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 ۚ   بَيِّنَبتٍ آيَبتٍ أًَْزَلْنَب وَقَدْ ۚ  إِىَّ الَّذِييَ يُحَبدُّوىَ اللَّوَ وَرَسُىلَوُ كُبِتُىا كَوَب كُبِتَ الَّذِييَ هِيْ قَبْلِهِنْ  }

  ۚ   وًََسُىهُ اللَّوُ أَحْصَبهُ ۚ  لَّوُ جَوِيعًب فَيُنَبِّئُهُنْ بِوَب عَوِلُىا ال يَبْعَثُهُنُ يَىْمَ ﴾5﴿ هُهِنيٌ عَذَاةٌ وَلِلْكَبفِزِييَ 

 {﴾6﴿ شَهِيدٌ شَيْءٍ كُلِّ عَلَىٰ وَاللَّوُ

 6-5 آيبت  بدل جملا
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 كلمة العدد
 

ال 1 هـتتتتـال   التتتت  ا نبتتتت   ال458استتتتنا من  متتتتب  نتتتت م  بتتتتح ب تتتتي  يمتتتت  بتتتتب ا يستتتت ب ا ب   تتتتح  

م ضتتتت ت ازن تتتت   يستتتت     ستتتت ب   ةا تتتتب  ستتتتام ب ب، متتتت  ا ةياب تتتت     م م بتتتت  بة ن تتتت  

يتتتت ب ،تتتتيً م تتتت زياب   تتتتح ا م  نتتتت   –هتتتتح ا ن ي تتتتب   – نبتتتتح    بنتتتتل ،  تتتت  بتتتتب من تتتت  ب

   تتت ا م ةبتتتت    بتتتب  ي   بةنتتتت م  ب ا ستتتت  م   متتت اب ةتتتت مي بتتتب    تتتتيب تتتي ستتتيب   بتتتتح ب

ب متتتب  يتتتم  زتتت   ا ب، من تتت ب   ب ب  اتتتم  ستتت ب نمتتتي   اتتتني ب من تتت ستتته  ه  اتتت ل  ا ةنتتت ه  اتتت ل 

ب متتتت   ة  نتتتت  م إلستتتت بن م ا  ي تتتتب   ب  نظتتتتي ال2 ا زتتتت م     تتتتل        تتتت   تتتت ب ةنتتتت ن  اتتتت ل 

 .ال3  ح  سي ا ، م   يس     س ب   ةا ب  سام   ح ا   

 تتتح  ب  ب   تتت      نتتته ن بمتتتب   تتت ال 4   تتت   متتت  هتتت ب ا اتتت    تتت   م م بتتت       تتتل   هتتتح  ز تتت  

ب   ياب تتتت   اتتتتهن  ب تتتت    متتتتح  ياب تتتت       تتتتل بتتتتهبح  نتتتتل     ام تتتت   ن تتتت   –ب ي  تتتتل ب تتتت  يا بتتتت 

 مستتتتد ب تتتت ب ا اتتتتي ف  ةاتتتت  ا نبتتتتح ستتتت ب   ةا تتتتب  ستتتتام ب تتتت  ب تتتت ة  -ةزفتتتت ر ح تتتتي ياتتتت م 

تتت ظ يهتتت   ستتتم    ةتتت   زتتت    ةتتت    تتت   تتتح اتتت ن   ضتتتية   ب   ةتتت    يل  ال5 ل ب  نف ز 

ب ال 6 بإنتت ر  تتتيب   تتتم ب ينتتت  ي  تتتل تتتم ستتت  ه   ال8 ينتتت  ةتتتهب ا ب تتت ر  ال7 ا تتتيه   ياتتتم   تتتب  زتتت 

ب  تتتت      ستتت  ح ا  تتتت م ستتت    ستتتتي بب ينتتت  ي  اب  تتتتم اتتتيم ا نبتتتتح  ،تتتيهم   ال  ،تتتيهم اتتتتيب 
  اينياتتت ا  ال11 ب  ب    تتت  اإلنتتت ر  حتتت  يب ةنتتت ه  ب تتت  بتتت ر ينتتت  متتتأ ب  تتتم ياتتتم   تتتب   ن تتت ال9 

 .ةن  

ب  نستتت   ب تتت   بتتت    زمتتت   بتتتا  ب زتتت ر  ال11   تتت       امتتت بهتتت ااب  ال12  م بتتت   ستتت ا  ةنتتت اب ةز  تتت 

  ا ياتتت م  ال 13 ةتتت  م ا اتتت   هتتت ا ا اتتتبب  تتت   م م بتتت    متتتب   تتتب  تتت ي ى ا اتتتبب ةزتتتم   تتت    

ب  تت     ستتف ب  تتتح بنتتت  يزتت  مبتت ي  متتتب ي  تتب  تت ا   تتت ا متتي   نتتب  تتح ا ب تتل      تتتل   ا    

 ب ستتتمل   ا تتتب ا   تتت يب    ب ن اتتتم ستتتم   ةتتتهب ا ب تتت رب  زمتتت  ا نتتت    اب تتت ب  بم بتتت  تتت   م 

متتتب ب  تتت ب   يستتتنب   يتتتهب متتتب  ي تتتمب ياتتت  ا من تتتم  ستتت  ا نتتت يب  ا هتتت يب  تتتهب من  تتتب 

ةتتت ب متتتب  ستتتيب  ال26 متتتبمتتتب  تتت  ب  ا ن نيال25 نظتتتم  نيتتت يبب يب تتت  ا ناتتتن ب  ال24 ،تتتي ال

بتتبب   ا  ال27 حستتب بتت ب حستتن ب   تت   نظتتي ا  ه تت  منظتتياب   يستتن م  تت يابب  تتب ي  تت ر  يف تت ب

 مياتتت   ا ة بتتتا  ا مفنتتت ال 28  تتت    ستتتنم  ا     تتتبب      ا  متتتي نبتتت  ي ا   تتتح  متتتيبب ميفتتت  

 .ال29 

 495ب 494ـ  ب ص هـ5041  ب ي ل  اي ا  نم ا  ام   

. نب ةتتتت ل ستتتت   ن   متتتتب   ياي 5. مز تتتت   متتتتب ا ضتتتت   /4.  تتتتح  ي  تتتت  / 3 متتتت  ز انتتتت  م نينتتتت ز ب / .1

ي اب ا نيمتتتتتت   .  9.بي تتتتتتم    م تتتتتت ب /8.    تتتتتتياب ح  تتتتتتياب / 7.   فتتتتتتح  اتتتتتتيم ا تتتتتتيه  / 6/ ا ضتتتتتتيت

   يزا تتتتب متتتتب اتتتتت   . نن نتتتت12.    ب  تتتتل  تتتت   ب   تتتت  /11/  .   ة تتتت 11. /   3434بي تتتتم 113512

. ا ف تتتتتي    16. ستتتتت هب  انتتتتت   ت /  15. ماتتتتتيا / 14   تتتتت  .. ب  تتتتت   ا ميةتتتتت    ح تتتتتي 13اإلة تتتتت ر / 

.    تتت   تتتي  زفتتتب 19. ستتت ا  ا  تتت ب متتت   نستتت ة   /  18. متتتب ا  ستتت م   تتت   بتتتب ة تتت م / 17ا ستتت ا ب /

. يبتتت ل 24.    تتت  م تتتي ب ا يتتت زب ب /  23.     تتتب / 22. ةاتتت   ةتتتي  / 21. اتتت    يتتت   / 21ا  تتت ب /

. ي  تتتت ب بتتتتب ب ن  تتتت   ن ظتتتت م  / 27. نايظتتتتب/ 26  بتتتتب / . ن25   تتتت     م تتتت ب    ستتتت    تتتت  ب ب تتتت  / 

  ح ائ  ه. م  ت   ح ي م،29.من ب   ح م   ف   ب هنم م  ح ، منب / 28
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     اتتتب  ب  زتتت ل   تتتح ب   هتتت     ستتت يم  تتتي مب   تتت  هممتتتل  ب  ستتتيبب تتت    بتتت  م بتتت  

  . سام    سب هب   نم  ب      

بب   تتتيل متتتب م زتتت   ا نبتتتح ستتت ب   ةا تتتب    ستتتام حتتتنم  م م بتتت  ينتتت  زابتتتل  ام  نتتت  زابتتت 

نتتتتب يستتتت     ستتتت ب   ةا تتتتب ب  هةام تتتت    ب ي ل ا ستتتت  م  ستتتته نب ةتتتتب ا مبتتتت ي  ستتتت    

بتتتتح ستتتت     ةا تتتتب  ستتتتام  ه يم تتتت    ةانتتتتل ب     تتتتل ،تتتت نح    تتتتب    ،اتتتتل ةاتتتت  ا ن ستتتتام

    سهم      نل مب ا سي ب  ل.

،  تتتتت   ةتتتتتب  ،  تتتتت  يبتتتتت م  بتتتتتبحب    ز تتتتت   بتتتتت  م بتتتتت  ا ، اةتتتتتح ا ستتتتي ب ةتتتتتب ةن تتتت   

 م ز   ا نبح س     ةا ب  سام  ا ن ي خ ه ب ا  س  ا ، اةح ي ى  سي م ا سنب  

 

 يل   ا نيي ي

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 

 

 

 

                               

. 
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 املايل للوصارف التجارٌة اللٍبٍة األداءعن املسؤولٍة االجتواعٍة على  اإلفصاح أثر

 "ٍةٍة على املصارف التجارٌة اللٍب" دراسة تطبٍق

 جاهعة تونس املنار - كلٍة العلوم االقتصادٌة والتصرف - د. حسناء الشاٌبً

                      جاهعة بنغازي                                    -كلٍة االقتصاد  –قسن احملاسبة  -أ.امساعٍل عٍسى حمود حوٌلً        

                

                          

 خلص  ادل

الددالذس مصددا تذاستةا  دد ذذاالجتما يدد ذ  دددذا  ا ذاإل صدداحذ ددسذاليدد  سي ذأثدد ذانبيددذهددت هذهددلدذاست الدد ذإى
 ،ادلتعخلقطط  ودلطط الب ايةشطط    األنشطط  )ي ذاالجتما يدد ذابليدد  ساخلاصدد ذذا   دد  يدد مذ ددسذدددسةذ  الدد ذمدد ذ  ددا ذ ددسذاس ية

الددالذس مصددا تمذ ثددتذين ددهذ ي دد ذذا  ا   دددذذادلتعخلقطط  وخلطط وات تادلتت ططات  األنشطط   ادلتعخلقطط  ومت،طط ، األنشطط  
 -2102) صددددا تذ ددددسذاسنيددددًت ذ دددداذبددددُتذذ 4)الاسيدددد ذ اسةدددداس ذ ددددت هاذذا   ا است الدددد ذصذالصددددا تذالت جدددد ذصذلدددد  ذ

استقددا   ذالاسيدد ذس مصددا تذاستةا  دد ذسدد ذاست الدد ذ ددسذدددسةذ  ةيدد ذ   دد ذ ذلدد  حتذي يدد ذمذحيدداذالددت تا ذأ م2104
صدد ةذاسعائددتذ  دددذا الددالذ ددسذدددسةذ قددا ي ذاس  يدد ذذا  ا  قدد  مذممدداذ ذثيددا ذذ 23)ضددمسذتإ دتا دذست ددملذالصددا تذ 

(ROA)ذاليامهُت اسعائتذ  دذحق  ذذ(ROE)ي يد ذذ-:حصدائي ذ   ادامذ  ذاال تما ذ  دذاسعت تذ دسذا لداسياذاإل
اسعت دتذ دسذاس تدائ ذذالالمذ   صد هذاست الد ذإىذا  ا  سذالي  سي ذاالجتما ي ذ  دذذاإل صاحذأث ذانتا ذالتعت ذسةيحناال
مذذ يدةياذي ذ سذثة ذالصا تذاستةا  د ذ تدتنالي  سي ذاالجتما ذأب    ذالع   اتذاخلاص  سذذاإل صاحذ يت ىذنااذأبأمه

اسعائدتذ  ددذاليد  سي ذاالجتما يد ذذذأب  د  اخلاصد ذع   داتذالسإل صداحذ دسذذجيدايأتثَتذإذ ج  ذمماذ  ص هذاست ال ذإى
اسعائددتذ  دددذذليدد  سي ذاالجتما يدد ذ  دددابذاخلاصدد ذ دد   ا ذمذبي مدداذالذ  جددتذأتثددَتذ ع دد  ذسإل صدداحذ ددساليددامهُتحقدد  ذ

اليدد  سي ذاالجتما يددد ذذأب  دد  ذالصدددا تذاستةا  دد ذاس يةيدد ذ  دددذاالهتمدددا ضدد    ذ  ددةي ذذ صددهذاست الددد  ثددتذأذصدد ةما 
مذابس دك ذاسدل ذ د عك ذ  ددذاعتاداذصدااحتذالصداحدذاجملتمد ذ أاتدذسيتاامبي  ذ ا ذ  اامذحىتذ تمكسذ سذاس ذذاإل صاح ذ
ذ ائااذصذاسي  .أ

ذالالمذالصا تذاستةا   .ذا  ا مذالي  سي ذاالجتما ي مذاحملاليبذاإل صاحذذ-ايكخل،ات ادلفتاحي 8

ABSTRACT 

The study strives to demonstrate the impact of social responsibility announcement on 

the financial performance of the Libyan commercial banks. The research  analyses its 

effect in terms of the activities that are associated to human resources, local 
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community, and services and products. The sample study has considered six banks 

that are listed in the stock exchange in the period (2012-2016).  The financial reports 

content of the considered sample has been analyzed according to twenty five points in 

order to assess the performance by means of ROA and ROE. The study reveals that 

the social responsibility statement has significant influence and could reflects 

positively on total shareholder return. The article also recommended to encourage the 

commercial banks to adopt the social responsibility announcement as a criterion of 

transparency and to improve their reputation and performance.                                                           

ذ

  ط وطقطادل

أحتثذ  احد ذ  د  ذذSocial Responsibility Accounting عتربذاحملالة ذ سذالي  سي ذاالجتما ي ذ
ذثددتةددوذ ثددت اتذاس حددتاتذاالثتصددا   مذ ذز اي ذالتيددا يفذصذح تيةدد ذسددإللدديبمذ ثددتذجددا ذهددلاذاست دد  ذا ددت اذاسنيكدد ذاحملا

اجلاددداتذاليددد  سي ذاالجتما يددد ذس  حدددتاتذاالثتصدددا   ذ دددسذثةددد ذال  مددداتذالا يددد ذ ذذ زا دددتذاالهتمدددا ذمب ضددد يفذاحملالدددة ذ دددس
 دددسذضدددمسذذنأذم0751صذ ق  ددد دذاسصدددا  ذ دددا ذذ   كددد   يُتذا ا  عادددتذاحملالدددةُتذاسقدد ضددد ذما مييدد ذاست سيددد مذحيددداذأا 

االجتمدا  ذذا  ا س  ثد تذ  ددذذماسةيئد ذاحملي د ذبد الد ث  ذصذاجملتمد ذ ذذا   د   تا ذ ق   ذ دسذإذ-أه اف ايق ائم ادلايي 8
االجتمددددا  ذس  حددددتاتذذا  ا  ذ ددددسذ   كيدددد ذ ق  دددد اذس ماالددددة مذممدددداذأصددددت تذسعيدددد ذاحملالددددةُتذا س  حددددتاتذاالثتصددددا  

ذمبيدامهتاااالثتصا   ذ  سذضم ااذث ايفذالصا تمذطاسةهذ ي ذبض    ذاظاا ذ ع   داتذسالدةي ذصذ قا   هداذالاسيد ذ تع د ذ
ذ. م2117ب  مس ة، )أصذاست مي ذاالجتما ي ذ

 لالدددي ذ  ددداطاااذا ابحاددداذ دددسذددددسةذ حدددت ذاثتصدددا   ذ قددد  ذبتع ددديوذأ دددسذه ددداذبددد زذ   ذالصدددا تذب صدددنيااذ
مذكالدداااذ  دددذأ ائادداع دددلذابة ذ  ادداذصذ قا   هدداذالاسيدد ذ ا  احملالددذما دد ذذةادداا  ذجباليدد  سي ذاالجتما يدد ذذ مددلسملذصذ ةددٍت

صذجناحاداذصذذ يداهواس  ا ذمبي  سيتااذاالجتما ي ذذنأأمن ذ سذأ ذ ثهذ ضدذذ صةاهذإ ا اتذالصا تذ ت محياذأ
 ددد  ذالتع قددد ذمب ضددد يفذاحملالدددة ذ دددسذاليددد  سي ذاالجتما يددد ذهددد ذا ذأهدددو اا اددداذ يقيددد ذأهدددتا ااذااللدددًتا يةي مذ سعددد ذ دددسذ

بغد  ذإ  دا ذ يدت ت  ذاسقد ائوذالاسيد ذذماليد  سي ذاالجتما يد ذأب     سذالع   اتذاسض     ذاخلاص ذذاإل صاح  ض يفذ
ذذذ. م2103)ايع بات، مماذ تي ذهلوذاختاذذاسق ا اتذاسي يم ذ ؤايذ اضا ذ صا ث ذ سذالص تذ

ذسدددملذ ا ذمبددداذمين ددد ذذسدددملذ دددسذضددد    ذ تابعددد ذأذ   ددد ازذالز اي ذ   ذاسق دددايفذالصددد صذصذ عز دددزذاالثتصدددا ذاسقددد   م
ن ددددمذ سعددد ذهدددلاذضددد ذ يدددت ىذ  ددددذاس اددد ذاسدددل ذتقددد ذاحتياجددداتذاجملتمددد ذابسصددد   ذالأ ذ اس صددد ةذأب ائددد ذإىذماسق دددايف

هتمددا ذصدة ذ  مدزذااالجتمدا  ذس مصدا تذأذا  ا ذنأذ يد ذاب تةدا  دسذاليدد  سي ذاالجتماذاإل صداحيد ذأمهال ضد يفذ ز دتذ دسذ
االجتمدا  ذس مصد تذذا  ا  استق  د ذ دسذ تدائ ذذاإل صداحذنإ دستىذاجملتم ذالليماذصذظ ذا تتا ذال ا ي ذبيد اومذسدلسملذ

ذإل صداحاالستدزا ذابذنإ د  ذاالجتما يد مذ صذهدلاذاسيديا ذ دتىذ  دا ذالصد تذليد  سياذاناليدت ت  ذسةيد   ذاحتذاستقد عتربذأ
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، تايصطططط يايتعي،ططططات ) ا ذ  ددددملذالصددددا تذ   اصدددد هاذال ت نيدددد ذثددددتذ دددد ث ذ  دددددذأذأب  دددد تاا ددددسذاليدددد  سي ذاالجتما يدددد ذ
ذ. م2100

  طاي لاسات ايسابق

 ددتذاالهتمددا ذبدد ذصذاسذالاضدديُتذ زذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذدددسةذاسعقددت ذالددة ذ ددساحمل  دد الذس تعدداظوذاسكةددَتذلنيادد  ذ
  ددددذذاسضدد  ذ قددتًنذ  الدداتذ يدد  ذ ذ  دددذاليددت ىذاحمل دد ذ اسدددت لذإىاجلاددد  ذاسةانيددذأ بيدداتذاسنيكدد ذاحملالدديبمذ اتادده

ذاإل صداحيت ذ  ض ذث ا دتذإل لدائ مذ  مدزتذبعدهذهدلدذاست الداتذ  ددذاسدت  ذا يد  ذاسدل ذ    د ذأمه اهي ذهلاذالنيا  ذ ذ
  داذ  صد هذأهدويمداذ  د ذ د  ذسدةعهذهدلدذاست الداتذ ذالالذس مصا تذاستةا   مذ  ذا  ا  سذالي  سي ذاالجتما ي ذصذ

 -سي ذ سذ تائ :إ

االجتمدا  ذذا  ا اسعسثد ذبدُتذذانبيدذمذاسيتذهت هذإىMahoney & Roberts (1002)  ال ذم ذ سذذ
 دد م ذ ددسذذ 111)تذاسقدد ائوذالاسيدد ذاسيدد    ذسعددت ذاانالددالذس  دد ماتذاسك ت دد مذ ستاقيدد ذهددلاذاهلددتتذ ذي يدد ذبيددذا  ا  ذ

احملتد  ذ دسذذلد  حتذي يد ا تمدا اذ  ددذأ ، م2111-0775) ذبدُتذاس  ماتذالت ج ذصذب  ص ذ    ت ذ دسذاسنيدًت ذاسز  يد
ذا  ا الددالذ ذذا  ا  ذالذ  جددتذ سثدد ذبددُتذ ددأجملتمدد ذاست الدد مذ أظادد تذاس تددائ ذ ددتا دذدصيصددالذذإدددسةذ  ةيدد ذ   دد ذ 

 صددهذاست الدد ذبضدد    ذ أ الدة ذ ددسذاليدد  سي ذاالجتما يدد ماحملذ صدداحاالجتمدا  ذ  نيضددي ذاسقددائمُتذ  دددذاسقدد ائوذالاسيدد ذإ
  سثدد ذبددُت  جدد  ذ ددا تذإىأ يدد ذ أ ائادداذ  ة يادداذب ددك ذأ لدد ذصذاس دد ماتذاسك ت دد مذممدداالهتمددا ذابليدد  سي ذاالجتما ا

ه ددداالذ سثددد ذبدددُتذالقدددا ي ذال نيصددد  ذسددد  ا ذذنأاالجتمدددا  ذ  دددت ذاليدددتنم  سذصذألددداوذاس ددد ماتمذممددداذ جدددتتذذا  ا 
ذلاو.  ذال ت ذ  ت ذاليتنم  سذصذا   تااذاست سي ذ ج ذ أذنأاالجتما  ذس   ماتذب 

   ذسالدة ذاليد  سي ذاالجتما يدد ذذانبيدذمذإىم 2100)ذايتعي،طات تايصط ي   ثدهذ  الد ذذ  دسذجاد ذأدد ى
نياددد  ذاليددد  سي ذاذاسنيك  ددد ذلا ددد  نمذ دددسذددددسةذاستعددد تذ  ددددذاجل ذيفذالصدددا تذاستةا  ددد ذصذا   دددتىذ  ةيقاددداذ  ددددذث ددداذ

 ذ ز دددهذ  ددددذ دددت ذا هدددتتذاست الددد ذ ذ صدددميوذالدددتةيددد ذ  ةيقاددداذصذذسدددملذاسق دددايفمذ ستاقيددد ذا  كاالجتما يددد ذ  دددتىذإ
   يددد ذتذاستةا  ددد ذا  دددسذثةددد ذالصدددا ذذاه دداالذاستزا دددذنأذصددد تذ دددسذ ي ددد ذاست الددد مذ د صدددهذإىسالدداذصذمددد ذ ذ 31)

 ددسذذاإل صدداح ينذس مصددا تذصذا ه دداالذ نيددا تذصذضدد    ذاإلسددزا ذاسقددذنأة ذاليدد  سي ذاالجتما يدد مذ مددلسملذبت ةيدد ذسالدد
ذ ذالي  سي ذاالجتما ي .تذسالةاانبي

سقددا ذاسضدد  ذ  دددذاليدد  سي ذصذاستقددا   ذاسيدد    ذصذإذبت الدد ذهددت هذإىذLipungaثددا ذذ م2101) صذ ددا ذ
دسثيدد ذاحملالدديبذ دسذاليد  سي ذاالجتما يدد ذ التمن د ذصذاليد  سي ذا ذاإل صداحس مصدا تذاستةا  د ذصذ داال  مذ ددسذددسةذ

 ذا  ذاسةيئدد مذ ستاقيد ذهددلاذاسغد  ذ ذ  ز دد ذالددتة اليد  سي ذاتدد ذالد ا  ذاسة دد   ذ اتدذ)االقتصططاب   س ذ ذاسعمد اليد  سي ذاتدد
 ددسذذاإل صداح ذ  جدتذ  جدد ذ اسيد ذ دسذ دصذ داال  مذ ثدتذ  صدد هذاست الد ذإىذأذ  ددذ ي د ذ دسذالصدا تذاستةا  دد ذاسعا  د 
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ذأب  ددد  ب يدددة ذ اسيددد ذذاه ددداالذاهتما دددذنأ ذاسصدددا   ذ دددسذالصدددا تذاستةا  ددد مذإالذاليددد  سي ذاالجتما يددد ذصذاستقدددا   ذاسيددد   
دذاتد سذاالهتمدا ذصذمد ذ دسذاليد  سي ذ الذ  جتذ ني ذاس ية ذ م)االقتصاب    ذاسعمس ذي  سي ذاتدسثي ذ الالي  سي ذا 

احملالددديبذصذالصدددا تذذاإل صددداح ذ  عز دددزذيددداسةيئزاي  ذاالهتمدددا ذابليددد  سي ذبدددذ صدددهذهدددلدذاست الددد الددد ا  ذاسة ددد   ذ اسةيئددد مذ أ
ذ.إل صاحاستةا   ذمباال  ذ ا اذ  دذ  ةي ذ عا َتذداص ذاب

الدالذذا  ا   ةيد ذاليد  سي ذاالجتما يد ذ  ددذذأثد ذإىذ ع   هت هذ،  م2102)ذDaniel صذ  ال ذأج اهاذ
 -2117) صدددد تذتددددا  مذدددددسةذ دددد ذلدددد  اتذ ددددسذذ 22)س مصددددا تذاستةا  دددد ذصذمي يددددامذ ذسددددملذابست ةيدددد ذ  دددددذ

 التغدَتذاستداب ذيد  سي ذاالجتما يد ذ االلدتنما اتذالذا ذاس صني مذالتغَتاتذاليتق  ذه مذحياذالت ت هذال  م2101
 ددسذ  ددا متااذصذذإل صدداحاب ذسددي ذمدد ذالصددا تذاستةا  دد ذصذمي يدداذ قدد  ذ ددأسيدد ذ دداذ  صدد هذإذأهددو  ددسذالددالمذذا  ا هدد ذ
 تذثدت هذا صدذ 6)مذ قد ذاست الد ذضدمس صد تذتدا  ذيدهذ  22) دسذبدُتذذأ  ذمذحيا ي االي  سي ذاالجتمذ    أ

س ميد  سي ذاالجتما يد ذ  ددذذاجيابيدإذاأثد ذه داالذذنأ س ت الد مذممداذ  صد هذاست الد ذإىتذاسسز د ذ اسكا  د ذ ال الدة ذااناسةيد
ذذذالالذس مصا تذاستةا   ذصذمي يا.ذذا  ا 

استعد تذ  ددذاسع ا د ذاسديتذذصذ  الت ذاسديتذهدت هذإىذم ،2102)ذAndrikopoulos, et.,alمماذ    ذ
ا ذاسةدداحن نذإجدد ا ذي يدد ذهددلاذاهلددتتذثددم ذ   يتاددامذ ستاقيدد ذيددت ذمما لدداتذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذ التمن دد ذ ةددوذاس دد ذ

جدد ذثيددا ذ  جدد ذ قدد  ذ ددسذأذ 22) دد ذ قددًتحذ تكدد نذ ددسذسكًت  يددامذحيدداذ ذ صددميوذ  ذضددم نذاستقددا   ذالاسيدد ذال  دد   ذإل
   ليدد ذ اسيدد ذ ددسذال ليدداتذالاسيدد ذالت جدد ذصذب  صدد ذ     كيدده  71)االجتمددا  مذ ت ددهذ ي دد ذاست الدد ذذاإل صدداح

ثددت اااذالاسيدد ذ تميددزذبت جدد ذ اسيدد ذ ددسذذ  نيددايف دد ماتذمةددَت ذا ةددوذاسدديتذ تمتدد ذإاسذنأذإىا    بيدد مذ ثددتذأظادد تذاست الدد ذ
ذاالجتما  .ذاإل صاح

 دسذسالدة ذاليد  سي ذاالجتما يد ذذاإل صداحذأثد ذادتةدا ذإىذم ،2102)ال تآخط تن ايشطع  مماذهدت هذ  الد ذ
مباالدة ذذاخلاصد ذا   د  م ذ  دا ذ دسذذذأث    ي مذ سذدسةذاسعا  ذا ذاليامه ماتذاسص ا ي ذالالذصذاس  ذذا  ا   دذ

 ددسذذ)ادلضطط، ن لدد  حتذي يدد ذاحملتدد ىذا ذأالددالمذ ستاقيدد ذأهددتاتذاست الدد ذ ذالددت تذا  ا   دددذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذ
)األنشط   اخلاةط  بتت،يط  ادلط الب ايةي يط ، األنشط   اخلاةط  ودلط الب ايةشط   ، األنشط   اخلاةط    وط  امت،ط ، دسةذ

   يد مذ ب غدهذاسعا د ذا ذاليدامه   ةي ذ    ذ عدتذدصيصدالذس  د ماتذاسصد ا ي ذذودلتت ات األنش   اخلاة  واللتقاء 
تا ذالتعددت ذحنددثذي يدد ذاالاادد الددت ت ذاسةذم ،2117 -2113) دد م ذ ددسذاسنيددًت ذاس اثعدد ذ دداذبددُتذ  36) ي دد ذاست الدد ذ

االلدتنما ذذن تدائ ذ نييدتذأبذهذاست الد ذإىالدالمذ   صد ذا  ا  سذسالدة ذاليد  سي ذاالجتما يد ذ  ددذذاإل صاحذأث ذانسةي
اخلاصد ذابليد  سي ذاالجتما يدد ذذا   د  ابثدد ذذث  د ذمذ ملذا  ا ييدُتذذابل تةدداتذ د   ذإىذ  قدا اخلاصد ذابإلذا   د  صذ

ذالال.ذا  ا   دذ
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الدالذ  دددذذسد  ا غدَتذالةا دد ذذثد مذ  الد ذا  م2103)ذWahba & Elsayedصذحدُتذ  ا سدهذ  الد ذ
ابست ةيددد ذ  ددددذ ذاسعسثددد ذبدددُتذاليددد  سي ذاالجتما يددد ذس  ددد ماتذ هيكددد ذال كيددد مذابال تمدددا ذ  ددددذ ددد ذجذ تعدددت ذالتغدددَتاتمذ

