إذا أجهضت نفسها وجبت  . بل لقد قيل بأن(37)ثم مات بسبب الجناية ففيه دية كاملة
 .(38)دية الجنين لو أسقطه غيرها

ويرى البعض أنه إذا شربت الأم دواء فأسقطت الجنين فعليها ال كفارة وتعطي أباه غرة 
. ويذهب الفقه الإسلامي إلى أنه إذا وجب القصاص على الأم الحامل (39)ولا ترث منها شيئا

في أو  يستوى في ذلك القصاص في النفسفيجب تأخيره حتى ترضعه ويستغنى عنها 
. وسوف نرى فيما بعد (41)، والأمر كذلك بالنسبة لإقامة الحد على الزانية الحبلى(40)الطرف
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أنه يجوز شق بطن الأم إذا ماتت وولدها حي لإخراجه لأن حفظ حياته أعظم مصلحة من 
 .(42)مفسدة انتهاك حرمة الموتى

يكفينا هنا أن نشير إلى أن فقهاء وليس المقام هنا بيان حكم الإجهاض  بالتفصيل و
المذاهب يجمعون على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح إلا لعذر، أما قبل نفخ الروح فإن كلمة 

يق موثوق أن (43)الفقهاء قد تفرقت بين الإباحة وال كراهية والتحريم . ول كن إذا ثبت عن طر
يجب إسقاطه تطبيقا لقاعدة ارتكاب أخف بقاء الجنين في بطن أمه يؤدى لا محالة إلى موتها ف

بالفرع في سبيل أو  الضررين، وفي إسقاطه في هذه الحالة تضحية بالجزء في سبيل إنقاذ الكل
إنقاذ الأصل، فالأم أصل الجنين ولها حظ مستقل في الحياة، كما أنها عماد الأسرة حين أن 

ين وخيف على الأم من الهلاك . كذلك فإنه إذا ثبت موت الجن(44)الجنين لم يستقل بحياته
 .(45)قطع الجنين وأخرج ميتا

وبالنسبة للإنسان بعد موته، فقد تولى الشرع حماية الجثة من عبث العابثين فورد في الحديث 
، الأمر الذي اقتضى حرمة نبش مقابر المسلمين (46)النبوي أن كسر عظم الميت ككسره حي ا

. والذي يراجع كتب (47)هتكا لحرمة الميت وهشم عظام الموتى إلا لضرورة لأن في ذلك
يظهر في جلاء مدى حرمة  الفقه الإسلامي يجد أنها تخصص، عادة، بابا للجنائز بآدابها و

 .(49). بحيث أن كل من تسول له نفسه انتهاكها يعرض نفسه للعقوبة(48)المساس بالميت
الشرع، فإنه يعنينا الآن وبعد أن ثبت لنا مدى أهمية مبدأ حرمة جسم الإنسان وجثته في 

أن نبحث عما إذا كان هذا المبدأ مطلق ا أم أنه يحتمل الاستثناء في حدود معينة تبيح العمل 
 الجراحي على جسم الإنسان وتشريح جثته.أو  الطبي
 
 



 ــــــــــــــــــــــــــــــــ أ. عمار شويمت الطبية وأثارها المترتبة عليها في الشريعة اإلسالمية األخطاء
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

 إباحة العمل الطبي والجراحة على جسم اإلنسان::المبحث الثالث

 حظر المساس به، إلا أن ضرورة العلاج بالرغم من أن مبدأ حرمة جسم الإنسان يقتضي
الحاجة إليه تبرر ما هو محظور شرعا. وحتى إذا لم يعتبر العلاج ضرورة فحاجة الأحياء إليه أو 

ومؤدي ذلك أن مبدأ حرمة جسم (50)تنزل منزلة الضرورة التي يباح من أجلها ما هو محظور
علاج أو  راجحة. وإذا كان التداويالإنسان يحتمل الاستثناء في الحدود التي تقتضيها مصلحة 

الأمراض أمرا مأمورا به من قبل الشارع حفظا للنوع الإنساني فإن ذلك يتضمن الأمر 
يق للعلاج . لذلك فإن تعلم الطب وممارسته يعتبران من فروض (51)بممارسة الطب كطر

يق من الأمة القيام بها وإلا اثمت جميعا مقابل تجسدت .وفي ال(52)ال كفاية التي يتعين على فر
رعاية الشارع الحكيم للأطباء في إباحة عملهم وعدم مساءلتهم متى تقيد هذا العمل بشروط 

 معينة، فما هو أساس عدم مساءلتهم وما هي الشروط الواجب توافرها في عملهم؟

 المطلب األول:أساس إباحة العمل الطبي والجراحي:

الجراح فيجب أن نحدد أو  ية الطبيبإذا أردنا أن نصل إلى الأساس السليم لعدم مسئول
أصحاب الحق في سلامة الحياة والجسد، فصاحب الحق هو الذي يستطيع أن يأذن بالمساس 
بمحله فتسقط بذلك مسئولية من يقوم به. وبعد أن نحدد أصحاب هذا الحق نستطيع أن نحدد 

 الجراح بالمساس بمحله.أو  مصدر الإذن للطبيب
 س والجسد:أصحاب الحقوق على النف-3

ّ ه تعالى ّ ه تعالى هو ما يتعلق به أو  الحق إما أن يكون لل للعبد وقد يجتمعان فيه. وحق الل
ّ ه  ّ ه تعالى لعظم خطره وشمول نفعه، وحق الل النفع العام من غير اختصاص بأحد فينسب إلى الل

.وهذا الحق لا خيرة فيه للمكلف ولا يسقط (53)تعالى يتجسد أساس في العبادات والحدود
. أما حق العبد فهو ما يتعلق به مصلحة (54)الصلحأو  الإبراءأو  بإسقاطه فلا يجرى فيه العفو
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خاصة كحرمة مال الغير، وهذا الحق يسقط بإسقاط العبد ويجوز فيه العفو والإبراء 
 . (55)والصلح

ّ ه وحق العبد، فقد يكون حق العبد هو الغالب كحق القصاص،  أما ما يجتمع فيه حق الل
لل  ه تعالى في نفس العبد حق الاستعباد وللبعد حق ذلك بأن ))(56)د الفقهاءوبرر أح

الاستمتاع، وفيه شرعية القصاص بقاء للحقين، ول كن حق العبد راجع ولهذا فوض استيفاؤه 
((. وهذا التبرير يشير إلى وجود حقوق تتعلق بنفس إلى الولي وجرى فيه الاعتياظ بالمال

ّ ه  العبد والتي تدخل، فيما نرى، ّ ه وحق العبد ول كن حق الل في الطائفة التي يجتمع فيها حق الل
نفس المكلف داخله في إلى أن )) (58). ونحن نرجح الرأي الذي يذهب أنصاره(57)هو الغالب

((. هذا الحق، إذ ليس للمكلف )العبد( التسلط على نفسه ولا على عضو من أعضائه بالإتلاف
ّ ه في حياة المكلف وسلامة جسده  إنما تقرر حتى يستطيع القيام بالتكاليف الشرعية فحق الل

ّ ه والعبد في هذا الحق فإنه من يعتدي  والواجبات المفروضة عليه. ونظر ا إلى اجتماع جانبي الل
ّ ه وأذى العبد بانتهاك حرمته، ولذلك يجب القصاص الدية لما فات من أو  عليه فقد عصى الل

ّ ه تعالىحقالإنسان واجب ال كفارة وجبر ا لما فوت من ح  .(59)ق الل
ولعلنا لاحظنا أنه بينما يعتبر الحق في سلامة الحياة والجسد من الحقوق التي يختلط فيها حق 
ّ ه بحق العبد مع رجحان جانب الأول، فإن جوابر الاعتداء على هذا الحق يختص بها مرة  الل

ّ ه مرة أخرى، وهذا هو  حال العبد، وهذا هو حال القصاص والدية، ويتعلق بها حق الل
 ال كفارة.

وإذا كان الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية يدخلان في طائفة الحقوق التي يجتمع 
ّ ه وحق العبد، فإن مؤدى ذلك أنه إذا جاز للعبد أن يسقط جزيئات الحق الذي  فيها حق الل

إذا . كما أنه ليس للعبد إسقاط حقه (60)ينسب إليه، فإنه لا يجوز له إسقاط الحق في مجموعة
ّ ه تعالى يئاته، للعبد (61)أدى ذلك إلى إسقاط حق الل . وإذن فكون الحق يثبت، في بعض جز
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أو  . وتطبيقا لذلك ليس للعبد أن يقتل نفسه(62)لا يلزم منه أن تكون له الخيرة فيه بإسقاطه
ّ ه تعالى على عبده حياته  يفوت عضوا من أعضائه، ولا يملك أن يأذن لغيره بذلك، فإذا أكمل الل

 .(63)سمه وعقله الذي يتم به القيام بما كلف به فلا يصح للعبد إسقاط شيء من ذلكوج
ّ ه تعالى وحق العبد يوكلان، كما يقول القرافى في الفروق ، لمن (64)يتضح مما سبق أن حق الل

ّ ه تعالى حقا للعبد لا يسقط الضمان  هو منسوب إليه ثبوتا واسقاطا. مؤدى ذلك أن ما جعله الل
ّ ه تعالى لا يتمكن العبد من اسقاطه(65)بإذن العبد في اتلافه إلا أو  ، كما أن ما هو حق الل

. ومن هنا ليس للفرد أن يتصرف في حياته (66)الابراء منه بل يرجع ذلك إلى صاحب الشرع
. ومن هنا أيضا لا يمنع إذن الفرد لغيره (67)بدون إذن الشرع فالحق في ذلك مشترك بينهما

ّ ه غالب وهو لم يأذن بقتل النفس بدون بالاعتداء على نفسه  بالقتل من مساءلة القاتل، فحق الل
وإذا كان بعض الفقهاء يرى عدم استحقاق القصاص في هذه الحالة، فإن ، (68)وجه حق

ذلك يرجع إلى أن إذن المجني عليه يورث شبهه عفو المقتول، الأمر الذي يترتب عليه سقوط 
، فالمسئولية ما زالت قائمة لم يعدمها الرضاء (69)القاتل حق القصاص مع استحقاق الدية في مال
 .(70)بالقتل وأن تغير وصف الجزاء لمعنى الشبهة

وهذا الحكم، الذي يسرى في حالة الاعتداء على النفس، كان يجب أن ينطبق أيضا على 
الجروح( خشية أن يؤثر هذا  -حالة الإذن بالاعتداء على ما دون النفس)المساس بالأعضاء

ّ ه تعالى الحق في سلامة ال اعتداء في قيام المجنى عليه بالتكاليف الشرعية التي من أجلها ثبت لل
الأعضاء، ومع ذلك فإن الفقه الحنفي يرى سقوط الضمان في هذه الحالة الأخيرة، لأن 
الأطراف يسلك بها مسلك الأموال بالنسبة لصاحبها، ولذلك فالحق في سلامتها حق للعبد يجوز 

. ول كننا نرى أن استعمال الفرد لحقه على أطرافه وأعضائه مقيد بعدم (71)زل عنهله التنا
افضائه إلى هلاك النفس، لأنه في هذه الحالة يكون قد تعدى حدود حقه واعتدى على حق 
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ية، فإن المسئولية  ّ ه بدون إذنه. وفي جميع الأحوال، وعلى فرض انتفاء المسئولية الدنيو الل
ية لا تنتفى لمج  .(72)رد إذن المجنى عليهالأخرو

عقله بغير كسبه، أي بسبب لا دخل أو  من جسمهأو  وإذا فات شيء من حياة الإنسان
الضمان صار دينا من أو  له فيه، فله حينئذ فقط الخيرة في حقه البديل، لأن حقه في الجزاء

ّ ه متغلبا على حق(73)الديون إن شاء استوفاه وإن شاء تركه العبد في  . وهكذا فإذا كان حق الل
ّ ه في ضمان الضرر المترتب  فيأو  سلامة الحياة سلامة جسده فإن حق العبد متغلب على حق الل

ّ ه فقد فات ولا أو  على الاعتداء عليها، فالقصاص نفسه جسده يجوز له التنازل عنه، أما حق الل
عفو . ومع ذلك فإن المعتدي يلقى إلى جوار الجزاء الأخرى، وحتى بعد (74)جبر له بالضمان

ّ ه تعالىأو  المجنى عليه ية تعزيزا له وزجرا للاعتداء على حق الل  .(75)وليه عنه، عقوبة دنيو
نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن الحق في الحياة والحق في السلامة الجسدية من الحقوق 

ّ ه تعالى والعبد، وإنه يلزم لإباحة المساس بمحل هذين الحقين أن يأذن أصحاب هما التي يجتمع بها الل
به، فلا يغنى إذن واحد من صاحبيهما عن إذن الآخر، وهكذا فإن عدم مساءلة من يقوم 

الحق في السلامة الجسدية يفترض توافر إذن أو  بعمل يترتب عليه المساس بمحل الحق في الحياة
أو  الشرع إضافة إلى إذن الفرد والسؤال الآن هل تنطبق هذه النتيجة على عمل الطبيب

 الجراح؟
 ذن الشرع وإذن الفرد المريض:إ-6

اعتقد بعض الفقهاء أنه يمكن أن يستنتج، من قول الاتجاه الفقهي التقليدي الذي يذهب 
الدية إذا َأْذَن المجنى عليه بالاعتداء، أن الإنسان يستطيع أن أو  انصاره إلى سقوط القصاص

بحيث يمكن إرجاع يتنازل عن حقه في سلامة جسده، وأن هذا الحكم يسرى على الطبيب 
يض به . ورغم أن هذا الاستنتاج (76)عدم مسئوليته عن المساس بهذا الحق إلى رضاء المر

تعوزه الدقة، لأن هناك فرقا بين الحق في سلامة الحياة والجسد وبين الحق في الجزاء المستحق 
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اط الحق عن الاعتداء عليه، فلا يلزم من تمكن الإنسان اسقاط الحق الثاني أنه يستطيع اسق
، أقول رغم أن هذا الاستنتاج تعوزه الدقة، إلا أن بعض الفقهاء يذهب صراحة (77)الأول

يض  . (78)إلى أن أساس عدم مسئولية الطبيب يرجع إلى إذِن المر
ومثل هذا الرأي لا أساس له من الصحة في الشرع لأن انتفاء المسئولية ممن يقترف فعلا 

جسد يفترض صدور الإذن له من أصحاب هذا الحق كما يمس محل الحق في سلامة الحياة وال
يض. ولا يصح الأخذ بمثل  يلزم لذلك صدور إذن الشرع إضافة إلى إذن المر سبق البيان، و

. ومع (79)هذا الرأي لأن مؤده عدم مساءلة المعالج مهما كانت صفته ولو لم يكن يقصد العلاج
يض الأساس الوحيد لعدم مسئولية ذلك فإن مثل هذا القيد وحده لا يكفي لجعل رضاء ال مر

يض يقتصر أثره على الجانب الفردي أو  الطبيب الجراح عن المساس بجسده لأن رضاء المر
ّ ه، وهو تعالى لا يأذن بهذا  للحق ولا يبرر المساس بجانبه الاجتماعي الذي يجسد فيه حق الل

 . (80)المساس إلا باجتماع شروط متعددة، وإلا ظل الفعل خاضعا للمساءلة
يض . وهذا تطبيق للقاعدة الكلية القائلة بأن (81)مأذون ا من جهة الشارع ومن جهة المر

، فإذا فعل الشخص ما يجوز شرعا فلا يسأل عن الضرر (82)الجواز الشرعي ينافى الضمان
 .(83)الحادث وإن كان سببا له

ي ينشأ له الجراح يكمن في إذن الشرع الذأو  * وفي اعتقادي أن سبب إباحة عمل الطبيب
يض إلا  رخصة، استثناء من المحظور، لا يستطيع، في الأصل، إن يستعملها على جسم المر
يض  بإذنه، فكأن إذن الشرع هو الذي أنشأ سبب الإباحة من الناحية التجريدية، أما إذن المر

ع فلا يعدو أن يكون العامل المباشر الذي يمكن الطبيب من العمل بالرخصة التي خولها له الشر
يقة العلاج التي تناسب مرضه يض وذلك باختيار طر يض (84)على جسم المر . فكأن رضاء المر

 .(85)لا يعدو أن يكون أحد شروط وضع مبدأ الإباحة موضع التطبيق
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فإن ذلك  (86)الجراحأو  وإذا كان إذن الشرع هو الأساس الصحيح لإباحة عمل الطبيب
ّ ه تعالى في سلامة حياة وج يض يرجح على حق هذا الأخير فيها. يرجع إلى أن حق الل سد المر

يض هذا باشتراط إذنه لممارسة الرخصة التي خولها الشرع للطبيب  وإذا كنا فقد راعينا حق المر
الجراح، فإن الإباحة تبقى، مع ذلك، في حالات الضرورة التي يتعذر فيها أخذ إذن أو 

يض لامة الحياة والجسد فإن إباحة إذن وليه. وهكذا فإنه بالنسبة لحق الشرع في سأو  المر
يق إذن الشارع الذي لا يستفيد منه الطبيب الجراح إلا إذا اجتمع أو  المساس بمحله يتم عن طر

يض الذي يبرر مساس الطبيب الجراح بما يخصه في أو  في عمله عدة شروط من بينها رضاء المر
الجراح أو  الشرع للطبيبالحق في سلامة الحياة والجسد. وبذلك تنقلب الرخصة التي قررها 

 إلى حق لهما في مواجهة مريض معين.
من أن أساس عدم  (87)نفسر ما يقول به فقهاء المذهب الحنفيوعلى هذا الأساس فإننا 
يض على النحو التاليأو  مسئولية الطبيب هو الضرورة ترفع  :(88)الحاجة الاجتماعية ورضاء المر

المسئولية عن الطبيب لأن عمله تقتضيه الضرورة الاجتماعية، أي حاجة الناس إليه، وإلا لا 
. وإذا كان الشارع قد راعى هذه (89)نصرف الطبيب عن مزاولة عمله مع مسيس الحاجة إليه

الضرورة بإذنه للطبيب بممارسة عمله دون أن تنعقد مسئوليته عن المساس بحق الشرع مقامه 
يض على  يأتي، ليشترك مع إذن الشرع في رفع ما تبقى من مسئولية مترتبة على المساس بحق المر

 جسده.
وإذا تساءلنا عن سبب إذن الشارع للطبيب والجراح بمزاولة عملهما بالرغم من أنه يتضمن 
يض قلنا أن علة الإباحة تكمن في الفائدة التي تعود على الفرد والمجتمع من  مساسا بجسم المر

. فإذا كانت الأفعال الم كونة للجنايات الجسدية على نوعين الأفعال (90)مهما بواجب المعالجةقيا
، فإن الشارع قدر أن (91)التي تمس مادة الجسم والأفعال التي تمس مصلحته في صيانة منافعه

يض والشرع في أو  العمل الطبي يض، يحفظ مصلحة المر الجراحي، وإن مس مادة جسم المر
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ّ ه وحق صيانة منافع  جسم الأول وحياته، وبذلك يؤدي عمل الطبيب إلى حفظ وحماية حق الل
 .(92)العبد على نفس وجسم هذا الأخير، فإباحة الشارع في هذه الحدود

وإذا كان الشارع قد أباح عمل الطبيب والجراح لأنه يحفظ مصالح راجحة، تتمثل في صيانة 
اعية، فإن الإباحة لا تنتج أثرها الكامل الحياة والصحة، الأمر الذي يجعل منه ضرورة اجتم

إلا إذا جرى هذا العمل في نطاق قواعد تضمن عدم انحراف الطبيب في الغاية التي من أجلها 
 عمله، فما هي هذه القواعد؟

 المطلب الثاني:قيود إباحة العمل الطبي والجراحي:

في مجموعها إلى عدم الجراح تتقيد بعدة شروط تهدف أو  أشرنا إلى أن إباحة عمل الطبيب
تجاوزه حدودا معينة يحفظ فيها هذا العمل مصلحة راجحة قدر الشارع أنها تبرر إباحته. فإذا 
خرج الطبيب عن هذه الحدود خضع للمساءلة، ومع ذلك فلقد راعى الفقه الإسلامي مركز 

 الطبيب وطبيعة عمله فخفف من هذه المسئولية، وهذا ما نعرضه فيما يلي:
 الجراح:أو  احة عمل الطبيبشروط إب-3

الجراح يتجسد، في التحليل الأخير، في وجود حق أو  رأينا أن أساس إباحة عمل الطبيب
الجراح، وفي نفس الوقت واجبهما في ممارسة أعمالهما، وأن مصدر هذا الحق يتمثل أو  للطبيب

يض. غير أن إذن الشرع مقيد بعدة شروط، تضمن عدم  تجاوز في إذن الشرع وإذن المر
الجراح في عمله لحدود هذا الحق، وهذه الشروط تتعلق بصفة المعالج والباعث على أو  الطبيب

يض مقيد بصدوره من ذوي الصفة والأهلية.  عمله واحتياطاته في ممارسته، كما أن إذن المر
يض.  وِإذَْن فبعض شروط الإباحة يرجع إلى إذن الشارع وبعضها الآخر يتعلق بإذن المر
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 الشرع: شروط إذنأ: 
يجب لإنتفاء المسئولية عن العمل الطبي والجراحي أن يكون صادرا عن ذي صفة، وأن 
يض بأن يتم بقصد العلاج، وأن يكون معتادا داخل الرسم المتبع في  تستدعيه حالة المر

 . (93)أمثاله
يصفون الدواء صفة المعالج: يقومون بالجراحة ))أن أو  يشترط فيمن يشخصون المرض و

 .(94)يكونوا من ذوي حذق في صناعتهم ولهم بها بصارة ومعرفة((
يف( . ولمنع الطبيب (95)أما من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن ) حديث نبوي شر

أو  ولحماية مهنة الطب من الدخلاء يجب صدور الترخيص بممارسة العمل الطبي (96)الجاهل
أنه يحجر على المتطيب الجاهل، أي .ونص الفقهاء على (97)الجراحي من صاحب الرعية المختص

الجراحي فهو متعد لأنه غير أو  يمنع من عمله، لأنه يفسد أبدان الناس، وإذا قام بالعمل الطبي
يلزمه حينئذ الضمان(98)مأذون من جهة الشرع  .(99)، كما أنه بادعائه الطب غرر بالعليل، و

يضيجب أن يكون الباعث على عمل الطبيب هو علاج  قصد العلاج:  بصفة عامة أو  المر
، وهذا هو السبب الذي من أجله رخص له الشارع بممارسة عمله، (100)رعاية مصلحة مشروعة

يض. فإذا طلب شخص منه أن  ويسأل الطبيب إذا استهدف بعمله غرضا آخر غير علاج المر
ية مثلا  ففعل حقت عليه  يقطع شيئ ا سليم ا من جسده حتى يعفى من الخدمة العسكر

. (102)صحتهأو  بعكس ما إذا كان القطع تستدعيه ضرورة إنقاذ حياة الشخص، (101)المساءلة
ويسأل الطبيب أيضا عن عمله إذا استهدف به إجراء اكتشاف علمي دون أن يقصد علاج 
يض بشرط أن  يض. ول كن يجوز للطبيب إجراء عمل جراحي معين كتجربة لعلاج المر المر

يض بضرر أعظم على الأأو  تكون مزاياه أعظم من مضاره، قل أن لا يترتب عليه إصابة المر
 .(103)من ضرر المرض الذي يشكو منه
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الجراح على وفق الرسم المعتاد أي أو  يجب أن تكون أعمال الطبيب اتباع أصول الصنعة:
، فإن فعل ما لا يفعله مثله ممن أراد (104)موافقة للقواعد التي يتبعها أهل الصنعة في مهنة الطب

. ول كنيجوز للطبيب، عند البعض، أن يجتهد في علاج (105)لما به فهو ضامنالصلاح وكان عا
يض، فلا يسأل لو خالف بعض آراء زملائه متى كان رأيه يقوم على أساس سليم  .(106)المر

وإذَْن فالمطلوب من الطبيب أن يكون، حسب تعبير الفقهاء، حاذقا يعطى المهنة فيحتاط 
 مثاله في التشخيص والعلاج. في عمله ويبذل العناية المعتادة من أ

يض:  ب: شروط إذن المر
يض من في أو  وليه إن كان قاصراأو  يشترط أن يكون تدخل الطبيب بناء على إذن المر

يض لإباحة عمل (107)حكمه . ولقد عرفنا، فيما سبق، الأساس الفقهي لاستلزام رضاء المر
يض يحكمها الطبيب الجراح، ونحن نضيف إليه هنا سببا فنيا قوامه أن  الصلة بين الطبيب والمر

، وهكذا لا يجوز إرغام (108)العقد الطبي، ومعلوم أن قيام العقد يستلزم توافق إرادة طرفيه
الشخص على معالجة نفسه إلا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك كما هو الحال في الأمراض 

يض(109)المعدية الحالات العاجلة باعتبار وليه أو  . كما يستثني من ضرورة الحصول على إذن المر
أو  (111)لأن هذا الاستثناء يقتضيه العرفأو  ،(110)أن الضرورات تبيح المحظورات

 .(112)المصلحة
عاقلا، وأن يعطى الإذن وهو  (113)ويجب أن يصدر الإذن ممن هو أهل له بأن يكون بالغا

 .(114)على بينة من أمره
يض، وبدون ضأو  فإذا تدخل الطبيب رورة توجب الاستثناء حقن الجراح بدون إذن المر

وتخضع هذه المسئولية  (116)لخروج عمله من دائرة الإباحة إلى دائرة التعدي (115)عليه المسئولية
الجراح عن الضرر الناتج عن عدم استيفاء عمله لبقية أو  للقيود التي تخضع لها مسئولية الطبيب

 شروط إباحته، فما هي هذه القيود؟ 
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 مسئولية الطبيب:المطلب الثالث: قيود 

الجراحي قامت مسئولية أو  الأصل أنه إذا تخلف شرط من شروط إباحة العمل الطبي
يض )ويسميه الفقه السراية أي ما ينتج عن أو  الطبيب الجراح عن الضرر الذي أصاب المر

كان أو  . لذلك يضمن المعالج الضرر المترتب على فعله إذا كان جاهلا(117)العمل من الضرر(
أخطأ فيه وبصفة عامة إذا جاوز حدود حقه. ومن المفيد أن نبرز هنا أو  ير مأذون فيهفعله غ

 مظاهر رعاية الفقه الإسلامي للطبيب باستعراض القيود التي اوردها على مسئوليته.
 أوال: طبيعة التزام الطبيب )عدم تقيد عمله بشرط السالمة(:

الجراح لا يتقيد بشرط أو  ن فعل الطبيبأول ما يلفت النظر هنا أن الفقه الإسلامي يقرر أ
السلامة، وهذا ما يعبر عنه في الفقه الوضعي أن التزام الطبيب إنما هو التزام ببذل عناية وليس 

الجراحي، فإن الطبيب أو  بتحقيق نتيجة، ومفاد ذلك أنه نظرا للطبيعة الاحتمالية للعمل الطبي
يض . فكل ما (119)، فهذا ليس وسعه(118)خاطرهبضمان سلامته من م أو  لا يلتزم بشفاء المر

الجراح هو بذل العناية المعتادة من مثله في ممارسته للعمل. فإذا راعى أو  يطلب من الطبيب
الجراح في عمله الشروط السابق بيانها، أي استعمل حقه في حدوده الشرعية، ونتج أو  الطبيب

يض لا يمكن الاحتراز منه فلا ضمان  .(120)عليه عن ذلك ضرر لحق بالمر
والطبيب إن كان يستعمل حقه في هذه الحالة فهو يقوم بواجبه في نفس الوقت والأصل 

 .(121)أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة
 ثانيا: خطأ الطبيب ومدى ضمان السراية)الضرر(:

الطبيب بصفة عامة، لا يسأل أو  إلى أن الجراح، (122)ذهب البعض من الفقه الإسلامي
 ، فإن فعل الطبيب(123)الفاحش وهو الذي لا يمكن أن يقع فيه طبيب آخرإلا عن الخطأ 

مالا يفعله مثله ممن أراد الصلاح وكان عالما بهذا فهو ضامن لتجاوزه في عمله الحدود المتعارف 
عليها عند أهل المهنة، أما إذا كان فعل الطبيب هو ما يفعله مثله من أهل العلم بصناعة الطب، 
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. ولقد (124)ن ارتكب خطأ يسيرا، وهو الذي يمكن أن يقع فيه طبيب مماثلفلا ضمان عليه وإ
روعى في هذا الرأي، فيما يبدو، طبيعة مهنة الطب وما تقوم عليه من الاحتمال. والواقع أن 
الطبيب الذي يفعل ما يفعله طبيب وسط من نفس مستواه وفي نفس ظروفه، لا يصح 

ذ على وفق الرسم المعتاد أي موافق للقواعد الفنية وصف سلوكه بالخطأ، لأن الفعل يكون حينئ
بحسب ما وصلت إليه عند أهل الصنعة في مهنة الطب، وإذا كان هناك خطأ فهو خطأ يرجع 

  .(125)إلى مهنة الطب ويتصل بها بسبب قصورها وعنصر الاحتمال اللصيق بها
الجراح أو  عمل الطبيبولقد اختلف الفقهاء في تحديد المقصود بضمان السراية المترتبة على 

وبصفة خاصة في حالة إجراء الجراحة بغير إذن  (126)إذا لم يستوف هذا العمل شروط إباحته
يض . وما يعنينا هنا هو أن نبرز ذلك الاتجاه (127)بإذنه متى كان غير معتبر كإذن الصبيأو  المر

مة، من قبيل الفقهي الذي يذهب بعض أنصاره إلى أن خطأ الطبيب في العلاج يعد، بصفة عا
.فالطبيب وإن أخطأ في الفعل فهو لم يقصد (128)جناية الخطأ التي يقتصر الضمان فيها على الدية

. ويذهب البعض إلى أبعد من ذلك حين قال من ناحية بأنه يحتمل ألا يضمن (129)سرايته
، ومن ناحية أخرى بأنه لا (130)الطبيب سراية فعله الذي أخطأ فيه لأنه تولد عن فعل مباح

يض لأنه محسن وما على المحسنين من ي ضمن فعله المعتاد غير المأذون فيه من جهة المر
 .(131)سبيل

 ثالثا: عالقة السببية بين خطأ الطبيب وبين الضرر:

بلغ حرص الفقهاء على عدم عرقلة أعمال التشخيص، والعلاج والجراحة أن بعضهم ذهب 
ته لا يضمن الضرر إذا اقتصر دوره على إلى أن الطبيب الحاذق، والمأذون له والماهر بصناع

يض(، أما إذا ارتفع تدخله (132)التسبب فيها دون أن يباشرها )كأن يصف الدواء خطأ للمر
إلى درجة مباشرة الضرر بنفسه )كان أجرى الجراحة بنفسه فأخطأ( فإنه لا يضمن السراية إلا 

الف للقاعدة الكلية التي تقضي وهذا الحكم في الحالتين، التسبب والمباشرة، مخ(.133)إذا تعمدها
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وبأن المتسبب يضمن إذا تعمد من ناحية  (134)بأن المباشر ضامن وإن لم يتعمد من ناحية
الجراح عن سراية فعله، في حالة أو  . وإذْن ووفقا لهذا الرأي لا يسأل الطبيب(135)أخرى

أي فعله غير العمد، المباشرة، إلا إذا تعمدها، أي أنه لا يسأل عنها إذا ترتب على مجرد خطئه 
 .(136)الجراحيأو  وهذا بلا شك تخفيف كبير من المسئولية عن نتائج العمل الطبي

إلى أن السراية المترتبة على مباشرة  (137)وتحقيقا لنفس الغاية ذهب جانب آخر من الفقهاء
الطبيب للفعل هي جناية خطأ لا يضمن منها إلا ثلث الدية في حين أنه لا يسأل شخصيا عن 

 ببه في السراية.تس
يض أو  وليس معنى تقيد مسئولية الطبيب الجراح بالقيود السابقة ذكرها أن يهدر حق المر

بعضه إلى شخص آخر، فمن أو  في الضمان، فكل ما تؤدي إليه هو نقل الضمان عن الضرر كله
 هو هذا الشخص؟

 الجراح:أو  رابعا: المسئول عن ضمان سراية )الضرر( فعل الطبيب

الجراحة يتجسد في الدية، اتجه بعضهم أو  رأى الفقهاء أن ضمان سراية العمل الطبيبعد أن 
ية ولا  يع عبء المسئولية المقصود منه ترك مجال للطبيب ليتصرف فيه بحر إلى إقامة نظام توز
يخشى فيه المسئولية. فلقد قيل بأن الطبيب المباشر للضرر لا يتحمل في ماله إلا ثلث الدية أما 

لك، وكذلك الدية بكاملها في حالة التسبب في الضرر، فإنه يقع على عاتق عاقلة يجاوز ذ
. والدولة إذ تسأل هنا عن خطأ الطبيب فإن (139)، فإن لم يوجد ففي بيت المال(138)الطبيب

ذلك يرجع إما إلى الطبيب معين من قبلها فهو تابع لها وإما إلى أن الدولة هي التي سمحت له 
 .(140)بمزاولة المهنة

يلاحظ على هذا الاتجاه أن عاقلة الطبيب يفترض أنها المتسبب في الضرر أو  و الدولة، و
بحكم كونها متبوعا للطبيب، تتحمل العبء الأكبر من الدية، على خلاف القواعد العامة، التي 
يعرفها الفقه الحنفي، والتي توزع الضمان بين المباشر والمتسبب. فهذه القواعد تقضي من جانب 
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باشتراك المباشر والمتسبب في الضمان إذا كان لكل واحد منهما دور سببي مساو لفعل ثان 
، ومن جانب ثالث بوقوع الضمان على المتسبب وحده إذا كان (141)الآخر في إحداث الضرر

كانت مسئولية المتسبب أو  فعله هو العامل الأهم في إحداث الضرر ولم تكن المباشرة عدوانا
. ولا شك أن أعمال هذه القواعد يصطدم بعقبة في (142)بالتزام تعاقديقائمة على الإخلال 

يع الدية بين الطبيب والدولة، تتجسد في صعوبة تحديد الدور السببي لفعل الدولة، إن  حالة توز
يؤدي في جميع الأحوال إلى تحميل الطبيب بالعبء الأكبر من الدية.  كان لها فعل حقيقي، و

لمشار إليه فيما سبق فيه تخفيف على الطبيب، روعي فيه، فيما لذلك فإن الأخذ بالاتجاه ا
يبدو، طبيعة عمل الطبيب وحاجة الناس إليه، بحيث تتحمل الدولة بالعبء النهائي للدية إذا كان 

 كانت تزيد عن الثلث إذا كان فعله من قبيل المباشرة.أو  فعل الطبيب من قبيل التسبب
قه الإسلامي في تحديد مجال مسئولية الطبيب يتضح مما سبق، في عرض اتجاهات الف

والجراح، أنه على الرغم من تعددها وخروجها في بعض الحالات من القواعد العامة للمسئولية، 
إلا أنها تنبئ في مجموعها عن إدراك جانب من الفقهاء لطبيعة العمل الطبي والجراحي 

الجراح في حدود معقولة أو  طبيبواحتمالات الأخطار المحيطة به، ومن ثم محاولة رعاية ال
تتفق مع استهداف عملهما لتحقيق مصالح راجحة تعلو على مخاطرة المحتملة. وهذه قاعدة من بين 
القواعد الكلية التي تنطبق في المجال الطبي والجراحي، والتي تضع ترتيبا بين المصالح المتزاحمة عند 

  الحي. الجراح لعمله على جسم الإنسانأو  ممارسة الطبيب

 الخاتمة:

لقد كان للإكتشافات العلمية في مجال الطب والجراحة وقع القنابل في عالم تسوده المبادئ 
التقليدية التي ترى أن حرمة النفس والجسم والجثة وهذه أحد الأركان الأساسية للنظام 
الشرعي والقانوني السائد. هذه الاكتشافات، التي لو تركت دون ضابط فإنها سيؤدي إلى تغيير 

والأفكار بل والأخلاق، يجب أن يتسلح الفقهاء لمواجهتها بحكمها الشرعي حتى لا الأعراف 
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ّ ه كذلك  ١٧الفتح:  َّ ٰه مه جه هن من خن...ُّٱ تتعدى حدودها فتصطدم بسنة الل
يعة حتى لا نكون تابعين في  فإن الفقه مطالب بالبحث عن أحكام مستحدثات الطب في الشر

 هذه الأحكام.
والقانون أن يراعيا الإمكانيات الحديثة للطب والبيولوجيا في وإذا كان يطلب من الفقه 

يعة وبقدر ما تحفظه هذه  وضع أحكامهما، فإن ذلك مقيد بعدم التعارض مع كليات الشر
الإمكانيات من مصالح جديرة بالرعاية، وإلا فإن للإكتشافات الحديثة للعلوم البيولوجية 

يعة، على سعتها والطبية إستعمالات لا فائدة منها بل إنها  قد تكون مضرة. إن قواعد الشر
ية، لا يمكن أن ترضخ للإمكانيات الحديثة للعلوم لأن  وترحيبها بكل تقدم علمي لمصلحة البشر
الشرع يحيط بعلمه وبأحكامه كل شيء، حين أن العلم لا يمكن أن يتسع لإدراك عواقب 

 مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص خص حص ...ُّٱ اكتشافاته

 ١١١البقرة:  َّ هل ...حكجك مق حق
وإزاء طرقات العلم، المفيدة منها والضارة، على أبواب الفقه والقانون، فإن الفقيه يجد نفسه  

يق  ّ ه الخالق العالم بمن خلقه، والثاني طر يق الل يق اليقين طر يقين متقابلين الأول طر أمام طر
يق لا يتسم بالثبات يق  باليقين. وليس معنىأو  العلم والتجارب وهو طر إختيار الفقيه للطر

يق الثاني ول كن معناه أنه لا يأخذ من العلم إلا ما يحفظ مصالح  الأول أنه يرفض سلوك الطر
ّ ه. إنما يجب على الفقيه، وهو بصدد بيان  راجحة في الشرع، فحيث توجد المصلحة فثم شرع الل

ية صدرت في عصر الحدود الشرعية لم كتسبات العلوم، ألا يقيد نفسه باجتهادات فقهية تقليد
 لم يكن يعي بعد ال كنوز التي اكتشفها العقل البشري في العصر الحديث.

يعة ذاتها الواردة في القرآن  وإذا كان لكل حدث جديد فقه جديد يستند إلى أصول الشر
والسنة، فإن الأحكام الفقهية التي هي مجرد اجتهادات وتفسيرات لما أجمل القرآن والسنة، 
يعة الواردة في القرآن والسنة. لذلك  يمكن أن تتغير بتغير الزمان، ولا يبقى ثابت ا إلا أصول الشر
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المعيار، الذي استندنا إليه في البحث عن الحكم الشرعي للإنجازات الطبية الحديثة، هو  فإن
يعة، بينما اقتصر دور الفروع  مدى اتفاق هذه الإنجازات مع كليات وأصول الشر
والاجهادات الفقهية على تحديد الإطار الشرعي الذي يجب أن تبحث فيه المسألة ومن هنا جاء 

 هذا البحث. 
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ّ ه فيه، حين أن  -77 ّ ه تعالى وجانب للعبد مع رجحان جانب الل فالحق في سلامة الحياة والجسد، وهو الحق الأصيل، فيه جانب لل

وعلى كل حال فقياس عمل الطبيب على  -الدية، وهو الحق البديل، يرجح فيه جانب العبد فيجوز له إسقاطهأو  حق القصاص
فعل الجاني قياس مع الفارق، لأن إباحة عمل الطبيب تتقيد، فضلا عن الإذن به، بأن يتم بقصد العلاج وأن لا يجاوز الرسم 
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 والمسئولية الجنائية وغموض طبيعة القصاص والدية.
تبرر، في القانون الوضعي، عمل الطبيب ول كنها تعد مانعا من المسئولية مع بقاء الفعل مؤثما، و يراعي أن حالة الضرورة -89
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 .2132، 231المراغي، ص -99

يض قبلها على صحته النفسية، فهنا يكو -100 ن الهدف من الجراحة لا تكون جراحة التجميل مشروعة إلا إذا أثرت حالة المر
ية سجل  ، 19المجلد ، ، أحمد إبراهيم مسئولية الأطباء، مجلة الأزهر211مسلسل  133هدف علاجي )فتوى إدارة الإفتاء المصر
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، وأنظر السرخسي، 161، ص1، ط2، جقواعد الأحكام، إبن عبد السلام :48أحمد إبراهيم، المرجع السابق، ص -108

 ث ورد أن ضمان الفصاد ضمان العقد .، حي26المبسوط، ج
يعةولقد وضع الشرع نظاما للحجر الصحي: مصطفى الطير -109  . 222، ص1968، مجلة الأزهر، ، بين الطب والشر
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 . 444، ص13ابن حزم المحلي، ج -112
 . 83ه ، ص1331، القاهرة، 14، 1، ججامع الفصوليين، محمود بن إسرائيل، 11أحمد إبراهيم، المرجع السابق، ص -113
، الغزالي، 121، المادة/1932، القاهرة، 1فهذه هي مقومات الرضاء كركن في العقد الطبي، محمد حافظ المقارنات، ط -114

 .13ه ، إبراهيم، ص1321، القاهرة، إرشاد الفحول، محمد الشوكاني:133ه ، ص1311رة، ، القاه1الوجيز،ج
ية، القاهرة، ص1، جالهداية والعنايةابن الهمام وآخرون: -115 ، إبن حزم، 112، المراغي، ص236، طبعة الم كتبة التجار

 .48، أحمد إبراهيم، ص444، ص13ج
 . 111مخلوف، ص -116
 . 12المغنى، ج،ص -117
، واختلف في مدى جواز 444، أعمال المؤتمر العالمي الأول للطب الإسلامي، صفقه الطبيب وأدبهعبد الستار أبو غدة، -118

يض في التعاقد مع الطبيب الشفاء من المرض، فبعض الفقهاء رأى عدم جوازها لما فيه  المشارطة على البئر حين يشترط المر
 ازها على أساس أنها من قبيل الجعالة التي تجوز على عمل مجهول.من الجهالة، حين يذهب البعض الآخر إلى جو

 . 322، ص2، جالفتناوى الهنديةقاصيخان،  -119
، الكاساني، 194ه ، ص 1329، المطبعة الجمالية القاهرة، 2، جبداية المجتهد، ابن رشد، 22، ص4حاشية الدسواقي، ج -120

 . 138ف، ص، مخلو11، ص6، الخرشي ،شرح مختصر، خليل، ج332، ص1ج
 .212، ص4، جعلى الدار المختارحاشية الطهطاوي،  -121
 . 8،9، التونجي، ص116، ص4حاشية الطهطتوي، ج -122
يعة )ال كويت(، مارس  الخطأ الطبي في نطاق المسئولية المدنية،محمد هشام القاسم،  -123 ، 1919مجلة الحقوق والشر
، وقريب من هذا ما كان يذهب إليه بعض فقهاء القانون الوضعي من أن الطبيب لا يسأل إلا عن خطئه المهني 13،11ص

الجسيم ول كن الإتجاه السائد الآن لا يفرق في مسئولية الطبيب بين خطئه المهني وخطئه العادي وبين خطئه الجسيم وخطئه 
 اليسير .