  صددد هذذم ،2101 -2115)اس ددد ماتذالت جددد ذصذ   ددد ذاليددد  سي ذاالجتما يددد ذصذاسة  صددد ذالصددد   مذددددسةذاسنيدددًت ذ
الدالذس  د ماتذ ت لد ذاسعسثد ذبدُتذاليد  سي ذاالجتما يد ذس  د ماتذ هيكد ذ  كيد ذاليدتنم  سذ دسذذا  ا ذنأذاست ال ذإى

 ا ذ  دذذسملذ  صد هذاست الد ذالي  سي ذاالجتما ي ذ  ث ذل ةالذ  دذاليتنم  سذ سذال لياتمذ بذنأال لياتمذحياذ
جتما يددد ذ ددد ث ذ  ددددذ  جاددداتذاليدددتنم  سذ  دددتذاختددداذذ اليددد  سي ذاالذاألسططط ء ) ضددد ذالدددالذا ذا  ا اسعسثددد ذبدددُتذذنأذإى

ذاسق ا اتذااللتنما   .ذذ

الددالذذا  ا  ددسذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذ  دددذذاإل صدداحذأثدد ثيددا ذذاسدديتذهددت هذإىذم ،2103)ذايسططٌن   الدد ذ
  ددددذ ي ددد ذذ  ز عاددا ذ ذا لددد  بُتذ مهدداذالدددتةيددد ذهددتتذاست الددد ذ ذاال تمدددا ذ  دددذأ   يدد مذ ستاقصذالصددا تذاستةا  ددد ذا 
الاسيد ذذمذ مدلسملذاستقدا   ادلط ففٌن  -وساع  لئطيس قسطم -لئيس قسم -وساع  ادل    -ادل   )است ال ذ الك   ذ سذ

 ددددسذذاإل صدددداح يددددت ىذذنأذ د صددددهذاست الدددد ذإىذم ،2102-2101)   يدددد ذدددددسةذ ددددًت ذ ددددسذالصددددا تذاستةا  دددد ذا 
ال  د حتذ ال  نيد مذ يقد ذذجدا ذضدمسذاليدت ىذايتق    ط  ، -نيط   انايق -خالقيط األ -)االقتصاب   سي ذاالجتما يد ذالي ذ

 صدهذاست الد ذبضد    ذصد ةذصذالصدا تذاستةا  د ذا    يد مذ أدذا الالذالتمند ذابسعائدتذ  دذا  ا هلدذاس تية ذزاي  ذصذ
 اسدديتذ ة تادداذم ددسذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذاإل صدداحاستددزا ذالصددا تذإصددتا ذ ق  دد ذلدد   ذب ددك ذ    ذ تضددمسذ  دد   اتذ

ذال ا  ذاسيتذ ا تذ  دذاجملتم ذ سذهلدذال    ات.ذت نييلذ  ذإ ضاحذأهو سي ذاسيتذا ةعتااذس ا ازذجن حةوذاإل

 ددسذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذ  دددذاسقيمدد ذذاإل صداحذأثدد ذانبيددذبت الدد ذهددت هذإىذ ،م2103)ذايعطط بات ثدتذثددا ذ
Tobin)   يد ذ  قداذس مد ذجذاستةا  د ذا سي ثي ذس مصا تذا

,
s Q)تذاستقدا   ذاانهدتاتذاست الد ذ ذي يد ذبيدمذ ستاقيد ذأ

 دددسذذاحملتددد ىذلدد  حتذي يددد   ذالدددت تا ذأذ ،م2102-2117)اذبدددُتذ صددد تذ ددسذاسنيدددًت ذاس اثعددد ذ ددذ 01)الاسيدد ذسعدددت ذ
 ذالذ  جددتذ دد قدد  مذ ثددتذ  صدد هذاست الدد ذإىذأذ 26)   يدد ذ ضددمسذس مصددا تذاستةا  دد ذا  ددتا دذدددسةذ  ةيدد ذ   دد ذ ذإ

يمد ذاسيد ثي ذ  ددذاسقذلتقطاء وخلط وات اإل –ايعطاوخلٌن  –امت،ط   –يةي ط  )ادذاتدصاحذ سذاليد  سي ذاالجتما يد ذسإل  أث 
Tobin)   يد ذ  قدداذس مد ذجذس مصدا تذاستةا  دد ذا 

,
s Q)أ صدهذاست الدد ذبضد    ذإجدد ا ذ قيديوذ يددتم ذليددت ىذ مذ ثددت

ممدداذ ستددزا ذ،ددام  دددذاإلذالصددا ت  قا   هدداذب ددك ذ يددتق ذ ذسددملذست ددةي ذ ددسذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذ إصددتا ذاإل صدداح
ذض    ذإصتا ذ عا َتذ     عاتذ سذثة ذالص تذال مز ذسقيا ذاالستزا ذابلي  سي ذاالجتما ي .أ صهذب

 دددسذاليددد  سي ذذاإل صددداح  الددد ذاسعسثددد ذبدددُتذ يدددت ىذذ ،م2104)  سططط    ا سدددهذ  الددد ذذاسيددديا ذ نييددد  صذ
الدالذست ددملذاس د ماتمذابال تمدا ذ  دددذ د ذجذ تعدت ذالتغدَتاتمذابست ةيدد ذ  ددذ ي د ذ ك  دد ذذا  ا االجتما يد ذس  د ماتذ ذ

 دددد م ذ دددددسذاس دددد ماتذالت جددددد ذمب  دددد ذاليددددد  سي ذاالجتما يدددد ذس  ددددد ماتذصذاسة  صدددد ذالصددددد   مذدددددسةذاسنيدددددًت ذذ 05) ددددسذ
جتما يد ذ  ددذ عدتةذ دسذاليد  سي ذاالذاإل صداح ج  ذأتثَتذاجيايذليت ىذذ   ص هذاست ال ذإىذم ،2101 -2116)
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استغددَتذصذاحذ ددسذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذس  دد ماتذ  دددذ عددتةذبي مدداذالذ  جددتذأتثددَتذ ع دد  ذسإل صددذصدد ةماسعائددتذ  دددذا 
يدد ذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذس  دد ماتمذ ضدد    ذمهاجملتمعدد ذأب صددهذاست الدد ذبضدد    ذزاي  ذاسدد   ذاسيددع ذاسيدد ث ذس يدداومذ أ
ذ سذالي  سي ذاالجتما ي .ذذاإل صاحإصتا ذ عيا ذ   وذاسقيا ذ ذ

هدددلدذاست الددداتذ  ا سدددهذ   ذاحملالدددة ذ دددسذاليددد  سي ذذنأع  ذ لددد  ذاست الددداتذاسيدددابق ذ ةدددُتذ دددسذددددسةذالدددت
ذا  ا  ددددسذذاإل صدددداحاستةا  دددد مذممدددداذبي ددددهذاسعسثدددد ذبددددُتذيدددد ذ  ةيقادددداذصذالصددددا تذا  ك  ادددداذ إذاإل صدددداحاالجتما يدددد ذ ذ
اليد  سي ذذب زتذاست الاتذاسيابق ذ   ذاحملالة ذ دس تذ سذاسق ا اتذ اجملتمعاتمذمماذأالالذصذاسعتذا  ا االجتما  ذ ذ

اتذاسق ي د ذاسديتذ دسذاست الدذهلدذاست ال ذ تميدزذاب تةا هداذنإمذسلسملذ  ابحذث ايفذالصا تذ استأ ُتاالجتما ي ذصذ ع يوذأ
هددددلاذذأثدددد   ع  ددد ذذم مددداةذاس يةيدددد صذالصددددا تذاستةا  ددد ذصذبيئدددد ذا ذ ددددسذاليددد  سي ذاالجتما يدددد ذاإل صددداح  ددداثوذ  ضدددد يفذ

ذ.ث   دذ     ذ  ذجذسقيا ذهلاذا ذالالذهللدذالصا تذا تما الذذا  ا   دذذاإل صاح

 وشكخل  اي لاس 

 عتددربذاسق ددايفذالصددد صذ ددسذاسق ا ددداتذاهلا دد ذ ا ي  ددد ذصذا يددا ذاالثتصددا   مذ  ددد الذسس  ةددا ذاس ثيددد ذبددُتذاسعمددد ذ
 ذسدملذذمحتذاست ائوذاس ئييي ذالثتصا ذ طٍتذ تُتد ىمذمماذ عتربذاسق ايفذذالص صذأاالثتصا   ذا ذا     الص صذ بيئ ذ
تصدا   ذ االجتما يد ذصذاسدت ةذاس ا يد ذ التقت د ذ  ددذحدتذلد ا مذ  دسذهدلاذصذ  وذ م يد ذاست ميد ذاالثذ يامهت  سذدسةذ

 ددسذذان ددملذالصددا تمذسددلاذمدداستقددا   ذالاسيدد ذ عتددربذهدد ذال  دد ذ القيددا ذس  ددا ذ ذنإت  ذا يدد  ذاسدديتذ  عةدد ذالصددا تذ دداسدد
ذاإل صدداحتذ الع   دداتذاحملالددةي ذب ضدد حذ ت سيدد ذ  ددنيا ي ذ هدد ذ دداذ عدد تذمبةددتأذاان عكدد ذهددلدذاستقددا   ذاسةيددذنأاسضد    ذ
ذ. م2105)عزاي  ن، ذاحملاليب

  ةيددددد ذاالحتياجددددداتذالع   ا يددددد ذ صدددددااحتذالصددددداحذصذالصدددددا تذذاحملالددددديبذ يدددددع ذإىذاإل صددددداحذنأ اب تةددددا ذ
ما يدد ذس مصددا تذ  دداذ قت دد ذ ددسذاالجتذاليددامهاتستعدد تذ  دددذطةيعدد ذاذنإ دد اليددتنييت سذ ددسذاسقدد ائوذالاسيدد ذاسدديتذ ع ضدداامذ

اسددديتذميكدددسذاسدديتذ صدددهذاليددد  سي ذاالجتما يدد مذ  ددا  ذ  ددداذ تام ددد ذ ددسذ كددداسيهذميكدددسذالددت تا ااذصذ ددد  ذالع   ددداتذ
ذملذ عددتذ  ددأا ذالصدد تذاجتما يددامذ  دددذا تةددا ذ اسيدد ذ ذسددملذحدديتذ يددا تهوذصذ قيدديوذأ  ادداذصذصدد اذاسقدد ائوذالذاإل صدداح

دذاجملتمدد ذاسدديتذيدد ذتددااستزا ادداذبت نييددلذ يدد  سياااذاالجتما ذاهلددتتذاس ئييدد ذس مصددا تذ ع دديوذا  ابحذبدد ذ عددتىذذسددملذإى
ذ .م2105)هةاش تغالب ،ذ عم ذ ي 

اسددديتذادددتوذ،ددداذالصدددا تذذ ددد  ذالامددد  دددسذاليددد  سي ذاالجتما يددد ذ دددسذا ذاإل صددداح ب دددا ذ  ددددذهدددلاذ عدددتذ نياددد  ذ
 د  ذاسديتذجيداذ اص ذالي  سي ذاالجتما ي ذ سذا   ذ    أااللتنما ذصذذنصذ  ا ذمما لتاامذ ذسملذ  ذاستةا   ذ  تد

  دددسذددددسةذ ةدددٌتذ م م2102خططط تن، تآ الايشطططع  )الدددالذذا  ا   ا ااددداذ دددسذثةددد ذالصدددا تمذ اللددديماذصذأتثَتهددداذ  ددددذ
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 دسذدددسةذ دداذالدالذس مصددا تمذذا  ا جيابيد ذ دد ذ جد  ذ سثدد ذإذانا يدد ذ ت ثد ذاسةاحندداجملداالتذال ت نيدد ذس ميد  سي ذاالجتم
ذ- قت ذميكسذط حذ  ك  ذاست ال ذصذاستياؤةذاستال:

خل،صططالف ايت ال طط  ادلططال ي األباءاخلاةطط  ودلسططةتيي  اال ت،اعيطط  عخلطط   األنشطط  يإلفصططاح عططن  أثطط هططي    طط   -
 ؟ايخليةي 

 -ايتايي 8س خل  ايف عي  ت تةثق ون ايتساؤل اي ئيسي األ
صططالف ةطط ل ي ادلايعائطط  عخلطط  األ وططندلسططةتيي  اال ت،اعيطط  اخلاةطط  و األنشطط  يإلفصططاح عططن  أثطط هططي    طط   -

 ايت ال   ايخليةي  ؟

ي  ادلسططا ٌنايعائطط  عخلطط  حقطط    وططناخلاةطط  ودلسططةتيي  اال ت،اعيطط   األنشطط  يإلفصططاح عططن  أثطط هططي    طط   -
 ادلصالف ايت ال   ايخليةي  ؟

  ططاس ل طططط اف ايططهأ

اليددددد  سي ذذ ددددد   أاستعددددد تذ  ددددددذ اثددددد ذ ددددداالتذ ذذ-:هدددددتاتذأب زهدددددايقيددددد ذس ددددد ذ دددددسذا ذإىعدذاست الددددد ذ يددددد
ذا   دد   دسذذاإل صدداحذأثد ثيدا ذذإى دد تاامذممداذ يددعدذ أذتذاستةا  دد ذاس يةيد ذ اس ثدد تذ  ددذأهدواالجتما يد ذصذالصدا ذ

مند ذالي  سي ذاالجتما يد ذا ذ    أذانالالذهللدذالصا تمذمماذ عم ذ  دذبيذا  ا اخلاص ذابلي  سي ذاالجتما ي ذ  دذ
يقددد ذ دد  َتذ ا صدداةذالع   دداتذالاسيدد ذاستثذاست الدد ذإىالددالذس مصددا تذاستةا  دد ذاس يةيدد مذمدددلسملذ يددعدذذا  ا أتثددَتالذ  دددذ

ذاالثتصا   ذ االجتما ي ذس مةتم .الصا تذصذيقي ذاست مي ذذ يامه ج ذ ع   ذ اس ا   ذ   ا ذاجملتم ذ سذأ

ذذ طط لاسططايي  ،ططأه

 ال   حددد ذبقددد  ذ  ددددذاسصدددعيتذاحمل ددد ذذا هلددداذل ضددد يفذ دددسذال ضددد  اتذالامددد يددد ذاست الددد ذ دددسذددددسةذ  أمه  اددد ذ
سإل صدداحذ ددسذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذصذذ ذ ذسددملذ ددسذدددسةذإبدد ازذاسددت  ذالاددو اسددت لمذ هدد ذ  ضدد يفذاليدد  سي ذاالجتما يدد

يقيددد ذاس  دددادذاالجتما يددد ذذاالجتما يددد ذاسددديتذ ددد   ذإىذاليدددامه دسثددد ذصذستزا اددداذا إمذ  دددتىذالصدددا تذاستةا  ددد ذاس يةيددد 
الدددالذصذذا  ا  دددسذاليددد  سي ذاالجتما يدد ذ  ددددذذاإل صدداحذأثددد ذانيتاددداذ دددسذدددسةذبيدددأمهس مةتمدد مذممددداذ يدددتمتذاست الدد ذ
يدد ذأمهت ددا هامذممداذ  ادد ذا القددا ي ذاسديتذ دد ث ذصذ  يتاداذ ذذأهددو ا ذالصددا تذ دسذنذأإ دالصدا تذاستةا  دد ذاس يةيد ذ ال ددملذ

نذ يدتنيا ذ دأااذأذالي  سي ذاالجتما ي ذصذالصا تذاستةا   ذاسيتذ سذ    أ سذ االتذ ذذاست ال ذصذ قتًنذ ؤ  ذ اضا 
الددالذهلددلدذالصددا تذ  نيعيدد ذاالهتمددا ذذا  ا ييددُتذذاسيدد مذ ددسذثةدد ذاإل ا  ذمبدداذ دد   ذإىا اتذالاسقدد ذ   ادداذصذ م يدد ذاختدداذ

ذابلي  سي ذاالجتما ي ذصذد  ااذ الًتا يةياااذاليتقة ي .

ذ
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  ططط لاسطط تب ايططا  تحطططن 
ذ- ذإج ا ذاست ال ذصذظ ذا ت  ذا لالي ذاستاسي :ذ

  اخلاصدد ذابليدد  سي ذاالجتما يدد ذالتمن دد ذصذذا   دد   ددسذذاإل صدداح:ذ ت ددا ةذاست الدد ذادل ضطط عي احلطط تب
اخلاةط  ودلط الب ايةشط   ،  األنشط  عطن  اإلفصطاح)التغَتاتذاليتق  ذالع  ضد ذصذ د ذجذاست الد ذ هد ذ

 اإلفصططاح)ذ سدسذ ت دا ةذاست الد مذ اخلاةط  وخلط وات تادلتت طات األنشط  اخلاةط  ومت،ط ،  األنشط  
هددلاذاسةعددتذسددي ذذاذذنإ ددلددتة ىذ  دددذالصددا تذاستةا  دد ذ ابستددالذذاست الدد ذنأ تةددا ذابمذ ويةي طط  اخلططاص

اث ذلدد ةي ذ  دددذاسةيئدد ذب ددك ذذآذطةيعدد ذ مدد ذالصددا تذالذ دد   ذإىذن ذسددملذ ذم سثدد ذبعمدد ذالصددا ت
 تمن دد ذصذذا  ا است الدد ذذلددتعتمتذ  دددذ قيالددُتذسقيددا ذذنإ ددالددالذذا  ا مذأ دداذ يمدداذيدد ذثيددا ذمةددَت

 سدسذ عتمدتذ  ددذأ ذ قدا ي ذأدد ىذذROEمذذ اسعائتذ  دذحق  ذال كيد ذROAاسعائتذ  دذا ص ةذ
ذالال.ذذا  ا سقيا ذ

 أج  دهذهدلدذاست الد ذ  ددذالصدا تذاستةا  د ذاس يةيد ذاسعا د ذ اخلاصد ذالت جد ذصذلد  ذي 8 اناحل تب ادلك
ذاس ييب.الاةذ

 8 اثتصدد تذهدددلدذاست الدد ذ  دددذاستقدددا   ذالاسيدد ذال  ددد   ذس مصددا تذالت جددد ذبيدد  ذالددداةذذاحلطط تب ايزوتيططط
ذ. م2104-2102)اس ييبذدسةذاسنيًت ذ سذ

ذظ يطال ايتطططاإل 

  ادلسةتيي  اال ت،اعي عن  اإلفصاحوفه م 

ملذ دسذجاد مذ حك  داتذاسدت ةذ دسذ اليدتا  تية ذسضغ  ذال  ماتذالا ي ذالاتمد ذابلد ا  ذاسة د   مذ اجملتمد ذ
اث ذ  دا ذ  دملذاس دد ماتذ  دملذاستغدَتاتذاالجتما يد ذسقيددا ذآذ تدأث وذ دد ذنأذجاد ذأدد ىمذاضد  ذ  ددا ذاحملالدة ذالاسيد ذإى

مند ذ دسذ د  ذأتذالاسيد ذبد ذ اانثاصد الذ  ددذالع   داتذ اسةيدذاإل صداحمذ  دوذ عدتذ  د ذاإل صداحعم ذ يد ذ ذ ذاسيتذ م  دذاجملت
ذ.(Jitaree, 2015)االجتما ي ذذا      سذذاإل صاحسي م ذذذسملم

" ميثي رل، عط  وطن ايتقطال   ادلاييط  أت ايك،يط   سذالي  سي ذاالجتما ي ذذاإل صاح نيا  ذذنإ  صذهلاذاسييا ذ
امت،ط   اييت قاوت هبا ايش ك  تفطاء دلسطةتييا ا اال ت،اعيط   طا  األنش  اييت تةٌن رل، ع   ،أت اي ةفي  اال ت،اعي 

ذ .803 م2101بي ال تف حات، )ذ"اييت تع،ي فيه

ميكطططن يخلشططط ك     ةهطططا إعطططالم كافططط  " اي   قططط  ايطططيت ذ-:اادددأ  ددددذذ 8231 م2115  بططط  ، ) ممددداذ   ادددا
اال ت،طاعي ذلططا، ت يط  وططن  األباءعططن  ايطيت تعطر اخلطال يٌن  عططن نشطاطا ا ادلصتخلفطط ت ةطااب ايعالقط  ) ايطط اخخليٌن أ

   ."يتقال   ادلخلاق  ادل فق  هباخالل ايق ائم ادلايي  تا



 MIU Journal – V 12 December 2020           21العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية  

www.miu.edu.ly/journal                                        (ISSN- 2519-6286)                      

 

 

 9 

هططي " -8 ددسذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذاإل صدداحذنإىذأذ(Cogotti & Hauskr, 2012:5) ددا ذممدداذأ
  سط اء  يطاال ت،اعيط  تايةي ايتطثثًنات  انةي و  امت،  اخلال ي ون خالل بيطاع،خلي  تست ي  ايش ك  ون خالذلا ايت  

عطط ت يرغطط اض ت ي قط ائم خاةطط  ا اال ت،طاعي ي ق ائ،هططا ادلاييطط  أبائهططانطت إاابيطط  أت سططخلةي ، تت ضطية نتي طط  أك
ذذذ.اال ت،اعي "

ا يدد ذميندد ذ م يدد ذ  ضددي ذ دسذاليدد  سي ذاالجتمذاإل صدداحذنأ  دددذذ(Alkababji, 2014: 61)ممداذأمددتذ
ذصااحتذالصاحذذاتذاسعسث ذابس  م ".س   م ذجملم   ذ ت    ذ سذأصا   ذاالثتذس     اث ذاالجتما ي ذ   صي ذاآل

  ذرلاالت ادلسةتيي  اال ت،اعي

اسدددديتذ تمندددد ذمبصدددداحذمبنيا  ادددداذاس الدددد ذ يددددعدذإىذيقيدددد ذاستدددد ازنذبددددُتذا طدددد اتذالتعددددت  ذاليدددد  سي ذاالجتما يدددد ذذنإ
 ذاستال:ذإىذا       ذ قييوذذ حاجاتذم ذ سذال لياتذ اسعا  ُتذست ااذ اسةيئ ذاخلا جي ذ اجملتم م

 ت،ي  ادل الب ايةش    )ادل ففٌن اخلاة  بت األنش  

اسيتذ دسذدسهلداذ دتوذثيدا ذاخلاص ذابلي  سي ذاالجتما ي ذذا     حتىذاخلاص ذبت مي ذال ا  ذاسة    ذإذا     ين ذ
اسدديتذ عمدد ذ  دددذييددُتذ ضدد ذذا   دد    ددم ذذتددادذ  ظنيياددامذ ابستددالذ ادد  ماتذ ددسذ يدد  سي ذاس ددذاإل صدداح يددت ىذ

مذمددربا  ذ ددت  اذ   دد   ذالدد ظنيُتمذ استيددايستذالقت دد ذستع دديوذالدد ظنيُتذ  لدد هومذ قددتًنذظدد  تذالدد ظنيُتذب ددك ذ ددا  ذ
ذ،م2102، ايشططعال تآخطط تن، م2111، ان)حتطط  قددتًنذاس  ا دد ذاسصدداي ذس مدد ظنيُتذا زذالا  دد ذ الع   دد ذس مدد ظنيُتمذا دد ذ

Rahahleh& Sharairi, 2008. ذ

 اخلاة  ومت، . األنش  

اسدديتذ ددسذدسهلدداذ ددتوذثيددا ذ يددت ىذذماخلاصدد ذابليد  سي ذاالجتما يدد ا   دد  ذحددتىذاخلاصدد ذابجملتمدد ذإا   دد  ذيند ذ
مذ  تمند ذصذيقيد ذ  اهيد ذاجملتمد ذ يداهواسيتذا     ذتادذاجملتم مذ ابستالذ ا ذ  م ذ سذ ي  سي ذاس  ماتذذاإل صاح
ممداذصذ ت يوذال لياتذاسع مي ذ اسنقا يد مذ اليدا ت ذصذاستيدايستذاخلاصد ذابسع ا د ذاسصداي ذس مةتمد مذذا     ذهلدذ

اسدديتذذانلددكصدد مذ اليدا ت ذصذ  نييددلذبدد ا  ذاإلصذاسع ا دد ذابس ني سد ذ   ظيددهذذ ىذاالحتياجدداتذاخلاا   دد  ذ تمند ذهددلدذ
 &Rahahleh ،م2105، ايعططرالي، م2102)احلسططن،  ددا ذاليددامسذ   ز عادداذ  دددذاس ةقدداتذاسنيقددَت ذ ختددت ذإ

Sharairi, 2008 ذ.ذ

ذ

ذ
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 تادلتت اتاخلاة  وخل وات األنش   

اسدديتذ ددسذدسهلدداذ ددتوذاخلاصدد ذابليدد  سي ذاالجتما يدد مذا   دد  ذحددتىذاخلاصدد ذابخلددت اتذ ال تةدداتذإا   دد  ذيندد ذ
  قدددا ذ  ددددذاإلاسددديتذ عمددد ذا   ددد  ذتدددادذاسعمدددس مذ ابستدددالذ اددد ذ  دددم ذ دددسذ يددد  سي ذاس ددد م ذذاإل صددداحثيدددا ذ يدددت ىذ

  قددا ذابخلددت اتذ ييددي ااذ عددتذستددزا ذابإلاإلذنإابخلددت اتذالصدد  ي ذ ييددُتذج  ادداذتددادذاسعمددس ذ   ةيدد ذ غةددااومذحيدداذ
  ددداثذ  دد   ذاخلدددت اتأصذ كدداسيهذ  ذا   دد تة اهدداذالصدد تذب دددك ذ ددا مذ  تمندد ذهدددلدذذنأ يدد  سي ذاجتما يدد ذجيددداذ

 )ايع طط  يطةيعدد ذالعددا ستذالاسيدد ذ اددد ذالصدد تذذانالصدد  ي مذ االستددزا ذابل  دد  اتذاسصددا   ذ ددسذالصدد تذال مددز مذ بيدد
ذذذ. م2102، ايع بات، م2107، تبي ض

ذادلسةتيي  اال ت،اعي  ش  أنلس  بتاف  شلا

ذاالجتما ي ذصذاسعص ذا ت اذ  ااذسسهتما ه االذاسعت تذ سذا لةاحتذاسيتذ ت  ذاس  ماتذ ذ-:ابلي  سي 
  قييوذاست  ذاالجتما  ذس   ماتذاس  ماتمذذ   أ ذمب اط ذبعهذايني زاي  ذاالهتما ذابجملتم ذ اسةيئ ذ زاي  ذاس   ذاإل

ذحياذ ذ   ذنإصذبعهذاست ةم ذالزااي ذ س ذابسعت ت ذ  ياا ذ ع   ذاالجتما ي  ذاس  ماتذمبي  سيتاا ذاستزا  ب  مس ة، أ)اا
ذ: م2103ب اهيم، هةاش تإ، م2117

 سدد ذبدددُتذمذ اس ةدداحذصذ قدددتًنذاخلددت اتذ اسنقددد ذالتةاا  ا لددا ذاسكنيدددا  ذصذاسددديتذ ةددٌتذ  ددددذأُتذاعددد ذاس دد ماتذييدد .0
صددااحتذالصدداحذ  يددت ىذاس ددنيا ي ذاسدديتذ تعا دد ذبدد ذهددلدذاس دد ماتمذ  يدداوذاستددزا ذاس دد ماتذمبيدد  سيتااذاس دد ماتذ أ
 بت ج ذمةَت ذصذييُتذاعتاا.ذاالجتما ي 

ذاينالصدد صذداصد ذصذضد  ذالددتاتاثذبعدهذال  دد اتذاسديتذ د ث ذ  دددذاسقد ا ذاالئتمددذ يداي ذا صد ةذ  دددذاالئتمدان .2
 س مصا ت.

 ددا ذاجملتمدد ذاسددل ذ عمدد ذبد ذ  صدد ذجددلحتذأذتدادحيداذاستددزا ذاس دد ماتذمبيدد  سيتااذذاسع اصدد ذاسة دد   ذالدتق احتذامنيددأ .1
 التميز .ذاسع اص ذاسة    

  يدد ذاسدديتذثددتذ تعدد  ذهلدداذاس دد ماتذا  ذاس زا دداتذاسقك  دد ذممدداذ يددا تذصذحدد ذال ددكستذأب ددا ذ سثدداتذث  دد ذ دد ذا  .2
   ا ذاالثتصا  . ث ا ذمما لتااذسأ

 حيسذإ ا  ذال اط ذاالجتما ي ذاسيتذ ًت اذ  دذثيا ذاس  ماتذب  اطااذاالثتصا  . .3

 يطططايطططادل األباء

الددالذذا  ا  نييدَتذذإى ا ذاس دد ماتمذحيداذ يددعدذمد ذطدد تذاذصذ قيديوذأا دداجل ذذأهدوالدالذأحددتذذا  ا  عتدربذ
ذإىاسةقدا مذ ال ظدهذ يددعدذ يددعدذستع ديوذث   د مذ اس دد م ذ يدعدذحند ذااللددتم ا ذ ذذ اليداهومبداذ عدززذ صددا  ذاس  صدي مذ
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يقيد ذاس ددا ذاالثتصدا  ذذإىا ذحصدي  ذاسضد ائامذ اجملتمد ذ يدعدذ دإذإىج  ذ ا  ا زمذ اجلاازذا ك   ذ اتتذ   ذا 
ذ.النياهيوذس  ا ذالال:ذأهو  يماذ   ذ يتع  ذ  م2114عة  ايعين، ) تم ذ يقي ذاسعتاس ذاالجتما ي    اهي ذاجمل

 ع دوذثد   ذذنأ ذ تىذاس ةاحذالدالذاسدل ذ يدت ي ذ يد ذاس د ماتذ الالذ"ذأبذا  ا ذ م2100، ي م) قتذ  تذ
ذا  ا ذ 843 م2111)و طططط ،  سماددداذ ذسددددملذ ددددسذدددددسةذا صدددد ةذ  دددددذأ  دددددذ ائددددتذممكددددسذاللدددتنما ااو"مذصذحددددُتذ

سططس توعططا ًن زلطط بة ادلصطط ف ادلططال تاسططت، ال ته ضطط،ن أ صلططاح هطط  ميثططي ايتشططاط ايشطط، ل ايططري  عكططس" ذ-:الددال
مذ  تةدد ذالصدا تذاستةا  د ذ ددت الذ دسذاس دد  ذخلاةطط  بطه"ط  خلطط  االوط  اهط اف إبالتطه تفقططا دلت خلةاتطه ي ضطط ء األتضطعها 

الدددت ت تااذذ هدددلدذالقدددا ي ذاليددامهُتصددد ةمذ اسعائددتذ  ددددذحقددد  ذادداذاسعائدددتذ  ددددذا أمهالدددالذذا  ا  ال  دد اتذسقيدددا ذ
ذ. م2102، ايشعال تآخ تن، م2107ي ض، ، ايع   ي ت بم2103ايسٌن، )اسعت تذ سذاست الاتذ

 يططايططادل األباءةش ات ططو 

 ع دديوذذإىالصدا تذاستةا  د ذادتتذذنأ عتددربذهدلاذال  د ذ قيدا ذجيدتذس   يدد ذطالداذذ-8(ROA)ةط ل ايعائط  عخلط  األ
 . م2113)احلصابي، ذصذيقي ذاس ب ذ ص هلا  ذصاصذاسن   مذ  تةذهلاذاسعائتذ  دذ تىذالتغسةذالصا تذاستةا ذ

ميكددسذهلدلاذال  دد ذثيدا ذ يددة ذاسعائددتذ  ددذحقدد  ذال كيدد ذسكد ذ حددت ذ قت دد مذ -8(ROE)ايعائط  عخلطط  حقطط   ادلخلكيطط  
 دد زيفذذنأالصدا تذاستةا  د ذميكدسذذنأهدلاذ عدٌتذذن د ذأ ضد مذ ا ذان  نيد ذاسعائدتذ  ددذحقد  ذال كيد ذمدد ذم مداذإ دأحيداذ

 . م2113احلصابي، )ذاليامهُت ابحذ  دذلز تذ سذا ا

 ادلال األباءعن ادلسةتيي  اال ت،اعي  ت  اإلفصاحايعالق  بٌن 

 تددائ ذذإى ا ذاس د ماتذاالجتما يد ذ أ داثذالتع قدد ذابسعسثد ذبدُتذاليد  سي ذ  صد هذاسعت دتذ دسذاست الداتذ ا 
تعددد  هذهدددلدذاستكددداسيهذ ت ثددد ذجتما يددد ذ ك دددهذاس ددد ماتذ اسيدددازمذ س  ةيددد ذاليددد  سي ذاالذنإذ ت اثضددد ذ غدددَتذ اضدددا مذإذ
ذ ذاس   ددد مذ ب دددا ذ  ددددذ ددداذجدددا ذصذاسعت دددتذ دددسذاست الدددات  دددا  ذاثتصدددا   ذصذالدددتىذاسقصدددَتذأاس ددد ماتذا صددد ةذ  ددددذ

(Hirigoyen & poulain, 2012, Palmer, 2012, Shruti, 2014ذ)ذ دسذاإل صداحتدادذاسعسثد ذبدُتذذنإ د
ذاآل ي :ذ ي ملذأحتذاالتاهاتذنأالي  سي ذاالجتما ي ذميكسذ

 ايبططاا  اإلطط اال

اخلاصدد ذذا   دد   ابحددازذ ددسذدددسةذااللددتنما ذصذيقدد ذأذنأاس دد ماتذ ددسذالمكددسذذنأهددلاذاالتددادذذ دد ىذ   ددت 
ذنأذاجملتمد مذاخلدت اتذ ال تةدداتمذإذذ ميدداسة د   مذاسةيئذابلد ا  داصدد ذذا   د  هذ  دملذا ددابليد  سي ذاالجتما يد مذلد ا ذم

االجتما ي ذ تة اذاسض ائاذالني  ض ذ سذا ك   ذ سذدسةذإ نيدا اتذضد  ةي ذمةدَت ذذا     اس  ماتذاسيتذ يتنم ذصذ
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ييددُتذذإىاسدل ذبددت  دذ د   ذصذيمد ذ يدد  سياااذاالجتما يد مذ هدلاذ عددٌتذختنيديهذ  ددا ذاسضد  ة ذذ يدداهوس  د ماتذاسديتذ
ذ.(Palmer, 2012:38)الالذس   م ذذا  ا 

 ادلتافظ ايب )طا  ايسططاال 

 ابحذإىذختنيديهذا يمد ذ كداسيهذإضدا ي ذ د   ذذإىاليد  سي ذاالجتما يد ذ د   ذذن  ىذ   ت ذهدلاذاالتدادذأب
 كدداسيهذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذذنمذ  دد ىذأصددااحتذهددلاذاالتددادذأباليددامهُتختنيدديهذثدد   ذذإىاسدديتذيققاددامذ ابستددالذ دد   ذ

 ا ذاس ددد ماتمذ ةي ذبدددُتذاليددد  سي ذاالجتما يددد ذ أ كددداسيهذإضدددا ي ذميكدددسذت ةادددامذ  تنيددد ذهدددلاذاست جددد ذ ددد ذ جددد  ذ سثددد ذلددد
تما يدد ذ  دددذاليدد  سي ذاالجنيددا ذ ختنيدديهذاإلذإى دداذ  ةئدد نذذ ددت ا ذاس دد ماتذغاسةددالذذنألددا ذهلددلدذاسعسثدد ذ قدد  ذ  دددذ ا 

ذ.(Hirigoyen & poulain, 2012: 18) ا  ذقق مذ ابستالذزاي  ذ كا أ ذاإلحذاحمل اب،تتذزاي  ذا 

  ططا ططا  احملططاال 

 ائادداذلدد ا ذذالجتما يد ذاسدديتذ  نيقادداذاس د ماتذ أ ذسدي ذه دداالذ سثدد ذبدُتذاستكدداسيهذا دد د ىذ   ددت ذهدلاذاالتددادذأب
ايةي ط  ايطيت تع،طي فيهطا ايشط كات وعقط ة "ذناسقائ د ذأبتدادذ دت   ذابسنيكد  ذ هدلاذاالذم ذاس   د   دذالتىذاسقصَتذأذانم

س    دد ذاس  دداذ اسعدد  ذذيددت ذ  قددالذمميدد ذال تةدداتذالةا دد ذأ ذاخلددت اتذالقت دد ذذذنمذ  دد ىذهددلاذاالتددادذأبتغططًن وةاشطط ة"
 .(Shruti, 2014)ي  سي ذاالجتما ي ذ أ ا ذاس  ماتذ ابستالذ سذ ج  ذسعسث ذبُتذالذت ا ن ايس   )

 ادلال8 األباءتيي  اال ت،اعي  ت ايتظ ايت ادلفس ة يخل،سة  

الددالذذا  ا  حتذاحملالديبذاسعت دتذ دسذاس  د ايتذاسديتذ نييد ذ    د ذاسعسثد ذبدُتذاليد  سي ذاالجتما يد ذ ذثدت ذا 
 ذ-يت:  ماتذ  تمن ذهلدذاس   ايتذصذاآل اد ذاس

  طط عيطط    ايشطظططن .0

جددد ذا صددد ةذ  ددددذال ا قددد ذ استقةددد ذ دددسذثةددد ذإضدددنيا ذاس ددد  ي ذ  ددددذ  ددداطاااذ دددسذأذادددتوذهدددلدذاس    ددد ذبةادددا
هذال  مدداتذ  ت دد  ذ  ت غ دد ذصذات ددهذ دداالتذا يددا ذا دد ذم مدداذم ددأاجملتمد مذ     دد ذأصددااحتذهددلدذاس    دد ذ ددسذ  ضددي ذ

ذمت ااا ذددددذ  تةاادداذأثةدداةذ  يادداذ   ددا ذاإلم مدداذامتيددهذطدداب ذاس دد  ي ذ زذذذمسيدد اسددل ذ  تمدد ذإاالجتما يدد ذس مةتمدد ذ
صددداا،امذ صددا ااذ  صدداحذأبقا هددداذ الددتم ا ذذان ابحذ ضددم ألددااذزاي  ذا ذهدددتا ااذ   ددد ابستددالذ ددتمكسذ ددسذيقيدد ذأ

 ددتا ذ قددا   ذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذس  دد م ذهدد ذمبنابدد ذ قددتذاجتمددا  ذبددُتذاس دد م ذإذنأ   مددتذأصددااحتذهددلاذاالتددادذ  دددذ
ذ.(Deegan & Jeffry, 2006) اجملتم ذاسيتذ عم ذ ي ذ

ذ
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 احلطططب ادلصاططط    أةاططنظ .2

 د م ذ قد مذ ذسدملذ دسذط  د ذ دسالذاسذاالهتما ذأبحتذأصااحتذالصاحذ هوذ ك  ذ ق  ذهلدذاس     ذ  دذ  ه
 ذجيدداذ عا  دد ذمدد ذأصددااحتذالصدداحذ عا  دد ذ ددأذتلاألذ-:هددلدذاس    دد ذ عتمددتذ  دددذ ددتد ُتذنإ دد ابحمذ   يدد ذ ع دديوذا 
اددلدذاس    دد ذطد اتذمبدداذ دياوذاجملتمدد مذ  دسذ ذ  عمد ذسصدداحذمد ذهدد ال ذا ذنأ ا  ذاس دد م ذأ د ذجيدداذ  ددذإذاينايثطط ا سد مذ 

تمدددا  ذالتمنددد ذصذاسعمددد ذسصددداحذ ابحذالت ثعددد ذس ميدددتنم  سمذ االج  مدددزذ  ددددذاسدددت   سذاالثتصدددا  ذالتمنددد ذصذيقيددد ذا 
ذ.(Ali & Rizwan, 2013)د ىذغَتذ سالذاس  م ذمباذ ياوذاجملتم ذا ط اتذا 

 يطط،خلططب ايعططانططاجل

  اةيدددد ذذإىصذهددددلدذاست الدددد مذابإلضددددا  ذذانجدددد ا اتذاسدددديتذا ةعادددداذاسةاحندددداس   قدددد ذ اإلذاا دددد يدددتع  ذهددددلاذاجل
لداسياذاالحصدائي ذاسديتذ ت ال مذ  تم ذ  ي د ذاست الد مذ أ ا ذ  د ذجذاست الد مذ ا است ال مذ  صا  ذالع   اتذاسسز  ذس

ذذاس تائ ذاس اائي .إىذتذاسيتذ ذا ص ةذ  يااذس  ص ةذاانالت تا ااذستا ي ذاسةي ذ

  ططط لاسططط ي  ايططهطوت

 اثد ذا حددتاثذ م  د ذ ادتوذبت الد ذ(Descriptive method)ذالدت ت هذهدلدذاست الد ذالد ا ذاس صدني 
،دتتذاس صد ةذإىذالدت تاجاتذ نييدت ذستصداي ذهدلاذاس اثد ذأ ذاستع  دهذبد ذذم اس  اه ذ ال اثهذ اآل ا ذ ي ي ااذ  نييدَتها

 . م2114، عةي ات)أ ذالتكماس ذأ ذ     دذ

اسددل ذ  ددت جذضددمسذالدد ا ذذ(Content Analysis)است الدد ذ  دددذألدد  حتذي يدد ذاحملتدد ىذذممدداذا تمددتت
ي يدد ذاحملتد ىذ ددسذاست الدداتذاسكميدد مذ هدد ذتذمميد مذ ابستددالذ عددتذ  الدداتذاانبيددذإىتذاس صددنيي ذااناس صدني ذستا  دد ذاسةيدد

ست ىذال ا ذاسديتذهد ذ ةدا  ذ دسذ دت ذ دسذاس اثئد ذال  ة د ذ ت ذحياذ يت ت ذمأ ا ذستا ي اان لي  ذ سذ لائ ذس ذاسةي
 . م2105)ويقاسم، مب ض يفذاست ال ذ

اسدل ذذ(Deductive Approach)الد ا ذااللدت تاج ذذ  د ذالتةد ذصذاست الد ذ قدتذا ةعده  دسذحيداذالذ
اس   قدد ذأ ذاسعم يدد ذاسدديتذ ددسذدسهلدداذ صدد ذإىذ تيةدد ذ ربه دد ذأ ذ  مددت ذ ددسذط  دد ذاستعمدديوذال  قدد ذ قيقدد ذذ- : دد عدد تذأب

   يد ذليدائ ذذ دس ذ دسذثا دت ذم يد ذ دسذأ د ذ يد وذبد ذإىذأحكدا   ع   د مذ بعةدا  ذأدد ىذ تمند ذالد ا ذااللدت تاج ذابإل
ذل ذا اسي ذالت تاجي ذصذطةيعتااذم اداذ عتمدتذ  ددذاس  د ايتذاحملالدةي ذ است الداتذاسيدابق  عتذاست اذجزئي مذإضا  ذسلسمل

 .ذذ م2114)عةي ات، 

 

 



 MIU Journal – V 12 December 2020           21العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية  

www.miu.edu.ly/journal                                        (ISSN- 2519-6286)                      

 

 

 14 

  طططط لاسطططت  ايطططيت،  تعططططرل

الاسيدد ذذا   ا  كدد نذ تمدد ذاست الدد ذ ددسذالصددا تذاستةا  دد ذاس يةيدد ذالت جدد ذابجلددت ةذاس ئييدد ذ اسني  دد ذبيدد  ذ
 ئييددد ذصذذ يددداهوذ صدددا تمذ   جددد ذاسيدددةاذا لالددد ذصذادتيدددا ذث دددايفذالصدددا تذاب تةدددا دذ 5) دددت هاذاس يددديبذ اسةددداس ذ

ذ ىممداذت دددذهدلاذاسق دايفذابل  ةدد ذا ددد ىذمداس ني ذ اسغدازمذذتذسعمد ذاسق ا داتذا ا ي  دملذ ة د ذاالثتصدا ذاس يدديبمذ  يد
ذ ذابسي  .غ اذاس  ماتذالت جاسي ذاس ييبمذحياذ  ك ذالصا تذأالذا   ا بي  ذ

ت ذ دد ا  ذ جاهز دد ذاستقددا   ذ ذسعدد ددأاس ددا  ذس مةتمدد مذإالذذ)احلصطط   قدد  ذأبلدد  حتذاليدد ذذنأ حا سددهذاست الدد ذ
اسيدد    ذ حددتذالصددا تذس نيددًت ذاسدديتذا ددتم تااذاست الدد مذ قددتذ ذاال تمددا ذ  دددذألدد  حتذاسعي دد ذبددتاللذ ددسذاليدد ذاس ددا  مذ

مذ ا دتم هذاست الد ذ  ددذ% 63.5) صدا تذأ ذ داذ يدةت ذذ 4) ابستالذب  ذ ت ذالصدا تذاسديتذ د   تذ ياداذاستقدا   ذ
ذ. م2104إىل  2102)  ذل  اتذ سذذ تى

   اتططططانيطط،  ايةططابل  طططوص

اسددديتذهدد ذ ةددا  ذ دددسذال اجدد ذ است الدداتذاسيدددابق ذ  دد ذا تذاسناانا ددتم هذهددلدذاست الددد ذ  دددذ صددا  ذسددد ذاسةيدد
ال الداذهلدلدذاست الد مذت د  ذل ضد يفذاست الد ذس ضد ذاإلطدا ذاسديتذ سكًت  يد مذإ ذاجلا عي ذ ال اث ذ اجملستذاسع مي ذ اس لائ

  مباذ تس  ذ أهتاتذاست ال .ذ

   ذصذاستقا   ذاسي    ذاخلاص ذابلصا تذاستةا   ذالت ج ذبي  ذالاةذاس ييبذس نيًت ذا مماذين هذالصا  ذاسن
ذ سذط   ذال اث  اذ م2104-2102)المتت ذ سذ ذ سذط   ذاإل لتاص ذ  ياا ذالصا تذأ  ذاخلاص ذ،لد سكًت  ي 

ذاال صاةذالةا  ذ  ذهلدذالصا تذاسيتذين ذاسعي  .ذ

 اخلاة  ودلسةتيي  اال ت،اعي  األنش  عن  اإلفصاحةياغ  وةش  

يت ددتذذناخلاصد ذمباالدة ذاليدد  سي ذاالجتما يد ذ  اجدد ذاسعت دتذ دسذاسصددع ابتذ ذسدملذ ذا   دد    ضد يفذيت دتذذنإ
تذاالجتما يدد مذاسدديتذ ددتوذ ددسذدسهلدداذا كددوذ  دددذأ ذاانس تعدد تذ  دددذاسةيددذ عددتذأ دد الذضدد   ايلذم  دد  ذأ ىذا   دد    ددملذ
ذنأذإىاالجتما يد ذذا   د     جد ذاسيدةاذصذصدع ب ذيت دتذذ دسذاليد  سي ذاالجتما يد ذأ ذال ذإل صداحاذ ق  ذاباأ  م ذ

 اس ددد  تذاالثتصدددا     ةعددداذستغدددَتذدددد ذ  دددسذبيئددد ذالذبيئددد ذأدددد ىإىذز دددسذآطةيعددد ذ تا مددد ذ تغدددَتذ دددسذز دددسذ ذاتذا   ددد  
م د ذ د ذ نيد ذاجملتمد ذصذز دسذالذ تثدتذ صد  ذصذ تمد ذ داذ ز دسذ دامذثدتذذا   د   االجتما ي ذاسيائت ذمماذجيع ذبعهذ

ذ  . م2107، ايع   ي ت بي ض، م2102خ تن، ايشعال تآ) آد 

 مدسذاس ةيعد ذ جد  ذاستةدا سذصذيت دتذهدلدذذمالسئمد ذاجتما يدالذذس   د   ذسدي ذه داالذ  دا ذاثبدهذ سدت ذ أ ابس غوذ
، هةطططاش م2103ايسطططٌن، )اثذاسعت دددتذ دددسذاست الددداتذ ا  دددذيددد مذ قدددتذأظاددد تا   ة  ةاددداذصذ م  ددداتذ تةذا   ددد  
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ي ذاالجتما يد ذ اسًتميدزذ  ددذاليد  سذ د   أ  د ذبعدهذذ م2105، ايعطرالي، م2103، ايع بات، م2105تغالب، 
اخلاةط   األنشط   ت،ط ،اخلاةط  وم األنشط   اخلاة  ودل الب ايةشط   ، األنش  )ي ذ ه ذا  م  اتذ تةذ ب    ذأ

االجتمددا  ذس  دد م ذ استق  دد ذ  دد ذذا  ا لالددالذسقيددا ذ  قيدديوذ عتمددتذأذيةي طط  واخلاةطط   األنشطط  وخلطط وات تادلتت ططات، 
ذاإل صداحاست الد ذأج  دهذ  ددذاسق دايفذالصد صذ قدتذ ذالدتةعا ذذنأمذمبداذ ل تذ يت تذهدلدذاست الد ذ  ددذهدلاذاستصد يه

ذ.ذ سةيئاخلاص ذابذا      سذ

اخلاصدد ذابليدد  سي ذذا   دد   ددسذذاإل صدداحإ ددتا ذاسنيقدد اتذاخلاصدد ذمب  دد ذذان  دددذ دداذلددة ذ قددتذثددا ذاسةاحنددذا ب ددا 
ذا   ددد  ا تمدددا اذ  ددددذاسنيقددد اتذاليدددت  ج ذ دددسذاست الددداتذاسيدددابق ذاسددديتذحا سدددهذاثدددًتاحذإ صددداحاتذ دددسذذماالجتما يددد 
  قدددالذذا   ددد   دددسذهددلدذذاإل صدداحال  ددد ذ  دددذ قددد اتذسقيددا ذ يدددت ىذذليددد  سي ذاالجتما يدد مذ بدددلسملذاحتدد ىاخلاصدد ذاب

ذس بعا ذاستاسي :

ذاخلاص ذابل ا  ذاسة    .ذا      سذذاإل صاح ق اتذالتات هذثيا ذ يت ىذذ01 تك نذ سذ -تل8ايةع  األ

ذاخلاص ذابجملتم .ذا      سذذاإل صاح ق اتذالتات هذثيا ذ يت ىذذ7 تك نذ سذ -8اينايةع  ايث

ذاخلاص ذابخلت اتذ ال تةات.ذا      سذذاإل صاح ق اتذالتات هذثيا ذ يت ىذذ4 تك نذ سذ -ايةع  ايثايث8

 دسذاليد  سي ذاالجتما يد ذ ذ  ضدااذ  ددذ م  د ذذأب  د  اخلاصد ذذاتاإل صداحصت ذ قد اتذ   د ذذان سضم
لددا ل ذ ددسذذ ىذاخلددرب ذ اسكنيددا  ذ است صدد ذصذ ددت ذ ددسذاجلا عدداتذاس يةيدد مذ ذسددملذ،ددتتذاستاقدد ذ ددسذمددا مييُتذ ا ا 

ذ  الةتااذ غ ا ذهلدذاست ال .

 غًنات ادلستقخل قياس ادلت

 يددداذ ذذم 0 – 1) دددسذاليددد  سي ذاالجتما يددد ذ  قددداذس  دددا ذاسن دددائ ذذاإل صددداحبقيدددا ذ يدددت ىذذانثدددا ذاسةاحنددد
صذحاسدد ذملذ ددتوذذ 1)  ددا ذاسدد ثوذاالجتما يدد مذ إ اليدد  سي ذ دد   أ ددسذذإل صدداحصذحاسدد ذثيددا ذالصدد تذابذ 0)إ  ددا ذ ثددوذ
اسيدابق ذذاتذاسعسثد ذاسديتذسذاست الداتذ ةا  ذصذاسعت دتذ د هلاذا ل  حتذ ذإ ي مذالي  سي ذاالجتماذ    أ سذذاإل صاح
، 1022,ذMahoney and Roberts) ,1002 ، Andrikopoulos, et.,alهداذصذبيئدداتذات نيدد ذ ذإج اؤذ

  .م2103ايع بات ،

 قياس ادلتغًنات ايتابع 

حيداذ ذثيدا ذ م)ايعائط  عخلط  األةط ل، تايعائط  عخلط  حقط   ادلخلكيط    ذثيال ذا تما الذ  دذ     سذ ئيييُتذمهاذذذذذ
مذأ داذ)ةطاي ايط بة بعط  ايضط  ة  عخلط  إألطال األةط ل اسعائتذ  دذا ص ةذسك ذ صد تذ  ددذحدت ذ دسذددسةذثيدم ذ
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)ةطاي ايط خي بعط  ايضط  ة  و  تحطاً اسعائتذ  دذحق  ذال كي مذ دتوذثيالد ذسكد ذ صد تذ  ددذحدت ذ دسذددسةذثيدم ذ
صذاسعت دتذذالدت تا اذ ذحياذ عتذهدلانذال  د انذأمند دلخلكي  ال حق   اوته ت   عات ألوح األسهم ادل،تا ة عخل  إأل

ايع طط  ي، ت بيطط ض، )الددالذ  ادداذ  الدد ذذا  ا   دددذ  دددذاليدد  سي ذاالجتما يدد ذذاإل صدداحذثدد  ددسذاست الدداتذالتع قدد ذأب
ذ.ذذ م2102تآخ تن، ايشعال؛ م2105؛ ألع ، م2107

ذ ططططط لاسطط  ج ايططط،ططن

الالذس مصا تذاستةا  د ذذا  ا  سذالي  سي ذاالجتما ي ذ  دذذاإل صاحذأث اس م ذجذاستالذ  ض ذاس م ذجذالقًتحذسقيا ذ
ذ اس يةي .

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 اعت،ابا عخل  اي لاسات ايسابق   ات ايصخل  توتها8 انون إع اب ايةاحث

  .م2103، ايسٌن، م2103ايع بات،  ،م2105)هةاش تغالب، 

 - 8طططائيططحصات اإلطططاجلططادلع

 Statistical Package For( SPSS)  حصدائحصدائي ذضدمسذاسدربان  ذاإللداسياذاإل ذاب ا  ذااللدتع

The Social Sciencesت اذالدددت ذُتاسةددداحنذنإ ددداسددديتذ ذا صددد ةذ  يادددامذ ابستات دددتذذتاان ذسدددملذلعاجلددد ذاسةيدددذ
ذحصائي ذاستاسي :اإلا لاسياذ

  ةالتابع اتالمتغير المتغيرات المستقلة

 الخاصة بالمجتمع األنشطة عن  اإلفصاح

 بالخدمات الخاصة األنشطة عن  اإلفصاح

  والمنتجات

 الموارد البشرية ب انشطةعن  اإلفصاح

 المالي األداء

ل ا العاياااااد علاااااي ا صاااااو   مقاساااااا

(ROA)                    

والعاياااااااااااااااد علاااااااااااااااي حقاااااااااااااااو     

 (ROE)ين أهمالمس

 لإلفصاح عن المسؤولية ا جتماعية 
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 8حتخليي نتائج االحصاء اي ةفي 

تذاست ال ذاسديتذ ذسعاداذ دسذاانالعيا  ذس صهذبيذحن ات اإلالت ل ذا يايذذ سذدسةذهلدذاست ال ذ ذالت  اج
ذ. م2104 -2102)ط   ذي ي ذست ىذاستقا   ذالاسي ذاسي    ذ استقا   ذاستاد ي ذس مصا تذاستةا   ذاس يةي ذس نيًت ذ

 دلسةتيي  اال ت،اعي اخلاة  و األنش  عن  اإلفصاح 

  م2104 -2102ادلسةتيي  اال ت،اعي  ي ادلصالف ايت ال   ايخليةي  ) ش  نأعن  اإلفصاح 8 0  تل )
ذذ اف ادلعياليضلاالذادلت سط احلسايبذانايةي

ذأكر قي، 
ذ

ذأقي قي، 
 21.11 71.11 03.77201 40.4445ذاخلاة  ودل الب ايةش    األنش  
 22.22 44.45 03.06312 22.3724ذاخلاة  ومت،  األنش  
 11.11 44.45 04.43517 31.3334ذاخلاة  وخل وات تادلتت ات األنش  

  30.4ذاي ل   ايكخلي  يإلفصاح عن ادلسةتيي  اال ت،اعي 

مذاسة ددد   ذجدددا ذصذال  ةددد ذا  ى ا  ذاخلاصددد ذابلدددذا   ددد   دددسذذاإل صددداحذنأذ 0)تذاجلدددت ةذ ثدددوذاان سحدددنذ دددسذبيددد
اخلاصدددد ذذا   ددد   دددسذذاإل صددداحمذصذحددددُتذجدددا ذ 03.77201) اتذ عيدددا  ذحنددد إذ 40.4445)مبت لددد ذحيدددايذ

مذ ثددتذجددا ذ 04.43517) اتذ عيددا  ذحندد إذ 31.3334)يدد ذمبت لدد ذحيددايذا ابخلددت اتذ ال تةدداتذصذال  ةدد ذاسن
 اتذ عيددددددددا  ذحنددددددد إ  22.3724)ذددددددددَت ذمبت لددددددد ذحيددددددداي ةددددددد ذا ابجملتمددددددد ذابل ذذاخلاصددددددد ذا   ددددددد   دددددددسذذاإل صددددددداح

ذ. 03.06312)

اخلاصددد ذابلددد ا  ذاسة ددد   ذذا   ددد   دددسذذاإل صددداحه ددداالذ  ميدددزذ دددسذثةددد ذث دددايفذالصدددا تذ  ددددذذنأممددداذلدددة ذ سحدددنذ
ذنأاسكةدَتذصذاسق دايفذالصد صمذداصد ذذثد ال ا  ذاسة    ذهلداذا ذنأذإىاخلاص ذابخلت اتذ ال تةاتمذ  عزىذهلاذذا      ذ

ا كدوذ  ددذجد   ذاخلت د ذ كد نذ دسذددسةذذنإ داسيتذ عتمتذج  ااذ  ددذ قدت ذاخلت د ذ ابستدالذت اتذاخلالصا تذ قت ذ
  نيدايفذحدت ذال ا يد ذذسدملذ دت   الذإذنإ د داذ يمداذ تع د ذابخلدت اتذ ال تةداتذاسل ذ تعا  ذ ةا   ذ د ذاسعميد مذأذال ظه

ذالص ص.صذاسق ايفذ

 ادلال األباء 
  م2104 -2102ادلال ي ادلصالف ايت ال   ايخليةي  ) يرباءعن ادلةش ات ادلايي   اإلفصاح 8 2  تل )
 اف ضلاالذادلت سط احلسايبذانايةي

ذادلعيالي
ذ

ذأكر قي، 
ذ

ذأقي قي، 
 -1.511 3.501 0.75060 1.72745ذ ROAايعائ  عخل  االة ل )

20.561 25.271 01.752722 7.73611ذ ROE) ادلسا ٌنايعائ  عخل  حق   
- 
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صدد ةذصذالصددا تذاستةا  دد ذ لدد ذا يددايذس يددة ذاسعائددتذ  دددذا التذنأذ 2) تذاجلددت ةذ ثددواان سحددنذ ددسذبيدد
مذ 0.755060) قددتا دذ اتذ عيددا  ذحنددمذ اب 1.72745)ب دد ذ دداذثيمتدد ذذ م2104 -2102)اس يةيدد ذدددسةذاسنيددًت ذ

هذأ ىنذثيمد ذا دمذ ماسد طٍتذمص تذاستةا   هذسا مذذ 3.501)مربذثيم ذ ذ يةي ااذدسةذاسنيًت ذه ذصذحُتذب غهذأ
 قددددددتذب ددددد ذ ددددداذثيمتدددددد ذذاليدددددامهُت ددددداذالت لدددددد ذا يدددددايذس يدددددة ذاسعائددددددتذ  ددددددذحقددددد  ذلصددددد تذاسيددددد اايمذأذ - 1.511)
 ثددددتذب غدددهذأمددددربذثيمددد ذ ذ يددددةي ااذددددسةذاسنيددددًت ذهدددد ذذ 01.752722 اتذ عيددددا  ذ قدددتا دذ)حنددد إ  7.71611)
ذلص تذاسي ااي.ذ -20.561)ثيم ذذهذأ ىنا هذس مص تذاستةا  ذاس طٍتمذ ما مذذ 27.271)

ذضيات اي لاس ت الختةال ف  اانحتخليي و ى والئ،  ايةي
إجدد ا ذبعددهذاالدتةددا اتذ ذسددملذذانتا ذالدتةددا ذ  ضددياتذاست الدد ذثددا ذاسةاحنددحنددثةد ذاسةددت ذصذ  ةيدد ذي يدد ذاإل