( أن خطأ الطبيب ينتفي كلية إذا كان عمله فيه نفع 11التونجي المرجع والمكان السابقان ويرى الأستاذ التونجي)ص -124
يض وأداه بقصد حسن.   للمر

  .22،21ه ، ص1339، القاهرة،2، ط4، جالشرح ال كبيرالدسوقي: -125
، 6، المغني، ج48، ص23جلة الأزهر، المجلدفذهب البعض إلى أن الضمان هنا هو القصاص، أحمد إبراهيم، م  -126
 . 123ص
جراحة التجميل يتشدد في شروط إجرائها فإن الشافعي يذهب إلى وجوب القصاص على الجراح إذا قطع )سلعة( من  -127

يض بغير إذنه لأنه تعدي بالقطع: أحمد إبراهيم  . 48ص، رأس المر
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 .21النجار، ص -128
 . 111، ص8، الخرشي، ج83، ص1، ججامع الفصوليينإسرائيل،  ، إبن412، المراغي، ص139ص، مخلوف -129
  .1. ه 123، ص1961، المسئولية الجنائية في الفقه الإسلاميوهذا في رواية عن مالك، أحمد فتحي بهنسي،  -130
 .113، مخلوف، ص111ابن القيم، الطب النبوي، ص -131
 .243ه ، ص1331، المطبعة الشرقية، 2ابن فرحون المال كي، تبصرة الحكام، ج -132
يض لم يكن عليه شيء: الخرش، ج -133  .112، ص8ولذلك فإنه إذا قطع الطبيب في الموضع المعتاد فمات المر
، والمباشر هو الذي حصل الضرر بفعله بلا واسطة أي دون تدخل فعل آخر، سليم بن رستم، 82مجلة الأحكام العدلية،م -134

  .22، ص1898شرح المجلة، بيروت، 
، والمتسبب هو الذي يحدث أمرا يؤدي بعد تدخل أمر آخر، إلى حدوث الضرر: وهبة 93حكام العدلية ممجلة الأ -135

ية الضمان، ص  المرجع والمكان السابقان، الخفيف المرجع والمكان السابقان.، ، ابن رستم19الزحيلي، نظر
تقصد التعدي فيكون منطوق القاعدة هكذا: يرى البعض أن القاعدة التي تقيد ضمان المتسبب دون المباشر بالتعمد إنما  -136

، والتعدي 14،12، ص1، الخفيف ،ج166المباشر ضامن وإن لم يعمد حين أن المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي )الزحيلي ص
 (. 199عادة )الزحيلي صأو  إنما يكون بتجاوز حدود الحق المسموح به شرعا

 .111الطب النبوي، ص -137
 . 111، ص2الدية من العصبة والأقارب والعشيرة. الخفيف، جالعاقلة هم من يلزمون ب -138
 (.1، )التونجي ص، 211، المراغي، ص113، مخلوف، ص194ه ، ص1329، 2، جبداية المجتهدابن رشد،  -139
 . 1،8التونجي، ص -140
 . 93مجلة الأحكام العدلية م/ -141
ية الضمان -142  . 42ص، وهذا هو الحكم أيضا عند المال كية: الزحيلي، نظر
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في  التماثالت الحضرية الجديدةو الهوية الثقافية

 حالة مدينة غرداية. - المجتمع الجزائري
  

 أ.الطيب عدون
 الجزائر 6جامعة وهران

 
 ملخص:

ية فهم وإيجاد أنماطتهدف هذه الورقة البحثية إلى  ية الثقافية والتماثلات الحضر التي  الهو
 تتوافق مع أصالة ومقومات المجتمع المحلي لوادي مزاب. 

مشكلة مجال ضمن  شكالية التي تفرضها منطقة وادي ميزاب كوحدة إقليمية متجانسةلاإن إ
يات ف ي المدينة الواحدة، هو ما صحراء، فتركيبتها الاجتماعية المختلفة الم كونة لسكانها وتعدد الهو

جعل هذه المنطقة تعد من أكثر المناطق اختلافا في المجالات ديناميكية بالجنوب الجزائري. 
حيث عرفت )غرداية( في الآونة الأخيرة تفجر العديد من الصراعات المجسدة في تمثلات 

ية فرضتها ظروف وضغوطات اجتماعية، حملت الطابع الطائفي الت ي باتت تهدد للأشكال الحضر
 استقرار كثير من المجتمعات.

إن الإقرار بحقيقة التنوع بأشكاله المختلفة، العرقي والثقافي، سمة أساسية لكافة المجتمعات 
ية، وأن الدول تتمايز طبقا  ل كيفية التعامل مع هذا التنوع وإدارته، ومحاولة تفسير  البشر

 التي من بينها: ارتباط المجتمعات سلبيا   الأسباب الكامنة خلف اندلاع الصراعات والتوترات،
على نحو يجعلها حبيسة للتاريخ ومرتهنة له. ومن هذه الأسباب كذلك ، بالموروثات التاريخية
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ية المحلية،  ية والتوافق السياسي. هذه الإشكالية تدفعنا إلى تثمين الهو غياب ثقافة التعددية الفكر
ع إبراز مختلف التنوعات البنائية الجديدة التي العمراني محلي م بالبحث عن أسباب التدهور

 .أنشأت مؤخرا  بوادي ميزاب، وكيف يمكن صيانتها في ظل متغيرات العصر
 كلمات المفتاح:

ية، الموروثات  ية، الأشكال الحضر ية الثقافية ،التماثلات الحضر وادي ميزاب ،الهو
 التدهور العمراني. التاريخية،

Abstract: 
Cultural identity and urban symmetries in Algerian society, Case of the city of 

Ghardaïa. 
 This research paper aims to understand and to create manners of the cultural 

identity and the civilized similarities which are authentically match with the local society 
evaluation of M’zab valley. 

That problematic which imposes her in this area which considered as regional 
homogeneous domain within desert, various social components of the population and the 
multiple identities in the same city, make this region one of the most dynamic areas in 
the southern Algeria. Where recently Ghardaia knew many of the conflicts in the 
representations of urban forms and conflicts imposed by the circumstances and social 
pressures that are now threatened the stability of many societies. 

The acceptance of diversity in all its forms, ethnic and cultural, is an essential feature 
of all human societies, and the countries go up, according to how to react and to get deal 
with this diversity, and how to manage it, and try to explain the reasons behind the 
outbreak of conflicts, which include: a negative community, historical link to avert 
trapped historical heritages. It is for these reasons and the lack of a culture of political 
pluralism is the intellectual compatibility. These problems led us to the promotion of 
local identity, the search for causes of deterioration, highlighting various urban 
symmetries and try to fix it in the variables of contemporary changes. 

Keywords: M’zab valley, cultural identity, civilized similarities, urban forms, historical 
heritages, deterioration urban.  
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 مقدمة:

حديث عن مجال حضري يعج بالمنشآت  الحديث اليوم عن أي مدينة هو ليس مجرد
ية فحسب، بل هو حديث عن وعاء  ية، تميزه تعدد الأنشطة الاقتصادية والإدار والمباني العصر

ية التي تعتبر نتاجا  لسيرورة  تاريخية وتفاعلات اجتماعي حضري يحتوي على ثقافة وهو
الشاهد المادي على ثقافة الشعوب والمجتمعات ونتيجة لتراكم الأفكار والخبرات و اجتماعية

التمثلات العمرانية للنماذج و والتواصل الزمني والمجالي والذي يعبر عنه بمختلف التشكيلات
ية  العمرانية كذا نوعية الناتجة عن اختلاف عوامل إنتاج الشكل الحضري للأنماطأو  الحضر

مختلف إمكانيات البيئة الطبيعية من موارد ونوع المناخ السائد، طبوغرافية الموضع وأهمية و
الموقع، النظام السياسي والاقتصادي، المعتقدات الدينية والنظام الاجتماعي وكذا التراكم 

 الفكري والثقافي للمجتمع الحضري. 
ددة ومرتكزة على الحيز الإيكولوجي عبر المتكون أساسا من عناصر متع إن المجال الحضري

ية المختلفة، التي تعكس  المجال الزمني منتجا  بذلك نماذج وأشكال حية عن التراكمات الحضار
ولأن المسألة الاجتماعية المتعددة الطرح  الاجتماعية.و بدورها مختلف الممارسات المجالية

ية اليوم بالمدن تحولت أغلبها التي ضمنيا  مختلف المشاكل والأزمات،  تحتوي إلى مسألة حضر
ناجمة عن مشاكل الاندماج في الوسط الحضري وكذا الشعور بالإقصاء والتهميش أي باختصار 
ية لمضامين وميكانيزمات خفية ذات فعالية في معالجة مثل هذه  ياتية، وبامتلاك الهو أزمات هو

جهم بشتى مرجعياتهم وثقافاتهم، ودم  الأوضاع من خلال خلق روح الانتماء لدى السكان
ية مجالية واحدة. وذلك من خلال تذويب ية  كل هاته المرجعيات وصياغتها في هو أن هو

ية تمكنهم من العيش بتناغم مع محيطهم وكذا مع من حولهم انطلاقا  من كيفية  حضر
لحل استعمال واستهلاك مجالها بالشكل اللائق، الذي سيطرح كرهان لدى السلطات المحلية 

مشاكل التعمير والاندماج في المحيط الحضري. لذا فإني أسعى من خلال مداخلتي هاته أن 
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ية الجديدة بمدينة غرداية، وكذا إبراز  ية للأنماط الحضر أسلط الضوء على واقع التماثلات الحضر
ية  ية الحضر مختلف المساهمين في إنتاج المجال ودورهم في الحفاظ على بعض رموز ومعالم الهو

 المميزة لمنطقة وادي ميزاب؟
 مفاهيم الدراسة: :أوال 

يعتبر تحديد المفاهيم من أهم خطوات البحث العلمي، كونها تمكن الباحث من ربط  
يفه على أساس المواصفات المشتركة في الظواهر  مفاهيم دراسته ببعض جوانب الواقع وتعر

 المختلفة الوجهة. 
 الهوية والثقافة:-1

ية-1-1  الهو
ية مفهوما  مماثل لجل مفاهيم العلوم الاجتماعية والإنسانية إلهام واسع يحمل  يعتبر مفهوم الهو

العديد من المعاني والتفاسير، وهي من أكثر لمفاهيم تداولا  وأكثرها غموضا  وتشعبا . كما تسير إلى 
لثقافي عدة معاني ومفاهيم تضمن في المقاربات والدراسات تعود إلى عدة مجالات من التفكير ا

 والحضاري والجغرافي والعمراني....الخ.
ية المدينة التي تجسد من خلال  ية ينطلق الدارس الجغرافي من مفهوم هو فخلال دراسة الهو

ية القديمة منها والحديثة و تسليط الضوء على الجانب العمراني لمختلف التشكيلات أنماط الحضر
يلة وهو المشكلة للمدينة، حيث يرى المهندس المعماري  )حسن فتحي( الذي قضى فترة طو

يفي إذ صب اهتمامه بالتكوين المعماري المحلي الذي  ية في الوسط الر يدرس العمارة المصر
ية تتجلى في الأمة من خلال اللغة  غزته في الآونة الأخير منجزات الثقافة الغربية، على أن الهو

يتها على العمران والتراث، ية العمران  والثقافة والعقائد وتعكس هو ولذلك فإن البحث عن هو
ية الأمة التي هي صفة تميزها عن باقي الأمم لتعبر عن تواجدها كحضارة  هو البحث عن هو

ية الاصلية.  تفرض نفسها بثقافتها المعمار
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" وتجاربه "بمدينة القرنة: قصة 704كما دعا )حسن فتحي( في كتابه الشهير"بناء مع الشعب
ية من حيث الكتلقريتين"منذ السبعينات إلى  الفراغات، بدأ بالعمارة و الاتجاه نحو العمارة الهو

يق للاستمرار العمران القديم.  يفية التي أنشائها الفلاحون الفقراء والتي أنارت الطر  الر
ية المزابية لبني مْزاب التي سميت  إذا رجعنا إلى مدينة )غرداية( يستلهمنا الوقوف على الهو

ية ركائز من الركائز الأساسية المنطقة على اسمهم وساه موا في تطويرها، حيث تعد هذه الهو
ية  705للمجتمع الغرداوي. في هذا السياق جاءت دراسة "يوسف الحاج سعيد" حول الهو

المزابية وأهم عناصرها وتشكلاها عبر التاريخ، وجاءت دراسات أخرى ل كوكبة من الباحثين 
ات التي تضمنها الملتقى الدولي "المسألة الجماعاتية في لتسلط الضوء على المجتمع المزابي، في الجلس

يات الثقافية المحلية والبعد الجماعاتي ، أين شكل الوضع 706العالم العربي اليوم" حول المواطنة والهو
 حلقة هامة في الملتقى. الأخيرة في الفترة غردايةالذي عرفت 

ية المزابية صراعات التي ليس بالصراع  بمدينة خلقت نوع من أما التمثلات الفردية للهو
ثقافي قيمي فرضته الظروف والضغوط و اجتماعي، بل هي صراع سياسيأو  اقتصادي

ينها من القيم الأصيلة التقليدية إلى خليط من القيم  الاجتماعية، وانتقلت ثقافة المجتمع في تكو
بين التقليدي والعصري إن طغت القيم الحديثة لدرجة تكاد تنعدم قيمنا التي تميز هويتنا وديننا 

 وثقافتنا وانتماؤنا العربي الإسلامي.
 الثقافة:-1-2
 مفه وم الثقافة: -1

بكلمة من المفاهيم الملتبسة في كل اللغات لأنه يراد التعبير  (la culture) يعد مفهوم الثقافة
واحدة عن مضمون شديد التركيب والتعقيد والتنوع. ولم تصبح الثقافة كميدان مقتصر على 

السوسيولوجين بل تعدت كتخصصات فردية ولم تصبح من العلوم التي يقرأها و الانثروبولوجين

http://www.djazairess.com/city/%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D8%A9
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كل الدارسين، لذلك ظل معظم الناس لا يدركون المعنى الحقيقي للثقافة ومجالاتها، والتي 
  .إليها العلوم الإنسانية والاجتماعيةتوصلت 

تعني مجموعة القيم والمعايير والممارسات الم كتسبة فإن الثقافة السوسيولوجي في المعنى 
 والمشتركة عند مجموعة من الأشخاص.

الثقافة بمعناها الواسع يمكن نظر إليها على أنها جميع السمات  تعرف المنظمة العالمية اليونسكو
ية والعاطفية التي تميز مجتمعا  بعينه،الروحية والماد فئة اجتماعية بعينها، وهي تشمل أو  ية والفكر

 ظروف الحياة ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات في مجتمع ما.
يرع )مالك بن نبي( على أن الثقافة مجموعة من الصفات الخلقية والقيم الاجتماعية التي و  

في الوسط الذي ولد فيه، والثقافة هذا المحيط الذي  يلقاها الفرد منذ ولادته كرأسمال أولي
 يشكل فيه الفرد طباعه وشخصيته. 

على هذا فإن الثقافة هي مجموع القيم والقواعد والأعراف والتقاليد والخطط التي تبدع و 
وتنظم الدلالات العقلية والروحية والحسية، وتعمل على الحفاظ على توازن النسق الاجتماعي 

يق توحيد الأنماط واستقراره  ووحدته وتوحيد الأنساق الفرعية للنسق الاجتماعي عن طر
 العقلية التي تحكمه.

 
 مفهوم الهوية الثقافية-2

ية  ية الثقافية من المفاهيم التي تبنتها المنظمة العالمية اليونسكو والتي ينص على أن الهو الهو
ية محليةالثقافية تعني أولا وقبل كل شئ أننا أفراد ننتمي إلي  وطنية، أو  إقليميةأو  جماعة لغو

 بما لها من قيم أخلاقية وجمالية تميزها، ويتضمن ذلك أيضا الأسلوب الذي نستوعب به تاريخ
 الذاكرة الجماعة وتقاليدها وعاداتها وأسلوب حياتها، وإحساسنا بالخضوع له والمشاركة فيه.و
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يات الجماعية للمجتمع الغرداوي هي تلك الص ورة التي تشكلها جماعة معينة عن نفسه، أن الهو
وتمثل في حد ذاتها النموذج الثقافي يتجسد في مجمل التمثلات والقيم، والأفكار التي أنتجها المجال 

قدرة  أكسبتهمو الرموز التي تميز ثقافتهم،و ساهمت في الممارسات والمعاني الاجتماعي، والتي
 الجماعات.و مواقف الأفرادو اج أفعالتعمل على إعادة إنتو الاستمرار النسبي على

 :التماثالت الحضرية الجديدة-3

 يتجسد اليوم في مدن العمران بنوعيه) التقليدي والحديث(، أين يبرز لنا التطور الذي مر به
ل كن ما يلاحظ على هذا النمط  العمران التقليدي عبر مرحلة من مراحل تطور المدينة والمجتمع،

يتلاشى تدريجيا لتغيرات عديدة حلت محل الأنماط التقليدية، وظهور أنماط العمراني أنه بدأ 
جديدة كاستمرار للنمط القديم بحلة جديدة، خاصة وإننا نلاحظ تعرض هذا العمران إلى 

منه زوال ثقاف ة عمران ية محلية وحلت محله ثقاف ة عمراني ة جديدة قد لا تستجيب و الزوال.
 لخصائص هذا المجتمع.

ية: ا-3-1  لتماثلات الحضر
ية  الأشكالو الأنماط يستعمل لتعبير عن من الناحية الجغرافية هو مصطلح للنماذج الحضر

هذا المصطلح إلى حد ما حديث العهد المقصود منه التصور والتحليل و الجديدة في مدينة ما،
اني، على أساس بالمقاربة التماثلية للشكل الحضري من خلال مشاركة الجغرافيين في البناء العمر

كان نتيجة الإحساس بالاختلالات المجالية،  اهتمام الجغرافيا بالمجال ليس وليد الصدفة وإنما
المشاكل المتعلقة أساسا بالتنمية والبيئة والتهيئة والتخطيط، كل هذا دفع بالجغرافيا  ثم تفاقم

العلاقات والتفاعلات بين والجغرافيين إلى التفكير في المجال باعتباره أولا مجالا متشابكا من 
ية، وميدانا للتقاطعات المجالية بين ما هو دولي ووطني وجهوي وإقليمي  العناصر الطبيعية والبشر

 .707ومحلي
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ية: -3-2  الأنماط الحضر
تعد المدينة بحكم طابعها الحضري، بأنها تجري بها تغيرات في شتى المجالات لا سيما تغير 

أدت إلى واقع حضري جديد قد ينسجم مع التطورات التغييرات  النمط السكاني، وهذه
 قبل ما بمدن الإسلامية العربية المدينة الحاصلة في جميع المجالات. على سبيل المثال تأثرات

والمكان  الزمان عبر الإسلام، التي شهدت تغيرات على نسيجها الحضري بفعل عوامل متتابعة
ية   وعلى العموم الأنماط .708جديدة لم تشهدها سابقا  كان لها تأثير واضح في إعطاء أنماط حضر

ية الجديدة اليوم من  أصبحتو التي نراها اليوم هي التي تتميز بوحدة النمط والشكل، الحضر
 أصعب تحديات تسيير المدن.

 الأنماط العمرانية:-3-3 
ية والعم رانية على مر العصور كانت المدن العربية المعاصرة تحفل بمزيج من الأنماط المعمار

ية  709البعيدة عن بيئتنا واحتياجاتنا المجتمعية والإنسانية ولازالت بها الأنماط العمرانية والمعمار
ية التي كانت تسود معظم المدن العربية، منذ القديم و تشكل انعكاسا  صادقا  للبيئة الحضار

لظروف أقيمت مدن على أطراف الصحراء أين تسود البيئة القاسية وعلى أساس هذا ساعدت ا
 الطبيعية والاجتماعية على خلق نمط معين متلائم معها مما أّدى بالإنسان إلى الاستقرار مؤمنا  

 نفسه من الظروف المناخية القاسية.
ية وتلقائية دون  ية على مستوى التخطيط بصورة عضو وبذلك ظهرت التشكيلات المعمار

ية معينةأو  الارتباط المسبق باعتبارات تشكيلية توصل الإنسان إلى استنباط حلول ، و710معمار
ية سليمة تحميه من ظروف طبيعة قاسية. وعلى هذا تهدف دراسة الأنماط العمرانية في  معمار
التعرف على إيجابيتها وسلبياتها التي تساهم في وضع أسس تخطيطية للتعامل مع البيئة، بغرض 

 الوصول إلى تشكيل عمراني يلاءم مدن الصحراء.
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 دي مزاب:ثانياً: منطقة وا
 :غرداية لوالية عام تقديم-1

المؤرخ في  39-84ظهرت ولاية غرداية عقب التقسيم الإداري للبلاد حسب القانون رقم 
م حيث ضمت 34/32/1984

سابقا  إلى ولاية الواحات )ورقلة 
حاليا(، بعد ما كانت المركز الهام 
للمقاطعات الجنوبية في العهد 

، ثم إحدى دوائر 711الفرنسي
 . 1914ولاية الأغواط في 

يحدها شمالا  ولاية الأغواط، 
كلم، 233التي تبعد عنها بحوالي 

ومن الشمال الشرقي ولاية الجلفة، 
كلم أما 333التي تبعد عنها بحوالي 

من الشرق ولاية ورقلة، التي تبعد 
كلم أما غربا 233عنها بحوالي 

ولايتي أدرار والبيض تبعدان عنها 
 323و كم 683لى التوالي بمسافةع

  كلم.1413كم. ومن ناحية الجنوب فتحدها ولاية تمنراست، التي تبعد عنها بحوالي 
تقع ولاية غرداية شمال صحراء الجزائر حيث تحتل موقعا استراتيجيا هاما يمثل بوابة الصحراء 

من الشمال إلى  امتدادها ²كلم86132بتوسطها شقها الشمالي. مساحتها الإجمالية تقدر ب  
يق الوطني  223كلم إلى  233كلم ومن الشرق إلى الغرب من  423الجنوب  كلم، يعبرها الطر
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يقية، الذي يربط العاصمة بولاية تمنراست المسمى 31رقم يق الوحدة الإفر حيث تتفرع  .طر
يا إلى  يقدر عدد سكانها ب   13دوائر وتشتمل على  9الولاية إدار ن سنة  363598بلدية، و

 .2ساكن/كلم 4.29م، وكثافة سكانية 2338
يا  في قلب الصحراء والمدن المجاورة باعتبارها منطقة عبور هامة  ويتيح لها موقعها دورا  محور

تربط العديد من المناطق عبر شبكة من الطرق الوطنية، حيث يربطها بمدن الشمال والجنوب 
يق الوطني رقم  يق 31الطر يق 49الوطني رقم ، وبمدينة ورقلة الطر ، وبمدينة تيميمون الطر

 .21الوطني رقم 
 تعريف منطقة وادي مزاب: -2

ية كلسية تقع شمالي صحراء 712بلاد الشبكةأو  واد مزاب ، يطلق هذا الاسم على هضبة صخر
وتمتاز عن بقية المناطق المجاورة لها بطبيعتها القاسية. حيث نجدها في تقاطع خط العرض 

. سميت كذلك لأنها تتخللها أودية عديدة لا 42°3ط الطول الشرقي ، وخ33°32الشمالي 
يتجاوز عمقها مائة متر تتجه كلها من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي، لتنتهي عند بحيرة 

، مساحة بلاد الشبكة حوالي ثمانية وثلاثين ألف كيلومتر 713تكتنفها الرمال شمال غرب ورقلة
يان ومن  الجنوب متليلي أما من الغرب ولاية الأغواط وشرقا بلدية مربع، يحدها شمالا بر

 زلفانة.و القرارة
تعتبر منطقة وادي مزاب أكبر تجمع حضري على مستوى الجزء الشمالي الغربي لولاية 

بنورة، وفي الشمال و  غرداية، يضم وادي مزاب أربع بلديات نجد في الوسط كل من: غرداية
في الجنوب مركزها الحالي مدينة غرداية التي تمثل المدينة بلدية الضاية بن ضحوة، ثم العطف 

المركز الاقتصادي والإداري للولاية بحكم موقعها في سهل وادي ميزاب، فقد أكسبها خصائص 
ية، فطابعها العمراني والمعماري الفريد من نوعه جذب  طبيعية فريدة عن باقي المدن الصحراو
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يون"، "ورافيرو"، لذا فهي تشكل نموذجا  ناجحا  ، بوزي"كبار العمرانيين المعاصرين أمثال "كر  "بو
 في المعمار التصميم الفريد، وفخرا  لكل من يقطن المنطقة. 

ولذلك سوف نركز على التجمع الحضري لوادي ميزاب، أين تشكل بلديات العطف،بنورة 
ية حسب المخطط التوجيهي  للتهيئة والتعمير ،الضاية مع بلدية غرداية ما يعرف بالمجمعة الغرداو

(PDUA الموحدة للبلديات الأربعة لمنطقة وادي ميزاب لسنة )1992 . 
ية بوادي   ية الجديدة التي سندرسها كنماذج للتماثلات الحضر وأما التجمعات الحضر

يعها الجغرافي تقع ، ميزاب: )واد نشو، بوهراوة تافيلالت ،النوميرات( من حيث حدودها وتوز
خارج نطاق أو  مجمعة وادي ميزاب ميزاب فهي تتواجد في محيطخارج نطاق مجرى واد 

 .31التجمع الحضري لوادي ميزاب. كما هو مبين في صورة رقم 
ية من وادي ميزاب.31جدول رقم   :موقع نماذج المدروسة للتماثلات الحضر

 الخصائص البعد الموقع المنطقة

شمال مدينة  واد نشو
 غرداية

كم عن مركز 11
ية حديثة.مجمعة  مدينة  ثانو

ية حديثة مندمجة مع مدينة الأم. كم عن مركز مدينة3 شمال بلدية غرداية بوهراوة  مجمعة ثانو

قصر 
 تافيلالت

جنوب شرق 
 قصر بني يزقن

 كم عن قصر بن1,5
 ييزقن

ية وبيئية،  بة إنسانية اجتماعية وحضر تجر
 Société civileأنشأت من طرف الخواص )

Immobilière Amidoul.) 

جنوب مدينة  النوميرات
 غرداية

كلم عن 12تبعد 
 مركز مدينة

ية وبنايات منعزلة،في تحولت إلى 1998من قر
 .2338(في تعدادZ.Eمنطقة مبعثرة )

 المصدر:من إعداد الباحث.
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المدينة الحديثة نمطا  وشكلا  تعبر عن نســـق عمراني معقد صعب القراءة، والإحساس بعدم 
يترجم ما يحدث بالمدن. رغم التطور الذي وصلت إليه المدن  انتظام صورة العمران الذي

ية بالغ الكثافة والتنظيم والتعقيد.  بقيت  المدينة شكلا  من أشكال التجمعات البشر
من ضمن منطقة وادي م ي زاب تتحدى الزمــن وتختصر التاريخ مــن خلال  فمدينة غرداية

ية التي ية للمدن العربية. ك احتضانها للأنماط العمرانية والمعمار  انت تسود البيئة الحضار
ية التي نراها اليوم بمنطقة وادي ميزاب جزء منها المتمثل في "القصور" قد  إن الأنماط الحضر

في  ترعرعو نمى
أحضان "المدينة الأم" 
منذ القدم، وما يظهر 
 منها اليوم ما هو سوى

نسخة بحلة جديدة 
ُأدخل عليه نوع من 
التغييرات حسب ما 
يتماشى والظروف 
الراهنة. وجاءت 
استجابة  لاكتساح 
الزحف العشوائي 
للعمران على حساب 
الواحة، بالاضافة إلى 
تدهور النمط القديم 
وظهور فوضى 

 مضاربة 

 مشاركة 

 إجارة 

 مرابحة 

 مشاركة متناقصة 

 

عال

عال

قة 

ص
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يادة الطلب على العقار الذي يمثل بالنسبة للإنسان رهان للاستقرار وفطرة التملك  العمران مع ز
 عائلي. أو  رض بشكل فرديللأ

إن منطقة وادي ميزاب الجوهرة الصامدة بالصحراء تتوزع على أطرافها المحيطية التجمعات 
يل.  ية الرامية إلى استيعاب ع دد هائل من السكان على المدى المتوسط والطو والمراكز الحضر

 وعلى هذا الأساس اقترحت
ية في بداية الأمر من طرف السلطات   السكانية  المحلية، بهدف امتصاص الكثافةبمثابة أنو

   المفروضة على مدينة غرداية الأم.
ية حديثة(: - يل، حيث كانت  واد نشو)مجمعة ثانو جاءت كتوسع للمدينة على المدى الطو

أنجز على إثر الطلب المتزايد للسكنات و ،1989كمشروع مقترح من قبل السلطات العمومية 
 الواحة. من مشكل السكن والحفاظ على ما تبقى من تدهورجاء من أجل الحد و بالبلدية،

ية حديثة مندمجة مع المدينة الأم(: مقترح من قبل السلطات العمومية  - بوهراوة)مجمعة ثانو
ية منذو 1989 في الناحية  ، وبحكم موقعها خارج وادي1998، والتي رشحت كمجمعة ثانو

ية للبلدية غرداية على  الشمالية للمدينة، كما أنها تعتبر قطب حضري لسد الاحتياجات العقار
 المدى القريب والمتوسط. 

وجود قصر بني يزقن المعمر مصدر ومنطلق فكرة إنشاء القصر الجديد  :أما قصر تافيلالت -
وحماية سهل  تافيلالت، بغية التثمين والمحافظة على النمط العمراني المحلي والحــد من تدهور الواحة

مثل هذا القصر تجربة إنسانية وعمرانية فريدة من نوعها في العالم العربي وادي ميزاب، حيث ي
يقيا، ربما في العالم أجمع، وجاء في صورة مستنسخة لقصر بني يزقن حيث أدخل عليه أو  وإفر

ية تماشيا  مع أفراد القرن الواحد والعشرون.   وسائل جديدة وأساليب الحياة العصر
 :منطقة النوميرات - 
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منطقة بالمدخل الجنوبي لمدينة غرداية، وحسب بعض الروايات المتعلقة بمنطقة تقع 
، الاغنامو تتداول عليه قطعان الابل النوميرات على أنها كانت قديما  عبارة عن منتجع رعوي

إلى غاية دخول المستعمر الذي قام بتشييد المطار الذي يوجد على مستواها ذو الاستعمال 
في الأصل كانت عبارة عن دشرة  ،سب الإحصائيات الرسمية للمنطقةالعسكري والمدني. وح

وارتقت إلى صنف منطقــة مبعثــرة  1998( في عام Hameau et lieu-ditوبناءات منعزلة )
بع د إنشاء المنطقة الصناعية "قارة الطعام"بالقــرب منها في الفترة الممتــدة و  .2338714في 

اليوم هــذه و ستقرار الب دو الرح ل على مستواها.( بــدأت تدب حــركة ا1913-1983)
"على أساس الصرح العلمــي Zone de la science المنطقة يطل ق عليها اس م المنطقة العلمية"

ياضي.و المتواجد على مستواها من جامعة، مركز البحث، والمركز المهني  الترفيهي والر
التي تمثل في الحقيقة المدرسة  برجوع إلى مدينة غرداية "عاصمة إقليم وادي مزاب"

ية والعمرانية التي أصبح عمرانها يدرس في أكبر الجامعات العالمية، أين يمثل العمران في  المعمار
صورة الجزائر العميقة في أبعادها المحلية والإقليمية والوطنية. كما تقدم صورة  هذه المنطقة

ية بشكل عام، نتيجة التوسع المستمر،  متجددة لأزمة المجال العمراني التي تعيشها الحواضر الجزائر
يه من مخزونات اجتماعية، ثقافية، عمرانية  لذا فهي تشكل مجال حقيقي للبحث العلمي لما تحو

فعمران المنطقة اليوم يحمل في طياته معاني مغايرة تماما  للعمران القديم، حيث زال النمط 
ية المعماري الأصيل الذي كان حقيقة تاريخية في مز اب واستجابة لحاجيات المجتمع الفطر

وانعكسا مباشر لنمط حياته وطبيعة نشاطاته ومستلزمات بيئته وذلك ضمن منظومة المجتمع 
ترمز أو  لذلك فإننا لا نكاد نجد جزئية من هذا المعمار لا تؤدي وظيفة معينة، وإطاره الطبيعي

 تمع.لهدف ما، فكل تشكيلة هندسية تعكس قيمة رمزية لهاذ المج
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 للتجمعات الحضرية الجديدة، عرض فحوى التماثالت الحضرية ثالثاً:
 ومدى مساهمتها في حفظ الهوية.

ية الجديدة بمدينة غرداية يندرج ضمن السياسة الوطنية  إن منطلق إنشاء التجمعات الحضر
جهة وإعادة الرامية إلى تهيئة الإقليم وتنميته وذلك من أجل إعادة توازن البيئة العمرانية من 

يع السكان من جهة أخرى مع مراعاة الخصوصيات الثقافية والاجتماعية لساكني منطقة.  توز
 :التجمعات الحضرية الجديدة -1

أو  هي كل تجمع بشري ذو طابع حضري ينشأ في موقع خال:حسب المشرع الجزائري
واقتصادي عدة نوى سكنية موجودة وهي تشكل مركز توازن اجتماعي أو  يستند إلى نواة

  .715وبشري بما يوفر من إمكانيات التشغيل والإسكان والتجهيز
ية الجديدة على أنها ذلك المجتمع الجديد :ومن الناحية الاجتماعية يف التجمعات الحضر تعر

السياسية و الاقتصاديةو الذي له مقومات المجتمع القديم من حيث بناء النظم الاجتماعية
اجتماعية، و إرادة سياسية مخططة لتحقيق أهداف اقتصادية اللازمة لبقائه، أنشئ من خلال

  وذلك للتغلب على المشاكل التي طرحها المجتمع القديم.
 الطابع الحضري:-2

مكانا  بذاته، والتي تميزها في علاقاتها مع الموقع أو  هو مجموعة الصفات المركبة التي تميز مدينة
ية المدينة. والتاريخ، حيث يساهم الطابع الحضري في تحدي  د هو

أن تمعن في طابع العمران للمنطقة غرداية يستظهر لنا، أنها تعاني من انعدام التوازن 
 واجتماعية أهمها مشكل "الطائفية" بالمدينة بين الإباضيين العمراني جراء عدة أسباب طبيعية،

المدينة. فالقصور المال كيين الذي كان السبب الرئيسي في انعدام التوازن العمراني والمعماري بو
 المعمرة التي شهد عليها المنطقة تعتبر النواة الأولى الم كونة للمدن الصحراء. 
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 نماذج التماثالت الحضرية بالتجمعات الحضرية الجديدة:-3

( 21/33/2312إلى23/33/2312اطلاقا  من المعاينة الميدانية المحددة بالمجال الزمني )
ية للتوضيح هذه التجمعات مجاليا ، فالملاحظ من الوهلة الأولى أنه  وتحليل بعض الصور الجو

ية العمران بنوعه:  يتجسد بهذه التوسعات الحضر
ية الميزابية، والمتمثل في كل من قصر تافيلات  - الأول نمط تقليدي حديث يعبر عن الهو

رغم و" أغرم أنو أعزام" المنشآن على نمط عصري تماشيا  مع أفراد القرن الواحد والعشرين، 
ية.  اختلاف ال كبير في تمثيلات وتشكيلات الحضر

ية و الثاني نمط مستحدث لا يمد لمجتمعنا بصلة، لا من حيث الشكل - لا القيمة المعمار
 فامتزجت الثقافة المحلية بالثقافة لوافدة فتعددت تشكيلة تمثيلية للمجتمع المحلي.

منطقة تافيلالت "  -3-1
 مشروع عصري رائد للأجيال": 

المنطقة قبل أعمارها كانت 
عبارة عن منطقة جرداء تابعة 
للدولة، تم شراؤها بسعر معقول 
من طرف "جمعية امدول" التي 
أخذت على عاتقها تسيير المدينة 
''قصر تافيلالت'' قبل وبعد 

 الانجاز. 
كما يشكل قصر تافيلالت 

ة جد خاصة تجربة إنساني
 اتفياللت
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بالمقاربات التي يطرحها، سواء اقتصاديا  وثقافيا  وحتى ايكولوجيا. تتربع منطقة تافيلالت على 
انطلقت بها الأشغال في  ²م79.670,00هكتار، ومساحة سكنية قدرت ب   22.2مساحة 

   .2333مسكن كأول حصة في نوفمبر 233على شكل مراحل وسلمت منها  12/33/1991
بالقائمين على جمعية "أميدول"على مستوى الم كتب المتواجد بالمدخل الرئيسي لقاءنا  ول دى

الحصول على المسكن، حيث أنه لا  للقصر، قدمت لنا بعض الشروحات المفصلة عن كيفية
للطلب المتزايد على السكن  نجد حلا  كاملا  للمجتمع، وأمام الملفات الثقيلة يمكن أن

(Demande d’offreوبالمقابل وج ) ود شباب حديثي الزواج لا يمل كون وسائل لإقامة
الذي طرح كعائق أمام الشباب القابلين على  2338مساكنهم، بالإضافة إلى فيضان أكتوبر 

وما  الزواج، وبذلك فتح الباب لأصحاب الدخل المتوسط بغية الحصول على مسكن بالقصر.
زابين بمختلف تشكيلاتهم يظهر لعيان أن القصر تافيلات يحوي جيل جديد للأفراد المي

ية الميزابية ية للهو  . المعاصرة الاجتماعية، فبهذا هم يمثلون تشكيلة حضر
يقع قصر تافيلالت الذي شد  إذ

 اهتمام العديد من الباحثين والزوار،
غرداية،  –بجنوب قصر بن يزقن 

كم، فهــي 1,5الذي يبعــد عنها بــــ 
الحيز تحتل موقع إستراتيجي ضمن 

المطل عل ى المنطقة الصناعية "قارة 
والواحة الشرقية لبني  الطعام" بنورة

يزقن، حيث يمثل قصر تافيلالت 
  الحلقة الرئيسية ضمن التجمع القصوري جنوب غرب بني يزقن.

 نوميرات
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ية مختلفة":-3-2  منطقة بوهراوة "تشكيلات حضر
قطعة أرض للبناء  3333الولائي باقتراح بادر المجلس الشعبي البلدي بالتنسيق مع المجلس 

على موضع يتسم بالميل الشديد نحو الشعاب المؤدية إلى واحة بنورة.  ،1989الذاتي في عام 
حيث طرحت في الوهلة الأولى مشكلة التجهيزات وقضية الصرف الصحي بها، حينها أخذت 

ية ) دراسة ( على عاتقها هذه المشاكل بعين الاعتبار ANATالوكالة الوطنية للتهيئة القطر
وحرصت على مطابقة نتائجها. حيث تبلورت فكرة بناء مناطق سكنية خارج النسيج العمراني، 
ية للبلدية على المدى القريب  على أساس مخزون عقاري بالمنطقة لسد الاحتياجات العقار

 تطاول لمظهر الشبكة. والمتوسط. وما يلاحظ على مستوى هذه المجمعة أخذها للشكل الم
حيث يبدو المظهر العمراني لهذه المنطقة مغاير تماما  للعمران القديم من خلال اختفاء 
ية جديدة غريبة الملامح والانتماء، تفتقد إلى أساليب  الملامح التراثية وظهور تمثيلات حضار

َّّمط  أن المتجول بها يلاحظ نوعا  من تجانس الوحداتو الفكر والثقافة المحلية. ية ذات الن الحضر
الحديث الموحــد داخل الاحياء والنطاقات 

 العامة المشكلة لها.
حيث أخذت تخطيطا  محكما  تماشيا  مع  

نلمس هذا من خلال و مورفولوجية المجال،
التجمع للوحدات السكنية ذات النمط 

توضعها التدريجي مع ميل المنح در. و المواح د
 كل المجمعةوعليه مورفولوجية أضفت إلى ش

ية متنوعة وترتيب ، نماذج وأشكال معمار
 داخلي في شغل المجال. 

 بوهراوة
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 مسكن. 168 ح ي  ح ي الجمال
 .2316:النمط النصف جماعي ،منطقة بوهراوة ،34صورة رقم 

  
ية جديدة متنوعة".  -3-3  منطقة النوميرات" مجال يحوي تشكيلات وتمثيلات حضر

التباين ال كبير في شغل المجال وهذا ما يظهره بروز مرقين النوميرات  أن ما يميز منطقة
يع العمرانية،  خواص ينشطون في البناء وإقامة المشار
وتنوعت بذلك طرق إنتاج المجال ومختلف التمثيلات 
ية. والظاهر للعين بمنطقة النوميرات وجود تشكيلات  الحضر
ية المزابية والمتمثلة في كل من  ية جديدة تجسد الهو حضر

مسكن  493ومجمع السكني  أنو أعزام" للمرقـــــــي العقاري الحاج أحمد، 716ر" أغرمقص
للمرقـــــــي" بابا أوسماعيل" والذي جاء على شكل نسيج عمراني متلاحم، يحمل في تشكيلاته 
ية التي كانت من إنجاز المؤسسة  ية المحلية. كما توجد كذلك تشكيلات حضر تجسيدا  للهو

ية المحلية ولا تعكس الطابع المحلي للمنطقة، والقيم الاجتماعية التي تشتهر بها. العمومية تفتقر ل لهو
حيث بدأت تشيع في الآونة الأخيرة أنماط دخيلة على المنطقة والمتمثلة في النمط النصف 
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 : قصـر تافياللت.21صورة رقم 

ية تتنافى مع خصوصيات المجتمع المحلي،  جماعي والبناءات العشوائية التي تتميز بهندسة معمار
ل بوضوح من خلال مختلف البرامج السكنية التي جسدتها الدولة في شكل نمط السكن والتي تتج

المنتوج عبر كامل القطر الجزائري. إلا أنه و الاجتماعي الذي ينتمي إلى النموذج العام الحديث
أمام مشكل عزوف المواطنين على النمط الموحد النصف جماعي الذي لا يعكس  يصطدم

مسكن وحرمته وأمام هذه الانتقادات لجأت بعض الهيئات والجمعيات الواقع المعاش داخل ال
ية فردية وموحدة تحفظ كرامة الإنسان وتراعي جانب  في التفكير في أنشاء أنماط حضر

العصرنة بدون تبذير و الأصالة
يع  المجال، وهذا ما جسدته مشار
 النموذجية لكل من "تافيلالت"

قصر" أغرم أنو أعزام" وغيرها و
  .المنطقة ككلمستوى 

تظهر الأنماط السكنية لهذه 
المنطقة، شكلا  بنائيا  منظما  
انطلاقا  من تحصيصات 
الخواص التي أخــذ فيها السكن 
الفردي حصة الأسد والذي 

 ينحصر في ثلاثة أنماط للسكن الفردي منها )تساهمي، وظيفي، اجتماعي( حيث: 
تساهمي موجه لأصحاب الدخل المتوسط والذي كانت فيه المساهمة ال كبيرة سكن فردي  -

 تحصيص معين نسبة لصاحبه. أو  في الإنجاز للخواص والتي يطلق عليها تجمع
سكن اجتماعي جاء في أطار تحسين السكن والقضاء على السكن الهش وتشجيع السكان  -

 على الإيجار.
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 ليهات". واد نشو" تواجد واسع للشا منطقة -3-4
كلم من مدينة غرداية في الجزء الشمالي للمدينة،  11منطقة واد نشو التي تقع على بعد  إن

اقترحت كمدينة جديدة في بادئ الأمر، حيث عرفت طفرة نوعية للبرامج السكنية وتحول 
 كبير به من انتشار  جولتنا لها وما تمتاز نوعي في مدة قصيرة، إلا اننا صدمنا في الواقع عند

في المئة لنسيجها الحضري وهذا يتنافى ويتناقص  93للبناءات الجاهزة )الشاليهات( التي تشكل 
  مع ما جاءت به المخططات العمرانية الراعية لذلك.