ذاذ ذاستأمدددددتذ دددددسذ دددددت ذ جددددد  ذا  ةدددددا ذ ددددداةذبدددددُتذالتغدددددَتاتذاليدددددتق  ذتذسسدتةدددددا مذإاان سئمددددد ذاسةيدددددذان دددددسذأجددددد ذضدددددم
(Multicollinearity)ذاخلاصدد ذابلدد ا  ذاسة دد   ذ اجملتمدد ذ اخلددت اتذ ال تةدداتذإجدد ا ذادتةددا ذاستةددا سذا   دد   هدد ذذ

Variance Inflationary Factor (VIF)س ك ددهذ دسذاال  ةددا ذاسددلايتذبددُتذالتغددَتاتذاليددتق  ذ  ضدد مااذذم
استضد وذ كمدسذصذهدلاذال  د ذ  دت اذ كد نذذنأذ  دَتذإىذVIFثا ت ذاسق ا ذلعا  ذذنإ ذ م2106ايق،اطي، )ذددددددد  قالذس

(VIF) ادتةدا ذاستةددا سذاليدم حذبدد ذممدداذ ذإجد ا ذذذذ 01)أمدربذ دسذ(Tolerance)س ك دهذ دسذاال  ةددا ذاسدلايتذ ددسذذ
ثا ددددددت ذاسقدددددد ا ذلعا دددددد ذذنإ ددددددذ م2106ايق،ططططططاطي، )دددددددددددددسذا ذ   قددددددذمدددددددسةذ ع  دددددد ذ قددددددتا ذاستامدددددد ذسكدددددد ذ تغددددددَتذ يددددددتق 

Toleranceاال  ةدددددا ذاسدددددلايتذ كمدددددسذصذهدددددلاذال  ددددد ذ  دددددت اذ كددددد نذثيمددددد ذذنأذإى  دددددَتذذ((Toleranceدددددسذذأثددددد ذ 
مذممددددددداذ ذاال تمدددددددا ذ  ددددددددذادتةدددددددا ذاسةقدددددددا ذضدددددددمسذ ددددددد ذجذاست الددددددد ذاسددددددديتذ عدددددددٍتذ دددددددت ذثدددددددت  ذيمددددددد ذالتغدددددددَتذ 1.13)
(Kolmogorov – smirnov)ايق،ططاطي، )دددددددستذالتغددَتذاستدداب ذ تةدد ذس ت ز دد ذاس ةيعدد ذ  قددازذاانبيددذنأمذس تاقدد ذ ددسذ

هذاسقيمد ذاحمليد ب ذا دتا ذ تة ذاست ز  ذاس ةيع ذإذاذمحنالتغَتذاستاب ذصذ  ذجذاإلذنأذإىثا ت ذاسق ا ذ  َتذذنإ مذ م2106
ذذذ. 1.13) أمربذ سذ(K- S)صذادتةا ذ

 ن ادلس، ح به يخل،تغًنات ادلستقخل  8 نتائج وعاوالت تضصم ايتةا ن ادلس، ح به تايتةا 1  تل لقم )
 انايةي

 
ايتةا ن ادلس، ح به 

Tolerance 
وعاوي تضصم ايتةا ن 

ذ(VIF)ادلس، ح به 
 2.227 1.216ذاخلاة  ودل الب ايةش    األنش  
 2.041 1.221ذاخلاة  ومت،  األنش  
 4.316 1.032ذاخلاة  وخل وات تادلتت ات األنش  

 (Kolmogorov – smirnov) 1.145 

ذالاسثيوذ عا  ذذنأ  1)تذاجلت ةذ ثوذاان سحنذ سذبي بُتذذحهيم حذب ذجلمي ذالتغَتاتذثتذ  ا ذتض و
ذ 01)ث ذ سذ ه ذأذ 4.316 -2.227) ذثتذمذنأمذمما ذاستةا سذاليم حذب  جلمي ذذ 1.13)مربذ سذهذأا ثيو
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 اةذبُتذذ  ةا  ذالذ  جتذإ   عتذهلدذاس ياذ قة س ذس ق ةذأبذ 1.216 -1.032)التغَتاتذحياذ  ا حهذبُتذ
ذاليتق  ذالتغَت ذذ  اص  ذذممام ذ ثو ذاجلت ة ذ س ذاحملي ب ذنأذ 1) سحن ذسذاسقيم  ذادتةا  ذب غهذذ(K- S)تا ي  ثت

ذأث ذانتا ذالتعت ذسةيحنالالذ تة ذاست ز  ذاس ةيع مذ   ي ذميكسذالت تا ذاإلذا  ا تذاانبيذنأذإىاسيتذ  َتذذ 1.145)
ذذالالذس مصا تذاستةا   ذاس يةي .ذا  ا اخلاص ذابلي  سي ذاالجتما ي ذ  دذذا      سذذاإل صاح

 اختةال ايف ضيات 

 8اختةال ايف ضي  األتىل  

H0ذ ذ: ذ  جت ذ يت ىذأث ال ذ  ت ذإحصائيال ذ ع     ذ الس  ذذ 1.13) ذ  ذ س ذابلي  سي ذذا     سإل صاح اخلاص 
ذصذالصا تذاستةا   ذاس يةي .ذROA))ص ةذاالجتما ي ذذس عائتذ  دذا 

ذا      سذذاإل صاحتا ذالتعت ذ سذأج ذاستع تذ  دذأتثَتذحن س تاق ذ سذهلدذاسني ضي ذ ذإج ا ذي ي ذاإل
ذتا ذاخل  ذماستال:حن عائتذ  دذاالص ةذصذالصا تذاستةا   ذاس يةي مذ ظا ذ  ذجذاإلابلي  سي ذاالجتما ي ذساخلاص ذ

      ROA= BO+ B1X1+ B2X2+ B3X3+ e    ذذذذذذذذذذذذ

ذاسعائتذ  دذا ذ ROA:ذن  ذاسع وذأب ذBص ةم اخلاص ذابل ا  ذاسة    مذذا     :ذX1:ذ ي ذالعا ستم
X2اخلاص ذابجملتم مذذا     :ذX3اخلاص ذابخلت اتذ ال تةاتمذذا     :ذE.  ذ:ذاخل أذالعيا

 ة لي  اال ت،اعي  عخل  ايعائ  عخل  األعن ادلسةتي اإلفصاح ث  ال ألضل 8 نتائج حتخليي اال2  تل لقم )
عن  اإلفصاح انايةي

اخلاة   األنش  
ذودل الب ايةش   

عن  اإلفصاح
اخلاة   األنش  

 ومت، 

عن  اإلفصاح
اخلاة   األنش  

 وخل وات تادلتت ات

T  2.467 -0.752 -0.414ذاحملس ب 
 -1.020 -1.170 -1.132ذ(B)قي،  

 Sig 1.1021 1.137 1.102))وست ى اي الي  
 0.064 -1.474 -1.1212ذ(Beta)قي،  

Adjusted R
2

 1.012 
F  2.270ذاحملس ب 

 1.252ذ(R)وعاوي االلتةاط 
 Sig 1.162))وست ى اي الي  

ثيمدد ذاستالسدد ذالع   ددد ذذذنأ ذذم السدد ذ ع   دد ذإحصدددائيالذذذ ذأثددد  ددت ذ جدد  ذذإىذ 2)  ددَتذاس تددائ ذصذاجلددت ةذ ثدددوذ
  ددد  هذذم بدددلسملذ قةددد ذاسني ضدددي ذاسصدددني   ذم 1.162)حيددداذب ددد ذ يدددت ىذاستالسددد ذذم 1.13)هذأمدددربذ دددسذاستالسددد ذا دددم
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صذالصدا تذ (ROA) ةصد ذ عائدتذ  ددذا  دسذاليد  سي ذاالجتما يد ذذسذسإل صداحذأثد  ذالذ  جدتذ دأاسني ضي ذاسةت   مذ ه ذ
ذاستةا   ذاس يةي .

ذماخلاصدددد ذابلدددد ا  ذاسة دددد   ذا   دددد   ددددسذذاإل صدددداححصددددائي ذستددددأثَتذ يددددت ىذاستالسدددد ذاإلذنأ ضدددداهذاس تددددائ ذ أ
  1.137 )1.021)صدد ةذصذالصددا تذاستةا  دد ذاس يةيدد ذب دد ذ عائددتذ  دددذا سذذاخلاصدد ذابجملتمدد ذا   دد   ددسذذاإل صدداح ذ

ذ ابستدددالذ قةددد ذاسني ضدددي ذ 1.13)بعدددا ذذاتذ السددد ذ ع   ددد ذإحصدددائيالذ  دددتذ يدددت ىذأمدددربذ دددسذهدددلدذا ذن أ  ددددذاستددد المذ
اسة ددد   ذاخلاصدد ذابلددد ا  ذذا   ددد  سإل صددداحذ ددسذذأثدد  ذالذ  جدددتذ دددأبعدددا مذ هدد ذمذ  ددد  هذاسني ضددي ذاسةت  ددد ذهلددلدذا اسصددني   

حصدائي ذ يدت ىذاستالسد ذاإلذنأص ةذصذالصا تذاستةا   ذاس يةي مذصذحُتذاص ذابجملتم ذ  دذاسعائتذ  دذا اخلذا      ذ
هدلاذاسةعدتذذ ذذنأ ذذ 1.102) صد ةذب د  اتذ ال تةداتذ  ددذاسعائدتذ  ددذا اخلاصد ذابخلدتذا      سذذاإل صاحستأثَتذ

 ذ دأ بدلسملذ د  هذاسني ضدي ذاسصدني   مذ  قةد ذاسني ضدي ذاسةت  د مذ هد ذذ 1.13) دسذذ الس ذ ع    ذإحصائيالذ  دتذ يدت ىذأثد 
ذص ةذصذالصا تذاستةا   ذاس يةي . اتذ ال تةاتذ  دذاسعائتذ  دذا اخلاص ذابخلتذا     سإل صاحذ سذذأث   جتذ

مذ 1.13)  دتذ يدت ىذذ 2.270)ذاحمليد ب ذثدتذب غدهذ(F) ثيمد ذنأذ 2)مماذبي دهذاس تدائ ذصذاجلدت ةذ ثدوذ
ثددتذذ(Adjusted R. Square)ثيمدد ذ عا دد ذاستات ددتذذنأمذ ذمدد ذجذابلسئمدد ذ اسقدد  ذاستنييددَت  يتدد ذاس ذإىممدداذ  ددَتذ
تغددَتاتذا اصددد  ذصذ نييدد ذ دددسذاسذنأاخلاصددد ذابليدد  سي ذاالجتما يدد ذالدددت ا هذذا   دد  ذنأممدداذ عدددٌتذذ 1.012)ب غددهذ

  ا دد ذادد ىذ قدد ذددا جذ  ددا ذاسعسثد ذالتةا سدد ذبددُتذذإى اسةداث ذ عددزىذذم 01.2)ب يددة ذذ(ROA)صد ةذاسعائدتذ  دددذا 
حيدددداذب غددددهذ يددددةت ذذ(R)  ةددددا ذاتذ هددددلاذ دددداذأ ضددددا ذثيمدددد ذ عا دددد ذاإلالتغددددَتاتمذ  عتددددربذاسعسثدددد ذضددددعيني ذبددددُتذالتغددددَتذ

ذ. 1.252)

 ذي 8اناختةال ايف ضي  ايث

H0ذ ذ: ذ  جت ذذأث ال ذ يت ى ذ  ت ذإحصائيال ذ ع     ذ الس  ذذ 1.13)ذ  ذ س ذابلي  سذا     سإل صاح ي ذاخلاص 
ذصذالصا تذاستةا   ذاس يةي .ذROE))ص ةذاالجتما ي ذ  دذاسعائتذ  دذا 

ذا      سذذاإل صاحتا ذالتعت ذ سذأج ذاستع تذ  دذأتثَتذحن س تاق ذ سذهلدذاسني ضي ذ ذإج ا ذي ي ذاإل
ذ  دذاسعائتذ  دذحق  ذ ذاالجتما ي  ذاس يةي مذ ظا ذ  ذجذاإلذاليامهُتاخلاص ذابلي  سي  تا ذحنصذالصا تذاستةا   

ذذذذذذذذذذذذذذذذذاخل  ذماستال:

                   ROE= BO+ B1X1+ B2X2+ B3X3+ e 

ذاليامهُتاسعائتذ  دذحق  ذذ ROE:ذن  ذاسع وذأب ذBم ذX1:ذ ي ذالعا ستم اخلاص ذابل ا  ذذا     :
ذ:ذاخل أ.Eاخلاص ذابخلت اتذ ال تةاتمذذا     :ذX3اخلاص ذابجملتم مذذا     :ذX2اسة    مذ
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 ادلسا ٌنحق   عن ادلسةتيي  اال ت،اعي  عخل  ايعائ  عخل   اإلفصاح ث  ال ألضل 8 نتائج حتخليي اإل3  تل لقم )
عن  اإلفصاحذانايةي

اخلاة   األنش  
ذايةش   ودل الب 

عن  اإلفصاح
اخلاة   األنش  

ذومت، 

عن  اإلفصاح
اخلاة   األنش  

ذوخل وات تادلتت ات

T  1.361 -2.460 -1.122ذاحملس ب 
 0.203 -1.575 -1.432ذ(B)قي،  

 Sig 1.14 1.101 1.110))وست ى اي الي  
 0.226 -1.645 -1.527ذ(Beta)قي،  

Adjusted R
2

 1.252 
F  2.421ذاحملس ب 

 1.371ذ(R)وعاوي االلتةاط 
 Sig 1.101))وست ى اي الي  

هذأث ذا ثيم ذاستالس ذالع    ذمذنأ الس ذ ع    ذإحصائيالذ ذذذ ذأث  ج  ذذ 3)اس تائ ذصذاجلت ةذ ثوذذبي ه
ذذ 1.13) سذ ذ ه ذ 1.10)حياذب  ذ يت ىذاستالس  ذاسةت   م ذ  قة ذاسني ضي  ذاسصني    ذ بلسملذ   هذاسني ضي   ذ أم
ذصذالصا تذاستةا   ذاس يةي .ذاليامهُتسإل صاحذ سذالي  سي ذاالجتما ي ذ  دذاسعائتذ  دذحق  ذذأث   جتذ

ذاإلذنأ ضاهذاس تائ ذ أ ذستأثَتذ يت ىذاستالس  ذاسة    ذ  دذذا      سذذاإل صاححصائي  اخلاص ذابل ا  
حصائيالذ  تذهلاذاسةعتذذاتذ الس ذ ع    ذإذنأمذ ذ 1.14)صذالصا تذاستةا   ذاس يةي ذب  ذذاليامهُتاسعائتذ  دذحق  ذ
سإل صاحذ سذذأث  ذالذ  جتذ أ ابستالذ قة ذاسني ضي ذاسصني   مذ    هذاسني ضي ذاسةت   ذ ه ذ  1.13) يت ىذأمربذ سذ

 يت ىذذنأتةا   ذاس يةي مذصذحُتذصذالصا تذاسذاليامهُتاخلاص ذابل ا  ذاسة    ذ  دذاسعائتذ  دذحق  ذذا     
اخلاص ذابخلت اتذ ال تةاتذ  دذاسعائتذ  دذذا     اخلاص ذابجملتم ذ ذذا      سذذاإل صاححصائي ذستأثَتذاستالس ذاإل
ذ ذذاليامهُتحق   ذا ذنأ ذ  1.110 )1.101)ب   ذذاتهلد ذ سذذبعا  ذأث  ذ يت ى ذ  ت ذإحصائيال ذ ع      الس 

ذا     سإل صاحذ سذذأث  ذ  جتذ أبعا مذ ه ذي ذاسةت   ذهللدذا اسني ض بلسملذ   هذاسني ضي ذاسصني   مذ  قة ذ  1.13)
ذصذالصا تذاستةا   ذاس يةي .ذاليامهُتاخلاص ذابخلت اتذ ال تةاتذ  دذاسعائتذ  دذحق  ذذا     اخلاص ذابجملتم ذ ذ

مذ 1.13)  تذ يت ىذذ 2.421) احملي ب ذثتذب غهذ(F) ثيم ذنأذ 3)مماذبي هذاس تائ ذصذاجلت ةذ ثوذ
ذ  َتذ ذاس ذإىمما ذاستنييَت  يت  ذ اسق   ذ ذم ذجذابلسئم  ذذنأم ذاستات ت ذ عا   ثتذذ(Adjusted R. Square)ثيم 
ذ عٌتذذ 1.252)ب غهذ ذالت ا هذذا     ذنأمما ذاالجتما ي   نيي ذ سذاستغَتاتذا اص  ذصذذنأاخلاص ذابلي  سي 

د ىذ ق ذدا جذ  ا ذاسعسث ذالتةا س ذبُتذالتغَتاتمذإىذ  ا  ذأ اسةاث ذ عزىذذ(ROE)ذاليامهُتاسعائتذ  دذحق  ذ
ذ. 1.371)حياذب غهذ يةت ذ( R)  ةا ذاتذ هلاذ اذأ ضا ذثيم ذ عا  ذاإل  عتربذاسعسث ذ ت ل  ذبُتذالتغَتذ
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 ي طططتقةخلسططات ادلططط لاسططيات تايططط ةطططج تايتطططتائطططايت
 ج8ططططتائطططايت 

ذ-اس تائ ذاستاسي :ذإىتذ ادتةا ذاسني ضياتذ ذاست ص ذاان   ذي ي ذاسةيبعتذ

 -2102)الاسي ذس نيًت ذذا   ا  صاحذالصا تذاستةا   ذاس يةي ذالت ج ذصذل  ذ  ج ذإذنأذإى  ص هذاست ال ذ .0
ذثتذب غهذذ    أ سذذ م2104 ذاالجتما ي  ذ  َتذ 30.4)الي  سي  ذذ تينذإىمذ هلا صذهلدذذاإل صاح  ج 

مربذ سذال ا  ذالت ث ذك نذأثتذ ذا     استكاسيهذالت ثع ذ سذهلدذذنإىذأذالصا تمذ ميكسذ نييَتذهلدذاس تية 
   اامذ ابستالذالذ عَتذاالهتما ذاسكاصذهلا.

ذالجتما ي ذ  داخلاص ذابلي  سي ذاذا      سذذحسإل صاذ الس ذإحصائي ذذذ ذأث  ت ذ ج  ذذإى  ص هذاست ال ذ .2
 الاسي ذاس ييب.ذا   ا س مصا تذاستةا   ذالت ج ذبي  ذذ(ROA)ذاسعائتذ  دذا ص ة

اصدد ذابجملتمدد ذاخلذا   دد  اخلاصدد ذابلدد ا  ذاسة دد   ذ ذذا   دد  حذ ددسذسإل صدداذذأثدد  ذالذ  جددتذ ددأذإىت الدد ذ  صدد هذاس  .1
ذا   دد  احذ ددسذسإل صددذأثدد  ذ  جددتذ ددأذإىهذاست الدد ذصدد ةذصذهددلدذالصددا تمذصذحددُتذ  صدد   دددذاسعائددتذ  دددذا 

 .استةا   ذاس يةي ص ةذصذالصا تذ اتذ ال تةاتذ  دذاسعائتذ  دذا اخلاص ذابخلت
ي ذاالجتما يد ذ  ددذاسعائدتذاخلاص ذابلي  سذا     احذ سذ الس ذإحصائي ذسإل صذذ ذأث  ج  ذذإى  ص هذاست ال ذ .2

 ذالذ ددأذإىالاسيد ذاس يدديبمذممدداذ  صد هذاست الدد ذذا   ا س مصددا تذاستةا  د ذالت جدد ذبيدد  ذذ(ROE)صدد ةذ  ددذا 
هذاست الدد ذصذهدلدذالصددا تمذصذحددُتذ  صدد ذاخلاصد ذابلدد ا  ذاسة دد   ذ  دددذاسعائددتذا   دد   ددسذذسإل يدداحذأثدد   جدتذ
اخلاصد ذابخلدت اتذ ال تةداتذ  ددذاسعائدتذ  ددذذا   د  اخلاصد ذابجملتمد ذ ذذا   د  احذ دسذسإل صدذأث  ذ  جتذ أذإى

 صذالصا تذاستةا   ذاس يةي .ذاليامهُتحق  ذ
 ياتطططت ةطططاي 

 -م : ال مذ يماذ   ذبعهذاست صياتذالاسيااذاستاس تائ ذاسيتذ  ص هذإذأهوبعتذالتع ا ذ

ىتذ دتمكسذ  ادامذحدذاإل صداحاليد  سي ذاالجتما يد ذ ذذأب  د  ض    ذ  ةي ذالصا تذاستةا   ذاس يةي ذ  دذاالهتما ذ .1
  ائااذصذاسي  . أذصااحتذالصاحمذابس ك ذاسل ذ  عك ذ  دذاعتاا سذاس  ا ذمبيئ سياااذتادذاجملتم ذ أ

ضدد    ذ  ددةي ذالصددا تذاستةا  دد ذاس يةيدد ذ  دددذإصددتا ذ قددا   ذداصدد ذابليدد  سي ذاالجتما يدد ذب ددك ذ يددتق ذسددزاي  ذ .2
غد ا ذ يدت ت  ذاستقدا   ذ  يدا تاوذهدلدذالصدا تمذابس دك ذاسدل ذيدت ذأذ اس نيا ي ذصذ قدا   ذحاإل صاذ يت ىذ

 صذ   يتذث ا ااو.
ذاليد  سي ذأب  د  ستزا ذالصا تذاستةا   ذاس يةيد ذة ذالص تذال مز ذاس ييبذسقيا ذإُتذ سذثا ض    ذإصتا ذ عا َتذ ث ذ .3

  ائااذاالجتما  .االجتما ي مذحىتذ يت ي ذسي ذا ط اتذ سذ قييوذأ

ذ
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 ت ادلستقةخلي اي لاسا 

الدد ذ ةقدددذاجملدداةذ نيت حددداذسيادداذدددسةذهدددلدذاست ذاذالتع قدد ذابست الدد ذاسدديتذملذ دددتوذاست دد  ذإا ددد ددسذأجدد ذالددتكماةذاجل ذ
ذ-د ىذ يتقةسزمذسلاذلتقًتحذال اضي ذاستاسي :ست الاتذأ

ق ططططا   –ق ططططا  ايصططططتاع   –ق ططططا  االتصططططاالت )اسق ا دددداتذال ت نيدددد ذا ددددد ىذ ندددد ذذاست الدددد ذ  دددددجددد ا ذهددددلدذإ .1
 غَتذاليت ت  ذصذهلدذاست ال .ذمذ ملسملذالت تا ذ قا ي ذأد ىايتاوٌن 

 ال ا  ذاسكمي ذس  ا ذاالجتما  ذس   مات.إج ا ذ  الاتذسقيا ذ .2
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

  ططططط ا ططططادل

 ادل ا   ايع بي  8  8أتالً 

 ذب  مس ة، حاو  أمح أ ذاس  ماتذذاإل صاح ع ثاتذ "ذم م2117)م ذ قا    ذص ذاالجتما ي  ذالي  سي   س
ذذاليامه  ذ تثقُتذا ياابتذ إالت ج ذصذل  ذ  ي ُتذس   ا ذالاسي  ذ    ذاس  مات()ذ سذ جا  مذ ا  

 عزة، فخلس ٌن.سالوي ، اجلاوع  اإلمذلساي  وا ستًن غًن وتش لة
 ( ،ذ   ذالي  سي ذاالجتما ي ذصذ عز زذأ ا ذال  م :ذ  ال ذحاس ذل لي ذذ ،م2102احلسن، ب بك  دمحم"

 . اوع  دمحم خضًن، اجلزائ مذغًن وتش لة ،لساي  وا ستًنمذاب   "ذ– ني اةذ حت ذ
 مذ الاسياذ االتذ  ةيقي "أ  اتذذ–"ذي ي ذاسق ائوذالاسي ذ نياهيوذمذ م2113مساعيي، )إ احلصابي، سامل

 ، ط ابخلس.ي طين يخلةاث تايت    ، اي ةع  األتىلوتش لات ادلكتب ا
 ( ،ذذم م2107ايع   ى، ه ى دمحم، بي ض، صليب سامل ذاالجتما ي ذ  دذذأث " ذالي  سي    ةي ذسالة 

تايت الة،  اوع  ادل قب، كخلي  االقتصاب ذرلخل  أفا  اقتصاب  ،مذ   ي "الالذس  ماتذاخلت اتذا ذا  ا 
 .131ذ-111مذصذصذ01، امخل  3ايع ب 

 ( مذ" ا ذاس  ماتأهاذ  دذأث ذاحملاليبذ سذالي  سي ذاالجتما ي ذ ذذاإل صاح"ذم م2105ايعرالى، دمحم عاو
 .بالة تاالقتصاب، قسم احملاسة ،  اوع  ايقابسي ، ايع ا كخلي  اإلمذلساي  وا ستًن غًن وتش لة

  ،قيم ذاسي ثي ذس ة  الذ سذالي  سي ذاالجتما ي ذ  دذاسذاإل صاحذأث "ذذ ،م2103ب اهيم، )س إنأايع بات
ذا  ذس م ذجاستةا    ذ  قا ذ   ي 

(Tobin's Q)   ذادتةا ذ  ال  ذم كخلي    -ذلساي  وا ستًن غًن وتش لة"م
 لبن.، األانتسط، ع،األع،ال،  اوع  ايش   األ
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 ( ، حصائ ذابلت تا ذالتقت ذصذاستا ي ذاإل" ذ ،م2106ايق،اطي،   س  دمحم طاهspss  ،"  اوع 
 ، بتغا ي.ز ايةا ث تاالستشالات، اي ةع  األتىلبتغا ي، وتش لات و ك

 ( ،ذ  تىذ مذ" م2100ايتعي،ات، سعي  سلخل ، ايص ي، فالس أليي ذاالجتما ي  ذالي  سي     ذسالة 
ذ بغ اب،  كخلي  بغ اب يخلعخل م االقتصاب   اجلاوع ،رلخل   "مذ  ن  دذث ايفذالصا تذاستةا   ذصذا   ةيقاا
 .121 -111، ص ص 26ايع ب  ايع ا ،

 ،سذااللتتا  ذ   ذإ ا  ذا  ابحذصذاس  ماتذذاإل صاحذأث "ذم م2105)انويقاسم، ازلالب سع  سخلي 
 اوع   ، كخلي  اي لاسات ايعخليا،لساي  بكت الة غًن وتش لةمذ"اناسص ا ي ذا    ي ذالت ج ذصذب  ص ذ م

ذ.ايعخل م اإلسالوي  ايعادلي 
 ذالذاإل صاح"ذ ،م2101خاي ، ) بي ال، وىن ي في، ف حات، وىن ذ س ذصذاحملاليب ذاالجتما ي  ي  سي 

 .، كخلي  االقتصاب،  اوع  تش  ن، س لايحبث وتش ل"مذلس ي الصا تذاإل
 ( ،صذاحملالة ذ سذالي  سي ذاالجتما ي ذذاإل صاح تىذ  ةي ذاسقيا ذ ذ"  ،م2115  ب  ،   س  زل، ب

 .1ذ، ايع ب03امخل  ذ،سالوي رلخل  اجلاوع  اإلمذ"ابسق ائوذالاسي ذصذاس  ماتذبق ايفذغز 
 (  لساي  مذ ةٍتذاس  ماتذا    ي ذس مي  سي ذاالجتما ي ذ  دذأ ائااذالال"ذأث "ذ ،م2105ألع ، دمحم أمح

 .األتسط، قسم احملاسة  تايعخل م ادلايي  تادلص في  اوع  ايش   مذوا ستًن غًن وتش لة
 بال تائي يخلتش انع،ذ"،بتائ ذاسقيا ذاحملاليبذالعاص "ذ ،م2111حخل ة، ) ان، لض  انحت ،. 
 ( ،ذسقيا ذذ"ذ ،م2100 ي م، نضال ذذأث   ذجذ قًتح ذ  د ذاالجتما ي  ذالي  سي  "مذالالذا  ا سالة 

 .لبن، األانايع بي ، ع، انع، اوع  مذأط تح  بكت لا  غًن وتش لة
 ( ،ذذ ،م2114عة  ايغين، بابن ذ" ذ  قييو ذ ذ  ذجذذا  ا ثيا  ذإ لا  ذحن  ذال لياتذاالثتصا    الال

 .،  اوع  اجلزائ أط تح  بكت لا "مذالةك ذابلتعماةذاحملاما ذالاسي :ذحاس ذب  صيتذاجلزائ ذ اب   ذسإل لا 
 بال ان"، ع،"  اةي ذاسةااذاسع م ذ ،م2114وةيضيٌن، عقخل ، )، دمحم، انعةي ات، دمحم، اب  لوض ،

 .تائي يخل ةاع  تايتش 
 سذسالة ذالي  سي ذاالجتما ي ذذاإل صاحذأث "ذ ،م2102  ت ي م، نضال، )اساع، ، بالل تايشعال، إ 

، امخل ، ايع ب بال  رلخل  بلاسات ايعخل م اإل   ي "مذاسعا  ذا ذاليامه الالذس   ماتذاسص ا ي ذذا  ا   دذ
 .263 -221 ، ص ص 21)

 ( ،ذ اإلاالتاها" ، م2111و  ، دمحم ذالال ذاستا ي  ذص ذاينئتمتذا ت ن  بال تائي يخلتش  تايت    ، "م
ذلبن.، األانع،
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 ( ،ذذ ،م2105هةاش، و    تغالب، فاتة ذاسة  الذذاإل صاح" ذص ذاالجتما ي  ذالي  سي  ذ س احملاليب
ذاسيع     كخلي  ايت الة،  اوع    ،وا   5-4تل يقسم احملاسة  تادل ا ع  ي ايفرتة ايعخل،ي األادلةمت  "م

 .076 -025سكت ل   ص ص اإل
 ذ"ذم م2103ب اهيم، ع ض ايسي ، )هةاش، و    سع ، إ ذالي  سي ذذاإل صاحست ات ذ س احملاليب

ذ  ةيقي  ذ  ال  ذالت ج : ذاسيع     ذاس  مات ذص ذاالجتما ي  بالة ايعاو  ، وعه  اإلايعاو بالة رلخل  اإل"
  .610 -570، اغس س.2، ايع ب 33ايسع ب  ، امخل  

  ذذم م2103، )ايسٌن، اثئ  إب اهيم و س ذاالجتما ي ذ  دذذاإل صاحذأث " الالذصذذا  ا  سذالي  سي 
 .ذلبنايع بي ، األ انع،ال،  اوع  ع،كخلي  األمذلساي  وا ستًن غًن وتش لةمذ   ي "اسة  الذاستةا   ذا 

  ، ائااذالي  سي ذاالجتما ي ذس   ماتذ أذ سذاإل صاحاسعسث ذبُتذ يت ىذ"ذ ،م2104مساعيي، )إ  س 
مذرلخل  ايفك  احملاسيب"مذالالمذ  ال ذ  ةيقي ذ  دذاس  ماتذالت ج ذصذال   ذالص  ذلي  سي ذاس  مات

 .174 -131تل، ص ص ، ايع ب األ21رلخل  
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 هفهوم البنيوية

 جاهعة بنغازي –كلية األداب  –قسن الفلسفة  – حمجوب حمود حسني سليواى د.

 

 صــلخــامل

بعػ  الفسفػفة   تطرؽ هذا البحث إىل مفهـو فمسفي وهو: البنيوية الذي صار فيما بعد مػنه  لمححميػك امػا رذل ذلػ 
وديكػ  الوػوؿ  ف  ػك الفسفػػفة الػذي  اهحمػوا بدرافػح  يحفوػػوف سمػل ذف ذفػاس البنيويػة هػػي المتػة  وإف تباينػ  ت ػػوراه  
فيما اما ذوضح البحث يف محن   وتحمثك حيوية هػذ  الفمسػفة يف: دهلو ػا إىل  سػ   ػك العمػـو مثػك: سمػ  الػنف   وسمػ  

وتنوع املناقشات حو ا  وإاثرهتا لرؤل فمسفية متايرة  ػا اػاف منهػا: الفمسػفة األفػموبية    يةمـو الحجريباأل رتوبولو يا  والع
 .و الفمسفة الحفكيكية

ABSTRACT                                                                               

The concept of structuralism is one of the most important concepts, that opened 

controversies and raised important philosophical issues within the scope of 

contemporary philosophy. Among those are issue of humanism in the philosophical 

field  and the issue of considering a philosophical vision or a philosophical theory that 

moves from being a theory to being a research method applied in different sciences, 

It's also dissusses about a specific type of structural models that are compared to other 

models such as the Marxist model. It also defiaes the factors and conditions of its 

transition to a structural  movement at a certain level, as well as studying the 

conceptual model on which it is based systematically, finally, purpose of this research 

is to call for studying this concept in all its stages and levels and to try to figure out 

what it is logically.                                   

 

 ةــقدمــامل
قضااي فمسػفية مهمػة يف  طػاؽ  تفاهي   ال ي فحح  مسا ست وذاثر م  ذه  امل Structuralismيُعّد مفهـو البنيوية 
   Philosophical Fieldيف اجملػػاؿ الفمسػػفي Humanism قضػػية النةسػػة ان سػػا ية -:مثػػك  الفمسػػفة املعاصػػرة

 إىل او ػػػا منهجػػػا  طثيػػػا يطبػػػ  يف سمػػػـو محباينػػػة  ذو  ظريػػػة فمسػػػفية تنحوػػػك مػػػ  او ػػػا  ظريػػػة  وقضػػػية اسحبػػػار رؤيػػػة فمسػػػفية
Differentiated Sciences  منػاذج ذهلػرل مثػكمػ  الػ ي توػارف  ذيضا  حديثها س  منط معني مػ  النمػاذج البنيويػة:- 

 حوا ػػػػا إىل حراػػػػة بنيويػػػػة يف مسػػػػحول معػػػػني  اػػػػذل  درافػػػػة النمػػػػوذج إذيضػػػػا   ديػػػػد سوامػػػػك و ػػػػروط   النمػػػػوذج املاراسػػػػي
هــهن ية ــة لــهن أل ــاة ها يعا   ــة   ــ  مهمػػا وهػػو:  فػػلا   امػػا يطػػرح هػػذا البحػػث  ػػوري الػػذي توػػـو سميػػ  منهجيػػا    حال
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هم هيــة مــة زافــ   نت ــأ ههــع افاع ــبةت اف؟ ب  ــة اهــهن ولكػػ    حهػػل س ػػر البنيويػػةا -امػػا  وػػوؿ:ية ــة ههعهــة افال ــا   
  السػابوة واػذل  السحوػة لمبنيويػة وهػذا السػلاؿ ديكػ  ذف يطػرح سمػل اػك الفمسػفات ي  م يف صبةغة مة ب ـد اف؟ ب  ـة 

  مسػػػحوايت   ولاولػػػة معرفػػػة ماهيحػػػ  ب ػػػورة منطويػػػةو وغايػػة هػػػذا البحػػػث الػػػدسوة إىل درافػػػة هػػػذا املفهػػػـو يف  ػػك مراحمػػػ   
  واذل  درافة الكحاابت ال ي قام  سمي . 

  ثــحــة اف؟ــلــمشك
  واػذل  لػ  حولػ ذُثػتت الػ ي وتداهلك بػني ببيعػة مفهػـو البنيويػة  وبػني الح ػورات  تحمثك مشكمة البحث يف و ود هلمط
 .  الحداهلك بني مكوانت هذا املفهـو

 ثــحــاف؟دف ــه 
وتوفػعها   هػا منػذ ميسدهػا يف ابا ػل المتػويوذ واس  مفهػـو البنيويػةحياوؿ هذا البحث توضيح الفكرة ال ي تكم  هلمػ  

   والفمسفة. Anthropology يف جما ت ذهلرل مثك: ا  حماع  وا  رتوبولو يا

 ثــحــاف؟ة ــمبــهه
راػػة البنيويػػة  ولاولػػة تكمػػ  ذةيػػة البحػػث يف: توضػػيح و هػػات  ظػػر سديػػد البػػاحثني حػػوؿ مسػػللة املػػنه   والفمسػػفة لمح

 بع  النماذج مثك النموذج املاراسي.م  املوار ة 

 ةــقــةبــةت اف ــدراســاف
البنيػػة  -ط لػػدد لبنيػػة معينػػة مثػػك: ػػارت لمبنيويػػة يف ت ػػورها العػػاـ  دوف الرتايػػة سمػػل منػػذتحضػػم   ػػك الدرافػػات  الػػ ي 

  الرايضية  ذو البنية الفمسفية  وهذا يحف  م  هدؼ البحث الوائ  سمل فحح جما ت طثية يف األمناط البنيوية.

  ثــحــاف؟ج ــ  ــم
حولػ   امػا فػيوا  املػنه   ذُثػتتححبػ   شػلة هػذا املفهػـو والح ػورات الػ ي املنه  هنا هو املنه  الحارخيي  الذي فػوؼ ي

 درافة الرؤل املحباينة.  هلسؿ الححميمي م 

 Linguistic structuralism ةـــ  ــغــَب  ّة افلْــ افِ؟ 

  Anthropologyي   بع  البحاث المتة يف فياؽ احلديث س  الححميك البنيوي يف سم  المتة ويف ا  رتوبولو يػا
فهػػو لػي  سممػا ا حماسيػػا   -" حيحػك سمػ  المتػػة مكػاان ًحػازا  يف جممػػك العمػـو ا  حماسيػة الػ ي ينحمػػي إليهػا بسريػل: نيقػائم

العمػ  الػذي قػاـ  سظػ  انتػازات  وتوصػك إىل صػياغة مػنه  وضػعي  ومعرفػة الوقػائ  ا اضػعة  هػو اػالعمـو األهلػرل  بػك
  Marcelمةرسبهن م س)  املطالبة ابف  سم  واما احل يسحطي إىل  ميم  يف وق  واحد  وهو الوحيد بسريل الذي

Mauss 1872- 1950كػػاف  حسػػل بريوػػة العممػػا  يف اػػك م شػػري  سامػػا : لػػو سمػػك سمػػ  ا  حمػػاعمػػ  قبػػك س (م
امػا يشػت   (مLaland 1876- 1863 الالنـد)ويػرل املفكػر الفر سػي  1لكاف يف الواق  ذاثر تودما بكثت" المتويني
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" إن اف؟ بة ه  لهِن مك ن من ظ اهع متمةسـكة   ت فـك لـهن م  ـة ملـأ مـة مـدا   اال  زلعاي إبعاهبمإىل ذل  الػداحور 
هػي:  ااف؟ ب  ـة افلغ  ـة 2"هذا افت ع ك  صدق ملأ مجبع اف؟ بـةت  مة ه  إال باضهن مالفته مبة مدا  ميك ه هن  ك ن

اف؟ ب  ـة هسةسـة مـ  ج  -:  ػا اف؟ ب  ـة . وتعػرؼُمعلَّ؟ ـة ُحـدَّف أبـه افَ الفـةت اافِ ؟ـةراتَنظع َّة فُغ  َّة َي تَـ  افلغغـة َمم م ـة 
حبث م ـتخدم يف مـدة صصصـةت ملمبـة يقـ م ملـأ فراسـة اف الفـةت املت؟ةففـة بـا اف  ةصـع انسةسـبة املك نـة ف؟ـ  

" يعيبـ  ان ـءاا املختلاـة افـ  هػي -:اةااف؟ بة م د افاالس. ميكن هن يك ن: مقلبة معفة  فغ  ة  ا تمةمبة  هقةأبة
عػ  البنػا أ ذو الطريوػةأ  واػذل  تػدؿ  سمػل معػ  وت )بـ (" مػ  الفعػكا الثسثػيّا  )ب بـة(وتشػح   اممػةُ  3 تأفك م  ـة افشـ ا"

حية تو ػػد سديػػد ويف الد لػػة ا صػػطس 4الحشػييدا والعمػػارةا والكيفيػػةا الػػ ي يكػػوف سميهػػا البنػػاُ   ذو الكيفيػػةُ الػػ ي ُ ػػّيد سميهػػا"
 لة البنيوية.لا هلحسفات بني البحاث يف مسم  

 بةــطالحــاالصدالفة ـــاف 
نامجػػػة  سػػػ  اظهراهػػػا الوا ػػػ  جمموسػػػةال مػػػ  ا هلحسفػػػاتا  ذ ػػػ  قػػػدالحعريػػػ  ا صػػػطسحي لمبنيػػػة "  سػػػ يوػػػوؿ بعػػػ  البحػػػاث 

ارأتل  (م1845ت  Jean Piaget ببة ـه  ـةن)وجتميها يف ذ كاٍؿ محنوسٍة   تسمح بحودميا قافٍ  مشػرتٍؾ  لػذا فػ ف 
 "بـا افاكـعة امللةفبـة ابيةببـة افـ  يُغطـ  ما ـ م اف؟ بـةذف إسطا  تعري  موحػد لمبنيػة رهػنيال ابلحمييػة  )اف؟ ب  ة(يف احاب  

ِِ اف؟ بـةِت  ااف ـ ااي اف قد ـِة افـ  راأقـْ  نشـ َا ايطـ َر لـهنِّ ااحـدٍة م  ـ يف افصعامةت ها يف آأةٍق خمتلك ة مقةبـهَن هنـ ا
 يوػوؿ 6البنيوية ابلووؿ" ابسحبارها  سو ا مػ  الححػو ت"  ةن ببة به(). وقد سرؼ 5افتبةراِت افقةئمِة يف خمتلِك افت ةفبم"

يػة تعػد  ػيجا  ديػدا  ئم  يظػ  ذف البنيا• “م( Claude Lévi-Strauss 1908 -  2009لل ف فبا  سرتاس )
يػػة  ديػػدة اميػػة  إذ ديكننػػا ئف العمػػـو ان سػػا ية  تعػػد البنياحػػيف يف ميػػدااػػك ابػػدة فهػػذا هلطػػل مػػةدوج  ففػػي ا ػػك األوؿ 

وبتػػ   ذ ػػ مػرورا ابلوػػرف الحافػ  سشػػر وصػو  إىل س ػػران الػراه  إ  و  النهضػػةمػػ  س ػر  ا  تحبػ  هػػذا ا جتػا  يف الفكػػر  بػد 
 ظريػة  ػا رؤيحهػا بوصػفها النظر س  هذ  اآلرا  حوؿ اهور البنبوية  ديك  الووؿ إف النظرية النوديػة البنيويػة اهػرت سمنػا  

امػػا   املحكاممػػة وذفسػػها النوديػػة منح ػػ  الوػػرف العشػػري   لكػػ  هػػذا الظهػػور اػػاف بعػػد توبجػػة سمميػػة ومعرفيػػة مهػػدت لػػ .
بػاب  النسػ  ذو النظػاـ. فالبنيػة تحػلل   بنية  "  مك ذو   وقبك اك  ي لف اإم( 2009ت  Strauss  اشرتااسيورر)

ومػ  هلػسؿ مثالػ    ث  ػو   يف ابقػي العناصػر األهلػرلم  سناصر يكوف م   لف ذي  وؿ يعػرض لمواحػد منهػا  ذف حيػد
 فػرساف مػا يححوػ  مػ  الوائك إف سامل ا  حماع الذي يوا   اثرة هائمة م  الظواهر ا  حماسيػة : بوػوس  سوائػد ...اخ

ذف اك هذ  الظواهر تعرب بمتة هلاصػة سػ   ػي  مشػرتؾ بينهػا مجيعػا  وهػذا الشػي  هػو البنيػة ذي العسقػات الثابحػة الوائمػة 
بػني حػػدود محنوسػة   ح ػػر  ػا. وذمػػا هػػذ  احلػدود ف  ػػا ليسػ  فػػول الظػػواهر الحجريبيػة  فسػػها  إف مل  وػك املظػػاهر الػػ ي 

ذف " البنيػػةأ جمػػرُد بريوػػٍة ذو مػػنهٍ  ديكػػ  تطبيُوهػػا يف ذي  ش ــرتااسويػػرل  7املعطيػػات التفػػك" هػػي سبػػارة سػػ  جمموسػػة مػػ 
حيػػدُد  أشــرتااس  ـا يف الدرافػاتا والعمػػوـا األهلػػرلاام ػا امػػا هػػي ابلنسػػبةا لمححميػكا البنيػػويّا املسػػح د   ػوٍع مػػ  الدرافػػات

ـدَث حـ ال  يف عفـ  اف  ةصـِع "ن ٌق  تأفُك من م ةصَع  ك ُن من شـأِن ه ِّ البنيةأ   ا  َُ حـ ٍل   ـعُ  فل احـِد م  ـة هن 
يف البنيػػػة ديكػػ  الوػػػوؿ   ػػ  ي ػػػك إىل  حيجػػة مفادهػػػا" البنيػػة  ظػػػاـ لػػ  ميكا ةماتػػػ   شــرتااسومػػػ  هلػػسؿ رؤيػػػة  8انخــع "

   حيػة ذو فػفميةا اصة ال ي تعمك بطريوة رمةية    عورية طيػث قػد ي ػح لنػا ذف  وػوؿ إف اػك بنيػة  بػد ذف تكػوف بنيػة 
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أل ػػا يف صػػميمها  ليػػة    ػػعورية  تكمػػ  هلمػػ  العسقػػات املدراػػة  وتعمػػك سممهػػا مػػ  ورا  الػػوسي املبا ػػر ل فػػراد إف مل 
يف  وقيػػكسمػػل ذ ػػ  األب الروحػػي  ػػذ  احلراػػة  شــرتااسالكحػػاب يف البنيويػػة إىل  مػػ  وينظػػر سديػػد  9 وػػك سمػػل الػػرغ  منػػ "

هػػو األب الروحػػي لمبنيويػػة  البنيػػويني ذ فسػػه  ذهلػػذوا يعيػػدوف الّنظػػر يف مػػواقفه    ػػ  وبػػلة محتػػتات  شــرتااسذلػػ  " 
 للــ ف فباــ  شــرتااسبػػك ا فػػرط سوػػده  سمػػل  ػػو مل يبػػ   م ػػا  ل فكػػار البنيويػػة األوىل  فػػول  م1968يو يػػو  -مػػايو

لاصػػرة  هارف ذفــا افــدلت ر امل ــد ( )لمــة( م  874- 950افاــةراي)و" حيػػاوؿ  10األب الروحػػي لمحراػػة امهػػا "
عنفةا ـــهن )فكػػػرة البنػػػا  الحكػػػاممّي يف الظّػػػاهرة المتويّػػػة فػػػيعمّ  مبػػػدذ الحػػػللي  سمػػػل مسػػػحويني مػػػ  الكػػػسـ خيػػػحّ  ذحػػػدةا 

ويو ػػػد  ػػا مسػػحول انتػػاز الفعمػػّي لمحػػػديث عنفةا ــهن ارةر بّــة( ويعػػ   ػػا لػػاوأرأة الػػػنف . وخيػػحّ  الثػػا  ) املعلــ زة(
 11المسػاّ     حيػػّدد فكػػرة الحػػللي    ّػػ  سناصػػر محكػػاثرة ارتبطػػ  فرتتبػ  فحعاّضػػدت سمػػل إبػػراز  ػػي  واحػػد غػػت محعػػّدد"

ـُ بدرافػػػػػةا اػػػػػواهرأ  حمفػػػػػٍة   (امل ةصـــــعة) امػػػػػا احػػػػػل  (م2013ت  )فبـــــ ارف  ةل ـــــ نويػػػػػرل  ذف البنيويػػػػػةأ هػػػػػي " الويػػػػػا
اػػكٍّ منهػػا  ظام ػػا أم ػػا  ذو اػػس  مرتابط ػػا  ذي بوصػػفاها بنيػػاٍت  فحػػحُ  ااجملحمعػػاتا  والعوػػوؿا  والمتػػاتا  واألفػػابتا  بوصػػ ا  

درافػػُحها مػػ  حيػػُث ذ سػػاُؽ تراباطهػػا الداهلميػػُة    مػػ  حيػػُث هػػي جمموسػػات مػػ  الوحػػداتا ذو العناصػػرا املنعةلػػةا  و  مػػ  
فيعػػرؼ ( م Gilles Deleuze  1925- 1995 بــهن ف لــ ز)ذمػػا املفكػػر الفر سػػي  12حيػػػُث تعاقُبهػػا الحػػارخيي "
ويلاػػد  13ابلوػػوؿ"   ديكػػ  ذف تكػػوف ةػػة بنيػػة إ  حيػػث تو ػػد لتػػة" (م1976:زلــعاي إبــعاهبم) البنيويػػة امػػا يػػورد ذلػػ 

سمػػل فكػػرة سػػدـ و ػػود ذيػػة سسقػػة بػػني مفهػػـو البنيػػة مػػ   هػػة وبػػني ذيػػة صػػورة حسػػية ذو ذي  ػػكك مػػ  ذ ػػكاؿ  (ف لــ ز)
 ا ياؿ  ذو ذية ماهية سومية م   هة ذهلرل. 

   The genesis of structuralismة ــ  ــ بــأة اف؟ــنش

يػرل بعػ  البحػػاث ذف  شػلة البنيويػة يعػػود إىل المتػة وببيعحهػا " فالمتػػة هػي الػرح  األّوؿ لنشػػلة املعيػار البنيػوي  إذ هػػي   
لح ػوير  فػ ف املعرفػة سرب هندفحها املحجّددة وتسزمها الوايفي م  المحظة الحارخيية اثك صورة ا  بنا  الحس  مػا يكػوف ا

ذّمػػػا مػػػ  الناحيػػػة الحارخييػػػة يعػػػد  14المسػػػا ية قػػػد افػػػحوسب  الفكػػػرة البنيويػػػة فجمػػػ  مسلهػػػا ووضػػػع  املفػػػاهي  امللديػػػة  ػػػا"
مػػ  ذصػوؿ ذمازيتيػػة ولػػد يف  هاغ ــطب  سالػذي" يححػػّدر  (مAugustinian 430)ااغ ــطب  س  الوػدي  السهػػو  

. الػػ ي اا ػ  مدينػػة توػػ  يف إحػػدل موابعػات ًمكػػة رومػػا يف  ػػاؿ ـ354باغافػ  حاليػػا  فػػوؽ ذهػراس يف ابةائػػر سػػاـ 
ىل موضوع ذةية المتة و ميمها  يظهر ذل  مػ  هلػسؿ وصػ  بعػ  إسوؼ األوؿ يف الحاريخ الذي تطرؽ الفيم 15ذفريويا"

ذ ػػ  تمميػػذ جمػػد يف المتػػة الستينيػػة  ويف العمػػـو الرايضػػية  واملوفػػيول والفمسػػفة"   ــطاغا هالبحػػاث لػػ  ابلوػػوؿ" وقػػد ذاهػػر 
 16واػػاف سومػػي الومػػػ  ساافػػا  سمػػل بمػػػل العمػػ ". وملػػا ذا درافػػػح  ذهلػػذ يعمػػ  النحػػػو يف أ سػػيف   البسغػػة يف قربا نػػػة"

 سػػاف. ان"واسحربهػا  المتػػة  سػا ةة سػػ   وػك احلويوػػة  أل ػا قاصػػرة سػ  إلػػاد مرادفػات لمحعبػػت سػ  املشػػاسر الػ ي يشػػعر  ػا 
ف المتػػة هػػي ذ ااغ ــطب  سويػػرل الفيمسػػوؼ   سسمػػة سمػػل األ ػػيا  املو ػػودة يف ا ػػارج  إفالكممػػة يف احلويوػػة  مػػاهي 
ف ألذف  ولكنهػػا هػػي اػػاهرة روحيػػة ذيضػػػا  األطػػرؽ ببمػػػة ي احلنجػػرة و مػػػ  احلبػػاؿ ال ػػوتية يف اػػاهرة ماديػػة  صػػوت خيػػرج

 17ميةيػة ولكػػ  املعػ  واحػد املو ػػود هػو واحػػد"يف انت Godصػوت مفػردة يف يف العربيػػة مػثس خيحمػػ  سػ  صػوت اممػػة 
واملعمـو م  الو هة الحارخيية ذيضا  ذف النظرية البنيوية مل تنشل م  فراغ ومل تولد م  سدـ وإمنا اا   وليػدة فػياؽ سػاـ  هيػل 
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 ا برتاامات  ودية وتطورات سممية. فود اا   الثورة العممية ال ي سرفها العػامل يف  ايػة الوػرف الحافػ  سشػر وبدايػة الوػرف 
   Sigismund Schlomoفرويػػد”)ػػػػػػػػػػػوالنظػػرايت العمميػػة وتػػاح الدرافػػات النفسػػية لػػالعشػػري  واهػػور املنػػاه  

Freud  1856- 1993هو ببيل منساوي م  ذصك يهػودي  اهلػح  بدرافػة الطػل الع ػك ومفكػر حػر يعحػرب  (م
ملفػػ  سمػػػ  الححميػػك النفسػػػي. وهػػػو ببيػػل األس ػػػاب النمسػػاوي الػػػذي ذفػػػ  مدرفػػة الححميػػػك النفسػػي وسمػػػ  الػػػنف  

الححميػك النفسػي بنظرايت العوك والسواسي  و لية الدفاع س  الوم  وهلم  املمارفة السػريرية يف  أعا داحلديث. " ا حهر 
امػػا ا ػػحهر بحونيػػة إسػػادة  ديػػد الرغبػػة ابنسػػية    حلػػوار بػػني املػػري  وا مػػك النفسػػيلعػػسج األمػػراض النفسػػية سػػ  بريػػ  ا

والطاقػة الححفيةيػة األوليػة لمحيػاة البشػػرية  فضػس سػ  الحونيػات العس يػة  سػػا يف ذلػ  افػح داـ بريوػة تكػوي  ابمعيػػات 
لمنظػرة الثاقبػة سػ  رغبػات ظريح  م  الححوؿ يف العسقة العس ية  وتفست األحػسـ ام ػادر وحموات العسج النفسي  و 

يف  "افاعا ــد ا"  ذو قػػد ا تعػػديمها مػػ  قبػػك ا ػػافظني ابػػدد وأعا ــديف حػػني ذ ػػ  ا جتػػاوز الكثػػت مػػ  ذفكػػار   السوسػػي
د م  العيوب يف اثت م   ظرايت   ومػ  هػذا تبوػل  اية الورف العشري  وم  الحودـ يف جماؿ سم  النف  بدذت تظهر العدي

مهمة يف أريػخ الطػرؽ السػريرية وديناميكيػة الػنف  ويف األوفػاط األااددييػة  وذفكػار    تػةاؿ تػلثر  أعا دذفاليل وذفكار 
وتطػور الػدرس المسػا  وافػحفادت  مػ  املػنه  الحجػريك  هػي سوامػك مػ   18يف بع  العمػـو ان سػا ية والعمػـو ا  حماسيػة"

ة الكميػة لػػ دب بػني ذهلػرل هيػلت لظهػور النظريػة النوديػة البنيويػة وو هحهػا يف الحلايػد سمػل سمميحهػا  ػو ا هحمػاـ ابلنظػر 
 م  جـة  هـهن لةنـ  اف؟ ب  ـة : فػحفادة يف سمميػة النشػلة ُيطػرح السػلاؿ الحػايو حيجػة لحمػ  العسقػة وان  والبحث س  ذدبيح 

هنا ديك  افحب ػار مضػموف مػا مػ  هلػسؿ الػن   هفعب إىل ابن ةن امشةمع  هم هية هفعب إىل ط؟ب ة اف لم افط؟ب   
ا  اميػػا  بنمػػوذج العمػػػـو الحػػاي: " اػػاف الحفكػػت الػػػذا   الػػذي رافػػ  تطػػور العمػػػـو ان سػػا ية يف الوػػرف الحافػػ  سشػػػر  لكومػػ

ابلمتػة األملا يػة  )اف لـم ابن ـة ( Geisteswissenschaftا تبّينػ  إبسلػة سجمػل سمػل أريػخ اممػة وذل  م  الطبيعية
ومػػ  ذلػػ   تكحسػػل هػػذ  الكممػػة معناهػػا املػػللوؼ لػػدينا إذا  ػػا ت ب ػػيتة  Human Scienceوابلمتػػة انتميةيػػة 

 Soulابلمتػػػة األملا يػػػػة وابلمتػػػة انتميةيػػػة  Geisteswissenschaftابمػػػ  فوػػػط  فػػػالعمـو ان سػػػا ية سمػػػـو الػػػروح 

science  تػػدرؾ ذاهتػػا بوضػػوح  ػػديد مػػ  هلػػسؿ قيافػػها ابلعمػػـو الطبيعيػػة الػػ ي يضػػمحّك فيهػػا األثػػر املثػػاي املحضػػم  يف
ولػػػػج  ذهػػػػل بعػػػ  الدارفػػػػني إىل ذف النظريػػػة البنيويػػػػة  ظريػػػػة  19ومفهػػػـو سمػػػػ  الػػػروح" Geist (Spirit)  مفهػػػـو الػػػػروح
ليها العوػك النوػدي  وافػحفاد فيهػا مػ  سمػـو المتػة  فػ ف ابحثػني  هلػري  يعػودوف ابلبنيويػة إىل  ػذور ضػاربة  ديدة وصك إ

)هبغــهنو ق.م(322ق ق.م Aristotle  348 )هرســط يف الوػػدـ  منػػذ ذايـ 
  Hegel1770 -–1831م) 

 م(. Karl Heinrich Marx 1818 - 1883)مةرلسو

  Structural genesis factorsة ــ  ــ بــأة اف؟ــنشهن ـــ امــم 

سجػػػة املػػػدراس الفمسػػػفة احلديثػػػة سػػػ  إلػػػاد قافػػػ  مشػػػرتؾ بينهػػػا  فكػػػك واحػػػدة بػػػدذت تبحعػػػد سػػػ  مراػػػة قضػػػية  -1
هػي التايػة مػ  و  سػاف حعدة س   وهر الوضػية الػ ي هتػ  انا  ساف املحعموة ابلو ود  فكا   تترؽ يف طوثها مب

بعػػػػد ارتكازهػػػػا سمػػػػل اػػػػاهرة لػػػػددة مػػػػ  الظػػػػواهر العديػػػػدة املو ػػػػودة يف الكػػػػوف  رســــةفته يف ا(بــــةة( ) و ػػػػود 
 واملكحشفة  ديدا.
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 )ســ ر ن لغلغــةرفو ػػدهتا الفمسػػفة الو وديػػة سمػػل يػػد ذ ػػاوؿ الفمسػػفة البنيويػػة الوضػػا  سمػػل ا  عةاليػػة الػػ ي   -2
Søren Kierkegaard 1813 – 1855)نبتشـه)والفمسػفة العدميػة الػ ي وضػعها  م Friedrich 

Nietzsche  1844 -1900والفمسػػػػفة املثاليػػػػة اجملػػػػردة يف دايلكحيكيػػػػػة هيجػػػػك  والفمسػػػػفة الظاهراتيػػػػػة  (م
 .م(Edmund Husserl 1859-1938)افم ن ه سعل املبهمة سمل يد 

ا فػراط سوػد الفمسػفة الو وديػة بعػػد هلسػارة النازيػة ًػا ذأح فرصػة ابػػتة لمعديػد مػ  الو ػوديني لحتيػت اجتاهػػاهت   -3
 الفكرية. 