السكــن الجاهز)الشاليهات(، الذي  فالشكل الحضــري لمجمعة واد نشــو يطغ ى عليها نمط
ستثنائية ارتبطت كثيرا  بال كوارث الطبيعية. وعلى أقامته الدولة في العديد من المدن لظروف ا

( هو سكن يركب بمواد البناء تكون Logement préfabriquéالعموم السكـــن الجاهز)
 مركبة وسهلة التركيب والنقل والتفكيك ويستعمل في ع دة حالات منها:

  2338عند حدوث ال كوارث الطبيعية مثل الفيضانات مثل فيضان غرداية  -
 ات لعمال الشركات والمصانعسكن -

إن منطقة واد نشو التي تعتبر مجالا  مستقبليا  لتوسع مدينة غرداية على المدى المتوسط 
يل تتجسد بها مختلف التمتيلات الاجتماعية من ميزابين وعرب يشتركون في مجال  والطو

يع  ملحقة حضري واحد يجمعهم إلا أن هناك عزوف من قبل المواطنين لعدم استكمال مشار
 بمنطقة مع غياب النقل والتجهيزات العمومية.

الظاهر للعيان على مستوى المناطق الثلاثة) النوميرات، بوهراوة، واد نشو( غياب التجاور 
بالمئة تقريبا  حيث تبقى 83الكلي لكل تكتلات العربية والميزابية في شغل المجال بما يفوق 

ية  الممارسات الاجتماعية للفضاء العمومي يصنع الفارق للمختلف التشكيلتين ويجسد روح الهو
   وانتماء إلى المجتمع الأصلي لديهم.
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: س كنات البناء 36صورة رقم 
 2316الجاـهز، واد نشــو،،

 : النمط الحديث النصف الجماعي، مجمعة31صورة رقم 
 .2316واد نشو ،

ية جاءت كخيارات للتوسع المدينة،  وأن أروقة التعمير المحاذية لوادي إن هذه النماذج الحضر
والتي يراهــن عليها  كأقطاب جديدة لنمو ميزاب كانت مسرحا  لظهور هذه التجمعات الجديدة

ية بغرض تخفيف  يل، في احتوى مختلف البرامج التنمو في التنمية على المديين المتوسط والطو
فك الخناق المفروض على مركز مدينة غرداية. وسوف تبق ى هذه التوسعات الجديدة و الضغط

يات العيش  ال كريم مع اختلاف السبيل الوحيد للأجيال القادمة لضمان كرامتهم وكل ضرور
كلي لثقافة المجتمع وهذا ما يعطي قيمة زائدة لهذا المجتمع من تعدد ثقافة شعبية اجتماعية 

ية  .في مجتمع الواحد، مع الممارسات المختلفة للمجال وغيرها، تعدد الهو
 عالقة العمران بالهوية المزابية في مدينة غرداية:-4

لعل ما يمكننا الإشارة إليه في هذا المجال هو ذلك الدور الذي يلعبه العمران في الحفاظ على 
ية التي يشهدها العالم، لأن العمران ف ية المزابية رغم التغيرات الحضار ي غرداية يحمل دلالة الهو
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واضحة تعبر عن شخصية الفرد)المزابي( الذي يميل في داخله إلى الانعزال ومحاولة الانغلاق على 
الآخر )رفض الدخيل(، لذاك نلاحظ أن العمران المزابي في بعض مناطق التوسع الجديدة 

ية التي تتميز بها أغلب قر ى ومدن المزابية، نلاحظ يشبه البناء القديم، في الحصون والقيود المعمار
أن البناء مجموعة يحتوي على أزقة ضيقة والتجمع السكاني كله في قبضة جدار يتمكن الداخل 
إليه من ولوج الباب الذي يحرسه حارس الذي ينظم حركة الدخول والخروج، وهذا يدل على 

اخل( فهو يحرس نفسه التنظيم الذي يتميز به المجتمع المزابي. كأن المزابي لا يثق في الآخر )الد
ينهم الاجتماعي.  بنفسه، عبر نظام شعبي قبلي متعارف عليه في تكو

العمران في غرداية يعبر عن شخصية المزابي المنعزل، كثير الشك في الآخر المنطوي على 
يقصد بذلك كله أن يحافظ على هويته المزابية، تقاليديه، موروثه الديني)الاباضي(.  نفسه، و

 بي لا يريد أن ينفتح على الآخر، لأن ذلك خطر على هو هويته الثقافية والدينية.المجتمع المزا
يقة تمكنه من الحفاظ على  ية الدينية المزابية فرضت على المجتمع المزابي التفكير في طر الهو
نفسه ولا يكون له ذلك إلا عبر حصن عُمراني مغلق ومنتظم، يسير من خلاله التمثلات الثقافية 

 الخاصة به.والدينية 
يقة التعمير وترتيبها المكاني تأطير و وفي العصر الحاضر نرى قصور مماثلة لتلك القديمة في طر

 الزمني المتعارف عليه.
حقيقة أن المجتمع المزابي استطاع أن يحافظ على هويته بسبب التحكم في العمران الحضري 

 المزابي المغلق والمتميز.
ية والحفاظ عليها وطرد كل إن التحكم في العمران يحيلنا إل ى سهولة التحكم في فرض الهو

 دخيل يشويها وينقصها في تشكيلها الإنساني.
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 خاتمة:

ية الثقافية ية الجديدة في المجتمع الجزائري حالة و إن دراسة إشكالية الهو التماثلات الحضر
ية تتطلب معالجة  مقاربة تماثليةتعتمد من جهة على  مدينة غرداية، كنموذج للمدن الصحراو

ية من جهة أخرى تشخيص مجالي يعتمد على تحليل وتقيم المجال الحضري وفقو الأبعاد  نظر
 التالية:
فهم المجال الحضري كمنتوج اجتماعي ثقافي، الذي يعكس العلاقات الاجتماعية السائدة -

 من قيم وعادات وأفكار وأشكال التنظيم الاجتماعي، وأشكال استغلال المجال.
م ديناميكية الوسط الطبيعي للمدينة غرداية وكيفية تهيئة الموضع لاندماج العمران في فه -

ية المحلية.   شكل حضري متجانس يعكس الهو
تشخيص الوضع الراهن للمجال الذي يخضع لعدة تمثيلات اجتماعية بغية التفكير في  -

ية للطرفين.  استراتيجية تخطيط النموذج العمراني تجمع استمرار
يع المستحدثة بالمنطقة مثل القصور المزابية التي تحمل نوع أع - طاء أهمية بالغة للبعض المشار

 من الأصالة والمعاصرة. 
غرداية واد ميزاب"اختلاط الجغرافيا بالتاريخ" لفهم منطقة لبدا من الوقوف على  -

 الحيثيات التاريخية للمنطقة.
ية الجديدة بمدينة غرداية تجسدت في  لعل ما يمكننا قوله أن مختلف التماثلات الحضر

ية الجديدة التي جاءت على إثر إنشاء أقطاب جديدة للنمو الحضري التجمعات بغية  الحضر
بالوادي وحفاظا على ما تبق ى من موروثها الحضري.  تخفيف الضغط عن مدنها الخمسة القابعة

ق المنبسطة المتواجدة خارج نطاق الوادي، التي صحبتها مشاكل فاتجهت الأنظار نحو تعمير المناط

 : قصـر تافياللت.20صورة رقم 
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ية،هيكلية والسوسيو اقتصادية، ومن النقائص التصميمية، -عديدة منها: مرفولوجية، تعمير
ية، ومن تضييع للقيم الثقافية ية المحلية. وتعود المسؤولية في ذلك إلــى:  الوظيفية، التسيير  والهو

المبن ي للمتعاملين العموميين والخ واص، مع تجاهل الخصوصيات  الصيغة الإنتاجية للمجال -
 المحلية لدى البعض. 

الشكل المعماري والتعميري المنتج لبعض التجمعات التي لم تأخذ بعين الاعتبار  -
خصائص الموقع، المحيط الطبيعي والعمراني، المعطيات الثقافية، ومقاييس التعبير الجمالي 

  والرمزي للمنطقة.
ية كتوسع مستقبلي للمنطقة على المدى المتوسط  على ضوء هذا، جاءت التجمعات الحضر

تجربة محلية بالمنطقة مع إشراك مختلف الفاعلين في الميدان، من جمعيات محلية  والبعيد، كأهم
وخواص الذين أظهروا براعتهم في إنتاج المجال، بغيت الح د من تدهور النسيج القديم وحفظ 

ية المحلية.ما تبقي من   القيم الهو
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عالقة بعض المتغيرات الديمغرافية بمستوى التوافق 
 النفسي االجتماعي لدى الطلبة الجامعيين

 –دراسة ميدانية بجامعة باتنة  -
 

 أ. بوخنوفة نهى     د. برغوتي توفيق  
 1-جامعة الحاج لخضر باتنة    األغواط -مركز البحث في العلوم االسالمية

 
 ملخص:

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مستوى التوافق النفسي الاجتماعي لدى الطلبة 
بين أفراد العينة في ضوء بعض المتغيرات الديمغرافية الجامعيين، فضلا عن التعرف على الفروق 

 418التخصص العلمي(، حيث اعتمدنا في الدراسة الحالية على عينة قدرها و )الجنس، السن،
لهيو.م. بل، ترجمة محمد عثمان طالبة من جامعة باتنة، طبق عليهم اختبار التوافق )و طالبا
تحليل التباين. أسفرت نتائج و ة، اختبار )ت(من خلال استخدام المتوسطات الحسابيو (نجاتي

الاجتماعي لدى الطلبة، كما أسفرت على و الدراسة على مستوى إيجابي من التوافق النفسي
وجود فروق في التوافق لصالح الطلبة الذكور. في حين أسفرت الدراسة عن عدم وجود فروق 

 التخصص العلمي.و بين الطلبة في التوافق تعزى لمتغير السن
 التوافق النفسي الاجتماعي، الطالب الجامعي. الكلمات المفتاحية:
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Level of Psychological, Social Adjustment among the Students of Batna University 
Abstract: 
This study aimed to exploring the level of Psychological Social adjustment within Batna 

university students, and its relation with to demographics factors. The sample of the survey 
contains 478 students (206 males, 272 females), aged between18 and 37 years, with an average age 
21.67 and a gap type of 2.231. The adaptation test has been used in the study (H.M.Bell translated 
by Mohamed.O.Nagati). The results indicated that on the level of psychological social adjustment 
the two aspects were positive. 

The results revealed that there were significant differences in the level of Psychological Social 
adjustment due to gender, in favor of male students, but there were no significant differences due 
to age, and scientific specialty 

Key words: Psychological Social adjustment, University student. 
 

 مقدمة:

هو و منذ لحظة ميلاده فالإنسانتتضمن الحياة القيام بعملية التوافق بصفة دائمة مستمرة، 
يقوم بعمليات تساعده على التكيف مع البيئة التي ينتمي إليها، حيث يسعى إلى إيجاد آليات 

 إشباع مختلف حاجاته البيولوجيةو ذلك من أجل تحقيق أهدافهو ليعيش بشكل متوازن
وأحداث حتى  النفسية الاجتماعية، فهو في دينامية دائمة حيث لا ينفك يتوافق مع مواقفو

 يسعى الى التوافق مع مواقف وأحداث أخرى جديدة. 
علم و التوافق من أكثر المفاهيم شيوعا في علم النفس ذلك أنه تقييم سلوك الانسانو يعتبر 

توافقه. فالتوافق يشير إلى عملية التفاعل بين الفرد بما لديه و النفس إنما هو علم سلوك الانسان
متطلبات، كما أنه يشير إلى ما ينتهي و البيئة بما فيها من خصائصبين و  حاجاتو من إمكانات

 إليه الفرد من حالة نفسية، نتيجة قيامه بالاستجابات التكيفية المختلفة ردا على التغير في الوقت،
الارتياح النفسي، بينما يكون و للاطمئنانبهذا المعنى فإن التكيف الحسن يكون مصدرا و 

 (.2336الاضطراب )بركات، و القلقو راعالتكيف السيئ مصدرا للص
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ية، و و من جهة أخرى تعتبر مرحلة الشباب من أصعب أهم مراحل دورة الحياة البشر
التطلع نحو و فهي تسمى بمرحلة ذروة الانتاج نظرا لما تتطلبه من تحقيق الهيكل الاجتماعي

ية،و مستقبل الحياة المهنية  .تحقيقهاالسعي نحو و فيها تتحدد الأهدافو الأسر
و انطلاقا من المطالب النمائية لمرحلة الشباب، فقد تشكل هذه المطالب أحداثا حياتية 

في ظل قلقه على ، ضاغطة تقف عقبة في تحقيق التوافق النفسي الاجتماعي للطالب الجامعي
إلى معرفة  السعيالمهني خاصة. من هنا تأتي هذه الورقة البحثية محاولة و المستقبل الدراسي

علاقته ببعض المتغيرات الديمغرافية لدى طلبة جامعة و توى التوافق النفسي الاجتماعيمس
 باتنة.
 تحديد إشكالية الدراسة: -1

 تتحدد إشكالية الدراسة في الإجابة على التساؤلات التالية:
 ما مستوى التوافق النفسي الاجتماعي لدى طلبة جامعة باتنة ؟ -1
 صائية في متوسطات درجات أفراد العينة من الذكورهل توجد فروق ذات دلالة إح -2

 الإناث في متغير التوافق النفسي الاجتماعي؟و
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات درجات أفراد العينة في متغير  -3

 التوافق النفسي الاجتماعي تعزى لمتغير السن؟
أفراد العينة في متغير هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات درجات  -4

 التوافق النفسي الاجتماعي تعزى لمتغير التخصص العلمي؟

 أهمية الدراسة: -0

تكمن أهمية الدراسة في كونها تتناول فئة مهمة هي فئة الشباب الجامعي الذي يتمتع  -1
ية النابضة في الطموح العلمي امتلاكه و تكوين الهيكل الاجتماعيو التطلع إلى المستقبلو بالحيو
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غايات المجتمع، مما يجعل الاهتمام بهذه و سلوكا يقظا مفعما بالإدراك العالي في معرفة مصالح
 الفئة هدف كل الباحثين على اختلاف تخصصاتهم.

من ثم و تأتي أهمية هذا البحث من أهمية متغيراته فالتوافق يعد لب الصحة النفسية، -2
 النجاح للطالب.و تحقيق الانسجام

 ف الدراسة:أهدا -3

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
 قياس مستوى التوافق النفسي الاجتماعي لدى طلبة جامعة باتنة. -1
الإناث من طلبة جامعة باتنة في مستوى التوافق و معرفة درجة الفروق بين الذكور -2

 النفسي الاجتماعي.
وافق النفسي الاجتماعي تبعا معرفة درجة الفروق بين طلبة جامعة باتنة في مستوى الت -3

 لمتغير السن.
معرفة درجة الفروق بين طلبة جامعة باتنة في مستوى التوافق النفسي الاجتماعي تبعا  -4

 لمتغير التخصص العلمي.
 التحديد االجرائي لمتغيرات الدراسة: -7

الطالب  : يعرف التوافق النفسي بأنه مجموع الدرجات التي يحصل عليهاالتوافق النفسي -4-1
 الجامعي على اختبار التوافق الذي أعده )هيو.م.بل، ترجمة عثمان نجاتي(.

الاجتماعي بأنه مجموع الدرجات التي يحصل عليها  يعرف التوافقالتوافق الاجتماعي:  -4-2
الاجتماعي للسيكولوجي الأمريكي هيو.م.بل، تعريب  الطالب الجامعي على اختبار التوافق

محمد عثمان نجاتي، حيث كلما ارتفعت الدرجة دلت على حسن التوافق السيكولوجي المصري 
 الاجتماعي. أما انخفاضها فيدل على سوء التوافق
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 فرضيات الدراسة: -5

 في ضوء التراث النظريو استنادا إلى ما ورد من تساؤلات المنبثقة عن إشكالية الدراسة،
 يمكننا صياغة الفرضيات التالية:في ضوء متغيرات الدراسة الحالية و استقراء نتائجه،و

 نتوقع أن يحصل الطلبة الجامعيون على درجات مرتفعة في التوافق النفسي الاجتماعي. -1
 توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات درجات أفراد العينة من الذكور -2

 الاجتماعي. الإناث في متغير التوافق النفسيو
في متوسطات درجات أفراد العينة في متغير التوافق توجد فروق ذات دلالة إحصائية  -3

 الاجتماعي تعزى لمتغير السن. النفسي
توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متوسطات درجات أفراد العينة في متغير التوافق  -4

 الاجتماعي تعزى لمتغير التخصص العلمي. النفسي
 اإلطار النظري للدراسة -6

يف التوافق: -6-1  تعر
لحياة القيام بعمليات توافقية بصفة مستمرة، وبشكل دائم، وحالة التوافق هي حالة تتضمن ا

يض،  نسبية ومؤقتة، وعلى العموم يمكن أن نميز بين أربع مراحل لعملية التوافق هي التحر
( وقد اهتم العلماء بتطوير 2331السعي إلى الحل، بلوغ الهدف، وتخفيض التوتر )بوعود،

يفات للتوافق، تسل  توضحه.و ط الضوء على هذا المصطلحتعر
 التوافق لغة: -1

التوافق مأخوذ من وفق الشيء أي ملاءمته وقد وافقه موافقة واتفق معه توافقا، وجاء 
بالمعجم الوسيط التوافق في الفلسفة هو أن يسلك المرء مسلك الجماعة ويتجنب الشذوذ في الخلق 

يعرف التوافق 2338والسلوك )كراز، كباجة،  يا بأنه التآلف والتقارب واجتماع (، و لغو
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الكلمة، وهي نقيض التنافر والتخالف والتصادم، وهذا المفهوم يختلف عن الاتفاق الذي يعني 
 (.2331المطابقة التامة )السيف، 

 التوافق اصطلاحا: -2
يف أحمد عزت راجح: -1  تعر

الفرد ونفسه وبينه يوضح أحمد عزت راجح بأن التوافق "حالة من التواؤم والانسجام بين 
وبين بيئته، وتبدو في قدرته على إرضاء أغلب حاجاته وتصرفه تصرفا مرضيا إزاء مطالب البيئة 

الاجتماعية، ويتضمن التوافق قدرة المرء على تغيير سلوكه وعاداته عندما يواجه موقفا و المادية
تغييرا يناسب هذه الظروف  صراعا نفسيا....أو  خلقيةأو  اجتماعيةأو  مشكلة ماديةأو  جديدا

الجديدة، فإن عجز الفرد عن إقامة هذا التواؤم والانسجام بينه وبين بيئته ونفسه، قيل إنه "سيء 
معتل الصحة النفسية، ويبدو سوء التوافق في عجز الفرد عن حل مشكلاته اليومية أو  التوافق"

، 1994ظره من نفسه" )دويدار،ما ينتأو  على اختلافها عجزا يزيد على ما ينتظره الغير منه،
 (.224ص

يف عزت جانبين للتوافق هما: النفسي الداخلي بين الفرد ونفسه، والخارجي  ويتضمن تعر
يه من علاقات بين الأفراد في الأسرة  الاجتماعي بين الفرد والبيئة التي يعيش فيها بما تحتو

 والمدرسة والعمل وغيرها.
يف موسى: -2  تعر

لية الدينامية المستمرة التي يقوم بها الفرد مستهدفا تغيير سلوكه ليحدث و يعرفه بأنه: "العم
علاقة أكثر توافقا بينه وبين نفسه من جهة، وبينه وبين البيئة من جهة أخرى" )كراز، كباجة، 

2338.) 
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يادي: -3 يف محمود الز  تعر
رين مثمرة يرى أن المقصود بالتوافق هو: "القدرة على إقامة علاقات اجتماعية مع الآخ

وممتعة، تتسم بقدرة الفرد على الحب والعطاء هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى القدرة على 
الاجتماعي، "فالتوافق مفهوم  العمل المنتج الفعال الذي يجعل من الفرد شخصا نافعا في محيطه

ن (، وعلى الرغم م2331" )بوعود،  شامل يرمز إلى حالة معينة من النضج يصل إليه الفرد
الاجتماعية للفرد، إلا أنه لا يعني  أن التوافق يعني تكوين علاقات نافعة ومثمرة في البيئة

الاجتماعية الثابتة والرضا، فالتوافق هو مدى نجاح الفرد في  بالضرورة الحصول على المكانة
 اختيار أساليب فعالة لمجابهة متطلبات البيئة.

يف كراو -4  (Crow et Crow)كراو: و  تعر
"فالتوافق يعبر عن مدى قدرة الفرد على التلاؤم مع الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه، في 
ية مع الظروف والمواقف والأشخاص  الوقت الذي يستطيع فيه أن يقيم علاقات منسجمة وسو

 (. 1988الموجودين في البيئة المحيطة" ) قريشي، 
يف وولمان: - 2  تعر

 (:2338يلي )البليهي، يعرف التوافق في المعجم السلوكي بما 
تجيب و علاقة متناغمة مع البيئة تنطوي على القدرة على إشباع معظم حاجات الفرد،-1

 الاجتماعية جميعا التي يعانيها الفرد.و عن معظم المتطلبات المادية
ية لإشباع الحاجاتو التغيرات -2 الإجابة عن و التعديلات السلوكية التي تكون ضرور

 يستطيع الفرد إقامة علاقة متناغمة مع البيئة.المتطلبات بحيث 
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يف صبره محمد علي: -6  تعر
التوافق يشير إلى: "وجود علاقة منسجمة مع البيئة، تتضمن القدرة على إشباع معظم 

الاجتماعية، والتي يكون الفرد مطالبا و حاجات الفرد، وتلبية معظم المطالب البيولوجية
ية بتلبيتها، وعلى ذلك فالتوافق ي شمل كل التباينات والتغيرات في السلوك والتي تكون ضرور

 (.122، ص2332حتى يتم الإشباع في إصدار العلاقة المنسجمة مع البيئة )علي، 
يف صالح مرحاب:  -1  تعر

يفاأشار فيه إلى أن: "التوافق يتضمن تقبل الذات من جهة، تقبل و طور صالح مرحاب تعر
أن تقبل و الذات هو أساس عملية التوافق الشخصي،إن تقبل و الآخرين من جهة أخرى،

 (.2331الاجتماعي )بوعود،  الآخرين هو أساس عملية التوافق
 وعليه فإن عمليات توافق الانسانية تسعى لمقابلة متطلبين هامين هما:

يتعلق بالتعامل مع الآخرين وينشأ بسبب المعيشة الجماعية، فللآباء متطلب اجتماعي:  -1
ه الأبناء تتعلق بالتعامل مع الظروف الحياتية اليومية واحتياجاتها من مأكل مطالب اتجا

 وملبس.
ية خاصة مثل  متطلبات داخلية: -2 ناشئة عن التكوين الطبيعي للفرد ولها مطالب عضو

الأكل والشرب والدفء والراحة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فللإنسان حاجات 
، 2334التحصيل والحاجة إلى تقدير الآخرين وغيرهما )محمد،  اجتماعية معينة مثل الحاجة إلى

 (.23ص
يف شوبين: -8  تعر

يعرفه "بأنه السلوك المتكامل، وذلك السلوك الذي يحقق للفرد أقصى حد من الاستغلال 
الاجتماعية التي ينفرد بها الإنسان، فالإنسان يتميز بالقدرة الهائلة على و للإمكانات الرمزية
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في مرحلة الرشد يتقبل المسؤولية، ويشبع حاجات الغير وهذا التوافق يتميز و الرموزاستخدام 
 (.3، ص1983الاجتماعية )الشرقاوي، و بالضبط الذاتي والتقدير للمسؤولية الشخصية

 تعرف أحمد فايق: -9
"أن التوافق هو حالة وقتية تتزن فيها قوى المجال بما فيه الشخص ذاته فكل مجال انساني 

من عديدا من القوى المتنافرة المتنازعة ويتضمن الإنسان الذي سينحو بسلوكه انتحاء خاصا يتض
 (.28، ص2333حسب نظام هذه القوى حيث ينعكس عليه تأثير هذا الانتحاء" )أحمد، 

يف إجلال محمد سرى: -13  تعر
 يئته الطبيعية"عملية دينامية مستمرة يحاول الفرد فيها تعديل ما يمكن تعديله في سلوكه وفي ب

الاجتماعية وتقبل ما لا يمكن تعديله فيها حتى تحدث حالة من التوازن والتوفيق بينه وبين و
البيئة تتضمن إشباع معظم حاجاته الداخلية ومقابلة أغلب متطلبات بيئته الخارجية" )سرى، 

 (.29، ص1996
 أبعاد التوافق: -6-2

يف علم النفس على أنه يندرج مفهوم التوافق تحت علم النفس، لدرجة د فع البعض إلى تعر
العلم الذي يهتم بعمليات التوافق العامة للكائن الحي في بيئته فيهتم بدراستها، إلا أن هذا المفهوم 
شأنه شأن العديد من المفاهيم النفسية بقدر الاهتمام على أهميته نجد قدرا كبيرا مماثلا من 

 (.2331الاختلاف على معناه )السيف،
 تصنيف التوافق إلى: ويمكن

 التوافق الشخصي: -1
يشير إلى التوازن بين الوظائف المختلفة مما يترتب عليه أن تقوم الأجهزة النفسية بوظائفها 
بدون صراعات شديدة وتحقق السعادة في النفس وإشباع الدوافع والحاجات الداخلية الأولية 
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ية ية والفسيولوجية( والحاجات الثانو ية والعضو يعبر عن سلم داخلي حيث  )الفطر الم كتسبة و
( ويشمل 121-126، ص ص 2332لا صراع داخلي وهو ما يحقق الأمن النفسي )علي، 

ية  السعادة مع النفس والثقة بها والشعور بقيمتها وإشباع الحاجات والسلم الداخلي والشعور بالحر
ات الشخصية وحلها في التخطيط للأهداف والسعي لتحقيقها وتوجيه السلوك ومواجهة المشكل

وتغيير الظروف البيئية والتوافق لمطالب النمو في مراحله المتتالية وهو ما يحقق الأمن النفسي 
 (.63، ص2331)الشاذلي،

يات هي:  و يتضمن التوافق النفسي تحقيق التوافق على خمس مستو
 المستوى العقلي: -1

 الذكاءو التذكر، التفكير تنحصر عناصر التوافق العقلي في الإدراك الحسي، التعليم،
 التعاونو يتحقق التوافق العقلي بقيام كل عنصر بدوره الكاملو  الاستعدادات المختلفة،و
 (.112، ص 2338التكامل مع العناصر الأخرى )بطرس، و

 المستوى الانفعالي: -2
. ثم يتمثل التوافق في هذا المستوى في إدراك الفرد للجوانب المختلفة للمواقف التي تواجهه

الفشل تساعده على و بين ما لديه من دوافع، خبرات، تجارب سابقة من النجاحو  الربط بينها
تسمح بتكييف و مقتضيات الموقف الراهنو طبيعتها التي تتفقو تحديد نوع الاستجابةو تعيين

ي نشاطها، المساهمة الإيجابية الفعالة فو استجابته تكييفا ملائما لينتهي الفرد إلى التوافق مع البيئة
، 1981السعادة )أبو زيد، و ليتوصل الفرد في الأخير إلى تحقيق حالة من الشعور بالرضا

 (.161ص
الضبط الانفعالي المناسب لمثيرات و الثباتو الاستقرارو فالتوافق الانفعالي يتضمن الهدوء

 حل المشاكل الانفعالية.و التماسك في مواجهة الصدمات الانفعاليةو الانفعال،
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 المستوى الذاتي: -3
مدى تطابق نظرته عن ذاته مع واقعه كما و يتضمن فكرة الفرد عن ذاته مع قدراته الذاتية،

مع و سعيدا مع نفسهو يدركه الآخر. فبتطابق فكرته عن ذاته مع فكرته عن واقعه، يكون متوافقا
 الآخرين.

 الصحي:  -المستوى الجسمي -4
العيوب الجسمية مصدرا أساسيا من مصادر و ضسلامته من الأمراو إذ تعد صحة الانسان

 الصحة النفسية.
و بالتالي فالتوافق الجسمي يتطلب أن تتعاون الوظائف الجسمية تعاونا تاما لصالح كل 

 أقل مما يتطلبه الجسد.أو  الجسم، ففي الحالة الصحية أن يؤدي عضو ما نشاطا أكبر
ة الصعوبات المحيطة بالفرد، إذ يجب ليمثل التوافق الجسدي بذلك قدرة الجسم على مواجه

يتكيف مع التغيرات الطارئة. أي أن تتوافق كل وظائف الجسم و  أن يقاوم التغيرات المألوفة
 في عملها.

ذلك لأنه لا يمكن فصل التكوين البيولوجي للفرد عن التكوين النفسي، بل أنهما يكونان 
 (.46، ص 1994عوض،معا وحدة متكاملة، ذلك أن الفرد وحدة جسمية نفسية )

 المستوى الجنسي:  -2
على و لا شك أن الجنس يلعب دورا بالغ الأهمية في حياة الانسان لما له من أثر في سلوكه

 السيكولوجيةو صحته النفسية، ذلك أن النشاط الجنسي يشبع كلا من الحاجات البيولوجية
 التوتر الشديدين.و لصراعإحباطه يكون مصدرا لو الاجتماعية ال كثير من الحاجات الشخصيةو
يقة التي تشبع بها الحاجات الجنسيةو درجة هذا الإشباع اختلافا واسعا باختلاف و تختلف الطر
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عدم التوافق الجنسي مؤشر على سوء التوافق العام للفرد و خبرات تعلم الانسان.و ظروف الحياة
 (.112، ص 2338)بطرس، 

 الاجتماعي: التوافق -2
الاجتماعية  "قدرة الفرد على المشاركة الاجتماعي هو شقير أن التوافقترى زينب محمود 

 شعوره بقيمتهو امتثاله لقيم المجتمع الذي يعيش فيه،و الاجتماعية، شعوره بالمسؤوليةو الفعالة،
الدخول و الولاء للجماعة من حوله،و قدرته على تحقيق الانتماءو دوره الفعال في تنمية مجتمعه،و

القدرة على إقامة علاقات طيبة ايجابية مع أفراد و جتماعية بناءة مع الآخرين،في منافسات ا
 الاحترام المتبادل معهم،و المجتمع بما فيها الحرص على حقوق الآخرين في جو من الثقة

احتلاله مكانة متميزة من خلال ما يؤديه من عمل و الامتنان لانتمائه للجماعةو الشعور بالسعادةو
 (.6، ص2333ي" )شقير، اجتماعي تعاون

 "قدرة الفرد على التلاؤم مع مجتمعه الاجتماعي هو و حسب أميرة منصور يوسف فالتوافق
تغيير ما و بتعديل سلوكه الخاطيءو  الاجتماعية السليمة مع الآخرين ذلك بتكوين العلاقاتو

الالتزام و يتضمن السعادة مع الآخرينو  (.166، ص 1991هو فاسد في مجتمعه" )يوسف، 
تقبل و الاجتماعي الامتثال لقواعد الضبطو الاجتماعية، مسايرة المعاييرو بأخلاقيات المجتمع

السعادة الزوجية، مما و العمل لخير الجماعة،و الاجتماعي السليم التفاعلو الاجتماعي، التغير
 (. 2333الاجتماعية )عسيري،  يؤدي إلى تحقيق الصحة

 المجالات التالية:الاجتماعي  و يتضمن التوافق
 التوافق الدراسي: -1

ويتضمن نجاح المؤسسة التعليمية في وظيفتها، والتواؤم بين المعلم والطالب، بما يهييء للأخير 
ظروفا أفضل للنمو السوي، معرفيا وانفعاليا واجتماعيا، مع علاج ما ينجم في مجال الدراسة من 
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فضلا عن علاج المشكلات السلوكية  مشكلات كالتخلف الدراسي والغياب والتسرب، هذا
(، ويمثل التوافق مؤشرا 228، ص1994التي يمكن أن تصدر عن بعض الطلاب )دويدار، 

يا لدفع التلاميذ إلى التحصيل من ناحية ويرغبهم في المدرسة ويساعدهم على أو  إيجابيا دافعا قو
جعل العملية التعليمية إقامة علاقات متناغمة مع زملائهم ومعلميهم من ناحية أخرى، بل وي

 (.128، ص 2332خبرة ممتعة وجذابة )علي، 
 التوافق المهني: -2

إرضاء للآخرين، ويشتمل على اختيار مناسب أو  يشمل الرضا عن العمل والرضا عن المهنة
للمهنة وعلى استعداد لهذه المهنة عملا وتدريبا والدخول فيها والصلاحية إليها والإنجاز والتقدم 

(، وكذا العلاقات الطيبة مع الرؤساء والزملاء والتغلب على 24، ص 2334)محمد،فيها 
المشكلات، ولا ينبغي أن نفهم أن التوافق المهني هو توافق الفرد لواجبات عمله المحدودة، 

يعني أن التوافق المهني أيضا توافق الفرد لبيئة العمل )علي،   (.121، ص2332و
ل وعمله أيا ما كان هذا العمل، ويتحقق ذلك بعدة طرق ويشير إلى الإنسجام بين العام

أهمها: حسن اختيار المهنة الملائمة، والتدرب على أدائها بشكل جيد، وتقبلها ورضا الفرد عنها، 
والاقتناع بها، ومحاولة الابتكار فيها، مع علاقات انسانية راضية مرضية مع الزملاء والرؤساء ) 

 (.228، ص 1994دويدار، 
 توافق الأسري:ال -3

ية ويشمل الاستقرار الأسري والقدرة على تحقيق مطالب الأسرة  يعني السعادة الأسر
 وسلامة العلاقات بين الوالدين والتمتع بقضاء وقت الفراغ وبسيادة الحب والثقة بينهم )محمد،

يعني أن تسود المحبة بين أفراد الأسرة، وأن ينظر الزوج وزوجه إلى 24، ص2334 (، و
اقات بينهما على أنها سكن ومودة ورحمة، وتقوم العلاقات بين أفراد الأسرة المتوافقة على العل
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الحب والاحترام والعون، وهذه العلاقات على ثلاثة محاور بين الزوجين، بين كل منهما 
يعتمد التوافق بين الزوجين على عدة عوامل من بينها:  والأبناء، بين الأبناء بعضهم وبعض، و

 ختيار الزوج.حسن ا -1
 الاجتماعي التعليم والمستوىو التقارب في الثقافة -2
 (.228، ص 1994كما يعتمد أيضا على التوافق الجنسي بين الزوجين ) دويدار،  -3
 :التوافق الزواجي -4

 و يشمل السعادة الزوجية والرضا الزوجي الذي يتمثل في:
 الاختيار المناسب للزوج. -1
 الزوجية والدخول فيها وممارستها.الاستعداد للحياة  -2
 الحب المتبادل والإشباع الجنسي. -3
 (.23، ص 2334القدرة على حل المشكلات والاستقرار الزواجي )محمد، -4
 التوافق الترويحي: -2

 يقوم التوافق الترويحي في حقيقته على إمكانية التخلص مؤقتا من أعباء العمل ومسؤولياته
ية، وممارسة السلوك الحر التلقائي التفكير فيه خارج مكأو  ان العمل، والتصرف في الوقت بحر

ياضية كانت أم عقلية يمارس فيه هواياته: ر ترويحية، ويتحقق أو  الذي يحقق فيه الفرد فرديته و
 (.64، ص 2331بذلك الانسجام )الشاذلي، 

 التوافق الديني:  -6
ما يكون مسرحا للتعبير عن صراعات الجانب الديني جزء من التركيب النفسي للفرد وكثيرا 

داخلية عنيفة مثال ذلك ما نجده عند كثير من الشباب أصحاب الاتجاهات الإلحادية 
والتعصبية ويتحقق التوافق الديني بالإيمان الصادق ذلك أن الدين من حيث هو عقيدة وتنظيم 
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اجة الإنسان إلى للمعاملات بين الناس ذو أثر عميق في تكامل الشخصية واتزانها ويرضي ح
الأمن، أما إذا فشل الإنسان في التمسك بهذا السند ساء توافقه واضطربت نفسه وأصبح منبعا 

 (.133-129، ص ص 2332للقلق )علي، 
 التوافق الاقتصادي: -1

الانخفاض في سد القدرات الاقتصادية يحدث اضطرابا أو  إن التغير المفاجئ بالارتفاع
يلعب حدا لإشباع دورا بالغ الأهمية في تحديد شعور الفرد عميقا في أساليب توافق  الفرد و

الإحباط فيغلب على الفرد الشعور بالحرمان والإحباط إذا كان حد الإشباع عنده أو  بالرضا
يغلب عليه الشعور بالرضا إذا كان حد الإشباع عنده مرتفعا )الشاذلي،  ، 2331منخفضا و

 (.63ص
 خصائص التوافق: -3 -6

 نتحدث عن التوافق لابد لنا أن نتعرض للخصائص ومنها:عندما 
 التوافق حالة: -1

الاجتماعي الأفضل، و التكامل النفسي، الجسميو الاستقرارو فهو يمثل نوعا من التوازن
التي يصل إليها الفرد، أي أنه يصبح في حالة من التوافق، تظهر آثارها في سلوكه الذي يدل على 

 (.23، ص 1996لاجتماعي )سرى، او شعوره بالأمن الشخصي
 التوافق عملية: -2

يقته، بحيث يقوم الفرد بأفعال معينة تعديلا لسلوكهو تتضمن أسلوب التوافق البيئة و طر
 المحيطة به قصد الوصول إلى حالة من التوافق.

من  العملية التوافقية عملية يوفقو فعاليته.و و عليه تعبر عملية التوافق على مدى إيجابية الفرد
 (.11، ص 1992مطالب بيئته الخارجية )المغربي، و خلالها الفرد بين حاجاته
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 التوافق عملية دينامية: -3
ليست  ل كنه يستمر ما استمرت الحياة، فالحياةو بصفة نهائية،و  فالتوافق لا يتم دفعة واحدة

الفرد  الدوافع يحاولو جملة من الحوافزو سوى سلسلة من الحاجات يحاول الفرد إشباعها،
الدينامية و عدد من التوترات يحاول خفضها.و عدد من الصراعات يحاول فضها،و إرضاءها،

ذلك النتاج الذي يتمخض عنه صراع القوى المختلفة أو  تعني في أساسها أن التوافق يمثل المحصلة
القوى و الآخر مكتسب،و الآخر بيئي، كذلك فإن بعض القوى الذاتية فطريو بعضها ذاتي

التوافق هو المحصلة النهائية لكل و بعضها اجتماعي،و  بعضها قيميو  ية كذلك بعضها ماديالبيئ
ية جديدة بنظامها ومجتمعها 2336هذه القوى )بركات، (. فالطالب عندما يأتي إلى بيئة عسكر

حتى أو  هجرةأو  على ما اعتمد عليه في جميع مراحل حياته سواء كان الطالب من بيئة معينة
تطلب منه أن يعيد تكيفه مع هذه الحياة الجديدة بما تشتمله من قيم وعادات وتقاليد مدينة مما ي

 (.2331وتضع عليهم أعباء في محاولة التكيف هذه )السيف، 
 التوافق عملية كلية: -4

كلا موحدا في علاقته ببيئته و  باعتباره وحدة شخصية كلية للإنسانو هي تعني ضرورة النظر 
ية ما بمعنى أن التوافق خا صية لا تقتصر على السلوك الخارجي للفرد في إغفال لتجاربه الشعور

 (.2313أعماله )فحجان، و يستشعر من رضا اتجاه ذاته
 التوافق عملية نسبية: - 2

فالتوافق وسوء التوافق يختلفان باختلاف الثقافة السائدة في المجتمع، فما يعتبر توافقا في 
مجتمع آخر، فكل مجتمع يرى أن العادات والقيم السائدة فيه هي مجتمع، قد يعتبر سوء توافق في 

ية فإن الطالب  يقة غيرهم هي خاطئة وسيئة. فمثلا في البيئة العسكر يقة الصحيحة، وطر الطر
العسكري يتطلب منه أعمال يقوم بها اتجاه الرتب الأقدم خلاف الطالب في البيئة الجامعية مثل 

ية، والسرعة في ت  (.2331نفيذ الأوامر )السيف، التحية العسكر
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 التوافق عملية اقتصادية: -6
تستمد و يرى علماء التحليل النفسي أن مصدر الطاقة النفسية هو النظام الأساسي للشخصية،

هذه الطاقة من عمليات الهدم ال كيميائية الناتجة من عمليات الأيض لدى الانسان، بينما 
حيث أن و اللازمة لنشاطهما من النظام الأساسي.يستمد النظامان الآخران كلاهما الطاقة 

كمية الطاقة محدودة فإن نتيجة الصراع تتوقف على كمية الطاقة المستثمرة في كل من القوتين 
كانت و  الإداريو على سبيل المثال فإذا كان الصراع بين النظامين الأساسيو المتصارعتين،

تبدو الغلبة للحاجات و إداري ستنهارطاقة النظام الأساسي أقوى فإن دفاعات النظام ال
ية  (.2336الدوافع الأولية )بركات، و العضو

 التوافق عملية وظيفية: -1
يا تخفيف أو  مرضيا ينطوي على وظيفة إعادة اتزانأو  و يقصد به أن التوافق إن كان سو

إنما و الموضوع، فالتوافق ليس مجرد خفض للتوترو التوتر الناشيء من صراع القوى بين الذات
تحقيقا لإمكانات الذات تحقيقا للوجود الانساني كموقف للعالم و يشمل مجال الصحة النفسية

 (. 2313)فحجان، 
ية: -8  التوافق عملية معيار

وتعني أن التوافق له قيم معينة وله مفهوم معياري، ويرى العلماء على أن معيار التوافق 
 (.1988الجماعة )قريشي، أو  تي تواجه الفردمرتبط بقياس القدرة على التوافق مع الظروف ال

ية ارتقائية: -9  التوافق عملية تطور
ذلك أن التوافق لا يمكن التعرف عليه إلا بالرجوع إلى مرحلة النمو التي يعيشها الفرد، 

يتوقف و  يتخطى بأسلوبه المراحل السابقة،و  فالراشد يعيد توازنه مع البيئة بأسلوب الراشدين،
هذا يعني أن السلوك المتوافق و نكوص إلى مراحل سابقة،و يعني سوء توافق عندها فإن ذلك
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مرضيا إذا استخدم في مرحلة نمو تالية أو  في مرحلة نمو سابقة قد يعد سلوكا لا توافقيا
 (.2336)بركات، 

فترة معينة بل إنها أو  و على هذا فالتوافق ليس عملية جامدة ثابتة تحدث في موقف معين
المواقف التي و الحاجاتو رة. إذ على الفرد أن يواجه سلسلة لا تنتهي من المشاكلعملية مستم

الاحتفاظ بالعلاقة مع و الاتزانإعادة و تحتاج إلى سلوك مناسب يؤدي إلى خفض التوتر
 البيئة.