تبحث املدرفة البنيوية س  إلاد ابذور املشرتاة لممعرفػة ان سػا ية  ومػ    أتفػي   ظػاـ موحػد يفسػر مجيػ    -4
ايبهػػا  ػػك إسػػادة تر ذسناصػػرها األفافػػية مػ   ىلإ افظــ اهع()الظػواهر يف الطبيعػػة  فهػػي  ػػاوؿ تفكيػ  الن ػػوص

للــ ف فباــ  )ويف هػػذا الح ػػور تسػػحفيد ًػػا اتػػة  العػػامل األ ثروبولػػو ي    سػػافسمػػل  سػػ  واحػػد اػػي يفهمهػػا ان
)إيـةف  سػاف منػذ بدايػة ترميػة  ل صػوات لعسمػات والرمػوز الػ ي ابحكرهػا انوهػو إلػاد العسقػات بػني ا سرتاس(

 ال ي افح دمها يف إسطا  املعا  وترمية الظواهر والحعبت س  بري  العسمات. افلغة(

   The foundations of literary structuralism بةــة انفبــ  ــ؟ بــس افـــهس

   20مفهـو الد لة. حيث " تعحرب الد لة ذحد املفاهي  األفافية يف البنيوية ال ي تطب  اجتاهها الفمسفي" -1
ويعػػػرب سػػػػ  العسقػػػػة بػػػني املعرفػػػػة ان سػػػػا ية  ) اف؟ بــــ  ا(النمػػػوذج. يُعػػػػّد ذحػػػد " ذهػػػػ  املوػػػػو ت املعرفيػػػة سنػػػػده   -2

 21لمموضوع  وبني املوضوع ذات   والنموذج مفهـو يسحند إلي  البنيويوف يف هلسفه  م  املاراسية "
 ػػل افػػحو  منػػ  معظػػ  لوػػد بػػرز النمػػوذج األلسػػ  امنهػػك هل  Linguistic modelالنمػػوذج األلسػػ   -3

     العمػػػـو األدبيػػػة والمتويػػػة موادهػػػا  والبنيويػػػة مل تكػػػ  اتتهػػػا مػػػ  النظػػػرايت األدبيػػػة فوػػػد أتثػػػرت ذديػػػا أتثػػػت  فكػػػار 
وم  فػار سمػل  جػ  مػ   م(Ferdinand de Saussure   1857 - 1913)أعف  ةند ف  س سغ 

افػحبعدوا سػ   "درافػة المتػة بػذاهتا ولػذاهتا “ حتا   هػو األلسنيني إف هل   األلسنيوف منذ ذف قرروا ذف جماؿ ا
إبػػار الدرافػػة اػػك مػػا هػػو هلػػارج سػػ  هػػذ  البنيػػة ومنبػػ  سػػ  اينو حهػػا وهػػو مػػا فحلفػػ  سميػػ  ابلضػػبط النظريػػة 

 البنيوية دسامحها الحنظتية وفحسوغ  يف  كك ذبروحة.
  Formalism among formalistsالنةسة الشكمية سند الشكس يني  -4

يف  اية العود الثا  م  الورف العشري  لاولة بذل  وضػ  ت ػورات  ديػدة  ا  ذدبي ا  اجتاهإبسحبارها اهرت النةسة الشكمية 
مل يعهػػدها النػػاس حػػوؿ األدب وهػػو مػػا اقػػرتح سمػػل تسػػميح   حوػػا بنظريػػة األدب  واػػاف فكػػر الشػػكس يني ين ػػل سمػػل 

الوقػ  الػ ي تمجػل يف  ميمهػا لػ دب إىل النظػرايت املاراسػية الػ ي تػربط   طي  الوواسد النودية الػ ي اا ػ  فػائدة يف ذلػ 
سمل ذصحاب الشكك ما لحودـ الدرافات المتويػة مػ  ذةيػة  خي الظواهر األدبية ابلحتتات ا  حماسية وا قح ادية  ومل 

   Roman Jacobson) ةل؟ ــ نبػراغ المسػػا ية بةسامػة النوػػد الشػكمي فمػػذل  ذفسػوا حموػػة  يف فػبيك دفػػ  سجمػة
الذي" تنطم  موو ت  م  ذف األدب يف موام  األوؿ لتة  وذف البنيوية مػنه  يح ػذ مػ  سمػ  المتػة  م(1982 – 1896

ػػا لػػ   لػػذل  يعمػػد إىل تطػػوير ثنائيػػات  وين ػػل سممػػ  بشػػدة يف البحػػثا سػػ   وػػ  الوايفػػة   )افتــأفبك ااالختبــةر(ذفاف 
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وبف  الشكميوف يضعوف ا طوط العريضة ل ػرؼ النوػاد سػ  الدرافػات السػياقية  "  22الشعرية  يف المتة داهلك األدب"
الوفائك الشػكمية هلاضػعة لممضػموف و ػذا ديكػ  "و ذا قاـ الشكس يوف الروس بومل الواسدة ال ي اا   فائدة م  ذف 

وقالػػػ   ف موضػػػوع    الوػػػوؿ  ف " مدرفػػػة الشػػػكميني الػػػروس دسػػػ  إىل ضػػػرورة الرتايػػػة سمػػػل العسقػػػات الداهلميػػػة لمػػػن
ذدبيػػػة األدب  وتحكػػوف األدبيػػػة بشػػػكٍك سػػاـ مػػػ  األفػػػاليل   ةل؟ ـــ نالدرافػػة الحارخييػػػة ينبتػػي ذف ينح ػػػر يف مػػػا ذ ػػا  

فنظػروا إليهػا بطريوػة معكوفػة فمػثس ذفكػار  23واألدوات ال ي اية األدب س  غت   ذي ا  ػائ  الػ ي ايػة ذلػ  األدب"
إىل الواق  هي جمػرد ذريعػة هلار يػة يمجػل إليهػا الشػاسر لحربيػر افػح دام  لموفػائك الشػكمية  الو يدة وموضوساهتا وإ اراهتا

ذو بعبػػارة ذهلػػرل مػػا حيػػػدد املضػػموف هػػو ببيعػػة الشػػػكك ذي   يو ػػد معػػ  بػػدوف  ػػػكك وماهيػػة العمػػك األد  يف ببيعػػػة 
 .  واألدب   يعدو ذف يكوف افح داما هلاصا لمتةوذهلتا   الشكك ذو   

لوػػد   ا  بوضػػ  ذفػػاس سممػػي لنظريػػة األدبإف الشػػكس يني الػػروس اػػا وا ذاثػػر اهحمامػػا اببوا ػػل املنهجيػػة وذاثػػر ا شػػت 
ذداب  و اندل ذصػػحاب هػػذا ا جتػػا  ذاثػػر مػػ  مػػرة  ف موضػػوع سمػػ  األدب لػػي  األدب وإمنػػا األدبيػػة ذي مػػا يكػػوف بػػ  ذثػػر 

المتػػة موضػػوسا وغايػػة لمدرافػػة دوف وصػػمها  فػػباب هلار ػػة سنهػػا  مرت ػػني يف ذلػػ  فػػبيك الدرافػػة المسػػا ية املح ػػذة مػػ 
وقد ذفضل ا ػوض يف هػذا املوضػوع إىل ا هحمػاـ ابلويمػة األدبيػة الػ ي سرفهػا بعػ  البحػاث بوولػ : " إف صػفة األدبيػة   

ن  قيمػػة   ػػك إ  يف صػػمحها ابلػػّن  امللّفػػ  لعسقػػات بػػني الكممػػات املكو ػػة لػػ  هػػذ  العسقػػات هػػي الػػ ي تكسػػل الػػ
ويف ذات السػػياؽ  24ذدبيػة  وديكػػ  افػػحنحاج ذلػ  مػػ  سػػدة درافػات حػػوؿ البنيويػػة تراػة سمػػل هػػذا ا ػور املعػػريف لمبنيويػػة "

وفيػػ  م 1979احابػػ  صػػناسة الػػن  فػػنة    م(Michael Riffaterre 1924- 2006مبشــبهن ر اــةيغ )وضػػ  " 
سمػػػ  البسغػػػة  (ر اـــةيغ)فمػػػا هػػػي األدبيػػػة  يسػػػحبعد  يػػػرل ذ ػػػ  لػػػي  مػػػ   ػػػ  ذد  دوف ذدبيػػػة و   ذدبيػػػة دوف  ػػػ  ذد 

وان شػػػػائية والححميػػػػك األد   لعجةهػػػػا سنػػػػد  سػػػػ  الكشػػػػ  سػػػػ  ذدبيػػػػة الػػػػن  األد   أل ػػػػا توػػػػـو سمػػػػل تعمػػػػي  الظػػػػواهر 
املسح ر ة م  الن ػوص  .. ذمػا الححميػك األفػمو  لمػن  فهػو الػذي يضػ  يػدي ا مػك سمػل ذدبيػة الػن  األد   حيػث 

الػن  الػذي هػو صػرح مكحمػك ينبتػي تحبػ   ػة الفرديػة فيػ . وهػذ  السػمة الفرديػة هػي األفػموب  وهػي ابلحػاي ينطم  مػ  
وب فة سامة يثت احلديث س  البنيوية  وسا م  الرغبة يف معرفة ببيعحها  ولاولة إلاد حكػ  سميهػا  سعػ   25ذدبية الن "

هـهن اف؟ ب  ـة أل ـاة هم مـ  ج خـة  سفػفة السػلاؿ الحػاي" ت نيفها يف مسحول معػني  ويف هػذا السػياؽ يطػرح بعػ  الف
 26دل إىل بػروز  وػاش حػاد بيػنه "ذمجهػورا مػ  الفسفػفة والعممػا   و  لوػد ذقمػ  هػذا السػلاؿ اف لمـ  من م ةهج اف؟حث 

وم  هذا احلوار يف هذ  املسللة تد م  يػرل ذف البنيويػة )مػ  املػدارس الفمسػفية احلديثػة  اهػرت يف بدايػة الوػرف العشػري  
 اوتطػورت سمػل يػد سػامل األ ثروبولو يػ (م1913-1857)فػنة  أع دانـد ف  س سـغسمل يد العامل المتوي السويسري 

ف تبنحهػا معظػ  فػروع العمػـو ذوالعمما  يف الوػرف العشػري  بعػد  فسففةم  ال ا  ابت   ا    و افحوطب  سددلل ف فبا  سرتاس
يف موابػػك هػػذا الح ػػور ي ػػن  فسفػػفة  هلػػري   27ملــم افــ اس املــم افلغــة(  )ملــم اال تمــِةان سػػا ية والعمميػػة مثػػك 

محعػددة مػػ  قبػػك  " تفهػػ  البنيويػػة سمػل ذ ػػا -:البنيويػة سمػػل ذ ػا مػػنه   امػا ذ ػػا تفهػػ  سمػل ذ ػػا  محعػددة يوػػوؿ يف ذلػ 
البػاحثني الفر سػػيني ومػػا يشػػهد سمػػل ذلػػ  اثػػرة النوا ػات احلػػادة ويف  حمػػ  اجملػػا ت واملػػلارات  ولكػػ  مػػ  الواضػػح ذف 

فػبب  الحطػور الثوػايف يف الن ػ  الثػا  مػ  الوػرف   يف املعرفػة العمميػة شر يف مشكك سممي لدد  وهي مػنه ال البنيوية    
-1910مــةم الػػ ي اهػػرت يف موفػػكو )افشــكلبة(  وأتثػػرت هػػذ  املدرفػة الفمسػػفية  فكػػار املدرفػػة المتويػة 28العشػري "



 MIU Journal – V 12 December 2020           21العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية 

www.miu.edu.ly/journal                                        (ISSN- 2519-6286)                 
 

 

 34 

بػػراغ  -. وقػػد راػػةت املدرفػػة المتويػػة يف موفػػكوم1913 –1915ىل حموػػة بػػراغ هلػػسؿ فػػرتة إ  امحػػد ذثرهػػا  م1915
ف الحعبػػػت  ر ي  الػػذي اػػػاف يػػوحي اهحمامهػػا سمػػل الشػػػكك والرتتيػػل الػػػداهلمي لمػػن  بعيػػػدا سػػ  الظػػػروؼ وانبػػار ا ػػػا

فعنػػدما   فمسػػفة واحليػػاة ا  حماسيػػة والبيػػ  ػػ  ا عكػػاس لمواقػػ  ا ػػار ي املحػػلثر  فكػػار الذد  دائمػػا يفسػػر سمػػل ذفػػاس األ
قوالبهػا ومفرداهتػا ابلشػكك  يف منػا ذسػاد ترتيبهػاإو و ػد املفػردات املسػح دمة ذيكحل  اسر ما ق يدة بميتة   يعػ  هػو مػ  

و ذو الػػػوزف الشػػػعري ذو تسحػػػ  النتمػػػة املوفػػػيوية مػػػ  انيوػػػاع ذطبػػػاع  رسػػػا بسػػػبل ال ػػػيتة ابديػػػدة الػػػذي يعطػػػي هػػػذا ا  
 ا  واألدوات وال ور مو ػودة يف ذي لتػة حسػل قوالػل لكمػة اميػة واألف هذ  املفردات ألالوص  ابماي لمو يدة  
دوات املسػػح دمة األ  املححػػدث  ػا  وهػػي  ػة  مػػ  قواسػػد المتػة  ػػذا اةػذت هػػذ  املدرفػة مػػ  محكاممػة ابلنسػػبة لممجحمػ

هػػػػي األدوات  ة الػػػ ي قػػػػد تػػػلثر سمػػػػل الػػػن   مػػػػا يهػػػ مػػػ  الػػػن  وترايبهػػػػا لػػػور  جهػػػػا  فهػػػي   تبػػػػاي ابلعوامػػػك ا ار يػػػػ
و ذي إبػػػار ذودوافعػػػ  وبيجحػػػ  بتػػػ  النظػػػر سػػػ  مشػػػاسر الكاتػػػل وفػػػتت   )اف هبقـــة نا ـــ ة(املسػػػح دمة يف ترايػػػل الػػػن  

  ــةن بــ ل ســـةريع)  ويعحػػػرب ف البنيويػػة قحمػػ  الشػػػاسر واملللػػ  والعػػامل والفنػػافذ -:هلػػار ي لػػ  سسقػػة ابلػػن    ػػػذا قيػػك
Jean-Paul Sartre 1905 – 1980) ذف البنيويػػػػة مػػػػا هػػػػي إ  ذيػػػػديولو يا  ديػػػػدة و هلػػػػر فػػػػسح ضػػػػد  م "

 (م1997ت   Dominique Jean Marie ـةن مـةر  فام بـةك )ترفع  الرب وازية  ويوػوؿ الش  ػا   ()مةرلس
 ذف ذف البنيويػػة وضػػعية  ديػػدة حيػػػثمبشــبهن فاأـــع ن( )ذف البنيويػػة مػػاـ ابرد ين ػػل سمػػل األفػػػطورة الو وديػػة  ويػػرل 

نه  ف الفمسػػفة البنيويػػة هػػي املػػإوب ػػورة سامػػة  29ان سػػاف لػػي  موضػػوسا  صػػعبا  فوػػط بػػك لػػي  موضػػوسا  سمػػل انبػػسؽ "
منػػا إطباساتػػ   ألف امهػػا ليسػػ  ببيعيػػة و و منحو اتػػ  الفكريػػة وا ذ سػػا  إفافػػية لكػػك  شػػاط الػػذي حيػػاوؿ إلػػاد البنيػػة األ

 ػػػا لاولػػػة لحفسػػػت إ  هلاصػػػة يف موضػػػوع الحعريػػػ  وإسطػػا  املعػػػا  لممفػػػردات المتويػػػة املسػػح دمة ()م تـــ ج اف قـــهنمبحكػػرة 
يف العسمات والرموز وبوية وفائك ا ت اؿ ال ي تشرح ايفيػة إسطػا    )اف بمةئبة(األ يا  ابلحناار والحشاب  املو ود بينها 

هػػػذ  النوطػػػة املراةيػػػة  هحمػػػاـ النظريػػػة   ان سػػػاف بمتحػػػ  وابلكػػػوف ا ػػػيط بػػػ و ػػػذا تراػػػ  سسقػػػة   األ ػػػا  واملعػػػا  ل  ػػػيا 
وراػػةت املعرفػػة   اافػػة سمػػـو املعرفػػة: الفيػػةاي   والرايضػػيات  وا  ثروبولو يػػا  وسمػػ  ا  حمػػاع  والفمسػػفة واألدب  البنيويػػة يف

حويوػػة واقعػػة ديكػػ  لإ سػػاف إدرااهػػا  اممػػ  سػػ  بريػػ  تطبيػػ  املػػنه  البنيػػوي يف الحفكيػػ  )اف ــة ( البنيويػػة سمػػل اػػوف 
ف تكػػوف ذات تو ػػ  ذ ػػذا اػػاف سمػػل الفمسػػفة البنيويػػة  يف هػػذ  املعػػارؼ الرموز والعسقػػات والرتاايػػل المتويػػة فػػوالرتايػػل 

اننلعاب فـ    قاـ سامل ا  حمػاع والمسػا يات و ولححوي  هذ  املهمة  (Epistemology)إب تبم ف    معريف  وي 
ة  معحمػد سمػػل موولػة: " اػػك ىل درافػػة ببيعػة اجملحمعػات الودديػػإحاولػػة  وػك املػنه  البنػػائي لمتػة س )للـ ف فباــ  سـرتاس(

ف فيهػا ألمػ  وا ػل الباحػث ااحشػافها   نتةج اف قهن اف؟ـةطن( إ)فطورة مسحندة سمل بنية غت واسية مللفسيها ذو ذسادة 
املرتكػػةات األفافػػية لػػنه  النظريػػة البنيويػػة االمتػػة  )ســرتاس(يحمظهػػر  ػػكك  شػػاط العوػػك البشػػري ب ػػورة سامػػة  فحػػدد 

 والكسـ والمساف  والداؿ واملدلوؿ  وانحيا   واملسحوايت المتوية م  صوتية وصرفية وترايبية ود لية. 

 ةــ ةنبــغ افلــ ســة ســب  ــب 
س  بطريوػػػة مسػػػحوّمة وبعيػػػدة سػػػ  ذيّػػػة ذو هػػػيك بنػػػا   " الّمسػػػا يات البنيويػػػة هػػػي مػػػنه  سػػػاـ حيمّػػػك ذّي  ػػػ ٍّ لتػػػوي ابسحبػػػار  

مسبسات ذو اروؼ هلار ية  وابسحبار وحدات  محشابكة ومرتابطة فيما بينها داهلميا  ذي درافة الّمتة يف ذاهتا ومػ  ذ ػك 
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: " فالمسػا يات يوػاؿفعالػة يف املعرفػة ان سػا ية  وينظر بع  البحػاث اليػـو إىل المسػا يات سمػل اسحبػار ذ ػا ذداة 30”ذاهتا
ماوػػوُد احلراػة الحلفيّسػية يف املعرفػة ا  سػػا ّية   مػ  حيػث أتصػيُك املنػػاه  وتنظػُت بُػُرؽ إهل ػا ا فحسػػل.  ذُوااػكأ  ػااليػـو 

ي ػةُ  ان و   يحميّػة   ػذ المتّػةأ مػادأةال  ػا وموضػوسا  ولكُ  ذيضا م  حيث إّ ا تعك  سمػل درافػة الّمسػاف فححّ   سػاف بشػي  اأ
وهػذ  ا  وصػية املطموػة هػي الػ ي ذضػف  سمػل المسػا يات   منذ الوػدمي   ّػ  احليػواف النػاب وقد حدُ  احلكما    ـابلكس

فالمتّػة سن ػر قأػاّر يف العمػ  واملعرفػة فػوا ُ مػا اػاف منهػا سممػا    فسػ  الوقػ   ػعاع يفاباذبّية وان صبتة -م   هة ذهلرل
مػا ورا   هػي وايفػةُ  وتمػ   األ يا  وابلمّتة  ححدث س  المتػة ححدث س   دقيوا ذو معرفة  سبّية ذو تفكتا جمّردا. فبالمّتة

بعػػػػد وفاتػػػػ  يف سػػػػاـ   الػػػػذي احبػػػػ  تسميػػػػذ  فــــد  س ســــغ” حمة ــــعات يف افّل ــــةنبةت اف ةمــــة“ويُعػػػػّد احػػػػاب  31المتّػػػػة"
يف  امعػة    البدايةأ األوىل الػ ي ذّدت إىل اهػور الّمسػا يات البنيويػة  وهػو يضػّ  جمموسػة مػ  لاضػرات  الػ ي ذلواهػام1916

احابػػػ  املػػػػذاور   ف ػػػا بحعريػػػ  المتػػػة ذاهتػػػا ًيػػػة ا بػػػني ثػػػػسث   س ســـغوقػػػد " بػػػدذ  م1906م ا  1901 نيػػػ  بػػػني سػػػاـ 
فالمتػة سنػد   ظػاـ مػ  الرمػوز امل حمفػة الػ ي ُتشػت إىل ذفكػار   )افلغـة  اافل ـةن  اافكـالم(مسحوايت م  النشػاط المتػوي 

اهت   ذمػا  حمفة  وهػي جمموسػة امل ػطمحات الػ ي تح ػذها هيجػة اجملحمػ   اممػ   نأحػة الفرصػة ذمػاـ األفػراد ملمارفػة ممكػ
ادثة  ذما الكسـ يُعػرؼ   ػ  الححوػ  الفػردي  ػذا النسػ   ظاـ المتة ال ي م  هلسل  تُنح  سممية ا  المساف ف    سند  يُع 

 ةمي ـــ)فارلذات الطّػػػاب  البنيػػػوي واملحػػلثرة سباحػػػث )س ســـغ( . اا ػػػ  ذفكػػػار  الّمتويػػػة 32يف احلػػا ت الفعميػػػة مػػػ  المتػػػة"
" ذمػػا سػػ   ظريػػة دي س ســغيوػػوؿ بعػػ  البحػػاث سػػ   ظريػػة   نطموػػا لممػػدارس الّمسػػا ية احلديثػػةم (م1917- 1818
ػا ومػ  ذ ػكا ذاهتػا  وقػد فػّرؽ بػني  س سغ يف سم  المتة  فهو يرل ذفَّ موضوع سم  المتة ال حيح والوحيد هو المتة يف ذاهتا

المتػػةا واألقػػواؿا املنطوقػػةا واملكحوبػػةا  فالمتػػة ذصػػواتال دالػػةال محعػػارؼ سميهػػا يف جمحمػػ  معػػني  وإف مل تو ػػد اواقػػ  منطػػوؽ لػػدل 
فػػراد ا  ذمػػا األقػػواؿ فكػػك احلػػا ت املححووػػة مػػ  افػػحعما ت المتػػة  و  يكػػوف واحػػد منهػػا  بػػك و  يمػػـة ذف ذي فػػرد مػػ  ذ

ذفافػػػّية لكػػػكّا مػػػ  يهػػػح   ف  س ســـغقػػػد ذصػػػبح  لاضػػػرات و  33تكػػػوف مجيعهػػػا ًثمػػػة لمتػػػة يف اما ػػػا و وائهػػػا املثػػػاليني"
سػػا يات البنيويػة ابفػح داـ بػػرؽ سمميّػة منهجيّػة صػػارمة بدرافػة سمػ  الّمسػػا يات فهػي تعطينػا  ظػػرة اثقبػة يف ذفافػيات المّ 

)مــن فراســة افّلغــة سػػ  مػػا اػػاف سميػػ  مػػ  قبػػك  سنػػد درافػػحها لمظّػػاهرة الّمتويػػة  ًّػػا فػػاه  يف تتيػػت منحػػل الػػّدرس الّمسػػا 
يسػػػح دـ  .  شػػت إىل ذّف دي فوفػػت  فسػػ  مل اترخيبــة ابطع قــة أل ــابة إىل اصــك افّلغــة لظــةهعة ا تمةمبــة احلبل ــة(

ذف يكػوف سمػل درايػة  الّمسػا ياتسمػل اػّك مبحػدئ مهػح  بعمػ  ” نظـةم“ذو ” ن ـق“  وإمّنا افح دـ اممػة ” ب بة“اممة 
          الّمتػػػػػػػػة  نيويػػػػػػػػةحػػػػػػػػيف يػػػػػػػحمّك  مػػػػػػػػ  تحب ػػػػػػػػ  ذصػػػػػػػػوؿ الّمسػػػػػػػػا يات الب ف  س ســــــــغابملفػػػػػػػاهي  األفافػػػػػػػػية الػػػػػػػػ ي ذتػػػػػػػػل  ػػػػػػػػا 

(langue)   اافكالمlanguage)   اافّل ةنparole )  وتفريو  احلاد بينها يووؿ الداحور اػاـ حسػاف امػا  وػك
  والكػسـ فػموؾ والّمتػةُ معػايُت هػذا ـ سمػك والّمتػةُ حػدوُد هػذا العمػكسن  الباحثوف ابةائريوف يف الشبكة العنكبوتية  الكس

حيسػػ  ابلسػػم     والكػػسـهػػذ  احلراػػةحراػػة والّمتػػةُ مظػاهُر   والكػػسـ والّمتػػةُ قواسػػُد هػذا النشػػاطالسػموؾ   والكػػسـ  شػػاط 
  والّمتػػة تفهػػ  ابلحلمػػك يف الكػػسـ  فػػالكسـ هػػو املنطػػوؽ وهػػو املكحػػوب  والّمتػػة هػػي املوصػػوفة يف احػػل  طوػا  والب ػػر احابػػة

 الّمتػة هػػي اػك  مػا يػػدهلك يف ولكػّ  الّمتػة   تكػػوف إّ  ا حماسيػة الوواسػد واملعػا   و وهػا  والكػػسـ قػد يكػوف سمػػس  فػرداي  
سػػػة ا حماسيػػػة معّينػػػة لتػػػرض  طػػػاؽ النشػػػاط الّمتػػػوي مػػػ  اصػػػطسح ذو إ ػػػارة ذو رمػػػة صػػػو  ذو احػػػا  الػػػ ي وضػػػعحها جممو 

   بطريوحني: ف  س سغوينظر إليها   ا ت اؿ
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إف اا   يف صورة منظَّمة ذات قوا ني وو ود ا حماسي  ففي هذ  احلالة يطم  سميها الّمساف  ذي لتة معيَّنة    -1
 االعربية  واألملا ية  والفر سية  والرتاية  وانتميةية. 

ويف هل ػوص ذثػر المسػا يات  34ذّما النشاط الفردي العضمي ال و  الذي يوـو ب  الفرد  فيطمػ  سميػ  الكػسـ" -2
مّي يف فمسفة العمـو و ظريّة املعارؼ فود اػاف لمسػا يات فأضػُك صباحثني ذف " ذّما سمل ال أعيد األل بع  الير 

فػػحد ؿ حػػيف أتفػي  مجمػػةا مػ  الوواسػػد النأظريّػة والحأطبيويّػػة ذصػبح  اآلف مػػ  فرضػّيات البحػػث ومسػممات ا 
ا ّيػة املح طيّػة حلػوا ة النأسػبّية واملعياريّػة بتيػة وذبػرز هػذ  الوواسػد فضػس سػ  النةسػة العمم  ُسدَّت م ادرات ساّمة

 فلّمػػػا  والشػػّموؿ قاسػػدُة اػػػازج ا هلح ػػاص وقاسػػدة الحأفػػػّردةػػػا  إدراؾ املوضػػوسية سػػرب ال ػػػرامة العوس يّػػة اثنحػػاف:

لمتػػوي ومػػ  ذمحمػػ  تمػػ  األطػػاث: سمػػ  الػػنف  ا  يُعػػّد ُذفػػا  مػػ  ذفػػ  البحػػث احلػػديثاػػازج ا هلح ػػاص ف  ػػ  
ذلػػ  ذّف املػػػنه   ف  ػػػ  ةػػرة مػػػ  ةػػار المسػػا يات وصػػػورةُ وذّمػػا مبػػػدذ الحأفػػّرد والشػػّموؿ   المسػػا  واألفػػػموبيةوالنوػػد 

المسا  ين هر فيػ  الحأحميػك والحػللي  فيتػدو تفػاسس  قػارا  بػني تفكيػ  الظػاهرة إىل مراَّباهتػا والبحػث سمػا لمػ  
وا فػػػحنحاج معػػػا  طيػػػث يحعاضػػػد الحأجريػػػد والحأ ػػػني  فهػػػو مػػػنه  يعحمػػػد ا فػػػحورا    مللَّفػػػةاأل ػػػةا أ مػػػ  روابػػػط 

ويلاػػد  35فيكػوف مسػػار البحػػث مػػ  الكػّك إىل األ ػػةا  ومػػ  األ ػػةا  إىل الكػػّك حسػبما اميػػ  الضػػرورة النأوسيّػػة "
إّف الّمتػة والكػػسـ ذفػبُ  مػػ  المسػاف مػ  حيػػث  شػلهتما  فهػػذا األهلػت   يسػحوّر إّ  بعػػد مػرور العديػػد  س سـغ

الفػػػػردي يوػػػػـو سمػػػػل سن ػػػػر ” مػػػػ  األ يػػػػاؿ  امػػػػا ذ ّػػػػ    ديكػػػػ  درافػػػػة الكػػػػسـ درافػػػػة سمميػػػػة أل ّػػػػ  فػػػػردي  و
   فػػ  ”كػػ  درافػػح  درافػػة سمميػػةا هلحيػػار  وسن ػػر ا هلحيػػار   ديكػػ  الحنبػػل بػػ   ومػػا   ديكػػ  الحنبػػل بػػ    دي

هلػػال   يف حػػني ذ ّػػ   اا حماسيػػ اوابماسػػة  ًّػػا يعػػ  ذّ ػػا ليسػػ  و ػػود الشػػي  ابلنسػػبة لمتػػة ألّ ػػا ةػػّ  الفػػرد
اجلةنـــــــ  انأقـــــــ   يف:   ّػػػػػػػ  موضػػػػػػػوع ديكػػػػػػػ  مسحظحػػػػػػػ  وت ػػػػػػػنيف ديكػػػػػػػ  درافػػػػػػػة الّمسػػػػػػػاف درافػػػػػػػة سمميػػػػػػػة أل

وقػػد  ظػػر دي فيوفػػت إىل الّمتػػة بنظػػرة جتريديػػة ذي ذ ّػػ   ي()الربادلمػػاتيك ااجلةنــ  افعهســ  )السػػنحجماتيكي(
صػلَّ اهحمامػ  سمػل البنيػػة العميوػة   السػطحية لّمتػػة  مػ  هنػا قػػاؿ ذّف درافػة العسقػة بػػني الرتاايػل تكػوف مػػ  

: ذي النظر إىل بريوة ت ني  العناصػر الّمتويػة إىل سناصػر ذاػرب ذو إىل مجػك وسبػارات اجلةن  انأق  ا بني: 
دور  الّنحػوي املعػنّي فيكوف الرتاية سمل هلواص ترايل معػني و   وتوضيح العسقات بني هذ  العناصراايل  وتر 

رف   يدا حيف يسػحعد  مححػاف اهذ  ابممة: يرا   الحمميذ د   الذي لعك ابممة اكك ذات مع يف ابممة 
ذي العسقات بػني العناصػر الّمتويػة يف النظػاـ الّمتػوي ذو يف ابػدوؿ ال ػريف  فتاػة هػذا  اجلةن  افعهس :  التد