عشرين خاصية اعتبرها أنماطا لسلوكيات " Lewin.Bو في هذا السياق يذكر "لوين بيست 
 اجح:الشخص التوافقي الن

 الرغبة لتحمل أعباء المسؤوليات المتناسبة مع عمره.و يتمتع التوافقي بالقدرة -1
 ازدياد عمره.و الخبرات المتعلقة بنضجهو يتلذذ التوافقي من المساهمة -2
مكانته في و المسؤوليات، خاصة ما يتعلق منها بدورهو التوافقي يرغب في تقبل الخبرات -3

 الحياة.
 الصعاب التي تعترض دربه في الحياة.و لحل المشاكل يتلهف التوافقي -4
السعادة بالتيقن بأنها عراقيل واقعية و يسر التوافقي تغلبه على العراقيل الحائلة دون نضجه -2

 لا وهمية.
 يتمتع التوافقي بقدرته على اتخاذ القرارات اللازمة عند ظهور حالات الصراع النفسي. -6
 الخبرات الحقيقية في الحياة لا في إطار أحلامهو الظروف ينال التوافقي رضاه في ظل -1

 أوهامه.و
 يعتبر التوافقي من خبرات فشله بدلا من الاندفاع لتبريرها. -8
 هامة.و يلتزم التوافقي باتجاهاته ما دامت لم تبرز عوامل جديدة -9
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البرامج  يضعو  يفصح التوافقي عن محنته بوضوح، كما يوظف التوافقي أفكاره للتخطيط -13
 العملية.
 لا يعظم التوافقي نجاحه. -11
 الترفيه.و كذا للتسليةو  الأساليب المناسبة للعملو يميز التوافقي جيدا بين الأوقات -12
غايته و لا يستجيب التوافقي للمواقف التي ينال منها نجاحا إزاء حرمانه من هدفه -13

 الحقيقية.
لة في حينها إذا ما فطن بأنها ستعود عليه بالفائدة يستجيب التوافقي للمواقف غير المقبو -14

 مستقبلا.
يتناسب نمط و  يعرب التوافقي عن غضبه دون تستر في سياق الدفاع عن حقوقه -12

 نمط الأذى الذي لحق به.و تعبيره مع مدى
 نضجه.و أعماله مؤشرات تتناسب مع مدى حبهو تتضمن سلوكياته -16
الإحباط العاطفي عندما يعجز عن تغيير و تحمل الآلام يتمتع التوافقي بالقدرة على -11

 العوامل المؤدية إلى شعوره بالضيق.و الأسباب
ية بدرجة تمكنه من التكيف و تنظيمه لهاو يكون تمكن التوافقي من عاداته -18 لرؤاه الفكر

 كيفما تقتضي الضرورة عند مواجهة المشاكل.
 ف معين اتخذ قراره المؤكد لتحقيقه.يتمكن التوافقي من تركيز طاقاته حول هد -19
لا يجهد التوافقي نفسه للعمل على تغيير حقيقة كون الحياة مسعى لا نهاية له بل يعلم  -23

أن المرء سيحتفظ بكل قدرته لمواجهة العراقيل المحيطية الخارجية فيما لو امتنع عن الخوض في 
 (.229-228، ص ص 2334صراعات نفسية داخلية )نجاد، 

 أساليب التوافق  -6-4
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يمكن أن يلجأ الفرد إلى كثير من أساليب التوافق وهي حيل دفاعية قد تقلل من الواقع 
 المباشر لمثيرات الضغط ومن هذه الأساليب نجد:

 الحيل الدفاعية الإنسحابية: -6-4-1
 Repliالانسحاب:  -1

إلى اختيار أبسط عند مواجهة المواقف المزعجة والمؤدية إلى الفشل يلجأ بعض الأشخاص 
الطرق للتخلص منها وهي آلية الإنسحاب والنأي بالنفس وذلك مثل النوم والأحلام وتناول 

 (.163، ص2334.. )نجاد، .المشروبات ال كحولية
 Régressionالنكوص:  -2

ينسحب إلى أدوار أو  عندما يجابه الإنسان بصراع لا قبل له به ولا طاقة، فإنه يتراجع
 (.42، ص1983الدباغ، سابقة من عمره )

 Négationالإنكار:  -3
يتبرأ آليا من أحد طرفي الصراع الأقل أهمية والأشد سلبية على أو  ومعناه أن يتنكر الأنا

نفسه كالأم التي توفي ولدها وأنكرت الواقع الأليم وبقيت تتصرف كما لو كان ولدها على قيد 
 (. 91، ص2333الحياة )جبل، 

 Justificationالتبرير:  -4
يجيزه، ولذا يستحق القبول أو  يحاول بواسطته الفرد إثبات أن سلوكه معقول وله ما يبرره

 (.66، ص2333من الذات ومن المجتمع )المليجي، 
 الحيل الدفاعية العدوانية: -6-4-2
 Agressionالعدوان:  -1



 -ي االجتماعي لدى الطلبة الجامعيين عالقة بعض المتغيرات الديمغرافية بمستوى التوافق النفس
 ـــــــــــــــــــــــ د. برغوتي توفيق   أ. بوخنوفة نهىـــــــــــــــــــــــدراسة ميدانية بجامعة باتنة ـ

 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

ب في إعاقته الشيء المتسبأو  هو رد فعل مباشر للإحباط، يوجهه الفرد نحو الشخص
 لتحقيق أهدافه للتخفيف من الشعور بالفشل.

 Projectionالإسقاط:  -2
تبرئة النفس من الخطأ في و الظروف،أو  الذي هو ميل نفسي لإلقاء اللوم على الآخرين

، ص 1914الفشل في الأهداف بنسب ذلك إلى الغير لا للنفس )دسوقي، أو  الدوافع
ه شخصا فإننا ننسب ال كراهية للشخص هذا، وقد تعذبنا (. فبدلا من أن نقر بأننا نكر396

 (.39، ص1996ضمائرنا فنخفف من عذابات الضمير بالقول إننا مضطهدون )عباس، 
 الحيل الدفاعية الإبدالية: -3 -4 -6
 Refoulementال كبت:  -1

يات والخبرات أو  آلية دفاعية ضد تهديد صراع داخلي حيث يلجأ الفرد إلى طرد الذكر
يات المؤ لمة والدوافع غير المقبولة من دائرة الشعور إلى منطقة اللاشعور، وإقصاء الدوافع والذكر

عن الشعور لا يقضي عليها في الواقع، وإنما يمنع إدراكها لتجنب ما يسببه إدراكها من قلق 
 (. 119، ص2333واضطراب )عشوي، 

 Réaction formation التكوين العكسي: -2
المشاعر المسببة للحصر بمشاعر مناقضة لا تتسبب فيه، كالذي يخاف ولا عبارة عن إبدال 

يغالي فيها )عباس،   (.39، ص1996يريد أن يطلع الناس على خوفه، فيظهر الشجاعة و
 Identification التقمص: -3

ية لبناء الشخصية بالإعتماد على الآخر، بخدمة نموذج مع فرد آخر ودمج هو آلية  لا شعور
 ومطابقتها.خصوصياته 

(Fisher. G, 1996, p 202) 
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 Déplacementالإزاحة:  -4
يوجهها إلى أفكار  يحاول الفرد تناول عواطفه وأفكاره المتجمعة والمشحونة ليزيحها و

(. ففي مثال الطفل هانز، 43، ص1983ومواضيع وأناس غير الذين كانوا في بدايتها )الدباغ، 
وعة( غير مريح ومفجر للخوف من الأب، فبالإزاحة نجد الحقد الموجه نحو الأب )نزوة ممن

تصبح العاطفة غير المريحة الممثلة في موضوع هو الأب مثبتة على ممثل نزوي آخر هو الحصان 
)Bergeret, J et al, 1979, p97( 

 Sublimation التسامي: -2
م يلق إشباعا، أي التعبير عن الدافع المحبط بأسلوب يرتضيه المجتمع، فالدافع الجنسي الذي ل

يف جزئي  قد ينجح الفرد في خفض حدة توتره بالإلتجاء إلى نشاطات بديلة تعمل على تصر
 (. 68، ص2333للطاقة الجنسية كالرسم والروايات الغرامية... )المليجي، 

يض: -6  Compensation التعو
أو  سميإخفاء عيب جأو  يلجأ إليه الإنسان لشعوره بالفشل والعجز في إشباع دافع قوي،

يا بسلوك معين لتخفيف القلق والضغط.  عقلي، فيقوم الفرد لا شعور
 سوء التوافق: -6-2

من ثم و مواجهة صراعاتهو إشباع حاجاتهو سوء التوافق هو فشل الانسان في تحقيق إنجازاته
التنظيمات التي ينخرط فيها في حالة عدم الانسجام وعدم و العملو يعيش الفرد في الأسرة

فسوء  DSM IV-TRحسب الدليل التشخيصي الإحصائي (و (،2313)بوعطيط، التناغم.
لمجموعة من عوامل الضغط المعروفة التي تؤدي إلى تطوير) أو  التوافق هو استجابة نفسية لعامل

للفشل في تحقيق التوافق أسباب متعددة و سلوكية ذات دلالة إكلينيكية.أو  أعراض انفعالية
 منها:
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 النفسي:الشذوذ الجسمي و -1
يقصد به أن يكون الفرد ذا خاصية جسمية منخفضة جدا، في أو  عقلية عالية جداأو  و

مثل هذه الحالات يحتاج إلى اهتمام ورعاية خاصة مما يؤثر على استجاباته للمواقف المختلفة 
يل القامة طولا مفرطا ضعيف العقل كل أو  الذكي ذكاء عالياأو  القصير قصرا مفرطاأو  فطو

يقة معينة قد تؤثر على توافقه )علي، منهم ي  (.143، ص2332عامله المجتمع بطر
 عدم إشباع الحاجات الجسمية والنفسية: -2

فيؤدي عدم إشباعها إلى اختلال توازن الكائن الحي مما يدفعه إلى محاولة استعادة توازنه 
، مما يدفعه إلى اللجوء ثانية فإذا تحقق له ذلك حقق توازنا أفضل، أما إذا فشل فيظل التوتر باقيا

 إلى حلول غير موفقة لا تخفض من حدة التوتر. 
 :تعلم سلوك مغاير للجماعة -3

الاجتماعية إلى تعليم الفرد معايير السلوك الخاصة بالجماعة، إلا أن هذه  تهدف عملية التنشئة
الاجتماعية،  التنشئةالعملية يقوم بها أفراد يختلفون فيما بينهم في تطبيق النظم الأولية لعملية 

يق التنشئة  وقد يؤدي هذا إلى انحراف الأفراد في فئتين، أولئك الذين دربوا إجتماعيا عن طر
الاجتماعية على السلوك المنحرف مثل الأحداث المنحرفين الذين ربوا في أسر تشجع على 

مت بهم مثل الإنحراف، وأولئك الذين تربوا على التوافق السوي غير أنهم انحرفوا لظروف أل
الحدث الذي ينحرف في مراهقته بالرغم من تنشئته في أسرة لا تشجع على الإنحراف 

 (.12، ص2331)الشاذلي، 
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  الصراع بين أدوار الذات: -4
الاجتماعية إلا أن  إن كل ذات تؤدي دورا معينا يتوقعه منها المجتمع وتتعلمه أثناء تنشئتها

دورا غير دوره الأساسي كمعاملة الولد على أنه بنت كما قد التنشئة أحيانا قد تعلم الفرد 
 (.141، ص2332يتعارض دوران للذات الواحدة كدور السيدة العاملة كأم وموظفة )علي، 

 :عدم القدرة على الإدراك والتمييز بين عناصر الموقف -2
وقف، وخاصة عند ضيق مجال حياة الفرد، مما يصعب عليه إدراك العناصر المختلفة للم

وبالتالي تكون الإستجابة غير مناسبة، وذلك كما في حالات الخطر فيعقد الفرد الموقف ولا 
 يستطيع أن يدرك عناصره إدراكا واضحا فتكون استجابته عشوائية وغير منظمة.

 :القلق -6
تهديد من شيء دون أن أو  هو خبرة انفعالية غير سارة يعاني منها الفرد عندما يشعر بخوف

غالبا ما تصاحب هذه الحالة بعض التغيرات الفسيولوجية و تحديده تحديدا واضحا يستطيع
 (.14، ص 2331)حسين، 

 ويختلف تأثير العوامل السابقة الذكر تبعا لعدة متغيرات هي:
 : وتتمثل في الفترة الزمنية التي يستمر فيها تأثير العامل.المدة-1
 : وتتمثل في مدى قوة العامل المؤثر.الشدة -2
 الحالة الجسمية والانفعالية أثناء تعرض الفرد للعوامل المؤدية لسوء التوافق.-3
 : يتمثل في التصور المعرفي للموقف هل هو مثير للإحباط أم لا.إدراك الفرد للعامل -4
 إجراءات الدراسة الميدانية: -4

صفه المنهج تقوم هذه الدراسة باستخدام المنهج الوصفي المقارن بو منهج الدراسة: -1-1
 تساؤلاتها. و الملائم لطبيعة الدراسة
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بما أن موضوع الدراسة الحالية هو علاقة بعض المتغيرات الديمغرافية حدود الدراسة:  -1-2
الاجتماعي لدى الطلبة الجامعيين، لذلك فإن الدراسة تتحدد بالموضوع  بمستوى التوافق النفسي

كما تتحدد بعينة البحث التي و  لمتغيرات الديمغرافية،علاقته ببعض او هو التوافقو الذي تبحث فيه
 كذلك تتحدد بالأدوات المستخدمة في الدراسةو  طالبا من جامعة باتنة، 418تتكون من 

هو السنة الجامعية و كما تتحدد بالزمان الذي طبقت فيهو  المتمثلة في اختبار التوافق لهيوم بل،و
الاستفادة منها يرتبط بحدودها و هذه الدراسة لذلك فإن إمكانية تعميم نتائجو 2314-2312

 المذكورة سابقا.
طالبا من  418اعتمدت الدراسة الأساسية على عينة عرضية قوامها عينة الدراسة:  -1-3

(، إلا أن الباحثان 233قد كان عدد النسخ الموزعة )و الجنسين بجامعة الحاج لخضر باتنة،
 فيما يلي إيجاز خصائص العينة:و حصائية.( نسخة صالحة للمعالجة الإ418استرجعا )

يع أفراد العينة تبعا لمتغيرات الدراسة1جدول رقم )  (: توز
يات المتغيرات ية العدد المستو  النسبة المئو

 %43.39 236 ذكور الجنس
 %26.93 212 إناث

 %32.84 121 سنة 23-18 السن
 %31.32 111 سنة 22 -21
 %33.12 144 سنة فما فوق 23

 %24.81 262 الكليات العلمية التخصص العلمي
 %42.18 216 الكليات الانسانية
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 الأدوات المستخدمة في الدراسة: -4- 1
استخدم الباحثان اختبار  اختبار التوافق للطلبة لــــ هيو.م. بل ترجمة محمد عثمان نجاتي:* 

يحتوي على أربعة مجالات و  الذي أعده للغة العربية محمد عثمان نجاتيو التوافق لهيو.م. بل،
الاجتماعي(. قام الباحثان باختيار المجالات التي و الانفعاليو التوافق المنزليو )التوافق الصحي

يتضمن تطبيق الاختبار و  التوافق الاجتماعي.و هي التوافق النفسيو تقع ضمن الدراسة الحالية
 ما يلي:
إلى أية تعليمات  الاختبارحتاج تطبيق : ولا يعلى نفسه الاختباريستطيع أي فرد تطبيق  -1

غير تلك التعليمات المدونة على كراسة الأسئلة، ل كي يضمن الفاحص أن المفحوصين قد قاموا 
بقراءة هذه التعليمات بدقة، فعليه أن يقوم بقراءتها بصوت عال، بينما يقرأها المفحوصون في 

 صمت.
أن يقوم الفاحص بتفسير المعنى : لا يجب على كل مفحوص أن يفسر الأسئلة لنفسه -2

المقصود من السؤال، إذ أن ذلك قد يؤدي إلى عدم صدق السؤال، غير أنه من المسموح به أن 
يقوم الفاحص بتفسير معاني الكلمات التي لا يستطيع المفحوص فهمها، على شرط ألا يؤدي 

 ذلك إلى التأثير على إجابة المفحوص.
سمح لكل مفحوص بالزمن الكافي للإجابة على أسئلة : يلا يوجد زمن محدد للإجابة -3

 الاختبار. 
: يؤدي الاختبار إلى نتائج دقيقة فقط إذا تعاون المفحوصون تعاونا أهمية التعاون التام -4

تاما، ولذلك يجب على الفاحص أن يبذل كل جهده للحصول على تعاون المفحوصين التام في 
يبين لهم أن قيمة النتائج بالنسبة لهم إنما تتوقف على  ويجب أن، الإجابة على أسئلة الاختبار

ية نتائج الاختبار.  صدق تعاونهم ودقتهم في الإجابة، ويجب أيضا أن يؤكد الفاحص سر
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: إذا سأل المفحوص عن الغرض من الاختبار، وعن الإجابة على أسئلة المفحوصين -2
يحاول قياس درجة التوافق  أوجه الإستفادة منه، فعلى الفاحص أن يجيب بأن الاختبار

 (.3، ص1963الشخصي والاجتماعي للفرد )بل، ترجمة نجاتي، 
ية: ية لاختبار التوافق في البيئة الجزائر  الخصائص السيكومتر

 صدق الاختبار: -
يقة الصدق التمييزي،  ية بطر قام الباحثان بحساب صدق الاختبار على العينة الجزائر

تم استخراج مجموعتين متناقضتين، المجموعة الأولى تضم مرتفعي ة بالمائ 21فبالاعتماد على نسبة 
وذلك من « ت»الدرجات والمجموعة الثانية تضم منخفضي الدرجات، ثم قمنا بتطبيق اختبار 

ية والسفلية. ويمكن تلخيص نتائج  أجل تبيان مدى قدرته على التمييز بين المجموعتين العلو
 الجدول التالي. الصدق التمييزي للدراسة الحالية في

الدنيا على اختبار و يوضحقيمة )ت( لدلالة الفروق بين المجموعة العليا: (2جدول رقم )
 التوافق

 مستوى الدلالة قيمة "ت" الانحراف المتوسط المجموعة البعد

 الاجتماعي التوافق
 68612 248818 العليا

44846 38331 
 48313 218333 الدنيا

 التوافق النفسي
 1.91 48.42 العليا

 3.31أقل من  11.38
 2.12 21.12 الدنيا

الفئة الدنيا على بعدي و يتضح من خلال الجدول وجود فروق بين متوسطات الفئة العليا
هي دالة و على التوالي، 11.38و 44.46النفسي، حيث بلغت قيم "ت" و الاجتماعي التوافق

 إحصائيا.
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يقتين. ثبات الاختبار: -  تم تقدير ثبات الاختبار بطر
النتائج يوضحها و قام الباحثان بحساب معامل ألفا كرونباخ لاختبار التوافق. ألفا كرونباخ: -

 الجدول التالي.
يقة ألفا كرونباخ3جدول رقم )  (: يوضح ثبات اختبار التوافق بطر

 البعد معامل ألفا كرونباخ
 الاجتماعي التوافق 3.91
 التوافق النفسي 3.82
 من خلال الجدول نلاحظ أن معامل ألفا دال، مما يؤكد ثبات الاختبار.

يقة التجزئة النصفية: - يق حساب معامل الارتباط بين درجة الأسئلة و طر ذلك عن طر
يمكن تلخيص و  درجة الأسئلة الزوجية، ثم تصحيح الطول بمعادلة سبيرمان براون.و الفردية

 التالي:النتائج في الجدول 
 

يقة التجزئة 4جدول رقم ) (: يوضح نتائج معاملات ثبات اختبار التوافق باستخدام طر
 النصفية

 البعد معامل الارتباط براون -معادلة سبيرمان
 التوافق الاجتماعي 3.31دال عند مستوى  3.89 3.94
 التوافق النفسي 3.31دال عند مستوى  3.11 3.83

بما أن و  ،3.11و 3.89تساوي  الارتباطيتضح من خلال الجدول السابق أن قيم معامل 
 براون. -، فقد تم تعديلها بمعادلة سبيرمانالاختبارلنصف  ارتباطالقيمة المحسوبة تمثل معامل 
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هي قيم مرتفعة تدل على ثبات و ،3.83و 3.94بعد التعديل  الارتباطبلغت قيم معامل و 
 .الاختبار

اعتمدنا على الأساليب الإحصائية  الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة: -1-2
 التالية:

 * المتوسط الحسابي، الانحراف المعياري.
 * اختبار )ت( للعينة الواحدة، اختبار )ت( للعينات المستقلة، تحليل التباين الأحادي.

 عرض النتائج: -8

 عرض نتائج الفرضية الأولى: -1
نتوقع أن يحصل الطلبة الجامعيون على درجات مرتفعة في تنص الفرضية الأولى على أنه: " 

للتحقق من صحة الفرضية تم حساب المتوسط الحسابي، و ".الاجتماعي التوافق النفسي
الاجتماعي، كما تم استخدام اختبار "ت" للعينة الواحدة  الانحراف المعياري للتوافق النفسي

قد جاءت النتائج كما هي موضحة في و الحسابي،و لفرق بين المتوسطين الفرضيلاختبار دلالة ا
 الجدول التالي:

المتوسط الحسابي لدرجات و (: الاختبار التائي للفرق بين المتوسط الفرضي2جدل رقم )
 الاجتماعي التوافق النفسي

المتوسط  المتغيرات
 الحسابي

المتوسط 
 الفرضي

الانحراف 
 المعياري

قيمة 
 "ت"

ستوى م
 الدلالة

 3.333 23.333 8.211 28 31.14 التوافق النفسي
 3.333 12.928 12.842 32 42.29 التوافق الاجتماعي
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 يتضح من خلال الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين المتوسط الفرضي
من  الاجتماعي. حيث بلغت قيمة "ت" بالنسبة لكلو المتوسط الحسابي في التوافق النفسيو

هي دالة عند مستوى و 12.928و 23.333الاجتماعي على التوالي:  التوافقو التوافق النفسي
 منه نستنتج أن أفراد العينة يتمتعون بمستوى جيد من التوافق النفسيو .3.32دلالة أقل من 

 الاجتماعي.
 عرض نتائج الفرضية الثانية: -2

دلالة إحصائية في متوسطات درجات توجد فروق ذات تنص الفرضية الثانية على أنه: " 
للتحقق من صحة هذه و .الاجتماعي" الإناث في متغير التوافق النفسيو أفراد العينة من الذكور

 النتائج موضحة في الجدول التالي:و الفرضية تم حساب اختبار "ت" للعينات المستقلة،
 ق النفسيالإناث في مستوى التوافو (: دلالة الفروق بين الذكور6جدول رقم )

 الاجتماعي
 العينة    

 

 المتغيرات

 إناث ذكور
قيمة 
الانحراف  المتوسط مستوى الدلالة "ت"

 المعياري
الانحراف  المتوسط

 المعياري
 3.32أقل من  6.33 8.14 35.06 8.36 39.88 التوافق النفسي

 3.32أقل من  4.14 12.35 40.51 12.99 45.34 التوافق الاجتماعي
الجدول السابق وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط درجات أفراد يتضح من 

الاجتماعي. حيث بلغت قيمة "ت"  الإناث في متغير التوافق النفسيو العينة من الذكور
هي دالة و ،4.14، 6.33الاجتماعي على التوالي:  التوافقو بالنسبة لكل من التوافق النفسي،

 .3.32عند مستوى دلالة أقل من 
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بالرجوع إلى المتوسطات الحسابية، نجد أن متوسطات درجات الذكور قد بلغت على و 
هي أكبر من متوسطات درجات الإناث التي بلغت على التوالي: و 42.34، 39.88التوالي: 
. مما يعطي الدليل على أن الفروق التي ظهرت بعد حساب اختبار "ت" 43.21، 32.36

 الاجتماعي وفقا لمتغير الجنس ترجع لصالح الذكور. و النفسيللعينات المستقلة لمتغير التوافق 
 عرض نتائج الفرضية الثالثة:  -3

 توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متغير التوافق النفسيتنص الفرضية الثالثة على أنه " 
للتحقق من صحة هذه الفرضية تم حساب اختبار تحليل و ".الاجتماعي تعزى لمتغير السن

 النتائج موضحة في الجدول التالي:و الأحادي،التباين 
 الاجتماعي تبعا لمتغير السن (: دلالة الفروق في التوافق النفسي1جدول رقم )

مجموع  مصدر التباين المتغيرات
 المربعات

درجات 
ية  الحر

مستوى  قيمة "ف"
 الدلالة

 غير دال 2.424 2 354.021 بين المجموعات التوافق النفسي
 475 34691.728 المجموعاتداخل 

 477 35045.749 المجموع الكلي
 التوافق

 الاجتماعي
 غير دال 1.996 2 655.924 بين المجموعات

 475 78057.149 داخل المجموعات
 477 78713.073 المجموع الكلي

نلاحظ من خلال الجدول السابق عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط 
الاجتماعي تبعا لمتغير السن. حيث بلغت قيمة  أفراد العينة في متغير التوافق النفسيدرجات 

 ،1.996، 2.424الاجتماعي على التوالي:  التوافقو "ف" بالنسبة لكل من التوافق النفسي،



 -ي االجتماعي لدى الطلبة الجامعيين عالقة بعض المتغيرات الديمغرافية بمستوى التوافق النفس
 ـــــــــــــــــــــــ د. برغوتي توفيق   أ. بوخنوفة نهىـــــــــــــــــــــــدراسة ميدانية بجامعة باتنة ـ

 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

. مما يشير إلى عدم وجود الفروق ذات الدلالة 3.32هي دالة عند مستوى دلالة أكبر من و
الاجتماعي و سطات درجات أفراد العينة في كل من متغير التوافق النفسيالإحصائية في متو
 وفقا لمتغير السن. 

 عرض نتائج الفرضية الرابعة: -4
 توجد فروق ذات دلالة إحصائية في متغير التوافق النفسيتنص الفرضية الرابعة على أنه " 

رضية تم حساب اختبار للتحقق من صحة هذه الفو الاجتماعي تعزى لمتغير التخصص العلمي".
 النتائج موضحة في الجدول التالي:و "ت" للعينات المستقلة،

 الاجتماعي تبعا لمتغير التخصص العلمي (: دلالة الفروق في التوافق النفسي9جدول رقم )
 العينة      

 

 المتغيرات

قيمة  الكليات الانسانية الكليات العلمية
 "ت"

مستوى 
الانحراف  المتوسط الدلالة

 المعياري
الانحراف  المتوسط

 المعياري
 غير دال -3.068 8.66 38.08 8.35 38.22 التوافق النفسي

 التوافق
 الاجتماعي

 غير دال -1.079 12.89 41.89 12.72 43.17

من خلال الجدول السابق نلاحظ عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في متوسط  
الاجتماعي تبعا لمتغير التخصص العلمي. حيث  درجات أفراد العينة في متغير التوافق النفسي

، -3.368الاجتماعي على التوالي:  التوافقو بلغت قيمة "ت" بالنسبة لكل من التوافق النفسي،
بالرجوع إلى المتوسطات الحسابية، و  .3.32عند مستوى دلالة أكبر من هي دالة و ،-1.319

هي و 43.11، 38.22نجد أن متوسطات درجات طلبة الكليات العلمية قد بلغت على التوالي: 
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. 41.89، 38.32مقاربة للمتوسطات الحسابية لطلبة الكليات الانسانية التي بلغت على التوالي: 
 الاجتماعي وفقا لمتغير التخصص العلمي. التوافق النفسي مما يدل على غياب الفروق في

 مناقشة النتائج: -9

تنص هذه الفرضية على: " نتوقع أن يحصل الطلبة مناقشة نتائج الفرضية الأولى: و تفسير -1
 الاجتماعي". الجامعيون على درجات مرتفعة في التوافق النفسي

)ت( للعينة الواحدة وجود فروق دالة  أظهرت نتائج التحليل الإحصائي باستخدام اختبار
المتوسط الحسابي، حيث بلغت قيم )ت( على التوالي: و إحصائيا بين المتوسط الفرضي

توضح لنا و (،3.32هي قيم دالة إحصائيا عند مستوى دلالة أقل من )و 12.928، 23.333
 الاجتماعي. سيهذه النتيجة أن طلبة جامعة باتنة يتمتعون بمستوى إيجابي من التوافق النف

الاجتماعي( و تفسر هذه النتيجة هذا الفرض بأن التوافق يتسم بالإيجابية في بعديه )النفسي
هي علاقة طيبة، حيث و بأنه لا توجد مشكلات لدى الطلاب في علاقتهم مع بعضهم البعض

ية و كل واحد منهم يكون محبوبا لديهمو  يقضون أوقات فراغهم مع بعضهم له صداقات قو
ياضيةأو  تنظيماتو كذلك فإن الطلاب عادة ما ينتمون لجمعياتو  معهم، يشتركون و  فرق ر

الملتقيات مما يعمق العلاقات بينهم نتيجة لهذا و أحيانا الندواتو في تنظيم الرحلات والحفلات
قد يساهم توفر بعض السمات الإيجابية لدى الطلبة في ارتفاع مستوى و الانصهار.و التمازج

القدرة على مواجهة الضغوط، عن و الاجتماعي، مما يساعدهم على التحمل يالتوافق النفس
يق ما يمتل كونه من قدرات، خاصة أن وصول الطلبة إلى المرحلة الجامعية يعتبر نقلة نوعية و طر

مواجهة المشكلات المهددة لتوافقهم. فالجامعة مؤسسة و في حياتهم، تساعدهم على تقييم
ية و انية متعلمة ذات تنوع اجتماعي، اقتصادي،أكاديمية تعيش فيها فئة شب ثقافي تتمتع بحيو

 التطلع إلى المستقبلو الثقافيةو التحصيل على المعارف الأكاديميةو نابضة في الطموح العلمي
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ية التي لم و الاجتماعي، مما يمنحهم قدرا من الثقة بالنفس، تكوين الهيكلو قدرا من الحر
رفع و ة السابقة، الأمر الذي قد يساهم في بناء شخصياتهميعتدوها خلال المراحل التعليمي

 الاجتماعي لديهم. مستوى التوافق النفسي
تنص هذه الفرضية على: " توجد فروق ذات دلالة مناقشة نتائج الفرضية الثانية: و تفسير -2

 الإناث في متغير التوافق النفسيو إحصائية في متوسطات درجات أفراد العينة من الذكور
 اجتماعي".ال

أظهرت نتائج التحليل الإحصائي باستخدام اختبار )ت( للعينات المستقلة وجود فروق  
الإناث في التوافق النفسي الاجتماعي حيث بلغت قيم و ذات دلالة إحصائية بين الذكور

توضح لنا و (،3.32هي دالة عند مستوى دلالة أقل من )و 4.14، 6.33)ت( على التوالي: 
 ن الذكور أكثر توافقا من الإناث.هذه النتيجة أ

و يمكن تفسير هذه النتيجة بالتعليم المختلط الذي قد يساهم في اتزان سلوك الطلبة الذكور، 
ية الخروج للطلبة في أوقات الفراغ أكثر من الطالبات اللواتي يمكثن في  فضلا عن أن حر

يفسر "مدحت عبد و  الذكور.في البيت أكثر من و يقضين وقتا أطول في الدراسةو  منازلهن
الحميد" أن التوافق النفسي لدى الذكور أكثر منه لدى الإناث لأن التركيبة النفسية للذكر تختلف 
 عن التركيبة النفسية للأنثى، أي أن السمات الشخصية للأنثى مثل الصلابة النفسية

ية،و الاستقلاليةو  لاجتماعيةا كذلك فالذكور أكثر احتكاكا بالأوساطو  امتلاك الحر
 الانخراط في الجماعات ذات الأهداف المختلفة مما يؤهلهم لأن يكونوا أكثر توافقا من الإناث.و
 أقل قدرة على تحمل الضغوطو الصدماتو الأنثى أكثر حساسية في مواجهة المشكلاتو
 ثىالتقاليد التي تقيد احتكاك الأنو العاداتو عواطفها تحتل الجانب الأهم في توجيه سلوكها.و
 الاجتماعية. تضيق دائرتهاو
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تنص هذه الفرضية على أنه: " توجد فروق ذات  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:و تفسير-3
دلالة إحصائية في متوسطات درجات أفراد العينة في متغير التوافق النفسي الاجتماعي تعزى 

 لمتغير السن".
التباين الأحادي )ف( عدم  أظهرت نتائج التحليل الإحصائي باستخدام اختبار تحليل

الاجتماعي تبعا لمتغير السن، حيث بلغت  وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التوافق النفسي
 (.3.32هي قيم دالة عند مستوى دلالة أكبر من )و 1.996، 2.424قيم )ف( على التوالي: 

ين جميع لذلك لم يكن له دور بو يفسر ذلك بالتقارب ال كبير بين الطلاب في العمر،و  
الطلبة كي يشكل فارقا بينهم. فالطلبة بشكل عام لديهم مهارات مرتفعة في التوافق النفسي 

تقبل و لديهم مهارات تقبل أنفسهمو وحدتها،و الاجتماعي، الذي يهدف إلى تماسك الشخصية
الراحة النفسية، كما يدل على و الآخرين لهم، بحيث يترتب على هذا كله شعورهم بالسعادة

السعادة، مما و هم على مواجهة الأزمات التي تطرأ عليهم، مع الشعور الإيجابي بال كفايةقدرت
 نجاح.فالطلبة يعيشون في بيئة جامعية تسودها نفس القيمو يسمح لهم بالتصرف بكفاءة

بالتالي سيكونون في مستوى واحد من التوافق و  الاجتماعية الخدماتو الظروف البيداغوجيةو
 الاجتماعي.النفسي 

تنص هذه الفرضية على أنه: "توجد فروق ذات  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة:و تفسير -4
الاجتماعي تعزى  دلالة إحصائية في متوسطات درجات أفراد العينة في متغير التوافق النفسي

 لمتغير التخصص العلمي".
مستقلة عدم وجود أظهرت نتائج التحليل الإحصائي باستخدام اختبار )ت( للعينات ال

الاجتماعي تبعا لمتغير التخصص العلمي، حيث بلغت  فروق دالة إحصائيا في التوافق النفسي
هي قيم دالة عند مستوى دلالة أكبر و -1.319، -3.368قيم )ت( على التوالي: 

 (.3.32من)
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بالنسبة و قد يرجع ذلك إلى تشابه الجو الجامعي )البيئة الجامعية بكل ما فيها( بصورة عامة 
للطلبة من الاختصاصات المختلفة بالرغم من اختلاف المناهج. كما أن التخصص الدراسي يدعم 

 لا يقلل منه لأن اختيار الطالب للتخصص يكون عادة بناء على ميولهو التوافق النفسي
ة اتجاهاته. كما أن المناهج الدراسية التي تقدم للطلاب بتخصصاتهم المختلفة قد لا تعطي الفرصو

تنميتها لأن المدة الزمنية التي يقضيها الطالب في هذه و لظهور الطاقات الكامنة لدى الطلاب
قد لا يتمكن من خلالها الطالب من تنمية أساليب توافق و التخصصات تعتبر محدودة نوعا ما

 بالصورة المطلوبة.
 لعلمي( أن " عدم وجود فروق بين القسمين ا2332قد أوضحت ميرفت أبو العينين )و 

التي لا تتيح فرص لظهور فروق واضحة بين و الأدبي قد يرجع إلى طبيعة المواد التي تدرسو
التذكر فقط دون و الأدبي، حيث أن أغلب المناهج تعتمد على التحصيلو التخصصين العلمي

 (.2338إتاحة فرص للتمييز )المفرجي، 

 خاتمة:

علاقته ببعض و طلبة جامعة باتنة الاجتماعي لدى لقد تم إبراز مستوى التوافق النفسي
 التخصص العلمي.و المتغيرات الديمغرافية الجنس، السن،

باستخدام المنهج الوصفي المقارن و  من خلال الدراسة الميدانية لعينة من الطلبة الجامعيين،و 
فحص أثر المتغيرات و تم تقسيم العينة الأساسية إلى عينات فرعية من أجل إجراء المقارنات

 الاجتماعي فكشفت الدراسة عن النتائج التالية: لفة الذكر على التوافق النفسيالسا
 الاجتماعي. يتمتع طلبة جامعة باتنة بمستوى جيد من التوافق النفسي -1
الإناث في و وجود فروق دالة إحصائيا في متوسطات درجات أفراد العينة من الذكور -2

 متغير التوافق لصالح الذكور.
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الاجتماعي تعزى لمتغيري  فروق دالة إحصائيا في مستوى التوافق النفسيعدم وجود  -3
 التخصص العلمي.و السن

 قائمة المراجع:

 المعرفة الجامعية. . عمان، الأردن: دارالتوافقو سيكولوجية الذات(. 1981أبو زيد، ابراهيم. ) -1
ية للكتاب. التوافق. و الصحة النفسية(. 2333أحمد، سهي ر كامل. ) -2 يطة: م ركز الاسكندر  الأزار
ياد. ) -3 م جلة شبكة العلوم النفسية (. الت واف ق الن فسي ل دى طالبات الجامعة. 2336بركات، ز
 .26-41، 13/11 ،العربية
. عمان، الأردن: دار ال صحة ال نفسية للطفلو التكيف(. 2338ب ط رس، حاف ظ بــط رس. ) -4

يع.و المسيرة للنشر  التوز
. ترجمة محمد عثمان نجاتي. مصر: مكتبة الأنجلو اختبار التوافق(. 1963بــل، هيــو.م. ) -2

ية.   مصر
ع لاقتها و (. "أساليب المعامل ة الوالدي ة كما يدركها الأبناء2338ال بليه ي، عبد ال رحم ن.)  -6

بي ة السعو دي ة: جامعة نايف للعلوم بالتواف ق ال نفسي".رسال ة ماجستير غي ر م نشورة، الممل كة العر
 الأمنية.

مجلة تأثيراتها على التوافق المهني. و (. ال خصائص ال ديمغرافية2313ب وع طيط سفيان، )ن وفمبر،  -1
 .142-121، 6 ،الدراسات الانسانية لجامعة سكيكدةو البحوث

اجتماعي ة الو (. "التديــن وعلاقت ه ببعض ال متغيرات ال نفسية2331ب وع ود، أس ماء. ) -8
 -)التــوافق الاجتماعي، تقديــر الذات(". مذكرة ماجستير غي ر منشورة. الجزائــر: جامع ة محمد خيضر

 بسكرة.
ية: الصحة ال نفسية وس يكول وجيــة الش خ ص ي ة(. 2333جبــل، فوزي مــحمد. ) -9 . الإسكندر

 الم كتبة الجامعية.
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. تطبيقاتو  ع لاج ال نفسي ال معرفي مفاهيمال(. 2331حسي ن، طــه عبد الــعظيم. ) -13
ية: دار الوفاء لدنيا الطباعة1)ط.  النشر.و (. الإسكندر

 (. بيروت: دار الــطليعة للطباعة3.)طأصول الطب النفسان ي(. 1983الدباغ، ف خري. ) -11
 النشر.و

النهضة العربية (. لبنان: دار 3. )طدراسة التوافقو علم النفس(. 1982دسوقي، كمال.)  -12
يع. و النشرو للطباعة  التوز
يـــدار، عــبد الفتاح محم د.) -13 ع ل م النفس ال مرض ي و فــي ال طب الــنفسي(. 1994دو

 ، بيروت: دار النهضة العربية.الإكلنيكي
 (. القاهرة: عالم ال كتب2. )ط.علم النفس العلاجي(. 1996سرى، إجلال محمد. ) -14
ي ة وعلاقت ه باـلتحصيل 2331ــراهيم. )الس يف، عمر إب -12 (. "التك يف ف ي البيئ ة العسكر

بي ة الس عــودي ة: جامعــة ناـيـــف للعلوم  ال دراس ي"، رسال ة ماجستير غي ر منش ورة، الم مل ك ة العــر
 الأمنية.
يــة: . الالتــواف ق ال نفس ي لل مس ني ن(. 2331الشاـذل ي، عبد ال حميد م حم د. ) -16 إس كندر

 الم كتبة الجامعية.
. الصح ة النفسي ة وسيكولوجي ة الشخصي ة(. 2331الشاـذل ي، عبد ال حميد م حم د. ) -11

ية: المعهد العالي للخدمة  الاجتماعية. الإسكندر
 . ب يروت: دار النهض ة العربية.علــم الصح ة النفسي ة(. 1983الش رقاوي، مصطف ى خلي ل. ) -18
ي نب م حم ود. ) ش قير، -19 (. م صر: م كتب ة 1. )ط.م قياس الت واف ق ال نفسي(. 2333ز

ية.  النهضة المصر
(. لبنان: دار 1. )ط.الاتجاهاتالفرويديةو الــت ح لي ل النفس ي(. 1996ع باـس، فيــصل. ) -23

 الفكر العربي.
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ية الأنا بكل من مفهوم الذات2333عس يري، عبير.) -21  التوافق النفس يو (. "علاقة تشكل هو
ية بمدينة الطائف". رسالة ماجستير غير و الاجتماعيو العام لدى عينة من طالبات المرحلة الثانو

 منشورة. الممل كة العربية السعودية: جامعة أم القرى.
(. الجزائ ر: ديوان 2. )ط.مدخل إل ى عل م النفس المعاصر(. 2333عشوي، مصطف ى. ) -22

 المطبوعات الجامعية.
ي ة(. 2332عل ي، صبرة م حم د. ) -23 . م صر: دار المعرفة التطبيقو الصح ة النفسي ة بين النظر

 الجامعية.
ية: دار المعرفة الاجتماعي ع لــم ال نف س(. 1994عــوض، عــباس مــحمــود. ) -24 . الإسكندر

 الجامعية.
 الاجتماعيــة الــمس ئول يــةو نــي(. "ال تــوافــق ال م ه 2313ف ح جاـن، ساـمــي خ ل ي ل. ) -22

بي ة الخاصة". رسالة ماجستير غير منشورة، فلسطين: و عــلاقتهماـ بمرونــــة الأناـ لــدى معلمــي التر
 الجامعة الاسلامية.

يــم. ) -26  (. "عــلاقــة الاختلاط فــي التعليــم بالتــوافــق ال نفس ي1988قــريش ي، عبد ال ك ر
ية". رسالة ماجستير، مصر: جامعة عين شمس.الاجتمو  اعي لطلاب المرحلة الثانو

تقدير مدى التوافق لدى الأطفال الصم في ظل (. 2338كباجة، نعيم. )و  ك راز، باـسم -21
 . ب حث مق دم للمؤتمر الدولي الخامس ل برنامج غزة للصحة النفسية.الحصار من وجه ة نظر ال معلمين

(. عمان: مكتبة دار 1. )ط.مشكلات الصح ة النفسية(. 2334د. )م حمد، جاـسم محم -28
يع.  الثقافة للنشر والتوز

مجلــة ع لــم التوافــق. و (. ح ول م فهــوم الصحــة النفسيــة1992ال مغ ربــي، س ع د. ) -29
ية العامة للكتاب. 2، النفس  ، القاهرة: الهيئة المصر

مجلــة ع لــم التوافــق. و ح ول م فهــوم الصحــة النفسيــة(. 1992ال مغ ربــي، س ع د. ) -33
ية العامة للكتاب2النفس،   .، القاهرة: الهيئة المصر
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الأمن النفسي لدى عينة من و (. الصلابة النفسية2338الــمفــرجي، ساـلـــم م حــد. ) -31
، 19العلومالانسانية، و صرطلاب جامع ة أم القرى ب مك ة الم كرمة. مجلة علم النفس المعاو طالبات

 من موقع: 33/32/2312مصر: جامعة المنية. تم استرجاعه يوم: 
www.tarbyatona.net/articles.php?action=show& id=132 

 . لبنان: دار الهادي.(1. )ط.اللا توافقو التوافق(. 2334نجاد، شكوى نوابي. ) -32
. الاجتماعي للمجالات الصحي ة والطبي ةو النفسية المدخل(. 1991يوسف، أميرة منصور. ) -33

ية: دار المعرفة الجامعية.  الإسكندر
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وعالقتها بالثقافة  نماط القيادية اإلداريةاأل

 التنظيمية

 
 سعال سومية أ.

 مركز البحث في العلوم اإلسالمية والحضارة، األغواط
 

 ملخص:ال

ية عنوانب المقال هذا تطرقنا في  همأ إلى" علاقتها بالثقافة التنظيميةو "أنماط القيادة الإدار
 نمط تسييري من بالتغير يتميز تنظيمي سياق في الموجودة التنظيمية الظاهرة تحكم التي المحكات

السوق العالمي بهدف تحقيق الفاعلية  اقتصاد على بالانفتاح تتميز التي المنافسة ظل في آخر، إلى
 .التنظيمية

Résumé: 
Nous avons traité dans notre étude intitulée: «Les types de commandements 

administratives et sa relation avec la culture organisationnelle» des plus importants 
paramètres régissant ce phénomène organisationnel dans un contexte organique se 
caractérisant par le changement d’un type de gestion à un autre et dans le cadre de la 
concurrence caractérisée par l’ouverture sur le marché international. 