بداؿ اممػة  هلػرل يف ذبسط  يُع  هذا ابا ل إبمكا ية افػح ابا ل سمل  دولة العسقات وافحبدا ا. وبحعبت
  وا حيف يسػحعّد  مححػاف التػدمسب  اهذ  ابممة: حيضر الطالل ذدوات    وف املساس سع  ابممةدمجمة معّينة 

تسحػػ    ذو اهػػذ  األمثمػػة: فػػللُ  الشػػيخأ سػػ  الطريػػ  فػػللُ  ذهلػػ ي سػػ  الطريػػ  فػػللُ  الشػػري أ سػػ  الطريػػ 
الشػػػػ   يسػػػػلؿ سػػػػ  “و ػػػػود تسمسػػػػك لمكممػػػػات بطريوػػػػة منظمػػػػة مػػػػ  ابا ػػػػل األفوػػػػي  ًػػػػاّ خيمػػػػ  معػػػػ  ذّف 

بعناصػر ذهلػرل لػّددة ” الشػيخأ “دؿ املفعوؿ بػ    وم  ابا ل الرذفي  تسح  ذ   تسحطي  ذف تسحب”الطري 
 ػػمح مفعػػو  بػػ  يف الّمتػػة الشػػري   هػػي  صػػديوي  .. اخ. اػػّك هػػذ  العناصػػر ت : ذهلػػ ي ػػػػػيف النظػػاـ الّمتػػوي ا

احملــ ر افتــءام  ) ومػػ   ا ػػل  هلػػر ف ػػك بػػني  ية تعحػػرباف ثنائيػػة يف الّمسػػا ياتفالعسقػػة األفويػػة والرذفػػ  العربيػػة
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Synchronic  )ةب   تتــــااحملــــ ر اف(Diachronic  ذو  "السػػػػػنكرو ية“بػػػػني  ف  س ســــغحيػػػػث ميّػػػػة
  يكػػوف إّمػػا تةامنيػػا  ذو تعاقبيػػػا   فػػتل ذّف درافػػة  سػػ  الّمتػػػة  )افتةرخيبـــة(ذو  "الديكرو يػػة" يف موابػػك )اف صــابة(

فدرافة الّمتة سمل اسحبار ذّ ا  ظاـ يلّدي وايفح  يف فرتة معينة م  الػةم  ودوف العػودة إىل أرخيهػا هػو مػا ذ ػا  
ذي وصػػ  املراحػػك الحطوريػػة الػػ ي  اب ػػور الحػػةام   ويف املوابػػك  درافػػة الّمتػػة والحتػػتات الػػ ي تطػػرذ سميهػػا أرخييػػا  

ولحوضػػيح ا ػػػوري  ذاثػػر   وػػّدـ لكػػػ  هػػذا املثػػاؿ: ديكنػػػ    افت ــةف ()ا  اب ػػور الححػػػابعي مػػّرت  ػػا هػػو مػػػا ذ ػػ
 درافة الّمتة العربية الوددية يف الع ر اباهمي يف  ب  ابةيرة العربية  هنا ذ   تعحمد سمػل  ػ  الحػةام  سػا ذ ّػ 

لكػ  إف انػػ  تبحػث سػػ  تطػّور الّمتػػة العربيػة وافػػح داماهتا مػ  الع ػػر   مػ  الػػةم  تويّػد درافػػح  بفػرتة معينػػة
ذو الّمسػػا يات الحارخييػػة  و شػػت ” درافػػة تحابعيػػة“ابػػاهمي إىل الع ػػر املعاصػػر  ديكػػ  ذف  طمػػ  سمػػل درافػػح  

احلػاي  د يف  ديػد معناهػاأل ّػ  يػرل ذّف معرفػة أريػخ الكممػة لػ  يفيػ  رف  املنظور الححابعي ف  س سغإىل ذّف 
  signifiedواملػػدلوؿ  signifierلسػػنية تُعػػّرؼ العسمػػة  ّ ػػا ا ػػاد الػػداؿ لة " اسحبابيػػة العسمػػة األلويف مسػػ

ويُعّد الػّداؿ ال ػورة ال ػوتية املاديػة واملػدلوؿ هػو املفهػـو ذي ابا ػل الػذه  فهػو   يشػت إىل الشػي  بػك يشػت 
  يسػاوي املفهػـو احـةف / افـدال ا املـدف لهػي  signالعسمػة إىل ال ورة الذهنية ذو الفكرة سػ  الشػي   ذي 

لحبسػػيط املفهػػومني ذاثػػر  إلػػيك  هػػذا املثػػاؿ:   يو ػػد ذّي تفسػػت منطوػػي نبػػسؽ اممػػة  امل ــ (⇐)افصــ ت 
الوط: الداؿ الثػدايت ال ػتتة ذات   ا   حمفة لموط يف مجي  الّمتات    ذا تد ذ ”الوط“قاط سمل احليواف 

ف هػػذ  الحسػػمية منطويػػة ألّف صػػوت إابملػػوا   فيمكننػػا الوػػوؿ  ذربػػ  ذر ػػك: املػػدلوؿ لكػػ  إف ذردان تسػػمية الوػػط
  ف  س سـغربػ  ذر ػك ي ػدر صػوت املػوا : املػدلوؿ فشػّب  املوا : الداؿ حيػواف ثػدي صػتت   الوط فعس املوا .

هلػر  ويوػوؿ ذيضػا ذّف العسقػة اآلرقة ذات الو هني   ديكنػ  اةيػ  و ػ  دوف اةيػ  اسا م  الداؿ واملدلوؿ ابلو 
ف  ذّاػػػد    الػػػداؿ واملػػػدلوؿ اسحبػػػابي وتعسػػػفيبػػػني الػػػداؿ واملػػػدلوؿ سرفيػػػة ومواضػػػعة  ذي: الػػػرابط ابػػػام  بػػػني

سمػػل درافػػة الّمتػػة اتايػػة يف ذاهتػػا ولػػذاهتا  وتُعػػّد األفكػػار األفافػػية والثنائيػػات الػػ ي قػػّدمها قيمػػة  ػػدا  س ســغ
ويػػرل بعػػ  البحػػاث ذف البنيويػػة يف اجملػػاؿ ا  حمػػاسي  36ومنعر ػػا أرخييػػا مهمػػا يف البحػػث المسػػا  احلػػديث"

وقػد فوػدت البنيويّػة بريوهػا يف العمػـو  م1979"    اآلف يف  دوالعمـو ان سا ية قد فودت بريوها يف زم  لد
         ان سػػػػا ّية وا  حماسيػػػػة وافػػػػحعاد البنيويّػػػػوف الوػػػػدامل بعضػػػػا  مػػػػ  حػػػػريّحه  املنهجيػػػػة سنػػػػدما اهػػػػر املوػػػػاؿ األّوؿ

وسُػػػّد ذلػػػ  إيػػػذاان   حـــ ل يكبباـــةت افكب  نـــة()حػػػامس  سنػػػواان  دا  :  م (1992ت Agremas) فغعميـــةس 
يف هػػذا املوػػاؿ مػػا اػػاف يسػػّمي  يف تمػػ  املرحمػػة الو ػػود الكيفػػي  غعميــةسسػػيسد فػػيمائيات ل هػػوا . لوػػد تنػػاوؿ 

ل ػػياغة احلػػدود الّضػػابطة  بوةلمػػّذات  ذي مػػا يعػػود إىل سػػوامل الكينو ػػة  بعػػد ذف اػػّرس  هػػود  يف الّسػػنوات السػػا
 37لكيفّية لمّذات الّسرديّة "لحكييفات الفعك يف ذف  إرفا  األهمّية ا

  Structural goalsة ــ ب  ــداف اف؟ــهه
الػذي يػربط مجيػ  الوػوا ني والظػواهر  )اف؟ بـة(ااف هدؼ البنيوية يف البداية السعي اىل إلاد منه  يفسر النظاـ او النس  

واملثػاؿ املسػح دـ  ػعبيا  ػذا املفهػـو   املو ودة يف الطبيعة  ذي إلاد منه  يساسد لموصوؿ اىل احلويوة األفافية لمو ػود
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وديكػػ  الوػػوؿ  ف هػػذا   سػػرور الػػةم  )صــل  اف ةئلــة(فػػراد العائمػػة أل ػػا تشػػكك بنيػػة العائمػػة ذهػػو  ظػػاـ الورابػػة ابلػػدـ بػػني 
   والبنيويػة العوميػة Structural positivism ا دؼ يحضح  يف ذ كاؿ البنيوية الفر سية ال ي منها: البنيويػة الوضػعية

Mental structuralismوالبنيويػػة الفينومينولو يػػة   Phenomenological Structuralism والبنيويػػة  
وسمػػل الػػرغ  مػ  ا هلػػحسؼ الوػػائ  بػني هػػذ  األ ػػكاؿ فػ ف مػػا يوحػػدها هػػو   Religious structuralism الدينيػة

وهنػا يطػػرح  38يػة و ظػرايت د ليػة ذيضػا  "اتفاقهػا يف ذف مػا لػري مػ  هلػسؿ الححػدايت المتويػة مػػا هػو إ  منظومػات د ل
 السلاؿ املنطوي الحاي: ما هي ذدوات املنه  الذي يعوؿ سمي  يف إتاز تم  املهمة  

  يػػ  األدبػػة النػػدرافػػوي لػػنيػػ  البػنهػػذدوات امل

 Layout  اف  ق .1

تعػػ  جممػػوع العناصػػر بػػك تعػػ  العسقػػات الػػ ي ولػػي  العناصػػر الػػ ي تحكػػوف منهػػا البنيػػة  فالبنيػػة    ويو ػػد بػػ  البنيػػة اكػػك 
تػػنظ  حراػػة هػػذ  العناصػػر ألف العن ػػر هلػػارج البينػػة غػػت  داهلمهػػا  وإف ذي سن ػػر لتػػوي تححػػدد قيمحػػ  سوقػػ  و ػػود  يف 
منظومة العسقات داهلػك الػن   فالبطػك يف الروايػة إ ػكاليا مثاليػا اػاف ذو واقعيػا لػي  سعػةؿ سػ  تنػامي احلػدث وتشػاب  

 .بك   ديك  درافة بعضها سعةؿ س  بع   المتوية فيما بينها داهلك بنية الن  السردي العناصر

إف دور الناقد البنيوي ذف ينظر يف سسقة اك سن ر بباقي العناصر داهلك البنية  ويسحكشػ  قيمحػ  ود لحػ  الػ ي ااحسػبها 
 م  هلسؿ موقع  يف  بكة العسقات ال ي تنظ  سناصر الن  وتنح  النس .

 Synchronization  تءامناف .2

سػا هػو  الحكػوفويو د ب  زمػ  حراػة العناصػرفيما بينهػا داهلػك البنيػة ويػرتبط الحػةام  سػا هػو محكػوف ولػي  سػا هػو يف بػور 
ولي  سا في ت بنية منحظمػة احلراػة محبمػورة النسػ   كمهػا قوا ينهػا ا اصػة. ويسػعل الناقػد البنيػوي إي سػةؿ البنيػة  بنية 

مػ  رصػد حراػة العناصػر المتويػة  وبريوػة يفلفهػا يف هػذ  البنيػة  واشػ   ظامهػا والحعػرؼ سمػل الوػوا ني الػ ي لكي يحمك  
  ك  هذا النظاـ.

 Succession افت ةف  .3

إذا ااف الحةام  يشت إىل افحورار البنية ف ف الحعاقل يعػ  افػحمرارها ألف املو ػود ابلحعاقػل هػو زمػ  ةم ػك البنيػة وهتػدـ 
العناصػػر املكو ػػة  ػػا  األمػػر الػػذي يػػلدي إىل ا فحػػاح البينػػة سمػػل الػػةم   حػػيف تسػػحعيد البنيػػة  فسػػها مػػ  هلػػسؿ سن ػػر مػػ  

سن ػر بػػديك سػ  العن ػػر الػػذي هتػدـ  األمػػر الػذي يكفػػك افػػحمرار البينػة  لػػذل  فػ ف الحعاقػػل يػػرتبط بػةم  تتيػػت العن ػػر 
فهػػػـو يهػػػح  برصػػػد تعاقػػػل البػػػ  املهدمػػػة  وينظػػػر يف تطورهػػػا والناقػػػد البنيػػػوي وفػػػ  هػػذا امل  ولػػي  بػػػةم  تتيػػػت البنيػػػة اكػػػك

 الحارخيي وقدرهتا سمل الحجدد وا فحمرار.

   Structural model ب  ــ؟ ـم ذج افــ ـاف

 يشت  ك م  ذهح  بدرافة البنيوية  إىل  ات معينة  ذا النموذج منها: 
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البنيػػوي  معيػػارا  يوينيػػا  لمعمميػػة واملوضػػوسية  ذ ػػ  هػػذا النمػػوذج منطوػػي صػػوري " يعحػػرب البنػػا  ال ػػوري لمنمػػوذج  .1
 وػاب  هلمفهػا يعك  الرتابط املنطوي اجملرد  وسسقات البنية املعطاة  دوف ذف يكش  س  املضػموف الػواقعي ال

يف درافػػػػػح  لنسػػػػػ  الورابػػػػػة يسػػػػػحند سمػػػػػل الػػػػػد  ت المتويػػػػػة  دوف ا هحمػػػػػاـ طػػػػػاممي هػػػػػذ   افباـــــ  شـــــرتااس
يسػػح دـ  ػػوسني مػػ  البنيويػػة: بنيويػػة منهجيػػة  فباــ  شــرتااس" ذف  (Boudon )بــدان يػػرلو  39الػػد  ت"

 والبنيويػػة الفمسػػفية يف العمػػـو ان سػػا ية: يبػػدو ذف ا مػػط ل ػػور ضػػم   ػػدود  ترافيػػة  ذلػػ  ألف هػػاري  ذو

مثس    يسح ر اف  حيجػة فمسػفية بعينهػا    8291 Avram Noam Chomsk عـو ُتُشوماْسكايو فراـ 
وحيػػػدد   40"فباـــ  شـــرتااسبنيػػػوي مثػػػك  –مػػػ  ذسما مػػػا العمميػػػة  رغػػػ  ذف اميهمػػػا سمػػػل املسػػػحول املنهجػػػي 

 جمموسة م  السمات لمنموذج البنيوي منها: اشرتااس 
"  بد م  ذف يلل   سوا  ذو  ظاما  م  العناصر  يكوف م   لف ذي تتت اائنا  ما ااف يمح   حػد سناصػر   .1

 ذف يلدي إىل حدوث تتت يف العناصر األهلرل. 
حالػة مػا إذا تعػدؿ سن ػر  بد م  ذف يكوف قادرا سمل الحنبػل ابلحتػتات الػ ي ديكػ  ذف تطػرذ سمػل النمػوذج يف  .2

   م  سناصر .
ذف يكػػػوف منحميػػػا  إىل جمموسػػػة مػػػ  الححػػػو ت  طيػػػث تحكػػػوف تمػػػ  الححػػػو ت ذو الحتػػػتات مجاسػػػة   بػػػد مػػػ  .3

 النموذج.
   41 بد م  ذف يكوف هو الكفيك بحفست الظواهر املسحظة م  هلسؿ سمم  ذو قيام  بوايفح  " .4
ت  M. foucaautمبشـبهن أ لـ )ا هحمػاـ ابلػرتابط " وتحضػح هػذ  السػمة النموذ يػة مػ  هلػػسؿ ذطػاث  .5

ولكنػػػ    يبحػػػث سػػػ    أل ػػػ  يبحػػػث يف املعػػػارؼ السواسيػػػة الػػػرتابط املنطوػػػي يف اػػػك واحػػػدة منهػػػا (م1984
وهػو مػا ينسػحل ذيضػا  سػػ  األدب  الػ ي تعػرب سػ  هػذ  املعػارؼ  فسػها  ذفػباب اهورهػا وتطورهػا يف الثوافػة 

حيث يدرس    مع  ومضموف الػن  بػك و ػود المتػة ذي بريوػة بنػا  العناصػر يف البنيػة الفنيػة املعطػاة ويوػـو 
ويشػػت  42يرابػػ  الباحػػث  ولػػي  توافوػػ  مػػ  الواقػػ " ف   سػػ  منطوػػي صػػوريالنمػػوذج هنػػا يف اػػك مكػػاف بوصػػ

 مات الحالية: إىل ذف حويوة البنية تحمثك يف الس  بهن ف ل ز
و  إىل ا يػاؿ  أل ػ   ظػاـ اثلػث مسػحوك سػ  اػك    ديكػ  رد  إىل  ظػاـ الواقػ  " هي سثابة وض  لنظاـ رمةي .1

 منهما وذسم  م  اك منهما. 
أل ا تححدد دائما  بعسقات الحوارب ذو الحباسد  مػ  العمػ   البنية حويوة بوبولو ية ذات وض  مكا  هلاص  .2

 ا  ًا يشتمها.  ف األمكنة ذه  دائم
إ ػػػا  تعمػػػك سممهػػػا بشػػػكك ضػػػم   –فػػػفمية  – ػػػب  مػػػا تكػػػوف طويوػػػة هلفيػػػة  حيػػػة البنيػػة    ػػػعورية  أل ػػػا ذ .3

وبعػػد هػػذ  النظػػرة يف مفهػػـو البنيويػػة    43مثاليػػة ذو سوميػػة دوف ذف تكػػوف جمػػردة" حويوػػة دوف ذف تكػػوف واقعيػػة
     ك إىل هلااة البحث لنحوصك فيها ذه  النحائ . 
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   مةــيخةـاف

ذوضح هذا البحث اتفاؽ  ك م  درس ذو احل سػ  البنيويػة ذ ػا ا طموػ  يف الن ػ  الثػا  مػ  الوػرف العشػري  ولكنهػا 
إثػػػر ترمجػػػة امػػػا قامػػػ  انحيجػػػة منطويػػػة   ااك الطمبػػػة الرديكػػػاليني يف فر سػػػا بسػػػبل مشػػػ م1968ترا عػػػ  يف قوهتػػػا فػػػنة 

  ورثػػػ ل  الحفكيكيػػػة الػػػ يومػػػ  رحػػػ  البنيويػػػة هلر ػػػ  منػػػاه   وديػػػة مثػػػك: األفػػػموبية  واػػػذ ذسمػػػاؿ الػػػروس الشػػػكميني 
ومنهػػا: ذف البنيويػػػة مػػػنه  حػػػاوؿ سػػػ  األفػػجمة الػػػ ي برحػػػ  يف املودمػػػة   لوػػػد قػػػدـ هػػػذا البحػػث سػػػدة إ ػػػاابتو  البنيويػػة 

العػػامل  شــرتااسيلاػػد ذلػػ  رواد البنيويػػة مثػػك:  ـ مثػػك: سمػػ  الػػنف  واأل ثربولو يػػا الفسفػػفة والعممػػا  تطبيوػػ  يف سػػدة سمػػو 
ضػػػح سديػػػد الحباينػػػات بػػػني الحعػػػاري  الػػػ ي و وذ العػػػامل النفسػػػا .  االلـــةناألبسػػػحيمولو ي   امبشـــبهن أ لـــ األ ثربولػػػو ي  

وبػنّي بعػ   برح  ملفهـو البنيوية  اما ذ ار إىل ذمناط بنيوية مثك: البنيوية المتوية  والبنيويػة األدبيػة  والبنيويػة الفمسػفية 
اػػذل    ز  ػػات النمػػوذج البنيػػوي سنػػد بعػػ  ذسسمهػػا الفػػوارؽ بػػني النمػػوذج البنيػػوي والنمػػوذج املاراسػػي  مػػ  هلػػسؿ إبػػرا

ذو النسػ  أل ػا تحكػوف مػ  النظػاـ وذوضح هذا البحث ذف البنيوية  مك باب    ذوضح سوامك  شلة هذا الح ور الفمسفي
ذف النمػوذج ذ اب س  ببيعة النموذج إبيضػاح: اما   المسا ية س سغببنيوية  ًية كذهح  بشك اسناصر بينها تفاسك ام

وحػػػدد  النةسػػػة الشػػػكمية  -النمػػػوذج األلسػػػ  -النمػػػوذج –مكوانتػػػ : الد لػػػة وسػػػرج سمػػػل البنيػػػوي منػػػوذج منطوػػػي صػػػوري 
وهػػػي: مسػػػللة هػػػك تسػػػحح  مةيػػػدا  مػػػ  البحػػػث  وطػػػة مهمػػػة وتبوػػػل  الحعاقػػػل  -الحػػػةام  -لبنيػػػوي: النسػػػ ذدوات املػػنه  ا

وهنػا ذسيػد مػرة ذهلػرل الػدسوة إىل البحػاث الكػراـ  ملنه  ا  بنيحػ  ذـ مػا زاؿ يحشػكك   وهك هذا االبنيوية منه  ذـ فمسفة
 يف اجملاؿ الفمسفي إىل درافة معموة  ذ  املشكمة  ال ي توبك يف ذاهتا ذف تكوف إ كالية فمسفية.  

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

 

ــاهل ــ امـ ــ ـــش اافتـ  ةت ـــع اـ
 
 مللفة م  الكممة اليوان ية Anthropus  ان ساف وم Logos  ػا أريػخ  فبرت ـهسم  وتع  سم  ان سػاف. وسّرفهػا  

ان ساف الطبيعػي  وهػي طسػل اػا ط والفسفػفة األملػاف افػ  يطمػ  سمػل مجيػ  العمػـو املحعموػة با ػل مػ   وا ػل احليػاة 
   .البشرية: الروح وابسد  الفرد والنوع  إخ

 هػػػحّ  سوضػػوسات اثػػػتة دوف ذف يسحو ػػػيها إذ ذف ذ  إببب ـــةل وولػػد مثمػػػ  إمبـــهن فارل ـــةميهػػػو ابػػ  ذهلػػػ   معســبهن مـــ س
 حواؿ م  موضوع إىل موضػوع بسػرسة  ػديدة  بيػد ذف تسميػذ  افػحل فوا بعػ  ذسمالػ  انفضول  الفكري ااف حيمم  سمل 

 غت املنجةة وذاب وا ما فيها م  ا وابر السديدة واألرا  احل يفة. 
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م شــ رات ازارة افلقةأــة اابرشــةف افقــ م     مصــطاأ صــةح" ترمجػػة  ا  رتوبولو يػػا البنيويػػة" للــ ف فباــ  ســرتاس 1

 .  49م    1977فمشق  س راي  
 .38  ص م1976مكت؟ة مصع  افقةهعة  مصع  " مشكمة البنية –مشكست فمسفية " زلعاي إبعاهبم 2
   .218  ابة  األوؿ  ص فار افكتةب افل؟ ة   بغات  ف؟ ةن" املعج  الفمسفي" مجبهن صلب؟ة 3
   .272  ص م1988نال  فار اجل؟هن  فار ف ةن اف عب  بغات  ف؟ ةن  اجلءا ا" لساف العرب"  ابن م ظ ر 4
 .فراسة نظع ة .5" ص البنيوية بني النشلة والحلفي "  اثمـع إبعاهبم دمحم املصةارة 5
   .8ص  م1985  4م ش رات م  دات  بغات  ط  مةرف م بم ه ابشغ هابع   ترمجة: البنيوية   ةن ببة ه 6
   .32  ص م1976افقةهعة  مصع  مكت؟ة مصع  " مشكمة البنية –مشكست فمسفية " زلعاي إبعاهبم 7
 .8ص  اثمع إبعاهبم 8
   .33" ص مشكمة البنية"  زلعاي إبعاهبم 9

فار ســـ ةف افصـــ؟ةح  افصـــاةة  افك  ـــث    الطبعػػػة األوىل   ـــةبع مصـــا ر" ترمجػػػة  س ػػػر البنيويػػػة"  إف ـــث لع ءا ـــهن 10
   11  ص م1993

  يف فػاراب  م874ـ/ـــه 260. ولػد سػاـ بـن طعخـةن افاـةرايهب  نصع دمحم افاةراي ه  هب  نصع دمحم بن دمحم بن هازفغ
. فيمسػوؼ مسػم  ذ ػحهر إبتوػاف العمػـو احلكميػة واا ػ  لػ  قػوة يف صػناسة م950ـ/ـــه 339يف إقمي  تراسحاف وتػويف سػاـ 

 الطل. ولد الفارا  يف مدينة فاراب  و ذا ا حهر اب  .  سبة إىل املدينة ال ي ساش فيها. 
  ص م1981يـ نس   –افـدار اف عببـة فلكتـةب  فب؟بـة " الحفكػت المسػا  يف احلضػارة العربيػة"  امل ّد م؟داف الم  11

352.   
ـــد ن امل ةصـــعة 12 فار مـــدالا   ممـــةن  افط؟ ـــة اناىل   " سمػػػ  الشػػػعرايت قػػػرا ة مو حا يػػػة يف ذدبيػػػة األدب"  مـــء اف

 .541  ص م2006
 األدب واألفسـ والفنوف ابميمة مػ  ذوائػك ا مسػينيات حػيف وفاتػ  هو فيمسوؼ فر سي احل يف الفمسفة و   بهن فاف ز

 .م1995يف ساـ 
   .34" ص مشكمة البنية" زلعاي إبعاهبم 13
   .14  ص م1991ازارة افلقةأة  ي نس  افط؟ ة اناىل    قضّية البنيويّة درافة ومناذج  م؟د اف الم امل ّد 14
 بر كيبيا الشبكة العنكبوتية. 15
 موق  معرفة سمل الشبكة العنكبوتية.  16
 . الشبكة العنكبوتية.  م2017-12-25  5738" احلوار املحمدف  العدد الفمسفة البنيوية"    ح ة ببداا د 17
 اهلح ػار ا بػػسيجمو د فرويػد هػو ببيػل منسػاوي مػ  ذصػك يهػودي  اهلػح  بدرافػة  يعػرؼ سبجب م ند شل م  أعا ـد

الطػل الع ػػك ومفكػػر حػػر يعحػرب ملفػػ  سمػػ  الححميػػك النفسػي  وهػػو ببيػػل األس ػػاب النمسػاوي الػػذي ذفػػ  مدرفػػة 
 الححميك النفسي وسم  النف  احلديث. 
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   ."دسبجم ند أعا ويكيبيداي املوفوسة احلرة  الشبكة العنكبوتية  "  18
فار هااي فلط؟ةمــة   الطبعػػة األوىل  ح ــن اظــم  ملــأ حــةلم صــةح" ترمجػػة  احلويوػػة واملػػنه " هــةنء  ــ رج غــةفامغ 19

   .49  ص م2007طعابلس  فب؟بة   ااف شع اافت ز ع اافت مبة افلقةأبة
 يعحػػرب هيتػػك   هملةنبــةيف املنطوػة ابنوبيػػة التربيػػة مػ   شــت يغةرتفيمسػػوؼ ذملػا  ولػػد يف   ـ رج أــبل لم أع ــدر ش هبغــهن

   .ذحد ذه  الفسففة األملاف  حيث يعحرب ذه  ملفسي املثالية األملا ية يف الفمسفة يف ذواهلر الورف الثام  سشر امليسدي
 اػػاف فيمسػػوؼ ذملػػا   واقح ػػادي  وسػػامل ا حمػػاع  ومػػلرخ  وصػػحفي وا ػػرتااي ثػػوري  لعبػػ  لــةرل هةنع ــا مــةرلس  

ذفكػػار  دور ا هام ػػا يف أتفػػي  سمػػ  ا  حمػػاع ويف تطػػوير احلراػػات ا  ػػرتااية  واسحػػرب مػػارا  ذحػػد ذسظػػ  ا قح ػػاديني يف 
 رذس املاؿ. الحاريخ   شر العديد م  الكحل هلسؿ حيات   ذةُها بياف احلةب الشيوسي  و 

  هػػػو فيمسػػػوؼ دمنػػػاراي  و هػػػو   و ػػػاسر  وانقػػػد ا حمػػػاسي  ومللػػػ  ديػػػ   ويُعحػػػرب سمػػػل  طػػػاؽ وافػػػ  ذوؿ فيمسػػػوؼ
و ودي. احل   وصا   ودية حػوؿ الػدي  املػنظ   واملسػيحية  واألهلػسؽ  وسمػ  الػنف   وفمسػفة الػدي   مظهػر ا يف ذلػ  

   .حب ا لسفحعارات والس رية واألمثاؿ
  اػػػاف    فيمسػػوؼ ذملػػا   انقػػد ثوػػايف   ػػاسر وممحػػ  ولتػػوي وابحػػث يف الستينيػػة واليوان يػػة   ش أبل ــبلم نبتشــهأع ــدر

بػدذ حياتػ  املهنيػة يف درافػة فوػ  المتػة الكسفػيكي  قبػك   لعممػ  أتثػت سميػ  سمػل الفمسػفة التربيػة وأريػخ الفكػر احلػديث
 ذف يححوؿ إىل الفمسفة. 

فار فمشــق فلط؟ةمــة ااف شــع    الطبعػػة األوىل  همحــد اف فــةا " ترمجػػة   ػػود إىل البنيويػةمػػ  فمسػػفة الو " ســةخةراأة  20 
 .167. ص م1984فمشق  س راي  

  فار فمشــق فلط؟ةمــة ااف شــع  الطبعػػة األوىل  همحــد اف فــةا " ترمجػػة  مػػ  فمسػػفة الو ػػود إىل البنيويػػة" ســةخةراأة  21
 .171. ص م1984فمشق  س راي  

   سامل لتوي فويسري  هت. يعحرب سثابة األب لممدرفة البنيوية يف سم  المسا يات. فيما سّد  اثت م  البػاحثني ملفػ
 سم  المتة احلديث. ُس  بدرافة المتة ا ندية  األوروبية. وقاؿ إف المتة لل ذف تعحرب ااهرة ا حماسية. 

 د ذد  روفي م  رواد املدرفة الشػكمية الروفػية. وقػد اػاف ذحػد   هو سامل لتوي  وانقرامةن هاسب؟ أبتش  ةل ب  ن
 ذه  سمما  المتة يف الورف العشري  وذل  بهود  الرائدة يف تطوير الححميك الرتايك لمتة والشعر والف . 