 
الإبداع  –الثقافة التنظيمية  –اتخاذ القرار  -ةيالقيادة الإدار  الكلمات المفتاحية:

 الإداري.
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 مقدمة:

 الأسواق على والانفتاح التكنولوجي التطور بعد خاصة بديناميكية يتميز الحالي العالم أصبح
 هذا لمسايرة أكبر جهود بذل على مجبرة المؤسسات جعل الذي الأمر الحاجات، وتنوع العالمية
 لم التغيرات أن نلاحظه ما ول كن الميادين، مختلف في التحولات مواكبةو الجديد الوضع
 بين الأساسية الفجوة أن مقولة أكد ما وهذا الإداري، الميدان في تحولات بالضرورة يواكبها
ية فجوة هي النامية والدول المتقدمة الدول  القيادة تلك يقصد بها الأول، والتي المقام في إدار

ية  وهو بالمؤسسة مورد بأهم والدفع المتاحة للموارد الأمثل الاستخدام على القادرة الإدار
ية قيادة فتوفر أدائه، بمستوى الارتقاء على والعمل العامل  أمر أصبح بهده الخصائص إدار

 .لها الشاغل والشغل اليوم بالمؤسسات ضروري
يا دورا القيادة إذ تلعب   تنسيق عن المسئول هو فالقائد المنظمات حياة في وهاما حيو

ية روحهم ورفع أدائهم وتحسين وتحفيزهم مرؤوسية جهود  في المنظمة أهداف يحقق بما المعنو
 العمل خلال من وينمو يتطور وإنما لحظة في يولد لا والقائد .العاملين لدى التام الرضا من جو

 .نجاحه في تؤثر عناصر بعدة والوعي الدؤب والجهد الجاد
 إطار لها يلزم وإنما فراغ في تتم أن لا يمكن اجتماعي تفاعل على اعتبار أن القيادة هي عملية

 يتبلور ل كي جماعة يشكلون الذين الأفراد من عدد بين الاجتماعية والتفاعلات العلاقات من
 العملية هذه خلال من يتم الذي والتأثر التأثير خلالها من ويتحدد القيادي الدور خلالها من

 الاجتماعية.
ية بالقيادة الاهتمام إن  بالمؤسسات يحدث الذي الإخفاق أن من التأكد بعد ظهر الإدار

 بشكل يؤثر القيادي السلوك وأن عالية، كفاءة ذات لقيادة افتقارها إلى عائد الموارد توفر رغم
 فالتحدي بالمؤسسات، وعليه التميز والإبداع مصدر يعتبر والذي البشري، المورد أداء على مباشر

 الإبداعية. القدرات تنمية قدرة قاد قادتها على مدى هو للمنظمات الأكبر
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 الأفراد سلوك على التأثير في كبيرة أهمية ولها بالإنسان، خاصة ظاهرة الثقافة وتعد
 في وتسهم الأفراد فيه يعيش الذي المجتمع من بالتعلم الإنسان يكتسبها حيث والجماعات،

 داخل به القيام يمكنهم الذي الدور لهم وتعطي بينهم الاتصال تحقيق على بالقدرة تزويدهم
 إلا هي ما المنظمة ثقافة فإن ال كبير، والمجتمع البيئة من جزء المنظمات أن وبما المنظمات،

 المنظمة في العاملين جميع على تأثيرها ينعكس والتي المجتمع في السائدة للثقافة وانعكاس امتداد
 فيها العاملين لدى والاتجاهات السلوكية الأنماط على وكذلك القرارات اتخاذ عملية في وتؤثر

 واتجاهات وأخلاقيات قيم من تتضمنه ،بما التنظيمية بالثقافة المنظمات اهتمام جاء هنا ،ومن
 فعاليتها في وتؤثر بها يعملون التي المنظمات في الأفراد سلوك توجه ومعتقدات وأفكار وعادات
 وطرق واتجاهاته وقيمه الفرد عادات تشكيل في مهم دور من الثقافة تؤديه لما ،وذلك وكفاءتها

 على تؤثر للمنظمات وظائف عدة الثقافة وتؤدي .حوله من الأشياءو الأشخاص مع تعامله
 أنها ،حيث والالتزام والولاء والانتماء بالرضا والقادة العاملين شعور على إيجاباأو  سلبا مخرجاتها

 .للمنظمة الاجتماعي البناء وتماسك الأفراد أداء سلوك في تؤثر

 اإلدارية: القيادة مفهوم

ية القيادة حول الدراسات تعددت لقد  المؤسسات، نشاط سير في أهمية من لها لما الإدار
 القادرة وهي، الجماعة بين التناسقو التعاون وتفعيل فيه المرغوب بالشكل المطلوبة النتائج وتحقيق

 .البشري المورد في والتحفيز التأثير على
ية القيادة معنى عليه يتضحو  يفات خلال من الإدار  علماء لها وضعها التي المتعددة التعر

 :يلي فيما بعضها استعراض يمكن والتي الإدارة،
 تعريف القيادة لغويا: 

 كلمة القيادة  أن وجد القيادة، معنى لتحديد واللاتيني اليوناني الفكر إلى الرجوع تم إذا
Leadership اليوناني  الفعل منArbien اللاتيني  مع الفعل ويتفق يحكمأو  يقودأو  يبدأ معنى
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Agere قائد  كلمة أما يقود،أو  يحرك ومعناهLeader رشد يأو  يوجه الشخص الذي فتعني 
 هذا يقبلون آخرين يوجه وأشخاص شخصين بين علاقة هناك بمعنى أي الآخرين، يهديأو 

 1التوجيه
 أمامها من الدابة يقود قود، يقود، قاد، من فالقيادة منظور لابن العرب لسان وحسب 

يقال خلف، من والسوق أمام من فالقود خلفها، من ويسوقها  أعطاه بمعنى خيلا أقاده و
 إياها 

 2قائد جمع وهو قادة ومنها الخضوع، بمعنى الانصياع ومنها دها، يقو
 :تعريف القيادة اصطالحا 

 ية القيادة تعرف  " عملية:بأنها Koontz & O’donnellوأدونيل  كونتز حسب الإدار
 أداء في بجهودهم الفعالة المساهمة على وحثهم لإقناعهم مع مرؤوسيه بها المدير يقوم التي التأثير

 3التعاوني"  النشاط
 ية بأنها القيادة تعرف  الإشرافو جهودهم تنسيقو الجماعة بتوجيه شخص قيام: "الإدار
  4العمل". لإنجاز عليهم
 ية القيادة تعرف كما  يحققو  العاملين يجمع الذي البشري العنصر " بأنها ذلك:الإدار

 5بينهم". فيما التعاون
 يقال الجيش، قائدا عمل فالقيادة كاروس:" حسب أما  وتدبر رئسه بمعنى الجيش قاد و

 6أمره".
 يعرفها ية الروح من " نوع:بأنها Pfiffner & Presthusوبرسثوس  بفيفنر و  المعنو

 الأهداف لتحقيق مرؤوسيه جهود توحيد على تعمل والتي المدير، تتجسد في التي والمسؤولية
 7"مصالحهم الآنية تتجاوز والتي المطلوبة،
 ية ايصا أنها القيادة تعرف  لتحقيق العاملين من مجموعة على يشرف إيجابي نشاط الإدار

 .8مشتركة أهداف
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  يضيف بأنها ظاهرة هنتك من يرى انها:" مزيج من القوة والقدرة على الإقناع والإكراه و
صي ولأجل أن إبراز شخصيتك الخاصة بك بحيث تجعل أفرادك يعملون متى تريد منهم وشخ

تصبح قائد لابد أن تكون كونت شخصيتك والشخصية هذه ينبغي أن تمم بسجايا معينة أهمها 
  .الشجاعة وقوة الإرادة والإبداع والمعرفة "

 ية و تغرف أيضا:" القيادة  جماعة على شخص خلالها من يؤثر التي العملية هي الإدار
 9للطرفين". المشترك الهدف إلى للوصول
 ية القيادة يعرف من هناك ية الروح "على أنها نوع من:الإدار  على تعمل المسؤوليةو المعنو

  10الجهود". توحيد
 دوبلاس ماكريجور:" بأنها تأثير شخصي متبادل يظهر بوضوح في حالات معينة من  عرفها

  11خلال الاتصال بين القائد ومرؤوسيه غايته تحقيق الأهداف المنشودة ".
  يف لريتشارد لصفات  يرون:" أن القيادة هي عملية تأثير وفعالية وزملاءهوفي تعر

كذالك المواقف التي يمر بها الناس أو  وكذالك خصائص التابعين، وخصائص القائد الشخصية
 12 .جماعات نحو تحقيق أهداف المرغوبة"أو  الآخرين أفراد

 يعرفها  مرؤوسيه على المدير بها يستأثر التي القدرة" :بأنها تكلا وليلى درويش ال كريم عبد و
يقة وتوجيههم  التعاون وخلق هممهم وشحذ وولائهم واحترامهم طاعتهم كسب بها يتسنى بطر

  13بذاته تحقيق هدف سبيل في بينهم
 ميغاني  فيليب اماPhilippe Migani يقة" :يرى بأنها  طاقات السلطة وتوجيه لممارسة طر

 14ما". مشروع في المستخدمين الأفراد
 ية القيادة  أهداف لتحقيق وتوجيههم الأكفاء الأشخاص جلب على القدرة هي الإدار

 15المؤسسة
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 اإلدارية إجرائيا: القيادة تعريف 

 الأوامر وإصدار القرار وإصدار اتخاذ مجال في الإداري القائد يمارسه الذي النشاط بأنها 
يق وعن الرسمية السلطة باستخدام الآخرين على الإداري والإشراف  الاستمالةأو  التأثير طر

ية فالقيادة .معين هدف تحقيق بغرض  الرسمية السلطة استخدام بين المفهوم هذا في تجمع الإدار
ويمكن أن نستنتج من استمالتهم للتعاون لتحقيق الهدف و وبين التاثير على سلوك الآخرين

يف السابقة وغيرها أن القيادة بمفهومها العام هي القدرة على التأ ثير في سلوك الجماعة التعار
 .وتنسيق جهودهم وتوجيههم لبلوغ الغايات المنشودة

 :بها المرتبطة والمفاهيم القيادة

القيادة  أن أساس على المفهومين بين (K.Young)يونج  كميول يميز :والرئاسة القيادة .1
 قانونيإلزام  دون الجماعة تقبل وعلى الشخصية على تعتمد التي السيطرة من الشكل ذلك هي

 مما أمالهم وطموحاتهم عن معبرا وكونه أهدافها تحقيق في القائد بقيم التلقائي باعترافهم وذلك
 الأعضاء ويشعر الجماعة، من تنبع يريده فالقيادة الذي بالشكل قيادتهم على القدرة له يتيح

 التي قانونيةال قدرته من الشخص فيستمدها الرئاسة الجماعة، أما بأهداف وتؤمن إليها، بالحاجة
 يجب الذين للآخرين والتعليمات الأوامر إصدار حقّ  مثل والوظيفي القانوني مركزه إياها يخوله
يقبل الجماعة، خارج من سلطتها فالرئاسة تستمد .الامتثال عليهم  من خوفا سلطاتها الأعضاء و

من  الجماعة أجزاء بين ما على الإبقاء لمركزه صونا يهمهو  الجماعة، على فالرئيس مفروضا العقاب،
 .تباعد
 لا وقد قائدا الإداري الرئيس يكون فقد للجماعة، قائدا رسمي رئيس كل فليس وعليه -

 غير قادة إيجاد إلى والموظفون المرؤوسين اضطر قادة يكونوا أن في الرؤساء فشل فإذا يكون،
 مصيرها فيكون المنظمة أهداف مع متعارضا يكون ما وغالبا – رسميين غير قادة – رؤسائهم

 .الفشل
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 تغيير بهدف التأثير ممارسة على القدرة بأنها القيادة عن تختلف فالقوة :والقوة القيادة .2
 .الجماعة أفراد وسلوك مواقف

 شانها من التي السلوكية الأعمال من مجموعة عن عبارة هو فالتأثير :والتأثير القيادة .3
 عامل على تقوم القيادة أن القول ويمكن والجماعة، الفرد وسلوك المواقف في تغيير تحدث أن

 .أتباعه في القائد تأثير أي التأثير،
 فالمدير للإدارة، مرادف لفظ هي القيادة بان الاعتقاد يجب لا :واإلدارة القيادة .4
 القيادة بين الاختلاف ناجحا حيث أن مديرا ليس الناجح القائد ول كن ناجح قائد هو الناجح

 بالجزء، والكل بالخاص العام علاقة ليست بينهما فالعلاقة العمومية درجة في ليس والإدارة
 السياسات إلى اكبر بدرجة يشير الإدارة فمصطلح منهما، كل به يعني ما طبيعة في يعني ول كنه

القادة  بين الشخصية بالعلاقات تعنى القيادة أن حين في .التنظيمي والبناء والإجراءات
 القيادة أن حين المؤسسة، في في والتنظيمية الفنية بالجوانب تتصل الإدارةأن  أي والمرؤوسين،

  .الإنسانية بالجوانب تختص
 تهتم الإدارة أن يرى ،حيث والإدارة القيادة بين John-Kotterكوتر  جون ميز كما -

ية المواد وتخصيص التنفيذ خطوات وتحديد الموازنات، ووضع بالتخطيط  التنفيذ، لهذا الضرور
ية بتنمية القيادة تهتم بينما ية ووضع المستقبلية الرؤ  الاستراتيجيات ووضع المستقبلية الرؤ

ية، تلك نجاز لا المطلوبة ية الموارد وتنظيم بتوظيف الإدارة تقوم كما الرؤ  وضع خلال من البشر
يض المسؤوليات، وتحديد التنظيمي، الهيكل  فصيليت بشكل التنفيذ لمتابعة نظام وبناء السلطة تفو
 توصيل أي الفرق، برصف القيادة تقوم بينما الأخطاء، تصحيح أجل من الانحرافات وتحديد
ية فهم بإمكانه وائتلاف اتحاد سيشكلون اللذين الجديد الاتجاه  .تحقيقها على والعمل الرؤ
ية تغييرات وتحقيق جهة من المعوقات كل على -  أخرى، جهة من ومفيدة جوهر

 وحل الرقابة خلال من المخططات تحقيق على الإدارة تعمل وأخيرا جون يؤكد وهكذا



 أ.سعال سومية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نماط القيادية اإلدارية وعالقتها بالثقافة التنييميةاأل
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

 مكملة القيادة إن كوتر للتغلب حفيزهم وت الأفراد بتوجيه القيادة تقوم بينما المشاكل،
 لها. بديلا وليست للإدارة

في  الكاريزميةأو  الزعامية الخصال مجموعة بأنها الزعامة تعرف :والزعامة القيادة .2
 عن رضا بواسطتهم أهداف وتحقيق تابعيه، على البالغ التأثير من تمّكنه والتي القائد، شخصية
يف هذا خلال من لنا يتجلى .الخاصة أهدافهم بأنها اقتناع وعن جانبهم، من خاطر وطيب  التعر

يقصد القيادة أشكال إحدى هي الزعامة إن  وجعلهم العاملين على "الزعيم" الفرد بها تأثير و
 ه. ئراآو يتبعون أفكاره

بينما  الأهداف نحو سلبي المدير توجه أن وزالزنك أبراهام يرى :والمدير القائد .6
 ومحافظ وسط حل صاحب المدير إن كما الأهداف، نحو شخصي ونشيط للقائد الفكري التوجه

 مراقب بصفة المدير يعمل وكذلك مبتكرا، القائد فيه يكون الذي الوقت في المخاطرة ويتجنب
ية القائد يفكر بينما  والتنظيمات بالنظم ويشتغل المدير يشغل كما وتحفيزهم، الآخرين بتقو

 القائمة. والتنظيمات النظم ويحسن يغير القائد أن إلا الحالية،
 المشكلة وتزداد وتنظيمية، إشرافية أكثر بأعمال المشرف يقوم :واإلشراف القيادة .1
 الإشراف طبيعة لتحديد التنظيمات دارسي من كثير فيه يقع الذي الخلط بسبب تعقيدا

 الأعضاء، من أولا والقبول الموافقة خلال من شرعيته يستمد القائد فإن وعموما .والقيادة
يقدم  16قائدا كفئا وليس ناجح مشرف فإنه يستطع لم فإن من المشرف، أكثر بفعالية أعمالا و
 ية عددا من العناصر  :عنـاصر القيادة اإلدارية الهامة يتطلب وجود القيادة الإدار

  :اللازمة للقيادة وهي
 تتميز عن الجماعة العادية بتبيان مسؤوليات أعضائها  :توفر جماعة منظمة من األفراد

وظه ور شخص بين أفرادها يختلف عن بقية الأفراد في قدرته على التوجيه والتأثير في 
 .والتعاون معهم من أجل تحقيق أهدافهم المشتركة، أعضائهاـ
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 يقوم بها القائد نحو أفراد الجماعة بهدف توجيه نشاطهم  :يجابيعملية التأثير اإل
وتتعدد وسائل التأثير التي يستخدمها القاـئد مع الجماعة مثل المكافأة ، وجهودهم في اتجاه معي ن

ية ثقته م بأنفسهم وتوسيع مدركاتهم  على الجهد المبذول وتنمية قدرات أفراد الجماعة وتقو
ية وتتحدد درجة نجاح القائدومعارفهــم وتدربيهم عل أو  ى كيفية مواجهة احتياجاتهم الضرور

فشله في قيادة الجماعة بمدى قوة وفعالية وسيلة التأثير التي يستخدمهاـ لتوجيه الجماعة وتغيي ر 
 .سلوكياتهم
 فهناك أهداف خاصة بالقاـئد ، وهذه الأهداف متعددة :تحقيق األهداف المرغوبة

ومن النادر أن تكون هذه الأهداف واحدة ، نظيم وثالثة خاصة بالجماعةوأخرى خاصة بأفراد الت
، وتبرز صعوبة توفر هذا العنصر في القيادة عندما تتعارض أهداف القائد مع أهداف الجماعة

يعيد ترتيبها من جديد  وهنا يقوم القائد بتحليل الخلافات ومظاهر التعارض في كل جانب و
يتم تحقيق الأهداف من خلال تسخير جهود القائد  بشكل يجد فيه كل طرف ما يرضيه و

  .لإشباع حاجات أفراد الجماع ة وتحقيق أهدافهاـ
 حيث أن وجود الجماعة لا يكفي لنجاح القيادة في تحقيق أهداف  :عملية التنسيق

التنظيم لأن نجاح العمل المشترك يتطلب تناسق وانسجام بين أعضاء الجماعة حتى يوجهون جميع 
وفي حقيقة الأمر  جهودهم نحو تحقيق الهدف المشترك بشكل يساعد ولا يعيق العملية ذاتهاـ

يع توجيه المجموعة والتأثير على أفرادها ما لم يوجد لديهم نوع يمكن أن ندرك بأن القائد لن يستط
  .من التناسق والانسجام الفعلي

ية بمفهومها الواقعي لابد من مراعاة الاعتبارات التالية  :ولتحديد القيادة الإدار
توفر موقف معين قبل ظهور العلاقة القيادية على أن تؤدي الع وامل المتداخلة في الموقف 

 .يز مكانة القاـئدإلى تعز 
 قدرة القائد على الإسهام في تقدم الجماعة في الاتجاه المرغــوب. 
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 التفاعل الاجتماعي للقائد مع أتباعه. 
  17هدف مشترك بين القائد والجماعــة.وجود 

أن القيادة ظاهرة نفسية واجتماعية تستند إلى العلاق ة المتبادلة بين  للباحث وبذلك يتضح
وأن بروز القائد واستمراره في قيادة الجماعة مرهون بوجود ، القائد وأعضاء الجماعة التي يقودها

وأن هذا الهدف هو محور الإلتقاء بين القائد والجماعة ، هدف محدد تسعى الجماعة إلى تحقيقه
 .ومجال نشاطهاـ

 اإلدارية القيادة أهمية
 لإلدارة: التنظيمي الجانب في القيادة أهمية .1

 المستقبلية التصوراتو الخطط تحقيقو العاملين إلى للوصول حلقة. 
 ية فالقيادة المؤسسة، مصلحةو الأفراد مصلحة بين التكامل تحقيق  على تقوم الإدار

 إنجاز من المنافع بعض لهم تحققت ما إذا الأشياء إنجاز القدرة على لديهم الأفراد أن مفهوم
 لتحقيقها. اللازمة الوسيلة ثم لدى الأفراد الحاجات عن البحث من لابد لذا، الأخيرة هذه
 نقاط اكتشاف مهارة القائد اكتسابو الخلافات حسمو المحيطة المتغيرات مواكبة 
 .الضعف نقاط تفاديو القوة نقاط لتدعيم توجيههمو مرؤوسيه في الضعفو القوة
 18المتبادل. التفاهم على تقوم المرؤوسين مع إنسانية علاقات إقامة 
 لإلدارة: اإلنساني الجانب في القيادة أهمية .2

 في ال كثيرة الإداري القائد مسؤوليات خلال من الإنساني الجانب في القيادة دور يتضح  
 على تقوم مرؤوسيه وبين بينه إنسانية علاقات إقامة :في والمتمثلة الإنسانية العلاقات مجال

 آراء من يبدونه بما والاعتداد شؤونهم يمس ما مناقشة في إشراكهم المتبادل، التفاهم
 إشعار Management participatifبالمشاركة  يسمى الإدارة ما وهو قيمة ذات واقتراحات

 على وحفزهم مجموعته نشاط في مجهود من يبذله لما المناسبين والاعتراف بالتقدير عضو كل
 حقيقة على الوقوف منه يتطلب مما العمل؛ في طاقاتهم أقصى لتقديم ورضا بحماس العمل
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 مستوى جانب إلى .وميولهم قدراتهم النفسية، اتجاهاتهم شخصياتهم، حاجاتهم، دوافعهم،
 وتفكيرهم. تخيلهم إدراكهم،

 يشمل ول كن بمرؤوسيه، علاقاته في كقائد دوره على يقتصر لا للقائد الإنساني الدور أن كما
 يفرض حيث التبعية بدور يسمى ما وهو بتوجيهاتها، يلتزم عليا لسلطات يخضع كمرؤوس دوره

 إليه يأتي ما بين التوازن على خلاله من يحافظ سلوكا مرؤوسيه مع يسلك أن الدور هذا عليه
 دوره وهناك   مرؤوسيه إلى توجيهات من يصدره وما الأعلى السلطات من توجيهات من

 وأن المستوى، نفس في أقرانه مع طيبة علاقات يبني أن عليه يفرض الآخرين، للقادة كزميل
 في كمشارك وعلاقاته دوره وكذا معهم؛ والتعاون الدعم خلق في العلاقات هذه يستخدم

 مع وتعامله والنقابات، والجمعيات النوادي في كاشتراكه التنظيم، خارج المتعددة النشاطات
 التكامل تحقيق على القدرة القائد من يتطلب مما أخرى، لتنظيمات حكوميين ممثلينأو  جماعات
 التنظيم. في الإنساني دوره أهمية ومن الموقف صعوبة من يزيد ما وهو جميعا بينها والتوفيق

 لإلدارة: االجتماعي الجانب في القيادة أهمية .3

يق لأعضاء الاجتماعي النشاط امتداد للتنظيم، الهامة الاجتماعية المظاهر من   العامل الفر
 توفر جمعياتأو  نقاباتأو  اتحادات شكل في العمل نطاق خارج -ومرؤوسون فيه قادة
ياضية، الخدمات يبرز لأعضائها، والترفيهية الثقافية الصحية، الر ية القيادة دور و  من هنا الإدار

 بين التماسك التعاون تعزيز يكفل بما واستغلالها النشاطات هذه توجيه على قدرتها خلال
 من فإنها للإدارة، الاجتماعي الجانب في ومؤثر هام دور للقيادة كان وإذا التنظيم؛ في العاملين

 فيه، العاملين الأعضاء من نابعة تكون التنظيم داخل من اجتماعية بعوامل تتأثر أخرى ناحية
 اجتماعية بعوامل أيضا تتأثر كما وتطلعاتهم، اتجاهاتهم قيمهم، تقاليدهم، عاداتهم، في وتتمثل

 على تفرض ككل، والتي المجتمع في السائدة الاجتماعية القيم في تتمثل التنظيم، خارج من
، التنظيم أهداف يعرقل مما مرؤوسيه تعاون يفقده لها تنكره لأن اعتباره في يأخذها أن القائد
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هو  ما مجتمع في للتطبيق الأصلح الإداري الأسلوب إن" :قوله في هاشم محمود زكي أكد مثلما
 .19الفعلي وواقعه المجتمع هذا ظروف يوائم الذي الأسلوب

 :الناجح القائد مواصفات

يقة أهدافه يحقق الذي هو الناجح القائد إن  عنه يرضا تنظيمي مناخ في اقتصادية بطر
 :كما يأتي الناجح القائد صفات إيجاز ويمكن، المرؤوسون

 .الخير عقل إلى وتدعو العليا المثل إلى تهدي لأنها :الصحيحة العقيدة -
 معه يشرك بل وحده الهامة القرارات باتخاذ الإداري القائد ينفرد لا حيث :الشورى -

 .مرؤوسيه
 على يعتمد ولا، منه ويتأكد الأمر يتبين حتى شيئا   يصدق فلا :الحقائق إلى االستناد -
يل الظن  .والتأو
 يتخذ ان للقائد ينبغي فلا، المرؤوسين بمصالح الأمر تعلق إذا وبخاصة :الشديد الحرص -
 .حياله المتوقفة الأفعال وردود كافة جوانبه دراسة بعد إلا خطيرا   قرارا  
يع لماحا   القائد يكون ان يجب إذ :النظر وبعد الفطنة -  تصرفاته. في وحكيما   الفهم سر
 .العادية الظروف في والمرونة اللزوم عند الحزم :الشجاعة -
 مجال في من نفسه واثقا   القائد يكون أن ذلك ومعنى ة:المسؤولي تحميل على القدرة -

 .عليه يشرف الذي النشاط
يق أول تعد فهي :لإلدارة العلمية األصول معرفة -  الالمام ان حيث النجاح نحو الطر
 .منها يتعلم خاصة تجارب في يضيع الذي الجهد من ال كثير عليه يوفر الإدارة بأصول القائد
 .وتراقب وتنظم تخطط أن تستطيع التي العقلية بها وتعني :المنظمة العقلية -
 لا وأنهم بشر إتباعه بأن القائد يحس أن وهي :المعاملة في االنساني الشعور -

 .الطرفين بين متبادلا بالثقة الشعور يكون وبهذا .منهم موقعه في إلا بشيء عنه يختلفون
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 اهتمامهم وتجذب، الآخرين سلوك على تؤثر أن تستطيع التي وهي :النافذة الشخصية -
يقويها الشخصية يدعم ومما، نحوه  والتوازن العقلي والتكامل بالاستقامة صاحبها يتصف أن و

 20.النفسي
 بالمستوى الانجاز لضمان لوحدها تكفي لا وخبراته ومؤهلاته الفرد قدرات أن يعني وهذا 

 يتحقق ل كي الكافي الحافز وهو توفيره المؤسسة على يجب آخر عامل إلى يحتاج وإنما المطلوب
 .المؤسسة تتوقعه الذي بالمستوى الانجاز

 :وتأثيرها القيادة قوة مصادر

 سلطةأو  بقوة يتمتع أن يجب الآخرين على التأثير بعملية القيام من الشخص يتمكن حتى
 :الآتي النحو على للقيادة القوة مصادر تصنيف ويمكن الآخرين عن تميزه معينة
 :السلطة هذه مظاهر من :الرسمية السلطة -
 المطلوب الوجه على بعمله قيامه أن من الفرد توقعات ومصدرها :المكافأة قوة -

 عليه سيعود
يةأو  مادية بمكافأة  .رئيسه قبل من معنو

 تأدية في قصوره أن من الفرد بتوقعات متصلة وهي الخوف ومصدرها اإلكراه: قوة -
 واجباته

 .رئيسه قبل من المعنويأو  المادي العقاب من نوع عليه سيترتب
 الإداري التنظيم في الفرد يحتله الذي الرسمي المركز ومصدرها :القانونية السلطة -
 القوة وهذه

  .أسفل إلى أعلى من تنساب
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 الفنية ومن مظاهرها القوة بالمنصب وليس نفسه بالشخص مرتبطة فهي :التأثير قوة -
 من غيره عن ويتميز بها الفرد يمتل كها التي والمعرفة والمهارة الخبرة ومصدرهما التخصصو

 .والمهندس كالطبيب الإفراد
 بحيث الشخصية صفاته ببعض تابعيه إعجاب نتيجة الفرد عليها ويحصل :اإلعجاب قوة -

 تربطهم
 .21 القائد شخصية في الجاذبيةأو  السحر من نوع توافر نتيجة إليه وتشدهم

 
 نظريات القيادة:

يات تعددت ية ال كتب جميع في ذكرها وجاء القيادة نظر  موضوع في تحدثت التي الإدار
 القيادة

يات جميع يضم الذي التالي بالشكل تصنيفها يمكن ول كن  ال كتب جميع في نفسها فهي النظر
 ٕوان

 .الأحيان بعض في المسميات اختلفت
 التقليدية المدرسة: 

ية تعتبر ية وكذا العظيم الرجل نظر يات أقدم من السمات نظر  عن والمعبرة المفسرة النظر
ية تسمى لذا وأولها، القيادة  القيادة لتفسير وأفكار معينة افتراضات تقدم حيث التقليدية بالنظر

   .النظريتين كلا عليه تنص ما أهم على نتعرض سوف الأول المطلب خلال منو
 نظرية الرجل العظيم: -

ية الرجل العظيم    الفكر الإداري في مجال القيادة في  Great man theoryسادت نظر
ية إلى افتراض أن الأحداث العظيمة يقوم ، أواخر القرن الثامن عشر ميلادي استندت النظر

بها رجال عظماء وأن القادة يولدون قادة لديهم مجموعة من الميزات والخصائص المرغوبة من 
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لأفراد الذين يتمتعون بصفات قيادية قل ة ول كنهم قادرون على أن يكونوا وأن ا، قبل أتباعهم
    22.قادة ناجحون في جميع المواقف

ية هذه ية التغيرات بأن القائل الافتراض على تقوم النظر  على التي طرأت العميقة الجوهر
يق عن تحققت إنما الإنسانية، المجتمعات حياة ، عادية غير وقدرات بمواهب ولدوا أفراد طر
يةو مر التاريخ على كثيرين أناس في تتكرر لا والقدرات المواهب هذه وأن  على هده النظر

  صدقها. من تقلل التي الحالات لبعض أنها تعرضت إلا وجاهتها من الرغم
 دفع في نجحوا الذّين القادة الرجال هؤلاء أمثال نجد الحالات بعض في حيث أنه -

 الجماعات  نفس مع تقدم أي على تحقيق الظروف بعض في عجزوا الأمام إلى جماعتهم
 الجماعات نفس قيادة على هؤلاء عجز الأخرى الحالات بعض في -
 .الأصلية جماعتهم غير أخرى جماعات قيادة على القادة هؤلاء عجز الحالات بعض في -

 معظم قبلت فقد العظماء، للرجال الوراثية الخلفية عن تحدثت وأراء توجهات عدة هناك
 فرض ما هذا القائد هو فالأقوى شجاعتهم،و  براعتهم أساس المجتمعات القديمة قادتها على

ية تسميتها ية هذه أصحاب متابعة أفكار وقدتم العظيم، الرجل بنظر  على وتوجها القائمة النظر
 قائدا. يولد القائد أن تؤكد مسلمات

 هناك وإنما آخرين دون أفراديتمتع بها  مطلقة صفة القيادة ليست أن نستخلص وبالتالي
 23تهاذا الجماعة ونوعية بالجماعة المحيطة الظروف منها الأمر، في تتدخل أخر عوامل
 السمات: نظريات -

ية تربط   ية وثيقا   ارتباطا   السمات نظر  القادة أن فرضية على تقوم والتي العظيم الرجل بنظر
 السماتأو  الموروثة الخصائص من عدد يحلمون وهم ولدوا فالقادة، يصنعون ولا يولدون

ية هذه أنصار توصل وقد، ناجحين قادة تجعلهم التي الشخصية  إلىتهم دراسا خلال من النظر



 أ.سعال سومية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نماط القيادية اإلدارية وعالقتها بالثقافة التنييميةاأل
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

ية السمات من مجموعة ، المسؤولية تحمل، بالنفس الثقة، الأمانة، الذكاء :منها للقيادة الضرور
  .وغيرها القرار اتخاذ على ،القدرة الطموح

ية في تفسيرها للقيادة على مفهوم أساسي هو " أن الفعالية في القيادة تتوقف  تقوم هذه النظر
كما أن توافر هذه الخصائص في   على سمات وخصائص معينة تتسم بها شخصية القائد عن غيره

ية حول ، شخص ما يجعل منه قائدا فعّالا وفي ضوء هذا المفهوم تركزت جهود أنصار هذه النظر
 .مشتركة التي تميز القادة الناجحينال كشف عن مجموعة السمات ال

ية السمات  إلى افتراض وجود صفات وسمات معينة تتميز بها  Traits Theoryتستند نظر
  وأن هذه السمات يمكن اكتسابها وليست وراثية، شخصية الأفراد القادرين على القيادة

ية من مسلمة مفادها أن سمات الشخصية تؤثر في السلوك وأن القادة  وتنطلق هذه النظر
يتصرفون بشكل مختلف عن غيرهم من الأفراد بسبب ما لديهم من صفات شخصية تميزهم عن 

 .غيرهــم
ويرى البعض الآخر أن أهم تلك السمات تتمثل في الصحة والإهتمام بالآخرين والولاء 

    .بالنفس، والتعرف على أفكار الآخرين وميوله مللجماعة والثقة 
" إلى أن معظم الدراسات التي تناولت السمات القيادية خلال  Bassوقد توصل باـس " 

  :النصف الأول من القرن العشرين اتفقت على الصفات القيادية التالية
 ) مثل الذكاء، الاستعداد، التحدث ( :القدرة .1
ياضية، المهارات () مثل التقييم، ا :الانجاز .2  لمعرفة، القدرات الر
 ) مثل الاعتماد على النفس، المبادأة، المثابرة ( :المسؤولية .3
 ) مثل النشاط، حسن العلاقات، التعاون (  :المشاركة .4
  ( الشهرة والاقتصادية، الاجتماعية الحالة مثل)  :الاجتماعي المركز .2
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القرن العشرين في ال كشف على السمات كما انصب تركيز الباحثين في النصف الثاني من 
والوقوف على الفروق بين سمات القادة الفعالين وغير الفعالين ، الفارقة بين القادة وغير القادة

  .حتى يمكن التنبؤ بفعالية القادة في المستقبل
ية سمات الباحثين بعض حدد متأخرة مراحل وفي السلوك  بجوانب ترتبط إذ للقيادة ضرور
إثارة  يستطيع بحيث والتواصل، الاتصال مهارات وامتلاك الآخرين مع العمل على القدرة
يعطي الآخرين حماس  والأخلاقي.  الملتزم للسلوك مرجعا باعتباره للآخرين الحسنة القدوة و
يادة في وتساهم النجاح على سمات تساعد الجوانب تعتبر هذه جميع إن كما انه ، القائد تأثير ز

فقد يكون شخص معين قاـدا ناجحا ، توافر سمات مشتركة بين القادة لا توجد مؤشرات على
وشخص آخر بسبب قدرته على الملاحظة وشخص ثالث بسبب قوته التي ، بسبب حسن أخلاقه

وشخص رابع بسبب عمله وذكائ ه مما يجعل أتباعه يثقون في ، تشعر العاملين بالأمن تحت حمايتها
وكذلك صعوبة توافر ال كم الهاـئل من السمات  .قراراتهحسن تقديره للأمور وسلامة أحكامه و

وأن كثيرا من القادة الناجحين لا تتوافر فيهم كل ، القيادية بشكل متكامل لدى شخص واحد
، والبعض الآخر يتوفر لديهم قدر كبير من السماـت ول كنهم غير ناجحين، السمات القيادية

  .سياسي (، أمني، عسكري، لقيادة ذات ه )إداريوأن السمات القيادية تتغير باختــلاف مجال ا
ل كنها محددة بالمجال والفترة ، فهذه السمات ليست من العمومية في كل زمان ومكان -

، القيادية فنجاح قائد ما في وظيفة قيادية معينة لا يعني بالضرورة نجاحه في وظيفة أخرى
مهارات و رى تتطلب قدراتونجاحه في فترة زمنية معينة ليس مؤشرا لنجاحه في فترة أخ

 .مغايرة
وهناك دراسات حديثة أوضحت صفات أخرى يجب توفرها في القائد أن يلم بعدد من  -

المهارات الم كتسبة التي ترتبط وتؤثر في عمله وإدارته ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة مهارات أساسية 
المهارة الذهنية( ونظرا لصعوبة توفر مثل هذه السمات في ، هي:)المهارة الفنية، المهارة الإنسانية
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ية  شخص واحد وصعوبة قياس بعض السمات الشخصية فقد أدى ذلك إلى ظهور نظر
  .الموقف

وعدم اتفاقهم على ، هذا بالإضافة إلى اتفاق الباحثين حول عدد من السمات القيادية
يف تلك السمات إجرائيا ، يقة لسماـت الشخصية القياديةوعدم وجود أساليب قياس دق، تعر

حيث كشفت الدراسات التي تناولت بعض سمات الشخصية كالذكاء والعدالة والمهارة 
 24.القيادة باختلاف أساليب القياـسالإنسانية عن اختلاف علاقة تلك السمات بالنجاح في 

ية السمات عدم واقعيتها و في الأخير يمكننا القول أن  - وإغفالهاـ ما يؤخذ على نظر
ية تتوقف على العديد من العوامل وما بينها ، الطبيعة الموقفية للقيادة وأن فعالية القيادة الإدار

 .من ارتباطات وتفاـعلات
  Behavioral Theory :السلوكيـة النظريات -

ية فشل بسبب يل في الباحثون قام السمات نظر يف محاولة من اهتمامهم تحو  سمات تعر
 حيث من القادة سلوكيات دراسة محاولة إلى القادة
 .الواقع في القادة يفعله ما -
 .يفعلونه كيف -

 أشمل من وهو، القادة سلوك وصف استبانة لبناء برنامج بوضع أوهايو جامعة قامت وقد
 بالاستقصاء الآن ما تسمى وهي للقادة محتمل سلوك 1133 ب قائمة بناء تم حيث البرامج

 القيادي للنمط أبعاد 3 إلى وجود الاستقصاء هذا نتائج أشارت وقد، القيادي للسلوك الوظيفي
ية هذه التفاعل ومن، الموضوعة الأهداف تحقيق، الجماعة على الحفاظ:وهي  عدة انبثقت النظر

يات  :25 وهي نظر
ية ية التي الشبكة نظر  الاهتمام - بالعمل هما الاهتمامو الا محورين على بنيت الإدار
  بالعاملين.
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( Magregor Douglasل  دوجلاس ماكريجور ) (Y)و (X)يعتبر كثيرون أن نظريتي 
لقد تضمن كتابه القيم والمشهور "الجانب ، هما البداية الحقيقية للمدرسة السلوكية في الإدارة

فلسفتين نظريتين حول طبيعة الإنسان، ذلك  1963الإنساني في المنظمة" الذي صدر في عام 
ية.اعتمادا على  يلة في الاستشارات الإدار      خبراته وممارساته الطو

ية )  :(Y( و)Xوما يلي شرحا مختصرا لكل من النظر
ية على الافتراضات التالية (:Xنظرية ) -  :تقوم هذه النظر
  يد العمل إذا استطاع يميل الفرد إلى الخمول وعدم الرغبة في العمل فهو كسول ولا ير

 الإدارة التلويح بالعقاب والثواب لسلوك الفرد.ذلك وبناءا على ذلك فعلى 
  أن الفرد بطبعه لا يريد تحمل المسؤولية لذلك يجب توجيهه وارشاده للقيام بعمل

مفيد، وعلى الإداري وضع خطة لتوجيه وارشاد العامل من قبل مشرف بدفعه إلى العمل 
 .كون هذا الأخير ليس لديه أي طموح سوى الاستقرار في العمل

 ية )أن اف "ماكريجور" غير  ( التي اعتمدتها المدرسة الكلاسيكية كما يراهاXتراضات نظر
كونها تهمل الجانب الإنساني ، صحيحة ولا يمكن لها أن تؤدي الغرض في قيادة العنصر البشري

 .والاجتماعي للعنصر البشري فهي بالتالي غير صالحة
  ية قد يكون مفيدا في إدارة عنصر ومن الجدير الإشارة هنا إلى أن تطبيق هذه النظر

ية صالحة في ظروف عمل غير اعتيادية.أو  غير مؤهل  قد تكون هذه النظر
إضافة إلى وجود بعض أنماط السلوك الفردي التي تتطلب العمل وفقا لهذه  

ية.   26النظر
 :(Yنظرية ) -
ية على الافتراضات التالية   :تقوم هذه النظر
  تماما كما يرغب باللعب والمرح فهو يقوم باستثمار أن الإنسان يقوم بالعمل برغبة

 جهده العضلي بسرور في حال وجود خبرة سابقة لديه ومناخ تنظيمي ملائم.
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  أن الإنسان قادر على التدبير والتوجيه الذاتي خاصة إذا وجد وسائل ترغيب للقيام
 بالعمل والاقتناع بالأهداف.

 لفة التي يتحصل عليها الفرد. أن الإنجاز الصحيح هو نتيجة للحوافز المخت 
 .أن الإنسان قادر على الابتكار والتطوير بشكل مستمر 
  أن التنظيمات الصناعية هي المسؤولة عن عدم استثمار طاقات الفرد الذهنية لدى

 .العاملين وليس الأفراد
  .أن الإنسان بطبعه يطمح في كثير من الأحيان لتحمل المسؤولية ويسعى إليها بجهد 

ية )  ( تعطي تفسيرا ايجابيا للعمل الإداري Yيعتبر "ماكريجور" بأن افتراضات نظر
ية أفضل  وعليه فإن المنظمات معنية بوضع استراتيجيات ملائمة ومرنة لاستغلال الموارد البشر
استثمار من خلال إيجاد توافق بين أهداف المنظمة وأهداف الأفراد، ول كن لا يقلل في 

 27.السلطة للتوجيه وتنظيم العمل من قبل الإدارةالوقت ذاته استخدام 
 :(فريدريك هرزبرغ)نظرية العوامل المزدوجة أو  نظرية العاملين -

ركزت هذه الإسهامات حول دور العمل وظروفه في حياة الفرد العامل حيث اتجه  
( إلى دراسة أسباب عدم الرضا وقدم لنا مجموعة من العوامل لا يؤدي 1929"هرزبرغ" )

توافرها إلى وجود دافع قوي للعمل ول كن عدم توافرها يتسبب في حدوث حالة من عدم 
 :الرضا، وتضم هذه العوامل التي أطلق عليها اسم العوامل الدافعة ما يلي

 .سياسة الشركة 
  .الإشراف الفني 
  .العلاقة المتبادلة بين المشرف والزملاء المرؤوسين 
 ماعية. الحياة الشخصية للفرد وحالته الاجت 
  .مدى الاستقرار في الوظيفة والمرتب 
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كما أن هناك مجموعة أخرى من العوامل يؤدي تواجدها إلى وجود دافع قوي لدى  
الموظف لبذل المزيد من الجهد بالإضافة إلى وجود حالة رضا، أما عدم توفرها فقد يخلق حالة 

 :هذه العوامل سميت بالعوامل الوقائيةو ملموسة من عدم الرضا
  .28* الإنجاز* العمل *احتمالات النمو في الوظيفة * التقدم * المسؤولية *الإعتراف

 :النظرية الموقفية -

ية إلى وظائف القيادة  والذي يقوم به ، السلوك الذي يعبر عنهاو تنظر هذه النظر
ية إلى دور البيئة في وجود ، الفرد في موقف معين على أنها هي القيادة حيث تستند هذه النظر

القائد حيث ترى أن القائد لا يظهر إلا إذا تهيأت الظروف الاجتماعية ل كي يستخدم ذكاؤه 
يات التي تركز على العوامل البيئية في نشأة ، ومهاراته وتحقيق أهدافه ية الموقفية من النظر والنظر

حيث ترى أن ظهور القائد يتوقف على وجود عوامل خارجية عنه وحتى ، القيادة في تفسيرها
ا كانت لديه قدرات ومواهب فذة فإن الظروف الاجتماعية هي التي تسمع له باستخدام إذ

 .تطمسهاأو  هي التي تعطلهاأو  هذه المواهب
ية  حيث نشر العديد من البحوث الميدانية في هذا ، يعتبر "فيلدر" من رواد هذه النظر

ية فعالية القيادة" مؤلفا  .1923الموضوع منذ  ية أطلق عليها "نظر بلور "فيلدر" مجموع بحوثه في نظر
تضمن مختلف البحوث التي أجراها بالإضافة إلى  1961كتاب تحت هذا العنوان في سنة 

يلخص نظريته بالقول أن فعالية ، نموذج يشرح المواقف والظروف التي تؤثر في سلوك القائد و
يعتبر "فيلدر" ملائمة الظروف القيادة تتوقف على تفاع ل أسلوب القيادة مع ملائمة الظروف، و

" كأهم عامل يتحكم في تغيير العلاقة بين القائد وأداء الجماعة ذلك لأن هذا العامل يؤثر على عدة 
ومهما يكن ، سلوك الجماعة والتفاعل بين الأفراد، متغيرات وأبعاد سلوكية أخرى كسلطة القائد

 :سلبية ثلاث أبعاد أساسية هيأو  الظروف تؤثر فيه بصفة ايجابية فإن عامل ملائمة
  .العلاقة بين القائد والأتباع 
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  .هيكلة المهام 
 29وضعية السلطة.  

ية الموقفية وترتكز على الارتباط القوي والعلاقة الوثيقة بين التصرفات   كما تهتم النظر
ية وبين الخصائص المعينة للمواقف الذي تتم فيه  هذه التصرفات، فالإدارة ينبغي أن الإدار

العوامل الخاصة بالموقف المعين، أو  أيا كان يتشكل حسب المتغيرات المعينة، تتلاءم مع بيئتها
يعني هذا من الناحية العملية أن المدير الفعال هو الذي يشكل أعماله وتصرفاته لتتلاءم مع  و

 .الموقف المعين بكامله
يقة الإدارة فيها هي  بمعنى آخر أن المدخل الموقفي  يرى أن تخصص المنظمة، وطر

 .أمور تتوقف على نوعية المهام والبيئة التي يتعين على المنظمة النهوض بها
( بدراسة العديد من Stucker – Bernezفعلى سبيل المثال قام "بيرنز وستوكر" ) 

يطانيا وتضمنت الدراسة مصانع للنسيج، وبعض شركا ت المنشآت الصناعية في بر
الإل كترونيات وكانت الخلاصة الرئيسية التي توصلا إليها هي أن سيادة أي من المدخلين مدخل 

المدخل العفوي )السلوكي( إنما يتوقف على طبيعة المهام التي تسعى أو  الآلات الكلاسيكي
 30.المنظمة لتحقيقها

 :لليوسر الموقفية القيادة نموذج -
 كل في استخدامه يمكن مفضل إشرافي أسلوب هناك ليس أنه على النموذج هذه يقوم
 الذين اد الأفر إمكانات يلائم أنه يعتقد الذي الأسلوب يختار الذي هو فالقائد، المواقف
 من نوعين النموذج لهذا طبقا   الموظفين وبين القائد بين التفاعل تصنيف ،ويمكن معهم يتعامل
 :هما السلوك

 .للمهام أدائهم من للتأكد الموظفين سلوك مراقبة على ويركز :التوجيهي السلوك -
 اتخاذ على تهمومساعد للمهام الشرح بعد الموظفين تشجيع على يركز :المساعد السلوك -



 أ.سعال سومية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نماط القيادية اإلدارية وعالقتها بالثقافة التنييميةاأل
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

 .31بأنفسهم القرارات
 :الثالثة األبعاد نظرية -

ية هذه تعتبر يات إحدى ريدن لوليم النظر  أوهايو جامعة دراسات نتائج على المبنية النظر
 ويرى

ية مؤثرات هناك أن ريدن أو  القيادة كفاءة مفهوم يتبنى تجعله، الإداري للقائد ظاهر
 التأثير

يعني، القيادة فعالية أكثر الإداري أو  المجال الإداري التأثيرأو  القيادة كفاءة مفهوم و
 والتي عاد أب الثلاثة على وبناء، والعاملين العمل على فيه التأثير القائد يستطيع الذي النطاق

 :وهي القيادي للسلوك أنماط أربعة ريدن نسج، الفاعلية، العاملون، العمل :هي
 .عاليا   اهتماما   بالعمل يهتم وهو المتفاني القيادي النمط .1
 .العاملين مع العلاقة بتوثيق يهتم وهو بالآخرين المتصل القيادي النمط .2
 .واحد آن في والعاملين بالعمل يهتم وهو المتكامل النمط .3
 .32 بالعاملين ولا بالعمل يهتم لا وهو المنعزل القيادي النمط .4
ية -  :القرار لصنعVroom & Yettonويتون  فروم نظر

ية القرار صنع من كل تتناول  القادة يصنع أن يجب كيف توضح حيث القيادة، ونظر
ية النموذج هذا ويمثل قراراتهم،  قيادة أسلوب يوجد لا أنه يفترض حيث للقيادة تفاعلية نظر

ية هذه قامت وقد المواقف، لكل مناسبا واحد  هما القائد، قرار في أساسيتين سمتين على النظر
 القرار قبول وأما المرؤوسين، أداء مستوى على أثره فتعني القرار جودة أما وقبوله، جودته
 لصنع أساليب خمسة ويتون فروم وحدد القرار؛ بتنفيذ المجموعة أعضاء التزام مدى إلى فيشير

ية القيادة أسلوب لتحديد التشخيصية الأسئلة من سلسلة مع القرار،  كما وذلك المناسب، الإدار
 :يلي
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 على اعتمادا منفردا القرار بصنع القائد الأوتوقراطي الاول: يقوم القائد أسلوب .1
 المطروحة المشكلة عن لدية المتاحة المعلومات

ية البيانات بجمع القائد الأوتوقراطي الثاني: يقوم القائد أسلوب .2  المرؤوسين من الضرور
 القرار وحده بصنع ينفرد ثم

فردية  بصفة بالمشكلة المرؤوسين بإعلام القائد الاستشاري الاول: يقوم القائد أسلوب. .3
 القائد يكتفي لا وهنا منهم، مرؤوس كل ومقترحات أراء على على حدا ويحصل مرؤوس كل

 .النهائي القرار بصنع القائد ينفرد ذلك وبعد والمقترحات، الآراء بأخذ وإنما المعلومات بتجميع
 الاستشاري الثاني القائد أسلوب .4
 :القيادة في فدلر نظرية -

ية هذه تعتبر يات من النظر  ال كبير الأثر له القيادي الموقف أن فدلر اعتبر فقد الموقفية النظر
 :التالية بالعوامل يتأثر والموقف .القائد قرار على

 .المرءوسين محاسبة في صلاحيات من لديه وما له رؤسائه القائد مساندة مركز قوة -
 .القائد( قيادة عملية تسهل الرتيبة )الأعمال العمل طبيعة

 عملية وتسهل كقائد الاعتراف به إلى تؤدي الشخصية )العلاقة بمرءوسيه القائد علاقة -
 القيادة(

ية هذه جوهر ية إلى ينزع والذي العمل بمهام المهتم القائد أن إلى يشير النظر  والتسلط المركز
أو  جدا   للمواقف السهل المتطرفة الحالات في للمرءوسين عالية إنتاجية تحقيق في فعال يكون

 عالية إنتاجية يحقق فإنه الإنسانية والنواحي بالعلاقات يهتم الذي القائد بينما (جدا   الصعب
 في للمرءوسين

 الصعوبة( )متوسطة المعتدلة والمواقف الحالات
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 يجب القائد أي المواقف كل في ناجح واحد قيادي أسلوب هناك ليس فدلر نظر وجهة فمن
 .القيادة فعالية نجاح لضمان المختلفة القيادة أساليب استخدام في مرنا   يكون أن

 :بالعمل االهتمام - العلمية القيادة -

يك نشرها التي العلمية الحركة من القيادة هذه تنبع  تلك حملتها التي الأفكار ومن تايلور فريدر
يغور دوغلاس عليه أطلق لما تبعا   وسلوكه الإنسان عن الحركة (×) أن تفترض التي ية ماكر  بنظر

يعمل العمل يحب لا كسول الإنسان  العمل إلى مراقبته باستمرار ودفعه يجب وأنه تجنبه على و
 تصحيح بأن العلمية الحركة افترضت ولذلك طموح غير وأنه المسئولية يحب لا العامل وأن

يقتين بإحدى إلا يتم لا الوضع  :الطر
 ية  .للمنشأة التنظيمي الهيكل تقو
 يات لرقابة الموجهة العمل طرق تحسين  .33 الدنيا المستو

 الثقافة التنظيمية:
 :تحديد مفهوم الثقافة التنظيمية 

يقه يجد لم اليوم نستخدمه كما التنظيمية الثقافة مفهومإن   التنظيمية رسات ا الد في طر
 طغت حيث العشرين القرن من الثمانينات وبداية السبعينات نهاية في إلا ومميزة واضحة بصورة

 الذين ولعل المنظمات دراسة على الإنسانية والعلاقات المنظمات بناء مفاهيم ذلك قبل
يات رسة ا د في الإنسانية العلاقات مفهوم استخدموا  من أبرزوا العمال واتجاهات معنو

 الثقافة مفهوم إلى يشيروا لم ٕوان درسوها التي للمنظمات الثقافية الجوانب بعض خلالها
 34مباشرة
  :تعريف الثقافة التنظيمية لغويا 

 إلى ثقافة كلمة وتشير ثقف، الفعل من مصدر وهو الأصل، عربية لفظة هي ثقافة لفظة
 خاصة الاعوجاج وتقويم العلم، أخذ وسرعة والفطنة والفهم الحذق :منها المعاني من عدد
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 ظفر بمعنى ثقف الفعل استخدم ال كريم القرآن وفي التهذيب، معنى تفيد كما الرماح، اعوجاج
حيث  واقتلوهم" تعالى قال الإدراك، في استعمل كما والغلبة، الأخذ جهة على ووجده بالشيء

 35حرم،أو  حل في وتدركونهم تجدونهم حيث ( أي191)سورة البقرة الاية: "ثقفتموهم
 :تعريف الثقافة التنظيمية اصطالحا 

يفات تعددت   تتبناها التي الأساسية القيم منظومة لتشمل التنظيمية الثقافة لمفهوم التعر
يقة العملاء،و الموظفين تجاه سياساتها تحكم التي والفلسفة ة، المنظم يتم بها انجاز  لتي ا والطر
 .ا حوله والالتفاف بها الإيمان التنظيم في أعضاء يشترك التي والمعتقدات والافتراضات، المهام

 36في التنظيم. ة السائد والرموز المعاني منظومة إلى تشير التنظيمية الثقافة بأن أيضا القول ويمكن
 المبادئ مجموع هي والقيادة التنظيمية الثقافة كتابه في شين حسب التنظيمية و الثقافة 

 الخارجي للتكيف مشكلاتها حل أثناء طورتهاأو  اكتشفتهاأو  الجماعة اخترعتها التي الأساسية
يقة كأحسن الجدد للأعضاء تعليمها ثم ومن فعاليتها والتي أثبتت الداخلي والاندماج  للشعور طر

 .وفهمها ٕوادراكها بالمشكلات
  عرفهاwheelen بها يشترك التي والقيم والتوقعات الاعتقادات مجموعة عن عبارة بأنها 

 المنظمة أعضاء
  يعرفها  في بها العاملون يشترك والمعتقدات القيم من نظام بأنها shermerbornو

 37الواحدة.  المنظمة ضمن النظام هذا ينمو بحيث المنظمة
 يف  على يشتمل الذي المركب الكل هي تايلور في كتابه الثقافة البدائية الثقافة تعر

 التي الأخرى والعادات المقومات وجميع والأخلاق والقوانين والفنون والعقائد المعارف
 38في جماعة. عضوا   باعتباره الإنسان يكتسبها
 الأفراد يتقاسمها التي السلوكية والقواعد والأعراف القيم من خاصة مجموعة هي 

يقة تحكم والتي المنظمة في والجماعات  يتعاملون والتي البعض بعضهم مع بها يتفاعلون التي الطر
 39المصلحة. ذوي الأفراد باقي مع بها
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  و يعرفهاKurt lewin: والقواعد والقيم الافتراضات والاعتقادات من مجموعة بأنها 
 فيه له عم الموظف يؤدي الإنسانية التي البيئة بمثابة وهي، المنظمة أفراد بها يشترك التي والمعايير

 لا شيء والثقافة .وحدة تنظيمية ثقافة، أو عامة بصورة المنظمة ثقافة عن الحديث ويمكن .ا
 في شيء بكل كالهواء يحيط وهو مكان، كل في ويتواجد حاضر ول كنه يحس، ولا يشاهد

يؤثر المنظمة  40فيه. و
 يعرفها يو و  المفهومات من الكلي النسق لذلك الكلي المجموع ذلك: Panizio بانز

ية بها تعامل التي والأدوات رت ا والمها والاستعمالات والتنظيمات يقية البيئة مع البشر  الفيز
 حاجاتها  والإنسانية البيولوجية

  بدنيBidney: ا الأف يكتسبها التي والأفكار الم كتسب السلوك هي الثقافة أن يرى 
ية المثل جانب إلى المجتمع هذا خلال من رد يقرها بها تؤمن التي والاجتماعية والفنية الفكر  و

يكافئون المجتمع رد ا أف  .41طاعتها و
  :تعريف الثقافة التنظيمية إجرائيا 

 العمل إطار تحكم التي والمعتقدات والمعايير والمبادئ القيم الثقافة التنظيمية هي مجموعة
يفات تنوعت الأفراد ومهما وسلوكيات  القيم، هو مميز بعنصر تشترك فإنها التنظيمية الثقافة تعر

 القيم تعتبر لذلك معينة، منظمة في والأفكار والمعتقدات الاتجاهات إلى القيم هذه وتشير
 المنظمات. في وسلوكهم الأفراد وتصرفات موقف لتقييم الأساسي المفهوم

 خصائص الثقافة التنظيمية: 

 في فتؤثر ضمنها الأفراد وعمل للمنظمة الداخلية البيئة يميز والذي التنظيمي: المناخ .1
 مجموعة وتتضمن النسبي والثبات الاستقرار من عالية بدرجة تتمتع ادراكاتهم فهيو اتجاهاتهم

 المنظمات.  من غيرها عن تميزها التي التنظيمي للهيكل الخصائص من
ية درجة الفردية: المبادرة .2  .الأفراد والاستقلالية لدى والمسؤولية الحر
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 ويسعون ومبدعين ليكونوا جسورين العامين تشجيع المخاطرة أي مع :التسامح .3
  للمخاطرة

 واضحة أدائية وتوقعات أهدافا المنظمة وضع أي :التوجيه .4
 42.بشكل منسق العمل على المنظمة في الوحدات تشجيع أي التكامل: .2
يلة  االستمرارية:  .6 يترتب على استمرار الثقافة تراكم السمات الثقافية خلال عصور طو

من الزمن، وتعقد وتشابك العناصر الثقافية الم كونة لها، وانتقال الأنماط الثقافية بين الأوساط 
يقة التي  يقة التي تتراكم بها خاصية ثقافة معينة عن الطر الاجتماعية المختلفة. وتختلف الطر

 ة ثقافة أخرى.تتراكم بها خاصي
يقة  :اللغة .1 يقة مختلفة عن تراكم التقنية، والقيم التنظيمية تتراكم بطر اللغة تتراكم بطر

مختلفة عن تراكم أدوات الإنتاج، بمعنى أن الطبيعة التراكمية للثقافة تلاحظ بوضوح العناصر 
ية لها.   43المادية للثقافة أكثر منها في العناصر المعنو

الم كونات الثقافية إلى الاتحاد والالتحام لتشكل نسقا متوازنا  تميل  :التكاملية .8
ومتكاملا  مع السمات الثقافية يحقق بنجاح عملية التكيف مع التغيرات المختلفة التي تشهدها 

يظهر بشكل واضح في المجتمعات البسيطة  المجتمعات يلا  و ويستغرق التكامل الثقافي زمنا  طو
تتأثر بها، أو  ندر تعرض ثقافتها إلى عناصر خارجية دخيلة تؤثر فيهاوالمجتمعات المنعزلة، حيث ي

في حين يقل ظهور التكامل في ثقافة المجتمعات الحركية المنفتحة على الثقافات الأخرى، حيث 
تساعد وسائل الاتصال، ودور وسائل الإعلام في انتشار العناصر الثقافية من جماعة لأخرى، 

يؤدي ذلك إلى إحداث التغ ير الثقافي وفقدان التوازن والانسجام بين عناصر الثقافة، وبصفة و
 "  عامة يرى جلبي "أن التكامل الثقافي لا

 .44يتحقق بشكل تام لان النجتمعات معرضة لإحداث ذلك التكامل
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ية ول كنها مكتسبة من المجتمع المحيط  م:التعليو االكتساب .9 الثقافة ليست غريزة فطر
إنساني ثقافة معينة محددة ببعد زماني وآخر مكاني، والفرد يكتسب ثقافته بالفرد، فلكل مجتمع 

من المجتمع الذي يعيش فيه، والأوساط الاجتماعية التي يتنقل بينها سواء في الأسرة والمدرسة 
يق التعليم المقصود يتم اكتساب الثقافة عن طر غير المقصود، ومن خلال أو  ومنظمة العمل. و

 تفاعله مع الاخرين.و من خلال صلاته وعلاقاتهالتجربة، وو الخبرة
إدارة أو  في أي قسمأو  الثقافة التنظيمية مكتسبة من خلال تفاعل الفرد في المنظمة بعامة 

منها بصفة خاصة، فيتعلم من رؤسائه ومن قادته أسلوب العمل، والمهارات اللازمة لعمله، 
يقة التي يتعاون بها مع زملائه، ومن خلال هذ ا التفاعل يكتسب الأفكار والقيم وأنماط والطر

 45طموحاته ويحقق من خلالها أهدافه وأهداف المنظمة. السلوك المختلفة التي يشبع من خلالها

 مكونات الثقافة التنظيمية:

 الاجتماعي التنظيم أعضاء بين مشتركة اتفاقات عن عبارة القيم :التنظيمية القيم .1
 والقيم الخ....مهم غيرأو  مهم جيد، غيرأو  جيد مرغوب، غيرأو  مرغوب هو ما حول الواحد

 العاملين سلوك توجيه على القيم هذه تعمل بحيث العمل، بيئةأو  مكان في القيم تمثل التنظيمية
 بإدارة والاهتمام العاملين، بين المساواة القيم هذه ومن المختلفة، التنظيمية الظروف ضمن

 .واحترامالآخرين بالأداء والاهتمام الوقت،
 والحياة العمل طبيعة حول مشتركة أفكار عن عبارة وهي: التنظيمية المعتقدات .2

 أهمية المعتقدات هذه ومن التنظيمية والمهام العمل إنجاز وكيفية العمل، بيئة في الاجتماعية
 الأهداف تحقيق في ذلك وأثر العمل الجماعي، في والمساهمة القرارات، صنع عملية في المشاركة

 .التنظيمية
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 اعتبار المنظمة على في العاملون بها يلتزم معايير عن عبارة وهي :التنظيمية األعراف .3
 .نفسها المنظمة في الأب والابن تعيين بعدم المنظمة التزام ذلك مثال للمنظمة، مفيدة معايير أنها

يفترض  وواجبة الإتباع مكتوبة غير الأعراف هذه تكون أن و
 غير الم كتوب، السيكولوجي بالتعاقد التنظيمية التوقعات تتمثل ة:التنظيمي التوقعات. .4

 فترة خلال الآخر من المنظمة كلأو  الفرد يتوقعهاأو  يحددها التوقعات من مجموعة يعني والذي
 الرؤساء، من والمرؤوسين من المرؤوسين، الرؤساء توقعات ذلك مثال .المنظمة في الفرد عمل

 تنظيمية بيئة وتوفير المتبادل، والاحترام التقدير والمتمثلة في الآخرين الزملاء من والزملاء
 46والاقتصادية النفسية العامل الفرد ويدعم احتياجات يساعد تنظيمي ومناخ
 رموز فهم أموات أم أحياء خيال، صنع من أم حقيقيون كانوا سواء :األبطال .2

 ذلك عن ينتج ماو المؤسسة نهضةو نجاحات مواقفهمو أعمالهمو بأفعالهم سببوا الذين الأساطير
الأبطال  هؤلاء .بها الاستمرارو المؤسسة لهذه للانتماء سلوكية معايير تكون مواصفاتو مزايا من
 المؤسسة.  قيم يحركون الذين القيادية الرموز هم

 لقواعد تخضع التي اليومية الممارسات تمثلو :التقاليدو الطقوسو الشعائر .6
 الوظيفية أفعالهم ردودو عواطفهمو الأفراد تفاعل كتعبير عن رسمية غيرو رسمية إجراءاتو
 لحركة العام ر الإطا تشكل أنظمةو ضوابط من المؤسسة ما تضعه مع تتناسب التي الشخصيةو

 .تفاعلهمو الأفراد
 مع الوظيفي تفاهمهم ووسيلة العاملين الأفراد بين الإستراتيجية الاتصال أداة هي :اللغة .1

 المعمول به. اللغوي للتحاور تابعة سلوكياتو حركاتو توضيحاتو معاني من ذلك يحمل ما كل
 علامات تعكس ما غالبا التجهيزاتو المكاتب ترتيبو اختيار إن المادية: الترتيبات .8
يقةو الآلية التجهيزاتو المكاتبو فال كراسي، المنظمة في ثقافة محددةو واضحة يعها طر  توز

 .المنظمة ثقافة تعكس الضيوفو العملاء لاستقبال المخصصة الأماكنو ترتيبها،و



 أ.سعال سومية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نماط القيادية اإلدارية وعالقتها بالثقافة التنييميةاأل
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

 التقارير، نقلو الاتصالو المسؤوليةو السلطة خطوط مثل :التنظيمي الهيكل .9
ية تسلسلو يات الإدار  47.المنظمة خلال من الأعمال تسل كها التي الطرقو المستو

 .الآن حتى إنشائها منذ الزمنية الفترة أي :المنظمة عمر .13
 .الأصليين المساهمينو المال رأس أصحاب أي :المؤسسين قوة .11
التغلب  كيفيةو  المنظمة بها مرت التي الفشلو النجاح قصص أي :التاريخي التطور .12

 .الأزمات معالجة طرقو الفشل حالات على
ٌ  منتشرة المنظمة كانت فكلما :االنتشارو التوسع .13 ٌ أو  جغرافيا على  ذلك دل كلما دوليا

 .تاريخها عراقةو ثقافتها قوة
 .48الربحيةأو  الجودةأو  الإنتاجية في سواء :التفوقو التميز .14
 التنظيمية الثقافة مصادر  
 الموظف تصبغ حيث التنظيمية الثقافة مصادر أهم من تعد :األعرافو والتقاليد العادات 

، الفرد شخصية في تؤثر كما .عاملا، أو صغيرا موظفا، أو مشرفا، أو مديرا أكان سواء المنظمة في
 فيها يعيش التي والبيئية، الجغرافية المواقع ،وحسب التقاليد هذه وفق السلوكي نمطه وتحدد

 المنظمة. فيها وتتواجد، الفرد
 الأجهزة بعض في بالعيد بالاحتفال وتتمثل :المناسبات واحتفاالت الطقوس 

 في ببعض والتقائهم، العمل إلى والعاملين، الموظفين دعوة بعد، والشركات والمؤسسات،
 في، أو الموظفين القدماء على الجدد الموظفين تعارف في، أو الدراسي العام بداية الاحتفالات

، التقاعد إلى أحيلوا، أو آخر مكان في العمل إلى انتقلوا موظفين توديع، أو جديد مدير استقبال
، التقاعد على المحالين للموظفين جوائز حفلات في كذلك والاحتفالات، الطقوس هذه وتتمثل

 الاجتماعية. النشاطات، أو التخرج وحفلات، الرحلات وحفلات، والمبدعين
 إيجابي أحدهما وجهان ولها، اجتماعية كرموز تستخدم خرافية كحكايات وهي :األساطير ،

، ومجتمعه القديمة، وثقافته، بتراثه الإنسان ربط في الإيجابي الجانب ويتجسد، سلبي والآخر
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 والجانب، والمستقبل الحاضر، مشكلات مواجهة في منها للاستفادة والعبر الدروس وتقديم
 من حالات وتوليد، ومبالغتها، الخيالات، الحقائق بين الأساطير خلط في فيتجسد السلبي

 منظمات في خاصة أهمية للأساطير أن غير، الحقيقية المعلومات ،وإخفاء الإدراك، الصراع
  العمل
 المحبة، عن التعبير في رمزية كأساليب استخدامها يجري :والنكت واأللعاب، الطرائف 

 سوءأو  المشاحنات، من القلوب وتنقية، العاملين بين الصراعات بعض وتخفيف، والألفة
 في تستخدم إنسانية وسائل بمثابة، والألعاب، النكت، الطرائف وتعد .الثقة عدم، أو الظن

، المنظمة أعضاء بين الاتصال عملية أثناء في العوائق بعض لإزاحة، والاجتماعات الحفلات
ية الممارسات بعض تعديل إلىتهدف و  .المنظمة في الأعضاء لبعض السلوكية، أو الإدار

 بين والصداقة، الثقة عرى لتوثيق الألعاب تستخدم كما، والابتكار، الإبداع على وتساعد
يات مختلف في العاملين ية المستو  49العمل بمنظمات الإدار

 :التنظيمية الثقافة أبعاد

يل تأثيرها باعتبار المنظمة في عدة أدوار الذكر سبق كما التنظيمية للثقافة إن  المدى طو
 أبعاد عن الحديث فإن لذا العاملين، مجموع بين مشتركة قيم وتكوين ببناء الاتجاهات ويتعلق
 العاملين وبين جهة من والإدارة العاملين بين العلاقات تنظيم عن هي حديث التنظيمية الثقافة

 حياتها دورة في تواجه المنظمة أن اعتبار على، أخرى من جهة العملاءأو  والزبائن والإدارة
 والتحفيز التغيير التسيير، بالتنافس المتعلقة الأمور من ال كثير المهني مساره في العامل وحتى
 العملية مكونات في هام بعد هي العناصر هذه وكل للمنظمة العامة الإستراتيجية بناء وحتى

ياتها كل في التنظيمية  تّفعل أن التنظيمية للثقافة فكيف والموقفية الهيكلية أبعادها وفي مستو
 الأبعاد. هذه
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 :التنظيمية للثقافة التحفيزي البعد .1

 والقيم عن الافتراضات الأساسية تعبر التنظيمية الثقافة أن على الباحثين من العديد أجمع -
 شعور لديهم تكوّن التي المنظمة أعضاء بين المشتركة الإنسانية الانتاجاتو السلوكية والقواعد

 كيفية ولتحديد مرغوب غير هو ما وترك مرغوب هو ما العمل مؤشرات تجاهها وتمثل خاص
يقة المنظمة في المهام إنجاز  والموردينالعملاء  ومع بعضهم مع العاملون بها يتعامل التي والطر

 التنظيم أعضاء بين المشترك الوعي تمثل التنظيمية الثقافة فإن آخر بمعنى الأخرى والمنظمات
 الإفراد على الرقي يحفز وبالتالي العمل بيئة في اليومي السلوك فيوجه غيره عن التنظيم يميز الذي

 بناء يمكن خلالها ومن والحوافز المكافآت أساليب من أسلوب باعتبارها التنظيمي والتحرك
ية خاصة الحوافز نظام  على تضغط التي للمجموعة المشتركة والقيم المعايير خلال من منها المعنو

 السلوك انطفاء على وتعمل فيه المرغوب السلوك فتحفز، مضبوطا سلوكا وتجعله الفرد سلوكيات
 ويتجنب الايجابية والقيم المعايير كل تدخلو المجموعة في الفرد يندمج حتى فيه غير المرغوب

ية الحاجات لإشباع إما تكون التي والحوافز المكافآت على دائما ليحصل منها السلبية  المعنو
 التقدم في فرصه زدت ا كلما المجموعة في الفرد قُبِل فكلما ماديةأو  تقدير الذات"و "احترام
 لتوظيفها العليا الإدارة يد في هامة وسيلة هي التنظيمية فالثقافة إذا العمل في والترقية والتطور

 حتى الأمر ينطبق وقد المنظمة في للإفراد العاملين تحفيزي كبعد التنظيمية الفعالية صالح في
 .المنظمة مع تفاعلهم وتعاملهم في والعملاء الزبائن على

 :التنظيمية للثقافة لتسييريا البعد .2
 فهو الفعالة تحقيق نحو المنظمة وتوجيهها إدارة في مهما جانبا يعتبر المنظمة في التسيير إن -
ية المادية التنظيم جوانب كل تمس عملية  الفن هذا ل كن، ومهارة فنا اعتباره حد إلى والبشر

 سلوكياته في تظهر التي والمعرفية النفسية إمكانياتهو العامل الفرد بمكونات دائما مرتبط والمهارة
ية تنظيمية ثقافة وجود هو يعززها وما وقيمه اتجاهاته ذلك في تدعمها وتصرفاته  ٕوايجابية قو

 .التسيير في أهمية والتنظيمي الرسمي الجانب وتعطي والاستعدادات المهارات هذه تدعم
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 تقني جانب جانبين إلى تقسيمه يمكن الأخير هذا، والتسيير الثقافة بين وثيق ارتباط هناك -
 التسيير في الحاسوب واستغلال والمحاسبة الإحصاء لاستعمال بالنسبة الحال كما هو بحت

 تطبيقها حين المجتمعات مختلف في الثقافية بالقيم التأثر قليلة التطبيق جوانب عالمية وهي البشري
 من وغيرها وحوافزهم ودوافعهم تصوراتهم للعملو الاقراد بتعاملات الأخر فمرتبط الجانب أما

 وثيق ارتباط الافراد ولها مختلف بين التعامل وطرق الإنسانية صلة بالعلاقات لها التي العوامل
ية مهارات ثلاث هذا بين وفي المحلية بالثقافة  والمهارات الاجتماعية المهارات التقنية وهي تسيير

يةو ية المهارات الفكر  البشري التسيير طرق تحديد في ودورها الثقافة أهمية تتجلى هنا من، التصور
 مع متكيف للتسيير مناسب نموذج بلورة في الاعتبار بعين المحلية الثقافية القيم أخذ وضرورة

ية بصفة سواء حاسم أثر له أن اعتبار على56للعامل القيمي والنسق لثقافيا الواقع  لاأو  شعور
ية الإفراد  يعيشه مما مستمدة التسيير ٕو إجراءات أساليب كانت وكلما التسيير أنماط على شعور

 أكثر توافق هناك كان كلما تنظيمية" سائدة "ثقافة واتجاهات ومعتقدات قيم من المنظمة في
 وأهداف أهدافه ليحقق فعال بشكل والتسيير والإبداع للعطاء العامل من أكثر واستعداد

 50.المنظمة
 التنظيمية: للثقافة االستراتيجي البعد .3

ية بصورة هي للمنظمات التخطيط الإستراتيجية عملية إن - ية جوهر  وعي وعملية تعلم حر
ية الإستراتيجية قدرةو صورة المنظمة لمنح تنظيمي  والإبداع والتطوير الإنتاج في حيو

يقة الثقافة هذه ٕوإدارة المنظمة بثقافة الوعي إن، التكنولوجي  تصميم في تساعد كفؤة بطر
في  فالتعديل، الإستراتيجية بقوة بالإدارة ترتبط للمنظمة فالثقافة إستراتيجية متكاملة خطة وتطبيق
 وفلسفة وتقاليد وقيم فمعتقدات، في الأخرى لتعديل الحاجة إلى يؤدي وأن لابد إحداهما
 كلا تشمل التي المعتقدات الإستراتيجية هذه صياغة لعملية مرشدة تكون أن يجب العليا الإدارة

 الإضرار بالبيئة عدمأو  محددة سوق في بالسعر الاهتمامأو  التغييرأو  بالتطوير الاهتمام من
 أخرى فإن جهة ومن المنظمة إدارة لدى القيم من وغيرها البيئي التلوث أسباب وتجنب
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إنجاز  على واضح تأثير لها يكون تصرفاتهم في المنظمة أعضاء رعيها ا ي التي التنظيمية الثقافة
 الزملاء مع التفاعل ومعايير العمل قواعد تتضمن المعتقدات هذه أن الإستراتيجية حيث

 الثقافة إدارة فإن ذلك وعلى وغيرها العملاء مع التعامل وكيفية والمرؤوسين والرؤساء
 أن اعتبار على للإدارة الرئيسية المهام من تعتبر بينهما التوافق والانسجام وتحقيق الإستراتيجيةو

 أهمية يبينان الشكلين وهذين الزمن في البشري الاهتمام بالبعد هو بينهما المشترك القاسم
 الإستراتيجية. وصياغة بناء في التنظيمية الثقافة
 :التنظيمية للثقافة التنافسي البعد .4

 كيفية وتحدد أعضائها سلوك على وتؤثر التنافسية ميزتها للمنظمة تعطي التنظيمية الثقافة إن -
 تحكم فهي، أعمالها بيئة في الموجودة الأطراف ومع البعض بعضها مع المنظمة أعضاء تعامل

يقة يقة المنظمة أعضاء بها يفكر التي الطر المتغيرات  مع تعامله القرارات وأسلوب اتخاذ وطر
 بالنسبة للمنظمة تنافسية ميزة لتحقيق منها والاستفادة المعلومات مع تعاملهم وكيفية البيئية

 والابتكار والتجديد الأسواق في الاستقرار والتميز في المساهمة خلال من الأخرى للمنظمات
 السلوك ضبط خلال من كله وهذا احترام الآخرينو الجاد والعمل للمخاطرة والاستعداد

 للزبائن تظهر قوة نقاط تكون عمل وتقاليد الالتزام بمعاييرو الولاء للإفراد وضمان التنظيمي
 الإفراد في بين تنافسية ميزة تحقق وكذلك الأخرى للمنظمة بالنسبة الخارجية البيئةفي والعملاء 

 المرغوب السلوك إظهار في الأفراد يتنافسون فنجد والوحدات المصالح وبين الواحدة المنظمة
ية المادية إشباع الحاجات على للحصول السائدة التنظيمية للثقافة بالنسبة والمقبول  التي والمعنو

 .المنظمة تقدمها
 :التنظيمية للثقافة لتغييريا البعد .2

عنصرا  باعتبارها التنظيمية الثقافة أهمية في محدد بشكل التنظيمي السلوك أدبيات تبحث -
 مستقل كعامل المفهوم مع الأدبيات هذه وتعاملت التنظيم بفعالية التحرك عناصر من أساسيا

اعتراف  إلى الحاضر الوقت في ذلك أدى قرن نصف من لأكثر القيم من مشترك نظام على قائم
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 الثقافة وتلعب، التنظيم لأعضاء وأهميتها للمنظمات الحياتية الدورة في الثقافة دور بأهمية عام
 المنظمات لأن وذلك التنظيمي والتطوير التغيير في مميزة مكانة وتحتل دورا مهما التنظيمية

 كفاءة على ستؤثر فإنها ذلك وبغير التكيف عليها تحتم مضطربة متغيرة بيئة دائم بشكل تواجه
 أصبحت إذ العمل قوى طبيعة في تغيرات دائما هناك فإن ذلك إلى إضافة، وفعاليته التنظيم

يادة نتيجة المفاهيم متعددة يات في الز يادة، المهنية المستو  سوق إلى الداخلين أعداد في والز
 والمنافسة الهندرةو برامج الجودةو  الم كننة حيث من التقني والتقدم كافية بمهارات غير العاملين

 التغيير عوامل من هاما عاملا تشكل التي والمبادئ الأفكار من وغيرها العالمية والسياسات
يل بالتغيير القيام يمكن والديناميكية التكيفية التنظيمية الثقافة خلالمن و التغييرو  وقصير طو

 للمنظمة الداخلية البيئة في موجود هو ما عن برامج التغيير ابتعدت وكلما التكاليف وبأقل الأمد
، أقل التغيير مشروع نجاح ونسبة أكثر التكاليف كانت كلما وطموحات ومبادئ أفكار من
 .البشري العنصر مع التعامل عند خاصة تسيير التغيير في ناجعة وسيلة تعتبر فالثقافة لهذا

 تأثيراتها انتشار ومدى جهة من أهميها مدى تبين التنظيمية للثقافة الأبعاد هذه إن -
ية بالموارد يتعلق فيما خاصة المنظمات في الأعمال إدارة فعالة في كأداة ٕوايجابياتها  البشر

 إمكانيات من المشتركة القواسم ومن لافراد المنظمة الشخصية القاعدية من تنطلق أنها باعتبار
 الفعال والتحفيز الجيد التسيير يمكن خلالها فمن في المستقبل لتسقطها وقيم ومعتقدات ومشاعر

يادة  التغيير. إنجاح في تساهم كما سيةالتناف وز
 أحسن إذا كله هذا الإستراتيجية للمنظمة التوجهات وصياغة بناء في المساهمة خلال من -

ية ايجابية استغلالها وكانت  كانت التزامهم وكلما ولائهم خلال الأفراد من على حاسم تأثيرها قو
 .تأثيرها إغفال دون ل كن التنظيم فعالية في مساهمتها قلت ومتناقضة كلما ضعيفة

 :التنظيمية والثقافة الهوية .6

 أمة إلى الانتماء له يؤمنه الذي والاطمئنان بالأمان الإحساس إلى حاجة في الإنسان إن -
يه بين أنه يشعر حيث، طائفة إلىأو  شعب إلىأو  ، ويستفيد يفيد به ومعترف معروف ذو
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ية هو ذلك يوفر ما ولعل  في بجذورهم ردها ا لأف الجماعي الوعي يدعمها التي الثقافية الهو
 تجتمع أن الضروري من ليس " ول كن المكان في وحتى والعرق والدين "اللغة المشترك الأصل

 من مستمدا يكون قد حقيقيا يكون أن الضروري من ليس الموحد والتاريخ العوامل هذه كل
  .كحقيقة الأفراد يعيشونه ل كن أسطورة

ية -  ويرى الجماعة في عضو باعتباره الفرد يمتل كها التي الذاتية الصورة تمثل الثقافية فالهو
 الوقت في نلاحظها وتصور كشيء، مضاعف جانب خلال من ملاحظتها يمكن أنه ليبيانسكي

، الأفراد وعي في ذاتية وكحقيقة معينة بمجموعة الخاصة السلوكياتو الاتجاهات مجموع في نفسه
 خطرا عليه يشكل أن شأنه من ما كل ويرفض انتمائه إثبات إلى حاجة في دائما يبقى فالإنسان

 فهو والنشاط العمل مجال عن نتحدث دمنا الأحيان وما من كثير في تحطيمه إلى يعمد بل
 تصقل التي التنظيمية الثقافة خلال من الفرد ذات وعلى الشخصية تأثيراته على له آخر فضاء

 التنشئة خلال من المنظمةأو  المهنة طبيعيةأو  ومجال تتناسب الفرد في جديدة ومعايير قيم
ية للأفراد تشكل بالنسبة الأمر نهاية في التنظيمية فالثقافة، التنظيمية الاجتماعية  يحملها ثقافية هو

 لها نفسية مركبات لها فكما والاجتماعي النفسي بين التفاعل محصلة الأخيرة إفرادها وهذه
 مجتمعه في الثقافية النماذج إلى الامتثال يحاول ونموه تطوره خلال من فالفرد اجتماعية مركبات

ية الثقافي البعد هذا إدخالو وصعوباته، بمشاكله سيتكفل الذي هو المجتمع هذا لأن  للهو
 مما وممنوعات ومعتقدات وعادات قيم على تحتوى والتي المجموعة ومعايير قيم إدخال يتطلب

 زمني مجال في العامل الفرد تكسب التنظيمية فالثقافة الأعلى الأنا تكوين في تساهم أنها يعني
ية معين ومكاني يظهر يتقمصها ثقافية هو  سلوكياته خلال من لها وولائه انتمائه خلالها من و

 التنظيمية فالثقافة وتحليل الواقع إدراكه للأشياءو تصوراته بناء في حتى وتساهم وتصرفاته
ية  الأفكار من نماذج معينة خلال من فيها العاملين معظم بين التصورات توحد الثقافية والهو

 محاولة عند أخرى مرة وضعيةأو  فكرة معالجة عند ذهنية صور في استحضارها يتم والمعتقدات
 نفسية حاجات إشباع الدائم للضمان وهذا والقيم المفاهيم لتلك وفقا بنائه ٕوإعادة تعديله
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 منظمة في حتىأو  العمل مجموعةأو  للجماعة والانتماء الولاء خلال من اجتماعية ورغبات
ية العامل الفرد يكسب مرجعي كإطار التنظيمية الثقافة فوعاء، معينة  تجعله خاصة ثقافية هو

 تصرفاته في ذلك ظهر وكلما خارجهأو  عمله مجال في شعوري لاأو  شعوري بشكل عنها يعبر
 ومدى وديناميكيتها مرونتها وعلى إليها ينتمي التي الثقافة قوة على ذلك دل تصوراته كلماو

 من وتطلعاتها المنظمة وأهداف جهة من الفرد ورغبات حاجات إلى الاستجابة في فعاليتها
 المنظمة واهتمامات والجماعي الشخصي المستوى على الأفراد اهتمامات تطابقت وكلما جهة
ية وتكامل التفاعل في أكثر تجانس على دل كلما  مشترك وعي صياغة في للمهنة الثقافية الهو

 تعيش منظمةأو  جماعةأو  مجتمع حالة في يختلف الأمر أن غير .ربطة ا مت ثقافية ونماذج
يعة عميقة تغيرات هامةأو  وضعية  النماذج وتتعدد القيم وتتناقض تتزاحم الصور أين وسر
 الفرد فنجد وسلوكه الفرد تصور من حظه يأخذ أن نموذج كل ويحاول وتتعاكس الثقافية

 الفرد يبقى الجانب لا يراعي هذا الذي التغيير بحدوث ل كن لنموذج وفقا تصوره يبني مثلا
 التناقضات من العديد في الفرد فيقع تصورا آخر يتطلب نموذج ظل في الأول سلوكه يسلك
 51.الاجتماعيأو  النفسي الصعيد على الاضطرابات سواء من ال كثير عنها ينتج

 
 الخاتمة:

ية الهامة والتي من خلالها يمكن إثارة  تعد الآخرين  هتماماالقيادة أحد العمليات الإدار
استخدامه نجاح القائد يتوقف على وأن ، المرغوب فيه الاتجاهتوجيهها في و وإطلاق طاقاتهم

نمط أو  كما يعتبر أسلوب الإشراف، المؤثر في العاملين تحت إشرافهو للنمط القيادي المناسب
القيادة واحدا من أهم المتغيرات المؤثرة على إبداع العاملين في المنظمات وبنبع ذلك في 

فالنظرة الإيجابية من قبل  .الرئيس على القدرات الإبداعية لمرؤوسيهأو  الأساس من أث ر القائد
ية الإدارة نحو الفرد والعمل الإداري وإشعاره بأهمية الدور الذي يقوم به في العملية ال إدار
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 .لتحقيق التطوير التنظيمي للمؤسسة
 كذلك وهي، المنظمات من غيرها عن للمنظمة المميزة الملامح عن الثقافة التنظيمية كما أن  

يادة والتميز، الابتكار مثل معينة قيما تؤكد كانت إذا وخاصة، للعاملين واعتزاز فخر مصدر ، والر
 .المنافسين على والتغلب

يا عنصراحيث تعتبر هذه الأخيرة    مواكبة وقدرتها على للتغيير المنظمة قابلية على يؤثر جذر
ية التطورات  كانت المنظمة، للأفضل ومتطلعة مرنة المنظمة قيم كانت فكلما .حولها من الجار

 الثبات إلى تميل القيم كانت كلما أخرى جهة ومن، منه الإفادة على وأحرص التغيير على أقدر
 .للتطوير واستعدادها المنظمة قدرة قلت والتحفظ والحرص
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 االلكترونيةإصالح الخدمة العمومية من خالل اإلدارة 
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 مركز البحث في العلوم االسالمية والحضارة، األغواط

 

 

 :الملخص

، لقد أفرز التحول نحو الإدارة الال كترونية جملة من التغييرات على مفهوم الخدمة العمومية
فنموذج الإدارة الإل كترونية يوفر ، تؤسس في النهاية إلي مقولة نهاية الإدارة العامة التقليدية

وبالتالي ، وإنجاز المعاملات، في تقديم الخدمات، والوضوح والدقة، ال كثير من فرص النجاح
ونقلة نوعية في نموذج الخدمة العمومية. إضافة إلى ذلك أصبح ، يمثل ثورة تحول مفاهيمي

، تبني نظم الخدمات الإل كترونية يشجع على، التحول نحو الإدارة الال كترونية يمثل توجها عالميا
حيث كانت هناك جملة من المبادرات قدمتها ، التي من بينها الخدمة العمومية الال كترونية

صعوبات في ، وعرفت تحديات، وحكومات دول عديدة توجت بنجاح كبير في مناطق منها
 قيام ببحوثفي مقابلها المعوقات هي بحاجة ماسة إلى الو لعل هذه النجاحات،، ودول أخرى

مواصلة ، ومرتكزات ومعالم الإنجازاتو تمكن من معرفة متطلبات، دقيقةو دراسات عميقةو
 ، البحث بغية ال كشف عن بعض التحديات

 و المعوقات المانعة لتحقيق التحول نحو الخدمة العامة الال كترونية.
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Abstract 
We have produced a shift toward electronic management a number of changes to the 

concept of public service, established in the end to the argument the end of the 
traditional public administration, The example of the electronic management provides a 
lot of opportunities for success, and the clarity and precision in the delivery of services, 
and completion of the transactions, and therefore represents a revolution conceptual 
shift, and shift the quality of the public service model. In addition it became a shift 
towards electronic management represents a global trend, encourage the adoption of e-
services systems, which include the electronic public service, where there have been a 
number of initiatives provided by the governments of many countries with great success 
culminated in the areas of them, and I knew the challenges and difficulties in other 
countries, and perhaps these successes, and against which the obstacles are in urgent 
need to carry out research and profound studies and minutes, was able to find out the 
requirements and foundations and landmarks achievements, and continue research in 
order to detect some of the challenges and obstacles prohibitive to achieve a shift 
towards public service 

 

 مقدمة:

نتيجة للتقدم المتنامي وفي ضوء التطور المتزايد في استخدام التكنولوجيات الحديثة والتوسع 
لوجيا المعلومات والاتصال والنمو الباهر للمؤسسات الخدماتية بكل الهائل في تطبيقات تكنو

، تباين نشاطاتها، وتعدد أماكن عملها والمتعاملين معهاو بمختلف خدماتهاو  أشكالهاو أنواعها
التي تعد من ثمار المنجزات التقنية في العصر الحديث، و ظهرت ما تسمى بالإدارة الال كترونية

ال الاتصالات، وابتكار تقنيات اتصال متطورة إلى التفكير حيث أدت التطورات في مج
الجدي من قبل المؤسسات المقدمة للخدمات العمومية في الاستفادة من منجزات الثورة 
التقنية، باستخدام الحاسوب وشبكات الانترنت في انجاز الأعمال، وتقديم الخدمات للزبائن 

يقة ال كترونية، تسهم بفاعلية في حل العدي يةبطر التي تقف حائلا دون و د من المشكلات الإدار
ية الحالية بالإضافة إلى ما تتميز به الإدارة الال كترونية من سرعة في انجاز  تطور النظم الإدار

 .التكلفةو الأعمال وتوفير الوقت والجهد
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ية للإدارة الال كترونية هي نظرتها إلى الإدارة كمصدر للخدمات،   وبالتالي فإن الفكرة الجوهر
بائنو العملاء كمستقبل لهذه الخدمات، لذلك فإن للإدارة الال كترونية أهداف أو  إلى الز

 كثيرة تسعى إلى تحقيقها في إطار تعاملها مع العميل، تأتي على رأسها التأكيد على مبدأ الجودة
 الشاملة للخدمة بمفهومها الحديث.

ية في وبالتالي فالسؤال المطروح هو:   إلى أي مدى شكلت الإدارة الال كترونية آلية محور
  وتقريب الإدارة من المواطن؟ ترشيد الخدمة العمومية

 وهو ما نحاول الإجابة عنه من خلال المباحث التالية:  
  مفهوم الإدارة الال كترونيةالمبحث الأول: 

 منهجية تطبيق أسلوب الإدارة الال كترونية المبحث الثاني:
 نماذج لتطبيقات الإدارة الال كترونية في الجزائرالمبحث الثالث: 

 
 المبحث األول

 مفهوم اإلدارة االلكترونية 

الخدمة المدنية بتلك الرابطة التي تجمع بين الإدارة أو  إذا كان يوحي مصطلح الخدمة العامة
من  وإشباع الحاجات المختلفة للأفراد، والمواطنين على مستوى تلبية الرغبات الحكوميةالعامة 

ية والمنظمات العامة، فما المقصود من الإدارة الال كترونية ما هي و طرف الجهات الإدار
 المميزات التي تفرقها عن أسلوب الإدارة التقليدي؟و خصائصها

 ما نحاول الإجابة عليه من خلال ما يلي: 
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 تعريف اإلدارة االلكترونية:-1

قبل التطرق لمفهوم الإدارة الال كترونية لابد بداية من الإشارة إلى أن البعض يفضل أن 
يطلق عليها لفظ الحكومة الال كترونية، ول كن هناك فرق لابد من استبيانه حتى لا يكون هناك 

 لبس وفقا لما يلي:
بأنها: قدرة الأجهزة الحكومية على تبادل  حيث أنه غالبا ما تعرف الحكومة الال كترونية

، وتقديم الخدمات للمواطنين وقطاع الأعمال من جهة أخرى المعلومات فيما بينها من جهة،
ية المعلومات ، عبر شبكات الانترنيت عالية وتكلفة منخفضة وذلك بسرعة مع ضمان أمن وسر

 وأي مكان. المتناقلة في أي وقت
يف أخر: هي  تقديم الخدمات الحكومية والحصول عليها بوسائل ال كترونية، تمكن ووفقا لتعر

وجمهور المستفيدين من  من الاطلاع على المعلومات وإكمال التبادل بين الأجهزة الحكومية
 .1خدماتها في أي زمان ومكان على أساس العدل والمساواة

ية و في حقيقة الأمر يقصد بمصطلح الحكومة الال كترونية تيسير تقديم ا لجهات الإدار
هذه الأخيرة التي ما هي إلا  لخدماتها اعتمادا على ما توفره لها التقنيات الحديثة من وسائل،

وتقارب  حلقة جديدة من حلقات "الأشكال" التي تقدم بها تلك الجهات خدماتها للجمهور،
 مقدمة الخدمة.  الإدارةو جديد بين الجمهور طالب الخدمة
ية معطيات التقدم العلمي الحالي، فليس معنى ذلك أن وإذا استثمرت السلطات  الإدار

، باعتبار أن الإدارة العامة تمثل مجموعة الأجهزة 2تلك الإدارة العامة قد انقلبت إلى حكومة
 ) المقترحة من طرف الحكومة(.  3التي تنشئها الدولة لضمان تنفيذ سياستها العامة في المجتمع

حكومة، ناهيك عن و رض اللفظي بين كلمتي إدارةوحسب بعض الفقهاء فإن التعا 
 بلفت النظر إلى وقوع خطأ منهجي وخلط كبير بين اصطلاحين مختلفين.ً المعنوي كان كفيلا
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يؤكد البعض الأخر بأن الإدارة الإل كترونية تعمل على تطوير البنية المعلوماتية داخل  و
وتقف مهمة الإدارة الإل كترونية من المؤسسة الواحدة التي تقوم أعمالها على تلك الإدارة، 

أو  وجهة نظر هؤلاء عند الحدود الافتراضية لشبكة معلوماتها الداخلية، وخروج هذه المعلومات
مؤسساتها ومنظماتها وإداراتها يعني و تبادلها مع الشبكة الأم التي تصب فيها جميع شبكات الدولة

 رونية.أننا أصبحنا نتعاطى مع ما يسمى ب  الحكومة الإل كت
ويذهب اتجاه آخر إلى أن الإدارة الإل كترونية تهدف إلى تحقيق الربط الإل كتروني  

الكامل بين قواعد البيانات الحكومية وإتمام جميع المعاملات والخدمات مباشرة من خلال ذلك 
 . 4الربط
 وبرمجيات وعموما إن مفهوم الإدارة الال كترونية أوسع من كونه مجموعة حواسيب 

 وانترنيت وغيرها من التقنيات، إذ أنها إدارة شاملة لمختلف أوجه العمليات، الليوجستية
وعرض ، والأعمال الال كترونية والتجارة الال كترونية وإدارة الإمداد وإدارة العلاقات العامة

تلبية و التكنولوجيات الخاصة بخدمات الخدمة العامة وضبط طلبات الحصول على الخدمات
 الدولة والقطاع الخاص العلاقة بين مؤسسات وتنظيم المواطن،وهو  الإدارة حاجات عميل

يف وهذا كله يعطي، 5والهيئات الرسمية وغير الرسمية ، للإدارة الال كترونية العديد من التعار
 يمكن إيجازها فيما يلي:

  الإدارة الال كترونية هي استخدام وسائل الاتصال التكنولوجية المتنوعة، والمعلومات
، ذات القيمة teleservicesالعامة الال كترونية  لخدماتها سبل الأداء الحكومي في تيسير
 من خلال تمكينهم مع طالبي الانتفاع من خدمات المرفق العام بمزيد من الديمقراطية والتوصل

 6عبر بوابة واحدة. وسائل الاتصال الال كترونية من استخدام
  اتصالات لتحسين أسلوب أداء الخدمات هي استخدام تكنولوجيا المعلومات وال

 الحكومية.
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  كما عرفت الإدارة الال كترونية انطلاقا من شكل العلاقة التي أصبحت تحدد طبيعة
التواصل الفاعل داخل الدولة الوطنية، وكيف أثر التحول لتوظيف التكنولوجيا الحديثة على 

الدولي بأنها مفهوم  من طرف البنك حيث عرفت صياغة تلك الروابط باختلاف أنواعها
يقة التي يتفاعل من  ينطوي على استخدام تكنولوجياـت المعلومات والاتصال بتغيير الطر

ية للسماح بمشاركة المواطنين في عملية صنع  مع الحكومة، خلالها المواطنين، والمؤسسات التجار
يادة الشفافية، القرار، وربط طرق أفضل في الوصول إلى المعلومات  . 7المجتمع المدنيوتعزيز  وز

 وعلى العموم فإن الإدارة الال كترونية في المؤسسات هي الانتقال من إنجاز المعاملات
ية إلى الشكل الال كتروني من أجل و يقة التقليدية اليدو تقديم الخدمات العامة من الطر

المعاملات هي إنجاز  "بمعنى آخر "فالإدارة الال كترونيةو  الجهد،و المالو استخدام أمثل للوقت
ية الانترانت بدون أن يضطر العملاء من أو  تقديم الخدمات عبر شبكة الانترنتو الإدار

 الجهدو الانتقال إلى الإدارات شخصيا لإنجاز معاملاتهم مع ما يترافق من إهدار للوقت
متطور يتعدى المفهوم الحديث" و الطاقات، فالإدارة الال كترونية تقوم على مفهوم جديدو

ينقله خطوة إلى الأمام بحيث يصبح" ادخل على الخط ولا تدخل في و  لا تنتقل"اتّصل و
 ."الخط
 خصائص اإلدارة االلكترونية:-2

 تتميز الإدارة الال كترونية بالعديد من الخصائص يمكن إجمالها فيما يلي: 
  :8السرعة والوضوح1 -2

ية المعوقات من كثير ا إن  حواجز على لسنوات وبقيت ترسخت التي والعقبات الإدار
 الإل كترونية الإدارة أسلوب إلى التحول بفعل ماضي ا وتصبح تتلاشى أن البيروقراطية يمكن

 المعاملات. إنجازَ  الورقية وظروُف أعمالها قوانيُنها تعّطِل التي
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يل، وقت إنجازها إلى يحتاج التي الأوراق تلك تجد لن الإل كترونية الإدارة ظل ففي   طو
ا بل فحسب، إنجازها ليس  إلى وحفظها وإرسالها الأمر، استلزم إذا نسخة من أكثر نسخها أيض 
 حال وقوع في ومرات مرات ذلك تكرار وإمكان عودتها انتظار ثم أمرها، في ستبت التي الجهة
 والاحتراز وارد، أمر وهو الأوراق، تلك ضياع حال في جديد من المشوار بدء وربما ما، خطأ

لا مستحيل،% ٥٢٢ منه بنسبة  المهمة الأوراق حال في فاعل بفعل هذا يكون أن عن فض 
 بمصالحهم. وجودها يضر مِمن قد بتوصية تختفي قد التي

ية المجتمعات عاشتها واقع ومعاناة ماهي بقدر الخيال نسج من ليست أمور كلها هذه   البشر
ي لا  هذا من شيء تبديلعن  عاجزة دائم ا تقف كانت التي التقليدية الإدارات ظل في طو

الإدارة  سيطرة ظل في كلي ا منها الاحتراز الإمكان في أصبح مشكلات وهي الواقع،
ا ومعاملاتها، معلوماتها على التامة الإل كترونية  الفائقة المعاملات إنجاز سرعة ضمان وأيض 

 واستقباله. وإرسالها
 عدم التقيد بالزمان والمكان: 2-2

 التكنولوجيا الحديثة تختفي فكرة العطل وأوقات الراحة للموظفينمع الاعتماد على وسائل 
 ساعة. 24الفصول، بحيث تعمل الإدارة الافتراضية على مدار السنة وعلى مدار و

 :9إدارة المعلومات ال االحتفاظ بها2-3

لا تقوم الإدارة الإل كترونية على ممارسات الأفراد من موظفيها وجهدهم اليدوي في إدارة 
اتها، بقدر ما تقوم على إدارة المعلومات التي تحتفظ بها في دوائرها حسب برامج معينة، معامل

أزرارها وتبسيطها له و ومن ضمن تلك البرامج ما يتيح للمراجع إنجاز معاملاته عبر شاشاتها
 .10بدرجة أشبه بالتعليمية

وتكديسها فوق بعضها على أرفف أرشيف  بإدارة الملفات وليس الاحتفاظ بها كما تهتم
الإدارة، ولا يعني هذا أن الإدارة الإل كترونية لا تحتفظ بالمعلومات والبيانات، بل تضمن لها 
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وسائل الحفظ الأمينة، ل كن تلك الملفات في ظل الإدارة الإل كترونية تتحول إلى معلومات 
دعاؤها حين يقوم صاحب تلك تحتفظ بها الإدارة على شبكتها الإل كترونية، حيث يتم است

ً رفضها، وأيضاأو  بطلب معاملة ما، وبناء عليها يوافق البرنامج على منحه تلك المعاملة المعلومات
المعلومات عن الأشخاص والأبنية والمشروعات وكثير من تفاصيل الحياة داخل تكون تلك 

بيانات عن أو  ب إحصاء ماالمجتمع مرجعية معرفية تفيد الإدارة حين الرجوع إليها في حال طل
شيء ما، وهذه كلها ممارسات ووسائل استغلال لتلك المعلومات التي تمل كها الإدارة 

 .11الإل كترونية تختلف من إدارة لأخرى حسب طبيعة عمل تلك الإدارة والمهمة المنوطة بها
 التجاوب معها.و من خلال سرعة الاستجابة مع الأحداث :المرونة2-4
 :12باشرة والصادقةالرقابة الم2-2

ا الإل كترونية الإدارة خصائص من عبر  المختلفة عملها مواقع تتابع أن بإمكانها أصبح أنه أيض 
 من بقعة كل على تسلِّطها أن الإل كترونية الإدارة وسع في التي الرقمية والكاميرات الشاشات

ية،  لدى يصبح وهكذا الجمهور، معها يتعامل التي وأجهزتها منافذها على وكذلك مواقعها الإدار
 بعيد ا باطمئنان، مواقعها بها وتتابع أنشطتها، بها تقيِّم التي الصادقة الأداة المضمونة تلك الإدارة

 يعرف بما التقليدية، الإدارات في الأفراد يرفعها التي والتقارير المتابعة بالمذكرات أسلوب عن
لا الحالات، من كثير في ةالشفافي انعدام في مقدمتها يأتي مشكلات من عنها  هذا بطء عن فض 

 انتظار في تجلس إحداهما إدارتين؛ نتصور حين هذا الفارق كشف بوضوح ويمكن .الأسلوب
 فيه، العمل سير ويتابعوا ما موقع عن لها تقرير ا ليكتبوا أرسلتهم مراقبين مجموعةأو  مراقب
ا وتسمع مباشرة،الموقع  هذا في العمل حركة تشاهد مكانها في تجلس وأخرى  يدور ما كل أيض 

 .فيه
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 السرية والخصوصية:2-6

ية والخصوصية للمعلومات المهمة بما تمل كه تلك الإدارة من برامج تمكنها من حجب  السر
المعلومات والبيانات المهمة، وعدم إتاحتها إلا لذوي الصلاحية الذين يمل كون كلمة المرور، 

الرغم من الوضوح والشفافية اللذين تتمتع بهما الإدارات للنفاذ إلى تلك المعلومات فعلى 
الإل كترونية إلا أن هذا لا ينطبق بطبيعة الحال على مختلف أنواع المعلومات، فهنا تتفوق 
ية أعلى، ولديها  الإدارة الإل كترونية على الإدارة التقليدية، إذ إن قدرتها على الإخفاء والسر

 .13الصعوبةبالغ ً وصول إلى أسرارها وملفاتها المحجوبة أمراأنظمة منع الاختراق، مما يجعل ال
  :لإلدارة واإللكتروني التقليدي المفهومين بين مقارنةال-3

ية الاختلافات أوجه تحدد التي الأسس من مجموعةهناك  وإن كان  ،المفهومين بين الجوهر
يل عناء لعقد مقارنة بينهما ميزة في الإدارة كل  باعتبار أن، الأمر لن يحتاج إلى طو

يؤثر فقط بالسلب في أدائها وفعالية  الال كترونية هي أمر كانت تفتقده الإدارة التقليدية، و
  :14دوائرها، وعموما يمكن إبراز أهم الفوارق بينهما وفقا لما يلي

 :اإلطراف بين التعامل عند المستخدمة الوسائل طبيعة3-1

ية، التقليدية الوسائل على تعتمد التقليدية فالإدارة  أطراف بين الاتصالات لإجراء اليدو
 الشبكات باستخدام فيها الاتصالات تتم الإل كترونية الإدارة بينما ،المختلفة التعامل

 الإل كترونية.
 :التعامل أطراف بين العالقة طبيعة3-2

 الإدارة بينمامباشرة،  التعامل أطراف بين علاقاتها تكون التقليدي المفهوم ظل في الإدارة
 أطراف توجد حيث، التعامل أطراف بين المباشرة العلاقة وجود انتفاء إلى تشير الإل كترونية

 .الإل كترونية الاتصالات شبكات على الوقت نفسفي أو  مع التعامل
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 :التعامل أطراف بين التفاعل طبيعة3-3

 بالبطء يتسم التعامل أطراف بين التفاعل أن للإدارة التقليدي المفهوم ممارسات تؤكد
 فرد بين المتوازيأو  الجمعي التفاعل يحقق كما، بالسرعة الإل كترونية الإدارة في بينماو  النسبي

 .الإل كترونية الاتصالات شبكات استخدام خلال من ما ومجموعة، ما
 :والمعامالت األعمال تنفيذ في المستخدمة الوثائق نوعية 3-4

 الإدارة ممارسات تتم بينما، الورقية الوثائق على أساسي بشكل التقليدية الإدارة تعتمد
 .رسمية وثائق أية استخدام دون الإل كترونية

 :العملية مكونات كل تنفيذ إمكانية مدى3-2

 وسائل من أي استخدام في التقليدية الإدارة مفهوم ممارسات ظل في صعوبة توجد
 ممارسات ظل في ذلك تحقيق يمكن بينما العملية، مكونات كل لتنفيذ التقليدية الاتصالات

 .الإل كترونيةالإدارة  وم مفه
 :العمالء خدمة نطاق 3-6

 الأسبوع في أيام خمسة لمدة للأفراد خدمات وجود للإدارة التقليدي المفهوم ممارسات توفر
 أربع ولمدة الأسبوع في أيام سبعة لمدة العمل يستمر بينما المنظمات، عمل لمواعيد وفقا وذلك

 .الال كترونية الإدارة في يوميا ساعة وعشرين
 :والبشرية المادية اإلمكانيات على االعتماد مدى3-1

ية المادية الإمكانيات استغلال وجود على للإدارة التقليدي المفهوم ممارسات تعتمد  والبشر
 استخدام على الإل كترونية الإدارة مفهوم ممارسات تعتمد بينما ،ممكن استغلال أحسن المتاحة

 .الافتراضي الواقع تكنولوجيا
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 أهداف اإلدارة االلكترونية: -4

يلاحظ تعدد الأهداف والفوائد المرجوة من وراء الإدارة الال كترونية، ومن أهمها خفض 
والعمل على تجميع كافة الخدمات والمعلومات ذات الأهمية  حدة البيروقراطية في أداء الأعمال،

يقة سهلة، ويمكن توضيح أهم الأهداف التي تسعى للمواطنين، بما يمكن من  الاستفادة منها بطر
 الحكومة الال كترونية إلى تحقيقها فيما يلى:

يعة ومنخفضة التكاليف، وخفض  ● يقة سهلة وسر تقديم الخدمات للمواطنين بطر
الاحتكاك بين موظفى الحكومة والمواطنين، هذا وانطلاقا مما تضفيه تطبيقات الإدارة 

 وخاصة منها الخدماتية، وعلى هذا تواجدت رونية على الأجهزة البيروقراطية الحكومية،الال كت
يفات للإدارة الال كترونية حاولت ربطها بالخدمة العامة  إذ يرى الباحث سعيد بن  المعقلنة،تعر

تمثل تحولا أساسيا في مفهوم الوظيفة العامة، بحيث  معلا العمري بأن الإدارة الال كترونية"
يصبح جمهور المستفيدين قيم الخدمة العامة،ترسخ  من الخدمة محور اهتمام مؤسسات الدولة،  و

بالمعلومات  كما يتعدى مفهومها هدف التميز في تقديم الخدمة العامة، إلى التواصل مع الجمهور
وتعزيز دوره في المشاركة، والرقابة من خلال تطوير علاقات اتصال أفضل بين المواطن 

 15والدولة.
إتاحة المعلومات عن كافة القوانين واللوائح الحكومية للمواطنين على شبكة الانترنت  ● 

 قضية معينة.أو  لمعرفة اللوائح التي تحكم موضوع
يادة الوقت المتاح لتأدية الخدمة بحيث يمكن الحصول على الخدمة في أي وقت طوال  ● ز

 اليوم دون الالتزام بساعات عمل رسمية محددة.
طلبات الحصول على الخدمة والنماذج المطلوبة بما يمكن من استكمالها قبل تحديد مت●

 .16الذهاب لمكان أداء الخدمة ومن ثم تخفيض الوقت والجهد اللازم لأداء الخدمة
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الارتقاء بثقافة ووعى المواطنين، من خلال تشجيعهم على استخدام وسائل التكنولوجيا  ●
يق منحهم نوعا من الحديثة، وكذلك تنمي الشعور بالانتما ء لدى المواطنين العموميين، عن طر

 المشاركة.
 يعمل على تخفيض المعوقات والإجراءات التي تحول دون توفير مناخ ملائم للاستثمار●

 وبما يوفر عامل جذب للشركات العاملة في مجال التكنولوجيا. جذب المستثمرين
ارة الال كترونية وباعتبارها نمط رفع كفاءة الأداء الإداري، حيث أن الإدو المساهمة ●

جديد من الإدارة ترك أثاره الواسعة على المؤسسات ومجالات عملها وعلى استراتيجياتها 
وفي الواقع فان التأثير لا يعود فقط للبعد التكنولوجي المتمثل في التكنولوجيا الرقمية، ، ووظائفها

يةوإنما أيضا إلى البعد الإداري المتمثل في تطوير المفا عديدة،  التي تراكمت لعقود هيم الإدار
يض والتمكين والإدارة القائمة على  وأصبحت تعمل على تحقيق المزيد من المرونة في التفو

يق، فقد ساهمت الثورة الرقمية في إحداث تغييرات عميقة في بيئة العمل  :17أساليبه أهمهاو الفر
 الافتراضي  الانتقال من إدارة النشاط المادي إلى إدارة النشاط -
 الانتقال من الإدارة المباشرة وجها لوجه إلى الإدارة عن بعد -
 الانتقال من التنظيم الهرمي القائم على سلسلة من الأوامر إلى التنظيم الشبكي -
 الانتقال من الرقابة بمفهوم مقارنة الأداء الفعلي مع المخطط إلى الرقابة المباشرة الآنية. -
بالإضافة لاستبدال استخدام ، كومي حيث يتم تخفيض عدد الموظفينترشيد الإنفاق الح ●

المستندات الورقية والمخازن المتكدسة بالوثائق والمستندات بالتحول نحو استخدام الحاسبات 
الإدارة الال كترونية هي وسيلة لرفع أداء وكفاءة المؤسسة الخدماتية  الآلية، ومعنى كل هذا أن
بديلا عنها، ولا تهدف إلي إنهاء دورها، كما أنها إدارة بلا ورق لأنها في الدول النامية وليست 

تستخدم الأرشيف الال كتروني والأدلة والمفكرات الإل كترونية والرسائل الصوتية، وهي إدارة 
الهاتف الجوال، وهي إدارة بلا زمان حيث و بلا مكان وتعتمد أساسا على الحاسوب المحمول
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تعمل في الزمن الحقيقي، وهي إدارة بلا تنظيمات جامدة أي  ساعة 24ساعة /24تعمل 
 فالمؤسسات الخدمية الذكية تعتمد على عمال المعرفة وصناعات المعرفة.

تحقيق الشفافية من خلال إتاحة المعلومات بصورة متكافئة لكافة المؤسسات والمواطنين  ●
ساد الحكومي والإداري، والتقليل من الرشاوى، حيث أن دعم الشفافية مرتبط بالحد من الف

والتخفيف من تعقيدات الإجراءات الروتينية، التي تجعل من الديمقراطية أمرا مستحيلا، 
 .18وكذى يساهم في تخفيف حالات التشاؤم لدى المواطنين

ية المطلوبة ●  .19الترويج للخطط المستقبلية للدولة ومشروعاتها التنمو
ترونية على الجوانب المتصلة بعمليات مما سبق يلاحظ تركيز أهداف الإدارة الال ك

ية والتعامل الجيد مع  يادة فعالية الأجهزة الإدار الإصلاح الإداري، كالقضاء على الروتين وز
حيث يسجل عدم اهتمامها بالمحددات ، بشكل يدعم الثقة لدى عملاء الإدارة طالبي الخدمة

التحول نحو تطبيق الإدارة البيئية والتي تنعكس على مستوى المردود المنتظر أن يحققه 
الال كترونية، بسبب المشاكل التي تفرزها هذه البيئة، والتي تؤثر سلبا على محتوى ونوع الخدمات 

، الال كترونية، وجعل أسرار الأعمال الحكومية عرضة للتهديد، ومخاطر الجرائم الال كترونية
يق الفيروس المعلوما، كإتلاف المواقع والبيانات  20تي.وتدميرها عن طر

 المبحث الثاني
 منهجية تطبيق أسلوب اإلدارة االلكترونية 

 توجهاتها،و دراسة منهجية تطبيق أسلوب الإدارة الال كترونية تقتضي تحديد عناصرها
متطلبات تحديد  من جهة أخرىو من جهة، لإدارة الإل كترونية لأسلوبالتحول  دوافعو

 تطبيق هذا الأسلوب في الإدارة. 
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 :21أوال/ عناصر وتوجهات اإلدارة االلكترونية الحديثة 

    تتمثل عناصر هذه الإدارة في الأتي:
 1 . :الإدارة احتفاظ ضرورة على تأسيس ا التقليدية الإدارة الورقي الأسلوب يكبِّد إدارة بدون ورق 

 الملفات تلك لحفظ سعيها سبيل في النفقات من ال كثير الملفات والأوراق من الركام بهذا
 يكلف لا الذي الوقت في هذا يحدث فيه، تحفظ الأرشيف الذي المكان وصيانة والمعاملات،

 البيانات حُمِّلت التي الشبكةأو  التخزين وسائط من ثمن أكثر الإل كترونية الإدارة ظل في فيه الأمر
ا تجديدأو  حفظأو  مبان صيانة حمل عناء دون سلف ا، عليها المعاملاتأو  المعلوماتأو   دون وأيض 

  .22إضافية نفقاتأو  خسائر تكبد
 2 . فيعنى بها الحديث عن المؤسسات الذكية تنظيمات جامدة: إدارة بلا التي تعتمد على العمل 

   المعرفي وصناعة المعرفة.
 3 . :الإل كترونية والفيديو تعتمد على المؤتمرات إدارة بلا مكان كونفرانس، والحواسيب 

   الهواتف النقالة.و
 4 . :ساعة في اليوم، لذلك 24 فالعالم اليوم يعمل إدارة بلا زمان   لابد من خلق آليات للاتصال

     والشتاء لم تعد موجودة.  بالأخرين، ففكرة الصيف
 التي تفرضها الإدارة الإل كترونية تتمثل في التالي: ومن أهم التوجيهات

 1 .ية في شكلالمعلومات  كبسلة     كبسولات. والتي تعنى عرض التراث المعرفي للبشر
 2 . إدارة الملفات بدلا  من حفظها والتي تعنى كيفية الاستفادة منها بالإضافة على التراكم  بما يعود

   المعرفي.
 3 . يمكن تغيير محتواه من آن الاحتفاظ بنمط معين من الملفات بحيث ات بدلا  لآخر طبقا  للتغيير

   من كتابته مره أخرى.
 4 . اكتشاف المشاكل مسبقا  بدلا  من الانتظار لحلها . لاحقا   
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 : إلدارة اإللكترونية ألسلوبالتحول  ثانيا /دوافع 

إن التحول إلى الإدارة الإل كترونية ليس دربا  من دروب الرفاهية، إنما حتمية تفرضها 
التكامل والمشاركة وتوظيف المعلومات أصبحت أحد محددات النجاح التغيرات العالمية، ففكرة 

لأي مؤسسة، وقد فرض التقدم العلمي والتقني والمطالبة المستمرة برفع جودة الخدمات وضمان 
سلامة العمليات، كلها من الأمور التي دعت إلى التطور الإداري نحو الإدارة الإل كترونية، 

فلم يعد من المقبول ، تقديم الخدمات العموميةأو  ات الادارةويمثل عامل الوقت أحد أهم مجال
الآن تأخر تنفيذ العمليات بدعوى التحسين والتجويد وذلك لارتباط الفرص المتاحة أمام 
المؤسسات بعنصر التوقيت، ويمكن تلخيص الأسباب الداعية للتحول الإل كتروني في النقاط 

 التالية:
ورة المعرفية المرتبطة به، فتوظيف التكنولوجيا الحديثة تسارع التقدم التكنولوجي والث -

لصالح المجتمع وتمكينه من الحصول على فوائد كثيرة، تتمثل في تحسين أداء المؤسسات وإتاحة 
المتوفرة على  المزايا التقنية والاستفادة من للاستثمار في قطاع التكنولوجيا لتسهيل الحياة الفرصة

 .23المستوى الدولي
 ونظام عمل متطور. الموظفين العموميين للدعم النوعي من خلال معلومات صلبةحاجة  -
ية الروابط الإنسانية: حيث اعتبرت دافعا للعديد من الدول  - توجهات العولمة نحو تقو

يات العليا، للحصول على شهادة الجودة العالمية لخدماتها من ناحية  لتحسين خدماتها لترتقي للمستو
مقارنة  ن ناحية أخرى، بعد أن أصبح أمامه معيار عالمي يستطيع من خلالهوإرضاء المواطن م

  24ما تقدمه دولته من خدمات محلية بما تقدمه الدول المتقدمة من خدمات راقية.
يادة تكلفة الأعمال.أالإجراءات والعمليات المعقدة و -   ثرها على ز
ية والتي من ش -   م توازن في التطبيق.ها إحداث عدأنالقرارات والتوصيات الفور
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 : "االلكترونية اإلدارة"متطلبات مشروع ثالثا/ 

يحتاج إلى تهيئة  ،برنامج آخرأو  إّن مشروع الإدارة الال كترونية شأنه شأن أي مشروع 
بالتالي يحقق و  ،اتية لطبيعة عمله كي يتمكن من تنفيذ ما هو مطلوب منهوالمو البيئة المناسبة

 الجهدو المالو سيسبب ذلك خسارة في الوقتو سيكون مصيره الفشل إلاو التفوقو النجاح
 .نعود عندها إلى نقطة الصفرو

تتفاعل مع كافة العناصر و تتأثر بكافة عناصر البيئة المحيطة بهاو فالإدارة هي ابنة بيئتها تؤثر 
الإدارة ن مشروع إلذلك ف ،التكنولوجيةو الثقافيةو الاجتماعيةو الاقتصاديةو السياسية

  :الال كترونية يجب أن يراعي عّدة متطلبات منها
 :البنية التحتيّة -1

لم نقل عال من البنية التحتيّة  إنالإدارة الال كترونية تتطلب وجود مستوى مناسب  أنإذ 
 بنية تحتيّة متطورة للاتصالات السل كيةو  ،البياناتو التي تتضمن شبكة حديثة للاتصالات

ية نفسها و ة على تأمين التواصلاللاسل كية تكون قادرو نقل المعلومات بين المؤسسات الإدار
  .25المواطن من جهة أخرىو بين المؤسساتو  ،من جهة

توافر الوسائل االلكترونية الالزمة لالستفادة من الخدمات التي تقدمها اإلدارة  -2 
 :االلكترونية

الهاتف و المحمولةو الكمبيوتر الشخصيةمنها أجهزة و التي نستطيع بواسطتها التواصل معها 
 الداخلية في البلدأو  غيرها من الأجهزة التي تمكننا من الاتصال بالشبكة العالميةو الشبكي

 . بأسعار معقولة تتيح لمعظم الناس الحصول عليهاو 

 : توافر عدد ال بأس به من مزودي الخدمة باالنترنت -3 

أن تكون الأسعار معقولة قدر الإمكان من اجل فتح المجال لأكبر عدد ممكن  مع ضرورة 
  .أقل كلفة ممكنةو أقصر وقتو من المواطنين للتفاعل مع الإدارة الال كترونية في أقل جهد

 :بناء القدراتو  رابعا: التدريب 
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غيرات توعية وتثقيف المتعاملين من خلال إحداث تو تدريب العاملين،و تعليمهو يشمل و 
ية الملائمة لها، وهذا يعني إعادة النظر في نظم التعليم والتدريب  ية في نوعية الموارد البشر جذر

متطلبات التحول الجديد بما في ذلك إعداد الخطط والبرامج والأساليب التعليمة  الحالية لمواكبة
يات  . 26والتدريبات على كافة المستو

 :توافر مستوى مناسب من التمويل -4

يل الحكومة  ية ،بحيث يمّكن التمو  ،الموظفينو تدريب لل كوادرو من إجراء صيانة دور
 مواكبة أي تطور يحصل في إطار التكنولوجياو الحفاظ على مستوى عال من تقديم الخدماتو
  . 27"الإدارة الال كترونية" على مستوى العالمو

 :توفر اإلرادة السياسية -2

ية، من خلال وجود إرادة سياسية من  طرق القيادة السياسية لدعم الهياكل الإدار
ية على أساليب العمل في الإدارة، حيث أن التزام القيادة علنا  وإدخال التغييرات الجوهر
بالجهود الرامية للتحول للحكومة الال كترونية، من خلال توفير المال والجهد والوقت والمتابعة 

الإدارة الال كترونية، وان أو  التحول إلى الحكومةهي العناصر الرئيسية لنجاح عملية ، المستمرة
الال كترونية تبقى فكرة على  الإدارةأو  انعدمت الإدارة السياسية فإن الدعوة إلى الحكومة

 . 28ورق
وهنا تجب الإشارة إلى وجود العديد من الهيئات والأجهزة التي تهدف إلى متابعة إصلاح  

والتي يدخل في صلاحياتها بصفة غير مباشرة ، ة عامةالخدمة العمومية والوظيفة العمومية بصف
 تطوير ما يعرف بمفهوم الإدارة الال كترونية وعلى سبيل المثال نجد:

 الوظيفة العمومية:و الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالإصلاح الإداري 
ير المنتدب لدى المحدد لصلاحيات الوز  212-96المرسوم التنفيذي رقم  من 32فوفقا للمادة 

 نجد أنه من بين مهامه الاضطلاع ب: 29بهذه الوزارة،، رئيس الحكومة
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في ميادين الإصلاح الإداري والوظيف العمومي  اقتراح عناصر السياسة الوطنية -
 والسهر على تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري العمل بها.

ية لتنظيم الإدارة العامة وعملها، من خلال المبادرة بكل  - ترقية المناهج والتقنيات العصر
التكنولوجيا الجديدة و باللجوء إلى التقنيات الحديثة في التسيير وعصرنتهاعمل لتجديد الإدارة 

  للإعلام والاتصال.
ل تنظيم ترقية كل تدبير يرمي إلى تحسين علاقة الإدارة بالمواطن، وذلك من خلا -

ية وإجراءاتها وترقية مشاركة  تعميم وتنشيط كل تظاهرة تجاه المواطن تهدف إلى الأعمال الإدار
 وتوجههم. الموظفين
  المصادق عليه من طرف المجلس الشعبي الوطني يوم :233330برنامج الحكومة لسنة

 الإداريوهو يعبر عن الاتجاه العام الذي تسعى إليه سياسات الإصلاح  ،2333سبتمبر  21
يق:  لتحسين أداء الإدارة العامة المنتهجة في الجزائر  عن طر

 عصرنه الإدارة العامة -
 ترشيد الإدارة العامة -
 رد الاعتبار للإدارة العامة. -
 ية العامة للإصلاح الإداري -33 المنشئة بموجب المرسوم التنفيذي رقم: 31المدير
-33من المرسوم التنفيذي رقم  33 ، وفيما يخص مهامها فقد تم تحديدها بموجب المادة192
 منه ومن بينها: 33وحسب المادة  32 192
 تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن اقتراح كل تدبير من شأنه -
في  عصرنتها باللجوء إلى التقنيات الحديثةو المبادرة بكل عمل لتجديد الإدارة العمومية -

 الجديدة للإعلام والاتصال. التكنولوجياتو التسيير
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 :33النصوص القانونيةو وجود التشريعات -6

يعي والقانوني يعتبر أساس عمل نظامي لتحديد العلاقات بين الجهات المتعاملة  فالمطلب التشر
مع أجهزة الإدارة الال كترونية، وحيث أن ضمان حقوق جميع الأطراف يتطلب توفير 

يعات كفيلة بتحديد أطر العمل، التي تشتغل فيها أنظمة  الإدارة الال كترونية، الأمر الذي تشر
يعات جديدة لضبط أسلوب التعامل الجديد مع الأوضاع التي نشأت الحاجة  يتطلب سن تشر

 نذكر: إليها، ومن المتطلبات الأساسية في هذا السياق
يعات تنظم - يتهاو نشر المعلومات تشر  المحافظة على سر
يعات خاصة بتحديد رسوم استخدام المواقع  -  الال كترونية.تشر
 :السرية االلكترونية على مستوى عالو توفير األمن االلكتروني -1

تعد مسألة أمن المعلومات من أهم معضلات العمل الال كتروني، بمعنى أن الوثائق التي يتم 
وتطبيق إجراءات المعالجة والنقل عليها ال كترونيا لتنفيذ متطلبات الخدمة يجب الحفاظ  حفظها

صون الأرشيف و ،الشخصيةو حماية المعلومات الوطنيةكل هذا يصب لأجل ، على أمنها
 خطورة على الأمن القوميو التركيز على هذه النقطة لما لها من أهميةو الال كتروني من أي عبث

  .34الأفرادأو  الشخصي للدولةو
 :خطة تسويقية دعائية شاملة للترويج الستخدام اإلدارة االلكترونية -8

يشارك في هذه و  التفاعل معهاو ضرورة مشاركة جميع المواطنين فيهاو حاسنهاإبراز م ذلك ل
يونو الحملة جميع وسائل الإعلام الوطنية من إذاعة  الحرص على الجانب الدعائيو صحفو  تلفز

الموظفين في حلقات نقاش حول و الوزراءو استضافة المسؤولينو المؤتمراتو إقامة الندواتو
 .شعبي قادر على التعامل مع مفهوم الإدارة الال كترونيةالموضوع لتهيئة مناخ 
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 رابعا/ التقنيات المستخدمة في مجال اإلدارة االلكترونية الحديثة:

تتعدد التقنيات الممكن استخدامها في تسيير أسلوب الإدارة الال كترونية وخاصة مع التطور 
 المستمر للتكنولوجيا ويمكن ذكر بعضها وفقا لما يلي:

  :35المعلومات اإلدارية نظم -1

وهي غالبا الأعمال الروتينية  ،محددة وظائفأو  يقصد بها النظم التي صممت لأداء وظيفة
ية )صادر  اليومية التي تقوم بها دائرة حكومية ما، مثل وارد(، إدارة  -الاتصالات الإدار

 .وغيرهاالمحاسبة، نظم شئون الموظفين،.....  الملفات الطبية في المستشفيات، نظم
يقصد بها النظم التي تتكون  وقد ظهر خلال السنوات الأخيرة ما يعرف بالنظم المتكاملة و

 .بينها بحيث تكون في النهاية نظام شاملا لجميع وظائف الدائرة من عدة نظم فرعية تتكامل فيما
تلجا إلى  كثير من الدوائر نظم متكاملة تلبي احتياجاتها كما تريد، وبالتالي في الغالب لا تجد

 في هذه الحالة يجب على الدائرة مراعاة المعايير القياسية ،الإمكان رنظم خاصة بها قد تصميم
هنا  وتجدر الإشارة ،قدر الإمكان حتى تستطيع التكامل مع التقنيات الأخرى مثل الانترنت

يكون الاستخد المطورة محليا يجب أن تكون سهلةأو  إلى أن تلك النظم سواء النظم الجاهزة ام و
 .سلسا ومنطقيا (workflow) انسياب العمل

  :االلكترونية تقنيات األرشفة -6
يل الوثائق الورقية إلى شكل رقمي يمكن تخزينه  تستخدم الماسحات الضوئية )السكانرز( لتحو

يعة جدا تعادل سرعة  الانترنت، ويستخدم لهذا الغرضأو  وتبادله عبر الشبكات المحلية ماسحات سر
  للأرشفة الال كترونية )مثل تصوير المستندات تقريبا، وتكون مرتبطة عادة بنظامآلات 

Laserfiche, Arabdox, Projectwise يقة تمكن من استرجاعها  يقوم بتخزين الوثائق وفهرستها بطر
  .عند الحاجة لها
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  :نظم إدارة المحتويات -1 

يات المقصود بنظم مواقع الانترنت لتسهل عملية إدارة هي برامج تركب في  :إدارة المحتو
يات )المعومات  وتستخدم تلك النظم قواعد بيانات لتخزين جميع المعلومات، إضافة إلى ،)المحتو

ن في النهاية موقعا ِّ ِِ  .متكاملا القوالب الجاهزة وذلك لإنتاج صفحات ويب ديناميكية تكوِ
يات إلى الموقع بسرعة وبواسطة أشخ خلفية عن  اص ليس لدهموعليه يمكن إضافة المحتو

يات في شكل متناسق واحترافي عندما تتصفح بواسطة برامج  تقنيات الويب، وتخرج تلك المحتو
   .تصفح الانترنت

يات   :المقصود بالمحتو
التي يراد إتاحتها مثل: وثائق، نماذج، صور، ملفات صوتية،  هي جميع أشكال المعلومات

   .الخ.. .معلومات عامة ملفات فيديو، أخبار،
 :البوابات -4

يات بحيث تصبح أشبة ما  عدة نظم لإدارة كمية كبيرة منأو  هي مواقع تستخدم نظم المحتو
يقها إلى اغلب الخدمات التي  تكون ببوابة تخيلية لتلك الدائرة يستطيع المراجع الدخول عن طر

 .36مكتبةأو  تقدمها مباشرة من بيته
 :النماذج االلكترونية -5

لانترنت تتيح إدخال البيانات بشكل تفصيلي من اهي نماذج ال كترونية تفاعلية تتاح عبر 
للطرف الثاني )الوزارة مثلا( لتدخل إلى نظام ما  قبل طرف )المواطن مثلا( ومن ثم إرسالها

 .يقوم بمعالجتها ال كترونيا
 هات الحكومية سواءتطبيق مفهوم النماذج الإل كترونية على العمليات النمطية بين الج ويمكن

أمن  ملفات إل كترونية ترسل بشكلأو  كان ذلك على شكل نماذج مطبوعة بباركود يقرأ آليا ،
  .وتقرأ آليا  
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 :37نظام الدفع االلكتروني -6

وغيرها، وفي مجال  PayPalللدفع على الإنترنت مثل: بطاقات الائتمان، هناك طرق عديدة
الطرق وتطويرها للتوافق مع احتياجات القطاعات الال كتروني يمكن توظيف تلك  الإدارة

وقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتطوير نظام سداد للمدفوعات لخدمة  الحكومية،
 .المالية للحكومية الال كترونية التعاملات

 :محركات البحث -7

يقها البحث في كامل الموقع واسترجاع  محركات البحث هي أدوات يمكن عن طر
محركات البحث من نماذج نظم الاسترجاع الحرة )غير المقيدة( والتي تعتمد  وتعد ،المعلومات

ويمكن لمحركات البحث أن تشمل جميع  ،المفتاحية للدلالة على موضوع البحث على الكلمات
 .يحتويها الموقع، مما يوسع نطاق البحث ويزيد من كفاءة الاسترجاع النصوص التي

يث تتدرج من البحث البسيط بالكلمات الدالة محركات البحث ح وتختلف قدرات
وتجدر  ،المتقدم بالروابط البوليانية والمقيدات وغيرها من الخصائص )المفتاحية( إلى البحث

أن اغلب المستفيدين غير معتادين على تلك التقنيات المتقدمة ولذلك لا  الإشارة هنا إلى
 .أهميتها يستخدمونها رغم

  :التفاعلية وتصميم الموقعواجهات المستخدم  -8

حيث تساعد المستفيد  ،وواجهة الاستخدام دورا كبيرا في نجاح الموقع يلعب تصميم الموقع
يع إلى المعلومات المطلوبة.  في الوصول المباشر  والسر

 خامسا/ معوقات التحول إلى اإلدارة اإللكترونية:

  :38يمكن إجمالها فيما يلي
 .داخل المنظمة الواحدةاختلاف نظم الإدارة حتى -1
 عدم اقتناع إدارة المؤسسة بدواعي التحول ومتطلباته.-2
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جزء  عدم توافر الحافز القوى لدى الأفراد لإنجاح عملية التحول وعدم إحساسهم بأنهم-3
 من عملية التحول والنجاح.

 .صعوبة الوصول إلى الإدارة الال كترونية المتكاملة داخل المنظمات-4
 بنية أساسية فنية جيدة.عدم توافر -2
ية وثقافة الأبواب المغلقة والخوف من التكنولوجيا وتطبيقاتها.-6  الطبيعة البشر
ية عمليات تحديث البيانات مع تحمل الأفراد المواطنين بها العبء الإداري -1 استمرار

 المعتاد.
ية المعتادة في العمل ودوراتها المستندية ورفض ا -8 لتحديث التوافق مع النظم اليدو

 والتغيير.
ية وأمن التعاملات الشخصية، من خلال  -9 سهولة اختراق عدم الثقة في حماية سر

ية المعاملاتو الأنظمة  .39عدم وجود ضمانات لسر
 المبحث الثالث

 نماذج لتطبيقات اإلدارة االلكترونية في الجزائر

دعما لسرعة الاستجابة وتلبية بالرجوع للتطبيقات العملية للإدارة الال كترونية في الجزائر فإنه 
لطلبات المواطنين في الحصول على الخدمة بشكل متواصل، وتلبية لانشغالاتهم فقد تم الاعتماد 

على و والمعصرنة للتعامل مع المواطنين في العديد من القطاعات على الأساليب التكنولوجية
 سبيل المثال:

 :أوال/ قطاع البريد واالتصاالت

يع  قامت مؤسسة بريد  مركز  233ملايين بطاقة سحب، إضافة لتأسيس  36الجزائر بتوز
يع بطاقات السحب كبدايات أولية  سحب ال كترونية لبريد الجزائر، وبعد انطلاق عملية توز
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عملية توفير بطاقات  2331ابتداء من الفاتح جانفي  البريد باشرت مصالح بالجزائر العاصمة
 40.وتعميم استعمالها، السحب الال كتروني

 ثانيا/ قطاع العدالة:

يع الإصلاح الأساسية في برنامج الحكومة، والذي  إصلاح قطاع العدالة أحد أهم مشار
 التأسيس لدولة القانون وذلكو تهدف من خلاله إلى محاولة تحقيق النزاهة وإقرار العدالة

  بالعديد من الوسائل ومن بينها:
 :الخاص بوزارة العدل، تم فتح بريد ال كتروني الوابموقع  على مستوى -

contact@mjustice.dz للإجابة على أسئلة المواطنين في وقت قياسي. 
حول نشاطات هذه  تتضمن هذه المواقع معلومات، للمجالس القضائية وابمواقع  إنشاء -

 .المجالس كل على حدى
، الديوان الوطني لمكافحة 42، مجلس الدولة 41لكل من المحكمة العليا وابع انجاز مواق-

 القضائية.و مركز البحوث القانونية المخدرات وإدمانها
كما تم انجاز شباك إل كتروني على مستوى كل الجهات القضائية، يسمح بإعطاء كل 

 استقبال المواطنين،المعلومات عن القضايا المسجلة، في وقت قياسي، كما يمّكن أيضا من 
 فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تخصيص فضاءات لكل فئة.و المحامين،و

كذلك من بين التطبيقات العملية لمشروع الإدارة الال كترونية انطلاق مشروع رقمنة 
تسييره من خلال و الأرشيف القضائي، الذي إلى تحسين ظروف حفظ الأرشيف القضائي

ضياع و الحديثة التي تضمن في نفس الوقت حماية أكبر )ضد تلفالاستعانة بالأدوات 
 فعالية.و الاسترجاع، تتم بسرعةو كذا جعل عمليات البحثو  الوثائق(،
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 ثالثا/ قطاع التعليم العالي والبحث العلمي:

مؤسسات التعليم العالي والبحث أو  كثيرة هي صور استغلال التكنولوجيا الحديثة في قطاع
 إيراد أمثله عنها وفقا لما يلي: العلمي ويمكن

  كذا جميع و  43الاطلاع على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
الجامعات والمراكز الجامعية على مستوى الوطن، ما يقرب كل الطلبة والأساتذة وجميع 

 المواطنين منها.
 ياعمليات التسجيلات الجامعية بالوسائل الال كترونية للطلبة ال  حاصلين على البكالور

يق الانترنيت وتمنحهم الجامعة فرصة التسجيل الأولي يتم ، بملء استمارة ال كترونية عن طر
يا عبر المواقع الال كترونية  .44إتاحتها بمجرد الإعلان عن نتائج البكالور

  ية للجامعات: بهدف السماح لكل من الطلبة الاتصال بالم كتبات الال كترونية المركز
 .45بالاستفادة من خدماتها والأساتذة

 فقصد تخفيف نقائص التأطير من جهة، وأيضا من أجل : 46برنامج التعليم عن بعد
تحسين نوعية التكوين تماشيا مع متطلبات ضمان النوعية، تم إدخال طرائق جديدة للتكوين 
والتعليم، تتضمن إجراءات بيداغوجية جديدية خلال مسار التكوين، لهذا تم إطلاق المشروع 

 اف تتوزع على ثلاثة مراحل: الوطني للتعليم عن بعد، والذي يرمي إلى تحقيق أهد
وهي مرحلة استعمال التكنولوجيا، المحاضرات المرئية على الخصوص، قصد  المرحلة الأولى:

امتصاص الأعداد ال كبيرة للمتعلمين، مع تحسين محسوس لمستوى التعليم والتكوين ) سياق على 
 المدى القصير(

تشهد اعتمادا على التكنولوجيات البيداغوجية الحديثة، تعتمد خاصة على  المرحلة الثانية:
النوعية ) سياق على  التعلم الال كتروني(، وذلك قصد تحقيق ضمانأو  الواب ) التعلم عبر الخط

 المدى المتوسط(.
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يتم نشره عن :المرحلة الثالثة هي مرحلة التكامل، وخلالها يصادق على نظام التعليم عن بعد و
يق التعليم "من بعد" بواسطة قناة المعرفة، التي يتعدى مجال استعمالها والاستفادة منها بكثير طر 

النطاق الجامعي، حيث تستهدف جمهورا واسعا من المتعلمين: أشخاص يريدون توسيع معارفهم، 
العقد الثالث من أعمارهم، مرضى متواجدون  أشخاص يحتاجون لأمور متخصصة، أشخاص في

 فيات، أشخاص في فترة النقاهة، الخ...في المستش
التعليم الال كتروني، موزعة و ويرتكز التعليم عن بعد حاليا على شبكة منصة للمحاضرات المرئية

يق الشبكة الوطنية  على غالبية مؤسسات التكوين، والدخول إلى هذه الشبكة ممكن عن طر
 (.ARNللبحث )

ومدى اعتمادها  لة لنظام المحاضرات المرئيةونجد الشكل الموضح أدناه يظهر الهيكلة الشام
 على الوسائل الحديثة والمتطورة في تسييره.

 الهيكلة الشاملة لنظام المحاضرات المرئية :الشكل

 
 المصدر: الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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 رابعا /في النظام المصرفي الجزائري  

بادرت بعض المؤسسات  ، حيث47من خلال استعمال شبكة الاتصالات الإل كترونية 
التسديد منتشرة في نقاط محدودة من التراب و المالية بتطوير شبكات إل كترونية للدفعو المصرفية

 تسييرها جعل بعضها يتوقف عن أداء خدماتهو ل كن عدم القدرة على التحكم فيها، الوطني
خصائص و غير متوافقةو أنظمة مستوردةو المؤسسات على حلول ذلك بسبب اعتماد هذهو

ية، كذلك عدم تزايد الطلب على هذه الخدمات، هذا العامل الذي كاـن من و  السوق الجزائر
يادة  الممكن أن يشجع هذه المؤسسات على مواصلة العمل به ذه الوسائ ل ) العامل أي ز

 :بإصدار بطاقات السحب مثلالطلب ( ورغم ذلك فقد بادرت بعض المؤسسات 
  ( بطاقة السحب من الصرفات الأليةDAB.لمؤسسة البريد ) 
 بنك ، القرض الشعبي الجزائري :الدفع للمصارف التاليةو البطاقة المصرفية للسحب

يفيةو الفلاحة ، بنك –الاحتياط و الصندوق الوطني للتوفير، بنك الجزائر الخارجي، التنمية الر
 بنك البركة الجزائري. 

 
 خاتمة:

لتطور المؤسسات في  سما تقدم يوضح أهمية تطبيق الإدارة الال كترونية والتي تعتبرا مقيا
وقتنا الحاضر ومدى مقدرتها على الاستجابة لرغبات وانشغالات المواطنين وتقريبه أكثر من 

الجودة العالمية في تقديم الخدمات تحقيق معايير و اتّصل ولا تنتقل"" المفهوم الحديثب الإدارة
 .العمومية

و إن نجاح عملية التحول من الإدارة التقليدية إلى الإدارة الال كترونية يتطلب الاهتمام 
ية والفنية ومن هذه الأمور الأتي  :ذكرها بتوفير كافة المتطلبات المادية منها والبشر

  .المتطورة استخدام أجهزة الحاسوبو   توفير ال كوادر المتخصصة في مجال في مجال البرمجة1
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  توفير أجهزة حاسوب متطورة وذات تقنية عالية لمواكبة التطور المتسارع في العالم في 2
 .الكافية وتدريب الموظفين على استخدامها مجال تكنولوجيا المعلومات وبالإعدادات

 الإل كترونية الإدارة نحو التحول عملية تؤخر لأنها الروتينية الإجراءات تبسيط  3
الموظفين لإيضاح مفهوم  علجمي الإل كترونية الإدارة مجال في التدريبية الدورات   إقامة4 

يادة مساهمتهم في إنجاح عملية التحول إلى الإدارة  الإدارة الال كترونية لهم من اجل ز
 .الال كترونية

يادة ثقة 6  الال كترونية من تطوير بالنتائج التي ستحققها الإدارة  نموظفيال  تعزيز وز
المعاملات وتحقق الرضا للمتعاملين مع المؤسسة وعملائها مما  كافةأساليب العمل وسرعة الانجاز ل

 .الخدمة التي تقدمهاأو  وأفضلية تنافسية. للسلعة يعطيها ميزة
يادة  1   مجال في التدريب وبرامج والبحوث المحاضرات لإقامة المخصص المالي الدعم ز

 .الال كترونية الإدارة بمفهوم الوعي لتعميق، الال كترونية الإدارة
 

 قائمة المراجع:

 النصوص التنظيمية:
يونيو  12الموافق ل  1411محرم عام  28المؤرخ في  212-96المرسوم التنفيذي رقم  -

 المكلف بالإصلاح الإداري، لدى رئيس الحكومة يحدد صلاحيات الوزير المنتدب، 1996
 .1996يونيو سنة  16، الصادرة في 31الجريدة الرسمية العدد  الوظيف العمومي،و

يل  28الموافق ل  1424صفر عام  26المؤرخ في  191-33المرسوم التنفيذي رقم  - أبر
ية العامة للإصلاح الإداري ،2333 ، 33وتنظيمها، الجريدة الرسمية العدد  يحدد مهام المدير

يل  33الصادرة في   .2333ابر
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يل  28الموافق ل  1424صفر عام  26، المؤرخ في 192-33المرسوم التنفيذي رقم  - أبر
ية العامة للإصلاح الإداري ،2333 ، 33وتنظيمها، الجريدة الرسمية العدد  يحدد مهام المدير

يل  33الصادرة في   .2333ابر
 

 المؤلفات:
ية، *احمد محمد غنيم،الإدارة الال كترونية أفاق الحاضر وتطلعات المس تقبل، الم كتبة العصر

 . 2334سنة ، مصر، المنصورة
ية، دار الفكر الجامعي، سنة الصيرفي، الإدارة الال كترونية، *محمد  .2336الإسكندر

يات الإدارة الحديثة في القرن الواحد والعشرين، دار الغرب  *عمار بوحوش، نظر
 .2336الإسلامي، بيروت، سنة 

 الرسائل الجامعية:
مذكرة نيل شهادة ، النظام المصرفي الجزائريو الصيرفة الإل كترونية، * بوعافية رشيد

 .2332 البليدة، سنة ماجيستير في العلوم الإقتصادية ،كلية العلوم الاقتصادية والتسيير،
وتطبيقاتها في الدول العربية،  * حماد مختار، تأثير الإدارة الال كترونية على إدارة المرفق العام

فرع التنظيم السياسي ، العلاقات الدوليةو الماجستير في العلوم السياسيةمذكرة لنيل شهادة 
 .2331الإعلام، جامعة الجزائر، يوسف بن خدة، سنة و والإداري، كلية العلوم السياسية

يادة فعالية الحكومة الال كترونية * نجلاء يوسف شحادة، ، أثر تكنولوجيا المعلومات في ز
الأردن، كلية الأعمال، جامعة الشرق الأوسط، سنة  –المدنية الخدمة  دراسة حالة ديوان

2312. 
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الخدمة العمومية في الولايات  في ترشيد *عشور عبد ال كريم، دور الإدارة الال كترونية
العلاقات و الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسيةو المتحدة الأمريكية

 قسم العلوم السياسية كلية الحقوق والعلوم السياسية، ادة،والرش تخصص الديمقراطية، الدولية
 . 2339/2313العلاقات الدولية، جامعة منتوري، قسنطينة، موسم و

ية  ومعوقات بين حتمية التغيير *رافيق بن مرسلي، الأساليب الحديثة للتنمية الإدار
شهادة الماجستير في ، مذكرة لنيل 2311الى 2331خلال الفترة  التطبيق، دارسة حالة الجزائر

علاقات دولية، كلية الحقوق و فرع تنظيمات سياسية، العلاقات الدوليةو العلوم السياسية
 .2311تيزي وزو، ديسمبر ، والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، جامعة مولود معمري

التابع  في مركز نظم المعلومات *كلثم محمد ال كبيسي، متطلبات تطبيق الادارة الال كترونية
في دولة قطر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ادارة الأعمال، الجامعة  للحكومة الال كترونية

 .2338الافتراضية الدولية، سنة 
 المداخلات في الملتقيات:

دراسة وثائقية،  السمات، العناصر،، المفاهيم :* العوض محمد الحسن، الإدارة الال كترونية
 الاتصال والمعلومات مع طفرة حول تواصل خلاق :للإدارة الال كترونيةالمؤتمر العالمي الأول 

ية المعاصر، * حسين بن محمد  .2313سنة  -36-34-31 :أيام العظمى، طرابلس، الجماهير
ية، الحسن ية والتطبيق،المؤتمر الدولي للتنمية الادار نحو أداء  الادارة الال كترونية بين النظر

 .2339نوفمبر  34الى  31من  اممتميز في القطاع الحكومي، أي
ية علي، الحكومة الال كترونية *د. لطفي التطبيق العملي، بحث مقدم في مؤتمر و بين النظر

الذى الحكومة الال كترونية السادس حول "الإدارة العامة الجديدة والحكومة الإل كترونية "
ية  . 2331ديسمبر  12 -39 أيام، دبى، تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدار
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 المقالات في المجلات:
أو  قراءة في جدلية الإدارة الحاكمة، مولود، العلاقة بين الإدارة والمواطن *على العرنان

، جامعة 2311، جوان 32العدد ، الوضع في الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية –الخادمة 
 منتوري، قسنطينة.

 الإداري الثاني للجمعية السعودية للإدارة،*رأفت رضوان، الإدارة الال كترونية، الملتقى 
 .2314مارس  المتغيرات العالمية الجديدة،و حول الإدارة

، السنة 19*هيم الفليكاوي، الحكومة الال كترونية، مجلة الحرس الوطني ال كويتية، العدد 
 .2332الخامسة، نوفمبر 

 تطوير العمل الإداريفي  *موسى عبد الناصر، محمد قريشي، مساهمة الإدارة الال كترونية
مجلة ، -الجزائر -والتكنولوجيا بجامعة بسكرة دراسة حالة كلية العلوم، بمؤسسات التعليم العالي

 .2311، سنة 39العدد ، الباحث، ورقلة
 Riadh ،Bouriche, " Le rôle des TIC dans la bonne gouvernance ", participation avec 

cette communication au séminaire national intitulé, Informations et société de la 
connaissance ،La faculté des sciences sociales et humaines, Université Mentouri 
Constantine-Algérie, organisé les 18/19 avril 2009 ,P33. 

  رأفت رضوان، الإدارة الال كترونية في موقع:
http://www.parcegypt.org/arabic/link.php?cat_id=28&Id=268، 2332سنة. 

 المواقع الال كترونية:
http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=10286  
http://www.dubai.ae 
webmaster@mesrs.dz 
http://www.ummto.dz/spip.php?article951 
http://www.ummto.dz/spip.php?article952 

http://www.parcegypt.org/arabic/link.php?cat_id=28&Id=268
http://www.parcegypt.org/arabic/link.php?cat_id=28&Id=268
http://www.alyaseer.net/vb/showthread.php?t=10286
http://www.dubai.ae/
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 القياس في المسرح 

 الخيال.بين آليّات الواقع وإنتاج 
 

 د. زهير بن تردايت
 بمدنين المعهد العالي للعلوم اإلنسانية

 الجمهورية التونسية
 

  ملخّص

تشبيها بقدر ما هو انتاج لمعنى وفقا لتصوّر سابق له. والفن المسرحي أو  ليس القياس مقارنة
أرسطو طاليس لما يمكن وقوعه والمحاكاة كما بيّن أو  يعتمد المحاكاة من حيث هي قراءة لما وقع

تكون بالفعل لا بالقول فيحاكى الفعل ويحاكى الخلق وتحاكى المناظر من أمكنة 
وأشكال...وكّل ما يتعلّق بقدرة الفنان على التخيّل بل تطوّر استخدام الفن المسرحي ليستعمل 
كوسيلة علاج مع جاكوب ليفي مورينو يحاكي فيها وضعيات حصلت له في الواقع وخزّنت في 

ياته المؤلمة ويتحرّر منها فيحصل له التطهير ذاكرته  .الانفعالية فيتخلّص من ذكر
Summary 
Analogy in drama: between the mechanisms of reality and the production of creative 

imagination. 
Analogy is neither a comparison nor a simile. Rather, it is a production of meaning 

on the basis of previous imagination. Drama, being dependent on simulation, is an 
artistic expression that imitates happenings. It is also, as maintained by Aristotle, a 
simulation of actions, creation, and scenes that include different settings and forms. This 
artistic expression has been developed by Jacob Levy Moreno to be used as a therapy 
through an imitation of real-world events and specific happenings in the past in order to 
externalize and get healed of painful memories and reach catharsis. 
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 مقدّمة:

تعّددت القراءات لمفهوم الفّن المسرحيّ وتنوّعت منذ ظهور الإنسان وتطوّرت بتطوّر 
-ق م 384)  (Aristote) مختلف العلوم الإنسانية والصحيحة. لقد كانت لأرسطو طاليس

ق م( قراءته الخاّصة به فقد اعتبر الفن محاكاة للواقع وليست المحاكاة بمعنى التقليد بل  322
يرى أرسطو أّن الفنّان لا ينبغي أن يتقيّد بالنقل الحرفيّ للواقع  هي قراءة له يقّدمها منتج الفّن.

فعمل الفنان لا ينحصر إّن من شان الفن أن يصنع ما عجزت الطبيعة عن تحقيقه  :يقول أرسطو
 .في إمدادنا بصورة مكرّرة لما يحدث في الطبيعة وإنّما في العمل على التغيير من طبيعة الطبيعة

فالإبداع له منطلق وهو الواقع ل كنّه يتشكّل بتجاوزه من خلال القدرة على إعادة تشكيله  
قيس الفعل الفني على وبالتالي فنحن نعرف الفن من خلال معرفتنا للواقع ومن ثمّة فنحن ن

 الواقع الحياتيّ.

 القراءة األرسطية للمسرح

ية أرسطو طاليس للفن.   نبدأ هذه الدراسة برؤ
 ( La Poétique )ألّف أرسطو كتاب "فن الشعر"  

والذي يعتبر من أقدم الوثائق التي بيّنت مفهوم الدراما وأنواعها وأقسامها ثمّ ل كونه فيلسوفا 
 .بار مؤرّخ لهالم يكن مجرّد جامع أخ

يق الإحساس الخارجيّ بالأشياء  إّن المحاكاة عند أرسطو عملية ذهنية يجريها المتفرّج عن طر
ولذا يقسّم  .يجري مطابقة بين معارفه وبين الصورة المعروضة .وبواسطة معرفة مسبقة للعالم

أرسطو الجمهور إلى قسمين قسم لا يتجاوز حدود العرض وقسم راق يتوصل إلى تحّسس المعاني 
وتجاوز الظاهري الى فهم الأفكار والمقاصد ل كن هذه الافكار لا تأتي عبر الصور الآنية 

 تأتي من تدفّق النص. المعروضة أمامه بقدر ما أّنها
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ممّا يجعله يتمثّل الأحداث كأّنها حقيقة حاسيس المشاهد يعمل المسرح الإغريقي على إثارة أ
وكلّما كان التماهي أشّد كلّما نجح العمل الدراميّ وحّقق الغاية منه ألا  فيسقطها على وضعه.

وهو التخلص من الشعور بالخوف ومن  1وهي التطهير يقول أرسطو " فتؤدّي إلى التطهير "
يّة منها فقياس السلوكيّات التي قد تضعنا في موقف شبي ه بما حصل للشخصيات خاصة المأساو

أو  ممثلاأو  مخرجاأو  سواء كان مؤلفا -فعل الشخصيّات على أفعالنا يتحّقق بقدرة منتج الدراما 
وجعله يتمثّل الواقع ويتخيّل الأحداث التمثيليّة على التأثير في نفس المشاهد  -سينوغرافا...

 حقيقة.

 :محاكاة الفعل

 ليست المحاكاة كانت لمّا"  أرسطو يقول به ويتأثّرالمشاهد للدراما يشاهد فعلا يتماهى معه 
  2."والّشفقة الخوف تحدث لأمور بل فحسب كامل لعمل

لقد ركّز أرسطو في تحديد مفهوم التراجيديا بأّنها "محاكاة فعل نبيل تام لها طول معلوم 
يين تختلف وفقا  ّ بواسطة أناس مزوّدة بألوان من التز لاختلاف الاجزاء وهذه المحاكاة تتم

الملهاة فيعرّفها بأّنها "محاكاة الأراذل من الناس أو  أمّا ال كوميديا 3يفعلون لا بواسطة الحكي..."
وبالتالي فإّن المحاكاة هي العمود الفقري  4لا في كّل نقيصة ول كن في الجانب الهزليّ منها "

بإنتاج المعنى من  .لقياس في تحديد نوعيّة المنتج الإبداعيّ قد تحّققلكليهما ومن هنا فإّن معنى ا
 .خلال ما يتولّد في أذهاننا من صور بعد مشاهدتنا للفعل المسرحي

تفاعل بين الأنا والأنا  :( الفعل بأنّه Alex Mucchelli) عرّف آل كس ميتشالي
يّة تنتهي بأن يتشكل الفعل في مسلك معيّن."  5الاجتماعيّ وهذه الاستمرار

يقّدم كورفان اّتجاه حّل تفسيرا للدراما: "إّنها تطوّر الفعل بواسطة إرادة الأشخاص في  و
 6الصّراعات المتتالية وصولا إلى تأليف نهائيّ تتوافق فيه الذات في حقائق جديدة"

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Alex_Mitchell_(disambiguation)&action=edit&redlink=1


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. زهير بن تراديت القياس في المسرح بين آليّات الواقع وإنتاج الخيال
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

ّ أنّه يّتخذ مسارا  إذن الفعل الذي تؤدّيه الشخصيّة في الدراما يأخذ من الواقع معناه إلا
فالقارئ يجري عملية قياس بين الأفعال التي يشاهدها .خاصا ببناء النص الدرامي وصيرورته

هي أفعال غير واقعيّة تنتمي لقّصة خياليّة والأفعال التي تجري في الواقع فيحكم على خلق و
 الشخصيّة بناء على سلّم قيمي يحمله في ذهنه.

يقوم الفعل الدرامي على أجساد حاضرة تنتجه الآن وهنا على خشبة المسرح والجسد أداة 
ت والإشارات بالإضافة إلى التعبير تواصل له لغته فالوضعيات الجسدية والحركات والإيماءا

 Charles Robert Darwin يبيّن شارل روبار دارون)، اللفظي هي دلالات ورموز ونظم
نزعاتنا أو  ( "اّن ال كثير من تعبيراتنا الانفعالية يمكن استنتاجها من ميولنا1809-1882

دادات واضحة للقتال قبضات الأيدي هي إعأو  فمثلا حركات الإطباق المحكم للأسنان.السلوكية
ومن ثمة فهي تكشف عن الغضب ممّا يجعل هذا الإنسان يقترب في صورته من الثّور الغاضب 
حيث يتسم وجه الشخص الغاضب بتكشيرة عميقة يتم جذب حاجبي العينين إلى اسفل فوق 
العينين وبفم مضغوط بإحكام مبرزا الفك والأسنان ومزاج شاحب حيث توجه مخزونات 

ية من أجل القتال كالعضلات ذات الرأسين كما يتم دفع الرأس  الدم إلى مناطق أكثر حيو
إّن قياس انفعالات الإنسان على انفعالات  7تنطح الخصم....( للأمام كما لو اّنها توشك أن

الحيوان أبرزت حسب دارون تشابها شكليّا بين سلوك الجسد البيولوجي وسلوك الحيوان فهل 
 لممثل والجسد البيولوجي ؟ الامر نفسه بين جسد ا

يعبّر  جسد الممثل رمز مادي يقّدم دلالاته من خلال مظهره الخارجي وأفعاله وسلوكياته و
عن المكان والزمان وعن الحكاية وذلك من خلال تفاعله مع عناصر العرض المسرحي من 

على خشبة "ليس مجرد هيكل آدمي لإنسان يتحرّك  موسيقى وإضاءة وديكور وممثلين شركاء وهو
ية التي  المسرح ولا هو أّي جسد ول كنّه جسد معيّن يمثل مركز الجذب من خلال طاقاته التعبير

 8ترسل الدلالات إلى المتلقي"
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جسد الممثّل على الجسد الاجتماعي بما يحمله هذا الأخير من ثقافة  ولكنّا نطرح قياس سلوك
المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون  وّضح تايلور مفهومها بأّنها "الكل المرّكب الذي يشمل

والعرف وكل القدرات والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان من حيث هو عضو في 
فحركات الممثل وسكناته تأخذ معناها من المشاهد لها في تلك اللحظة وفي ذلك الإطار  9المجتمع"

 يد الإبداعي يعتمد على قدرة الممثلووفقا لثقافة المشاهد وخلفياته يقول ستانسلافسكي "التجس
على امتلاك تقنية جسديّة خاصة وذات انتماء قومي إلى قاموس الحركة والتعبيرات الجسديّة 

 10".العامة في مجتمعه هو
يبّن مدحت الكاشف أنّه " عندما يقوم الممثّل بمحاكاة حالات نفسيّة معيّنة فإنّه يقوم ببّث  و

 ّ ه عندما يستغرق في استخدام خياله وتلقائيته في المحاكاة ربّما دلالات مقصودة للمتلّقي ول كن
تتسرّب منه بعض الدلالات المقصودة تعبيرا دالا على للمشاعر المختلفة للشخصية المؤدّاة إذ 
عندما يظهر الممثّل بحضوره الجسدّي الحّي على خشبة المسرح هو في المقام الأّول ذلك 

الدّور الذي يتحوّل أو  ثانيا هو تلك الشخصيّة الدراميّة، الماديّةالإنسان الشخص الحقيقّي بسماته 
ما تطلق عليه مدرسة "براغ" الشخص المسرحيّ أي أنّه الصورة الماديّة أو  بآخرأو  إليه بشكل

هو ذلك الخيال الذي يدّل عليه والذي يتولّد في النّهاية في عقل المتلقي الذي  :للّشخصيّة ثمّ ثالثا
 11يشاهده في المسرح. "

 محاكاة الخلق

أمّا عن خصائص خلق الشخصيّة وقياسها على خلق الأشخاص في أدوارهم الحياتيّة الواقعيّة 
فعلون إّنهم يتّصفون فيقول أرسطو "وأعني بالخلق ما يجعلنا نقول عن الأشخاص الذين نراهم ي

فيفترض أّن كل قارئ ينتمي إلى مجموعة معيّنة لها أخلاقها  12كذا من الصفات"أو  بكذا
الخاصة بها فما يقّدمه عرض ما تختلف قراءته من فرد إلى آخر بل من مجتمع إلى آخر فيلجأ 

للّص مدان أغلب الكتّاب والمخرجين إلى جعل شخصياتهم تتحلى بأخلاق متّفق حولها كونيّا فا
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وكذلك القاتل والمدافع عن المظلوم بطل كما حصل مع أنطقون التي أرادت دفن أخيها ورأت 
في ذلك قمّة الوفاء والشرف "أنطقون: اتركيني وجنوني أسعى وراء أسوء مصير، فلن أنال إلاّ 

يفة" إذن هي صور متّفق .وكما حصل مع هاملت وهو يسعى ل كشف قاتل والده 13ميتة شر
يصنّفه خيّرا ولا يتعاطف مع أو  ونيّا تجعل من أّي قارئحولها ك مشاهد يتعاطف مع البطل و

يصنّفهما ضمن المخطئين والأشرار.أو  اللّص  القاتل و
لعّل الكتابة المسرحية في حّد ذاتها تحمل شيفرات تنتج معاني محّددة لو أخرجناها من ذلك 

مسرحيّة هاملت لوليم شكسبير حيث  ; كرالسياق لما انتجت نفس المعنى فلنأخذ على سبيل الذ 
ليلة زواج عمه بأمّه وما تضمنته من تشخيص  قّدم هاملت مسرحية داخل النّص المسرحيّ في

إّن القياس .للأفعال الحقيقة التي قاما بها )عمه وأمه( للتآمر على والده ودس السم في أذنه
وانكشفت لهم دون أن يصرّح بذلك  الحقيقة التي تعرّت أمام الحاضرينالذي نعنيه هنا هو 

أن يوجّه اّتهاما مباشرا ويستنجد بشهود ومحاكمات بل مجرّد تشخيصه لمسرحيّة )داخل أو  هاملت
أنتجت معنى وكشفت حقيقة.فالمسرحية هنا قياس خطابيّ قام المسرحية التي كتبها شكسبير(

 بدور التمثيل والتوضيح للمؤامرة التي حصلت واقعا. 
يّة وكأّنها حجج علميّة تحيل القارئ إلى  ومن ناحية أخرى يستعمل كتّاب الدراما صورا تعبير

"أعلم أّن هذه تختلف عن تلك بقدر ما تختلف معنى واضح كقول المهرّج في مسرحيّة الملك لير 
يقان" ستفعل وهو يخبر القارئ بأّن ابنة الملك لير الثانية 14التفّاحة المرّة عن التفّاحة المرّة"  " ر

يل" من طرد لوالدها وانتزاع مل كه. وفي ذلك استباق للأحداث يمهّد  مثلما فعلت الأولى قونر
فيه الكاتب عبر المهرّج للمصيبة التي ستحّل بالملك لير والمتمثّلة في حكم الإعدام الذي أصدرته 

يقان( لتتفردا بالحكم يل ور ي .بنتاه )قونر قان وقد استعمل في ذلك استعارة بيّن فيها أّن ر
يل بمثابة الثمرتين المرّتين بسبب سوء معاملتهما لوالدهما وبما أّن التّفاحة المرّة لا تختلف في .وقونر

يل لا تختلفان في شيء ولا ينتظر من إحداهما ان  يقان وقونر شيء عن التّفاحة المرّة فإّن ر
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مكن إقامة قياس ي فأرسطو يعتبر " أنّه تختلف عن الاخرى وهذا تعبير مجازي له طابع قياسّي.
 :على النحو التالي

 إن كانت أ معقولة على كل )ب ك. م(
 وكانت ب تقال على كل )ج ك.م(

 فمن الاضطرار أن تقال أ على كل )ج ك.م(
وهذا مثال من الشكل الأول، والمقصود بالشكل الأول هو القياس الذي يكون فيه الحد 

 15دمة الصغرى"الأوسط موضوعا في المقدمة ال كبرى ومحمولا في المق
 المناظر

تلعب المناظر المسرحيّة في المسرح الإغريقّي دور المحّدد للمكان وأطره فمن خلال عناصر 
ننجز محاكاة الواقع في أذهاننا فمثلا مجرّد كرسّي من الخشب ملوّن بالأصفر  ...الديكور والرسوم

 .الذّهبيّ ينتج صورة عرش الملك أوديب
وهو رسم  ; الخامس عشر ميلاديّا من اكتشاف المنظور في القرن لقد استفاد المسرح

يقة التي تظهر فيها من بعيد حيث نرى نقطة التّلاشي خط الأفق في عمقها. أو  الأشياء بالطر
وقد ظهرت هذه التّقنية واستعملت كتقنية لابتداع مشاهد ومناظر وصور يمكن أن تعبّر عن 

فتظنّه صحيحا.فتمكن الجمهور من الدخول إلى عمق الواقع فهو فّن الإيهام حيث يخدع العين 
 الحقول وظلمة المغارات بمجرّد مشاهدته لرسم وفق المنظور.

  .تشبيها بقدر ما هو انتاج لمعنى وفقا لتصوّر سابق لهأو  ليس القياس مقارنة
لنأخذ آليّة أخرى تستخدم في الفن المسرحي وهي مسرح العرائس حيث تجّسد الشخصية 

أو  روسة يحرّكها اللاّعب فما تؤديه من حركات وأفعال تحيل إلى شخصيات آدميةمن طرف ع
يقة التي صنعت بها والتي تحرّك وفقهاأو  حيوانية  .عجائبيّة حسب الطر
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ويتّفق الجمهور مع منتج العرض في أّن العرائس العملاقة كعروسة الماروطة عادة تحيل إلى 
أمّا  ...الأمهاتأو  في دور السلطة كالآباء عالم العجائب وقد تكون في سياقات أخرى

ّ وظهرت معه ضمنيّا الحيلة والخديعة وكلّما رأينا  الشخصيّات الحيوانيّة فكلّما ظهر الثعلب إلا
وهو يتوافق مع ما ذكره شاربونال .الأسد إلاّ وكان ملك الغابة وغيرها ممّا اتّفق حوله منذ القديم

بقطع النظر عن عصوره ومستواه النظري تبنيه عشر  ( من اّن الخطاب حول التربية1993)
بية تقّدم على اّنها كفاح وهندسة وعلى أّنها تقوم بدور النور...  أقيسة تعود دوما التر

وقد طرح فرويد في العلاج النفسي عبر اللعب والتنفيس مسألة استخدام العروسة كوسيلة 
ع أمامهم مجموعة من العرائس القبيحة وأخرى لمعرفة نوع العلاقة التي تربط المربّي بالأطفال فوض

جميلة وطلب منهم اختيار العروسة التي ستجّسد دور المربيّة فاكتشف أّن المربيّة التي يكرهها 
الأطفال عادة ما يختارون مجّسدا لها العروسة قبيحة المنظر وبالتالي فهم يجرون عمليّة قياس بين 

"لنتصوّر طفلا في .قبح المظهر الذي تبدو عليه العروسةالقبح الذي يشوب سلوك المربيّة معهم و
ّ يتناول أخرى تشبه والده فيبتعد  الخامسة من عمره وهو يتناول دمية تشبه والدته فيحتضنها ثم

ّ يلمح أخرى تمثّل أخاه ال كبير فيركلها ويمزّقها، عنها ّ يترك الجميع.ثم يجمعهم في هيئة أو  .. ثم
 16ره نحوهم ومواقعهم الحقيقيّة في ذهنه..."وأوضاع مختلفة تدّل على شعو

مسألة التنفيس العلاجية عبر ( Jacob Levy Moreno)قد طوّر جاكوب ليفي مورينو 
يقول "لو كنّا نعالج  1921سنة ما يسمّى بالعلاج النفسي بالدراما فيأو  تأسيس البسيكودرام

، أو أحد أفراد عائلة تمزّقها المشاحنات والخلافات وطلبنا من الزوجة مثلا أن تقوم بدور الحماة
من الابن أن يقوم بدور والدته...فإّن أدوارهم ، أو من الأب أن يقوم بدور الإبن الأكبر له

 ّ ّ عن نظرتهم التحليليّة النّقدي ة للآخرين وستنبئ المعالج النفسي بأشياء وأفعالهم وأقوالهم ستنم
كثيرة يربط بينها ويستنتج عبر نظام القياس حقائق جديدة عن الدور الاجتماعي والحالة 

يض فالعلاج يجرى باشتراك بضعة مرضى مختلفين ومتفرقين يؤدون  .النّفسيّة التي يعانيها المر

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacob_Levy_Moreno


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ د. زهير بن تراديت القياس في المسرح بين آليّات الواقع وإنتاج الخيال
 

 

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 6102أكتوبر ـــــــ  لث مجّلة العلوم اإلسالمّية والحضارة ـــــــ العدد الثا

سندت إلينا أدوار الحياة أدوارا نقوم بها أدوارا يسندها إليهم المخرج )المعالج النفسي( مثلما أ
يو على مسرح الواقع ل كن التمثيلية العلاجية تكشف لنا الحقائق المبطنة الذاتية  .بحوار وسينار

أكثر من أدوار الحياة التي تطمس معالم اتجاهاتنا الأولية وميولنا الأصيلة تحت أقنعة 
 .17النفاق الاجتماعي"أو  الاعتبارات

استطاع مورينو ان يحوّل التّطهير الذي يحصل للمشاهد أثناء مشاهدته  من ناحية أخرى
يض النفسي فإذا كان المشهد الذي يؤدّيه البطل )أ(  للعمل التراجيدي إلى تطهير يحصل للمر

باعثا للشفقة والخوف وكان المشاهد )ب( متماهيا مع البطل فيحصل له التطهير بشعوره 
يضبالخوف وإشفاقه على البطل الذي  البطل  يتصوّر نفسه وكأنّه هو فإنّا إذا ما جعلنا من المر

)أ( وجعلناه يعيش الخوف والشفقة وهو يحيا دور الشخصية )ب( التي هي في الواقع شخصيّته 
فقد كان مورينو "يسيّر ورشة  .ولنا في ذلك مثل قّصة باربارا.هو )أ( فإّن التطهير يحصل له

فيدين امرأة اسمها باربارا تعمل بشكل دائم على ارتجال أدوار لدفع التلقائيّة، وكانت ضمن المست
لشخصيات تتميّز بإيجابياتها الأخلاقية. وصادف أن زار زوجها الورشة فأخبر مورينو أّن زوجته 

تمثل فيها ، فما كان منه إلاّ أن أصبح يقترح عليها أدوارا في الواقع هي على عكس ما تبدو عليه
بعد فترة من الزمن عاد إليه زوجها ليخبره أّنها قد تغيّرت و  .شخصيات ذات سلوك سيئ

  18وتخلّصت من سلوكياتها القديمة".
عن البسيكودراما فيقول: "في البسيكودراما  (Schutzenberger Anne)يقول شيتزنبارق 

ية الآن،أو  يتمثّل الأمر في أن تحيا في إطار مجموعة وضعيّة مضت يمكن أن تكون أو  هي جار
 19" .ليس بواسطة الحكي وإنّما بواسطة الفعل المرتجل، مستقبليّة

عديدة هي أشكال القياس في الفن المسرحيّ والتي تّتخذ من آليات الواقع لتنتج صورا ومعاني 
 خياليّة.
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