   .28اثمر ص  22
 .  188   ص م1986  الطبعة األوىل  فار ا(داهة  بغات  يف  ظرية األدب  شكع  املة   23
 .   الشبكة العنكبوتية5191  العدد " صحيفة املثو املنه  البنيوي يف اآلدب" شةف  مل  سكع 24
ـــةب اف ـــعب  " مػػػ  احلداثيػػػة  ميػػػك ا طػػػاب األد  سمػػػل ضػػػو  املنػػػاه  النوديػػػة" حمّمـــد مـــءام 25 م شـــ رات احـــةف افكت

   .19  ص م2003فمشق  س راي  
فار فمشـــق فلط؟ةمـــة   الطبعػػػة األوىل  همحـــد اف فـــةا " ترمجػػػة  البنيويػػػةمػػػ  فمسػػػفة الو ػػػود إىل "  ت.ه. ســـةخةراأة 26

   .165  ص م1984ااف شع  فمشق  س راي  
   .1" الشبكة العنكبوتية  ص البنيوية مدرفة فمسفية"   ح ة ببداا د 27
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فلط؟ةمــة ااف شــع  فار فمشـق   الطبعػػة األوىل  همحـد اف فــةا " ترمجػػة  مػػ  فمسػفة الو ػػود إىل البنيويػة"." سـةخةراأة 28

 .166. ص م1984فمشق  س راي  
 هو فيمسوؼ وروائي وااتل مسرحي ااتػل فػيناريو وانقػد ذد  وان ػط فيافػي فر سػي. بػدذ حياتػ   ب ل سةريع- ةن

هلػسؿ احلػرب العامليػة الثا يػة. حػني إححمػ  ذملا يػا النازيػة فر سػا  إ ػرط فػػارتر يف  ذملا يػاالعمميػة افػحاذا . درس الفمسػفة يف 
 صفوؼ املواومة الفر سية السرية. 

فار فمشــق فلط؟ةمــة ااف شــع    الطبعػة األوىل  همحــد اف فــةا " ترمجػة  مػ  فمسػػفة الو ػػود إىل البنيويػػة. " ســةخةراأة 29
 .166. ص م1984فمشق  س راي  

30 Rima    فوفت الشبكة العنكبوتيةموق.  
   .8" مر   فب  ذار   ص الحفكت المسا  يف احلضارة العربية" م؟داف الم امل د  31
   .مر   فب  ذار  21" ص البنيوية بني النشلة والحلفي "  اثمعإبعاهبم دمحم املصةراة 32
 فيمسػػوؼ وسػػامل ا حمػاع فر سػػي  ذحػػد ملفسػػي سمػ  ا  حمػػاع احلػػديث  وقػد وضػػ   ػػذا العمػػ   فا ابـد إمبــهن فارل ــةمي

ف امـد املـ  ج »و  «يف يق ـبم اف مـهن اال تمـةم »منهجية مسحومة توـو سمل النظرية والحجريل يف  ف معػا  ذبػرز  اثر  
 م  دو بوية واارؿ مارا  وماا  فيرب. -. ذف  ر ي ا ا  ضباط األاادديي لعم  ا  حماع «اف  سب ف   

   .64 اف بيا ي  ص  33
   و مػػ  إفػػهامات فوفػػت املهمػػة   ػػ  بػػنّي ثسثػػة مسػػحوايت لمتػػة: ذو   المتػػة انظػػاـ  واث ي ػػا المتػػة ا ػػياغة  واثلث ػػا المتػػة

 امنط .
م ػػا او ي ػػا   ػػل ا  ػػلف ذي  ظػػاـ اػػو   هلػػر  ومعػػ  هػػذا  ف النظػػاـ خيػػح  بوصػػ  ذمػػا المتػػة انظػػاـ فحُػػدرس بوصػػفها  ظا

المتػة اظػاهرة ا حماسيػة  ذمػػا المتػة ا ػياغة فهػي الػػ ي ايػة قػدرة الفػػرد سمػل افػحتسؿ اػك باقػػات المتػة يف إبػار  ظامهػػا  
المتػػة امنطػ   فحمثػك مسػحول مػػ  سعػ  ذف المتػة ا ػياغة تكشػُ  لنػػا سػ  بػاقحني: باقػة فرديػػة  وباقػة لتويػة سػاـ  وذمػا 

 مسحوايت المتة  فهي ةرج تموائي ا بوصفها سممية توصيك مبا ر لمفكر.
األفكػار األفافػية لمسػا يات البنيويػة لػدل  "   Rima Outmoune " De Saussure  موقػ  الكػرتو  34

 .فوفت" الباحثوف ابةائريوف. الشبكة العنكبوتية
   .11سبد السسـ املسدي مر   فب  ذار  ص  35
36 Rima Outmoune  "De Saussure  "  األفكار األفافية لمسا يات البنيوية لدل فوفت" الباحثوف

 ابةائريوف. الشبكة العنكبوتية . 
س بد " ترمجة  فيميائيات األهوا . م  حالة األ يا  إىل حا ت النف " اجلغ فاس .ج.غعميةس   ةك أ نت ب  37

  .45  ص م2010  فار افكتةب اجلد د املّتحدة  بغات  ف؟ ةن  الطبعة األوىل  ب كعاف
فار فمشق فلط؟ةمة ااف شع    الطبعة األوىل  همحد اف فةا  " ترمجة م  فمسفة الو ود إىل البنيوية. " سةخةراأة 38

 .167. ص م1984فمشق  س راي  
 .171فاهلاروفا. ص  39
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  .ذفػػػػػحاذ لسػػػػػا يات وفيمسػػػػػوؼ ذمريكػػػػػي إضػػػػػافة إىل ذ ػػػػػ  سػػػػػامل إدرااػػػػػي وسػػػػػامل ابملنطػػػػػ  ومػػػػػلرخ وانقػػػػػد وان ػػػػػط فيافػػػػػي

وهػػػػػػو ذفػػػػػػػحاذ لسػػػػػػػا يات ف ػػػػػػػري يف قسػػػػػػػ  المسػػػػػػػا يات والفمسػػػػػػفة يف معهػػػػػػػد مافاتشوفػػػػػػػح  لمحكنولو يػػػػػػػا والػػػػػػػ ي سمػػػػػػػك 
 ساـ.  50فيها ألاثر م  

فار ســــــــ ةف افصــــــــ؟ةح  افصــــــــاةة   الطبعػػػػػػػػة األوىل    ةبعمصــــــــا ر" ترمجػػػػػػػػة  س ػػػػػػػػر البنيويػػػػػػػػة"  إف ــــــــث لع ءا ــــــــهن 40
   .18  ص م1993افك     

 .33" مر   فب  ذار  ص  مشكمة البنية"  زلعاي إبعاهبم 41
 .171ص  سةخةراأة 42
   .34" ص مشكمة البنية"  زلعاي إبعاهبم 43
 

ــمة املــةئـــف  عـــعا ــ
 م1988بغات  ف؟ ةن  اجلءا انال  فار اجل؟هن  فار ف ةن اف عب  " لساف العرب"  ابن م ظ ر. 
 ار ســ ةف افصــ؟ةح  افصــاةة  افك  ــ     الطبعػػة األوىل  د ــةبع مصــا ر" ترمجػػة  س ػػر البنيويػػة"  إف ــث لع ءا ــهن

 .  م1993
 فار فمشــق فلط؟ةمـــة   الطبعػػة األوىل  همحــد اف فــةا " ترمجػػػة  مػػ  فمسػػفة الو ػػود إىل البنيويػػة"  ت.هز ســةخةراأة

 .  م1984  ااف شع  فمشق  س راي
 مكت؟ة ن ر  افقةهعة  مصع  افش؟كة اف  ك؟ يبة" البنيوية بني النشلة والحلفي "  اثمع إبعاهبم املصةراة.  
  ســ بد " ترمجػػة  فػػيميائيات األهػػوا   مػػ  حالػػة األ ػػيا  إىل حالػػة الػػنف "  اجلــغ فاس. ج. غعميــةس   ــةك أــ نت

 .  م2010املتَّحدة  بغات  ف؟ ة  فار افكتةب اجلد د   الطبعة األوىل  ب كعاف
 م1985بغات  ف؟ ةن    م ش رات م  دات  مةرف م بم ه  بشغ هابع " ترمجة  البنيوية"   ةن ببة به  . 
 ابة  األوؿ.افكتةب افل؟ ة   بغات  ف؟ ةن فار" املعج  الفمسفي"  مجبهن صلب؟ة   
 م1976مصع  افقةهعة  مصع  مكت؟ة " مشكمة البنية -مشكست فمسفية"  زلعاي إبعاهبم  . 
   م1986فار ا(داهة  بغات  ف؟ ةن  " الطبعة األوىل  يف  ظرية األدب"  شكع  املة. 
  م1991ازارة افلقةأة  ي نس  " الطبعة األوىل  قضية البنيوية درافة ومناذج"  م؟داف الم امل ّد.   
 فار مــــدالا   ممــــةن  " الطبعػػػػة األوىل  دبسمػػػػ  الشػػػػعرايت قػػػػرا ة مو حا يػػػػة يف ذدبيػػػػة األ"  مءافــــد ن امل ةصــــعة

 .  م2006انرفن  
 مصـطاأ صـةح  م شـ رات ازارة افلقةأـة اابرشـةف افقـ م   " ترمجػة   األ رتبولو يػا البنيويػة"  لل ف فبا  شرتاس

 .م1977فمشق  س راي  
 فار هااي فلط؟ةمـة   الطبعػة األوىل  ح ـن اظـم  ملـأ حـةلم صـةح" ترمجػة  احلويوػة واملػنه " هةنء  ـ رج غـةفامغ

 .م2007ااف شع اافت ز ع اافت مبة افلقةأبة  طعابلس  فب؟بة  
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 م شـــ رات احـــةف افكتـــةب اف ـــعب  " مػػػ   ميػػػك ا طػػػاب األد  سمػػل ضػػػو  املنػػػاه  النوديػػة احلداثيػػػة" حمّمــد مـــءام
   .م2003فمشق  س راي  

 ـــــد ـــــة ببداا  افشـــــ؟كة .  م2017-12-25  5738املحمػػػػػدف  العػػػػػدد " احلػػػػػوار البنيويػػػػػة مدرفػػػػػة فمسػػػػػفية"    ح 
 .اف  ك؟ يبة

  .الشبكة العنكبوتية 
 Rima Outmoune  "افشـــ؟كة " البػػػاحثوف ابةائريػػػوف  األفكػػػار األفافػػػية لمسػػػا يات البنيويػػػة لػػػدل فوفػػػت

 . اف  ك؟ يبة
  افش؟كة اف  ك؟ يبةموق  معرفة سمل . 
 افش؟كة اف  ك؟ يبة  5191ة املثو   العدد " صحيفاملنه  البنيوي يف اآلدب" شةف  مل  سكع. 
 
 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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  الدرش البالغي عند العرب من أبي عبيدة معمر بن املثىن

 قراءة تارخييت حتليليت – القسوينيوحىت 

 جامعت بنغازي – رتبيتكليت ال –قسم اللغت العربيت  – د. أمحد مصباح اسحيم
 
 
 

 خلص  ادل

يتنىتوول ذىت ا  دراسة  رريية  يخليخلية  ] القزويٍتوحىت   أيب عبيدة معمر بن ادلثٍتالدرس البالغي عند العرب من  العنوان:
البحث نشأة الدرس البالغي عند العرب من  بداايت القرن اؽبجري الثوين أي مو يعرف دبرحلىت  سيىت ا العلىتام اميىتالم   

 وانطالقهو تدوينوً ومنهجًو وقراءة وتصن فوً.

يتتبع صوحب ذ ا البحث يف حبثه مسور الدرس البالغي عند العرب، ومتعرضىتوً ببىترز ؿبطىتوت التىتأل ال واابتاىتور العل ىتي 
علىتىتص صىتىتىتع د علىتىتىتام العرب ىتىتىت  عومىتىتىت ، والبالغىتىتىت  علىتىتىتص وهىتىتىته اػبصىتىتىتاص، مىتىتىتفزاً عالقتهىتىتىتو  ؼبنىتىتىتوذ  ابدب ىتىتىت  والفاريىتىتىت  عىتىتىتف عصىتىتىتارذو 

 اؼبختلف .

مىتىتن النتىتىتومه  أ هىتىتو: أن الىتىتدرس البالغىتىتي عنىتىتد العىتىترب قىتىتد أغىتىت  اؼباتبىتىت  العرب ىتىت   بىتىتع إمج صبلىتىت توقىتىتد تاصىتىت  مىتىتن اىتىتالل ذىتىت ا الت
واميالم   يف ش  ؾبوات اؼبعرف  امنسون   من لغ  وتفسري وفلسف  وغريذىتو، م ىتو أن للثقوفىت  العرب ىت  اصاصىت تهو الفاريىت  

مهىتىتىتو، أو علىتىتىتص مسىتىتىتتا  الىتىتىتاح   والفلسىتىتىتف   يف معوعبىتىتىت  مثىتىتىتري مىتىتىتن مسىتىتىتتاايت التعبىتىتىتري اللغىتىتىتاي علىتىتىتص مسىتىتىتتا  لغىتىتىت  العىتىتىترب ومال
 الشريف  القرآن الارمي واغبديث الشريال.

ABSTRACT  

Title: The Arabic rhetorical study from Abi odieda Moammer Almothanna to 

Alkazweeni (Analytical and historical study) 

This study addresses the Arabic rhetorical study from the beginning of the 

second hijry century, which is the phase of establishing Islamic sciences in 

writings, methodology, reading and classification. 

The author of this study traces the course of Arabic rhetorical study in general, 

and approaches the most remarkable efforts in writing and creativity in 

Arabic language, and examines the rhetoric particularly in order to illustrate 

its relations with literary and intellectual methods during different ages. 

The researcher concluded from his study that the Arabic rhetorical study has 

enriched the Islamic and Arabic library in many fields such: as language, 
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interpretation, philosophy…etc. and Arabic culture has its own intellectual 

and philosophical specificities regarding processing expression levels in 

language and speech, or in the Holy Quran and the Hadith.     

  ةدمةقةادل

دمحم وعخلةةةل  لةةة  اغب ىتىتىتد ب رب العل ىتىتىت  والصىتىتالة والسىتىتىتالم علىتىتص أشىتىتىترف ابنب ىتىتىتوء واؼبريىتىتل  يىتىتىت د   بسةةيحرلا نمحرلا هللام
أمو بعد تقام ذىت   الدرايىت   لبحىتث يف نشىتأة الىتدرس البالغىتي عنىتد العىترب مىتن  ومن اذتد  هبديه إمج يام الدين، وصحب 
 وح  القزويين صوحب تلخ ص اؼبفتوح. أيب عبيدةزمن 

  ةةةةدراسةةة  الةةةاليةةكةةإش
تتحدد إشاول   الدراي  يف أن ذنوك معومل اترخي   وزوااي حبث   يف أصال الىتدرس البالغىتي مل ربىتل  لدرايىت ، مىتن أ هىتو أ ىتر  

مدريىتىتىت  التفسىتىتىتري البالغىتىتىتي يف نشىتىتىتأة علىتىتىتام البالغىتىتىت  وتطارذىتىتىتو، ويىتىتىت حوول ذىتىتىت ا البحىتىتىتث اغبىتىتىتديث عنهىتىتىتو وتنووؽبىتىتىتو بشىتىتىتيء مىتىتىتن 
 .امو والبالغي اصاصوً التأص   والربط اؼبنهجي حبدود الدرس اللغاي ع 

  ةالدراسات السابق
، أشىتور ف ىته ع  ىتد ابدب العىتريب رضبىته   اجلرجاينوحىت   اجلاحظبعناان الب ون العريب من  مقال  لخلدكتور ط  حسُت .1

 .اجلرجاينإمج أصال الدرس الب وين واصطالحوته من لدن اعبوحل وح  
ض ال البالغ  العرب   تطىتار واتريىتا الصىتودر يف أوااىتر السىتبع نوت يف  بعتىته ابومج وذىتا حبىتث  كتاب الدكتور شوقي .2

 وع قهو.دي   إمج السرد التورخيي يف غولبه مع وقفوت ربل ل   يسرية ؽبو ق  تهو 
وذىتىتىتي درايىتىتىت  أيسىتىتىت  للىتىتىتدرس م 1981الصىتىتىتودة عىتىتوم بعنىتىتىتاان التفاىتىتري البالغىتىتىتي عنىتىتىتد العىتىتىترب  دراسةةة  يةةةاد  صةةةمود .3

البالغىتىتي يف حىتىتدود  الاىتىتف  بىتىتدءا مىتىتن اعبىتىتوحل  عتبىتىتور  مرمىتىتزاً للىتىتدرس ابديب والب ىتىتوين ع امىتىتو، وذىتىتا أمىتىتر نىتىتاد ـبولفتىتىته 
يف  أيب عبيةدةذي عنىتد  ربدد بعد يف متوب مستق  أو حبث بع نه م و قبله مل عتبور أن البالغ  يف زمن اعبوحل أو 

 .تفسري  ؾبوز القرآن
-مقوي سىتهو –، أيسىتهو إمج اعبرهىتوين اجلةاحظبعناان مدون  الشىتااذد يف الىتثاث البالغىتي مىتن  مراد بن عياددراس    .4

وتقع ىتدي مبىتري ربىتددت مىتن االلىته درايىت  سب ىتزت بغىت  اصىتطالحي  وذىتيم 2001الصودرة يىتن   ،وظومهفهو-منوذجهو
 مو ديان أن نس  ه دبع وري  البالغ   وآل   اايتشهود الشعري لديهم.

، وذىتي درايىت  ع  قىت  م1999اؼبعنانىت   لبالغىت  العرب ىت  أصىتاؽبو وامتىتداداصو الصىتودرة عىتوم  الدكتور دمحم العمر  دراس  .5
غويىتىت  الع ىتىتذل وذلىتىته لبحثهىتىتو يف نىتىتااة تاىتىتان ابدب واؼبسىتىتأل  امبداع ىتىت ، وأنسىتىتوقهو واصىتىتطالحوصو، مستعرضىتىتو الف ىتىتوت 

متنىتىتووا مسىتىتومه  مثىتىت  الىتىتاعي  ػبصاصىتىت   الناع ىتىت  للشىتىتعر، ذىتىت   ابمىتىت  الثقوف ىتىت ، متتبعىتىتو بعصىتىتوً مىتىتن اصومهصىتىتهو الثقوف ىتىت ، 
يف صىتار منهىتىتو:  والبىتديع وؿبويىتىتن الاىتالم، مىتىتع سصىت   اترخيىتىتي للاتوبىت  التورخي ىتىت  للنقىتد العىتىتريب القىتدمي، مىتىتروراً دبعىترية اللغىتىت 
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للجىتىتوحل، ، وصىتىتاا إمج وهىتىتا  امعجىتىتوز،   بن ىتىت  متىتىتب ابدب مولب ىتىتون والتب ىتىت  أيب عبيةةدةالىتىتنص واؼبع ىتىتور، اعىتىتوز عنىتىتد 
بعىتىتدذو عىتىتن التداول ىتىت ،   اعىتىتزات ، وصىتىتاا إمج الصىتىتارة البالغ ىتىت ، ل تحىتىتدث أليب هةة ا العسةةكر ومتىتىتوب الصىتىتنوعت  

حةةةازم ابدب ىتىتىت  مىتىتىتن اىتىتىتالل ابصىتىتىتاات واؼبعىتىتىتوين،   البالغىتىتىت  واؼبنطىتىتىتذ وانتهىتىتىتوء  لبالغىتىتىت  النقديىتىتىت  أو النقىتىتىتد البالغىتىتىتي عنىتىتىتد 
 .القرطاجٍت

لبوحىتث يف تنىتوول ماضىتاع أصىتال البحىتث البالغىتي عنىتد العىترب عىتف العصىتار، ومىتو ذ   الدرايوت السولال ذمرذىتو أفىتودت ا
أحووله ف ه يقع ض ن ذ   الدامهرة، متحددا يف إم ول السلسل  التااصل   للدرس البالغي بعد اعبرهوين علص أقىت  تقىتدير، 

 عقاد.وقب  اعبوحل بنحا أربع  

   ةةةةدراسةةي  الةةجةةةهةةمن
األول بوصفف ط طرٌ ففة بحففر و  ففدر  " ونىتىتب التحل لىتىتياؼبعصىتاد  عب )التةةاريي ترتاىتز ذىتىت   الدرايىتىت  علىتىتص اؼبىتىتنه  

 والتحل لىتي الىت يتتجسد من االله قص   التأ ري والتأ ر وابا  والنق  ومعرف  السىتوبذ ومىتن هىتوء بعىتد   12"على البحر
لتحديىتىتد النشىتىتأة وتطىتىتار المىتىتوذرة ماضىتىتاع البحىتىتث، ويسىتىتتخدم مىتىت له حىتىت  مىتىتو تاىتىتان  "التةةاريي"يتأيىتىتد  ؼبنهجىتىتي السىتىتوبذ 

 .3ذنوك نصاص أو قااعد أو مبودئ يف حوه  إمج ربل    لنسب  لل اضاع"

 حثةة  البةةخلةةيكةةه
 ذا:بعد صبع مودة البحث، وتصن فهو إمج هاانب اترخي   هر  ترت بهو حسب اؼبتاال وت التورخي  ، ُهِعَلْ  رب  عناان 

 قراءة رريي  يخليخلي  –الدرس الب غي عند العرب من أيب عبيدة معمر بن ادلثٌت وحىت القزويٍت 
 

 يت هذا العنوان جعخلت قسمُت األوا بعنوان:

 والتأسيس  ]النشأةالدرس الب غي عند العرب                1

ُاصص الاالم ف ه عن بداايت التأل ال يف الدرس البالغي عند العرب، يف مرحليت التأي ا والتدوين اعت ودا علص 
اعبونب التورخيي انطالق  البحث العل ي عند عل وء اايالم، بدءا  لقرن اؽبجري الثوين وح  القرن اػبوما اؽبجري 

 رضبه  . عبد القهر اجلرجاينوربديدا عند 

  :الثاين
 واالصط ح ادلنضبط التخلصي   التأطَتالسكاكي إىل شراح  ]منالدرس الب غي عند العرب    

 
 

 
 



 MIU Journal – V 12 December 2020           21العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولٌة 

www.miu.edu.ly/journal                                 (ISSN- 2519-6286)                         

 

 

 49 

 السكاكي بعد اعبرهوين، وربديد ذله عند م  من وف ه ايتا ول لسلسل  البحث البالغي عند العرب أي مو
العلم ومؤلفوت اؼبست ر إشعوعهو  رضبهم   علص كبا ترم يب ربل لي نفز من االله اعبونب العل ي لنصاصوالقزويٍت 

 وحصارذو يف ال امرة العرب  .
مت التاص  إل ه،    ب  يتص ن قومه    ؼبصودر واؼبراهع اليت  يلي ذ ين القس   اوسب  تتص ن نتومه  ذ ا البحث ومو

 ايتخدمتهو يف ص وغ  ذ ا البحث.
 اػبري. و  اؼبافذ ؼبو ف ه                                        

 والتأسيس  ]النشأةالقسم األوا: الدرس الب غي عند العرب 

البحث يف أصال الدرس البالغي عند العرب من أذم اؼباضاعوت وأنفعهو لل تع ذ يف أصال البحث اللغاي عند  
  ، اوص  وأن العرب، ب  ياود يفتح لاثري من الداري  صبل  وايع  من اعباانب اؼبص ئ  يف الفار العريب لعل وء العرب

أن للب ئ  العرب   اميالم   اصاص تهو  للقورئقد امتنفتهو مثري من ابمار اليت تثب   –البالغي  –بداايت ذ ا الدرس 
و و البوعث اغبق قي   ]القر ن الكرمي والسن  ادلشرف يف الثقوف  امنسون  ، إذ إهنو تدور حال ادم  الاح   الشريف  

ال ي قود عل وء ابم  كبوة وفقهوء ومفسرين للبحث يف العرب   وعلامهو اليت تااتر ظهارذو عل و بعد آار، يقال 
إن المرآن هو مفجُر العلوم ومنبعها، ودائرة شمسه ومطلعها، أودع رضبه   : "   ةةةةه911 السيوطي

فنرى كل ذي فن منه ٌستمد، فالفمٌه ٌستنبط منه  هللا فٌه كل شًء، وأبان فٌه كل هدى وؼًٍ،

األحكام، وٌستخرج من الحالل والحرام، والنحوي ٌبنً منه لواعد إعرابه، وٌرجع إلٌه فً 

المول من صوابه، والبٌانً ٌهتدي إلى حسن النظام، وٌعتبر مسالن البالؼة فً  أمعرفة خط

 عمول وتسلب الملوب، وإعجاز نظم الصون الكالم، هذا مع فصاحة لفظ وبالؼة أسلوب تبهر ال

 .4"ٌمدر علٌه إال عالم الؽٌوب
وقد سمد ذله يف صدر اميالم جب ع اؼبصحال الشريال،   نقطه إعجومًو وإعرا ً، وتاامج بعد  صبع اغبديث النباي 

ههاد العل وء وتدوينه يف مدو ت مف  تشرح ذ ا النص وتب  أحاومه ومعون ه، وتفسر مدلااته ومبون ه، فاون  
آن اك منطلقًو يتحقذ من االله أومج اطاات اؼبنه  العل ي أا وذي: اعب ع واغبصر لل ودة العل    اؼبت ثل  يف اللغ ، 

 فال علم بال مودة.
ومو إن صبُِع  ذ   اؼبودة ح  أُِق م عل ه التصن ال والت ح ص فونبثق  منهو اؼبدو ت الاف  يف علام اللسون العريب   
، مدون  النحا الاف  ةةةةةةه180سيبوي  ومتوب  ،ةةةةهة174 لخلصخليل بن أيد الفراهيد لعروض وابصاات اعل ي م

، ح ث ظبُِّ   قرون بع نهو أبظبوء العلام ةةةةةةه204لخلشافعي  ، والريول  يف أصال الفقهىتةةةةةه209ومعوين القرآن للفراء 
الثوين بقرن الرواي  والس وع، والقرن الثولث  يم و  ُس ََّي القر ن ابولف هو فاليت صوحبتهو واػبطاات العل    اليت قوم  

 .5اؼبدو تل بهنو أصال التأل ال لعلام اميالم يف  ار التأي ا م و ُتس ص عند مثري من الداري 
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هل نجد فً أدبٌات البحر اللغوي واألدبً إشار  إلى ظهور مؤلف  :اآلنوالسؤال ال ي يطرح نفسه 

 ياة  لنحا واؼبعجم والعروض وااشتقوق والفقه وأصاله وغريذو.؟ إفً علوم البالغة أم ال
تصد  مثرٌي من الداري  لإلهوب  عن ذ ا السؤال بدءاً  لدمتار شاقي ض ال يف متوبه البالغ  العرب   تطار  لقد-ج

والدمتار دمحم الع ري يف متوبه البالغ  العرب   واتريا، وم له الدمتار ضبود ص اد يف متوبه التفاري البالغي عند العرب، 
أصاؽبو وامتداداصو، ومع ذله مله تبقص ذنوك أيئل  تاتنال قص   امتشوف البحث البالغي عند العرب أو م  بدأ 

 البحث البالغي يتحقذ يف صارة مؤلال أو متوب يرهع إل ه؟ 
ال ي ذمر ايقات اغب اي زمن سل فه  ةةةةةةه209ر بن ادلثٌت أليب عبيدة معمتطولعنو اؼباتب  العرب   باتوب ؾبوز القرآن 

، فقدم  إمج بغداد ةةةةةةهة188 : أري  إيل الفص  بن الرب ع إمج البصرة يف اػبروج إل ه ين أبو عبيدة  ومنويبته، قول
ٌش عول ٌ  ا وايتأذن  عل ه فأذن يل، ودال  وذا يف ؾبلا له  ايٌ  عريٌض يف بسوط واحد قد مأل ، ويف صدر  فىترُ 

يىُتْرتىتَقص إل هو إا علص مريي وذا هولٌا عل هو،   دا  رهٌ  يف زيِّ الاتوب له ذ أة فأهلسه إمج هونيب، وقول له : أا 
تعرف ذ ا؟ قول: ا، قول : ذ ا أبا عب دة عالَّم  أذ  البصرة أقدمنو ل لنستف د من عل ه، فدعو له الره  وقرظه لفعله 

 من  مشتوقوً، وقد يئل  عن مسأل  أفتأذن يل أن أعرفه إايذو؟ قل : ذوت، قول: قول   ذ ا،   قول يل : إين

وإمنو يقع الاعد والاع د دبو قد ُعِرف مثله،   65الصافات اآلي : ]يارة  الشَّيَاطِنيِ{كَأَنَّهُ رُؤُوسُ  }طَلْعُهَاتعومج: 

 الق ا: أمرئوذ ا مل يىُتْعَرْف؟ فقل : إمنو ملََّم   العرَب علص قدر مالمهم، أمو ظبع  قال 
 أيقتلين واؼبشريف مصوهعي   ومسنان  زرق مأن وب أغاال

سن الفص  ذله، وايتحسنه السومه ، وذم مل يروا الغال قط، ولانه ؼبو مون أمر الغال يهاؽبم أُوِعُدوا به، فويتح
واعتقدت من ذله ال ام أن أضع متو ً يف القرآن ؼبث  ذ ا وأشبوذه، وؼبو حيتوج إل ه من علم، فل و رهع  إمج البصرة 

إبراهيم بن ع ل  متويب ال ي ظب ته اعوز، ويأل  عن الره  فق   يل: ذا من متوب الازير وهلسومهِه، يُقول له 
 .6"د الكاتبإمساعيل بن داوو 

يف متوبه ؾبوز القرآن مل يفع  أمثر من  أاب عبيدةأبن  موفق السراجوعن منه  أيب عب دة يف متوبه ؾبوز القرآن يف د  
أنه يله مسله يوبق ه من اللغاي  من بط النحا  بيول ب والثم ب، علص عاا مو فع  اؼبتأارون ح ث قصرو  

 .7علص أنه علٌم يىتْعَرُف به أواار الالم إعرا ً وبنوًء"
وذا أنه موتب للازير، وذي مرتب  عول    أمران  و: ابول اوص السومه  موفق السراجيصوف إمج مو ذمر  ابيتوذ 

ربتوج إمج عدة وقرحي  وبديه  وملا ، والاتوب  يف ذله الزمن وظ ف  وصنع  تقام علص القال ومعرف  وها  تصريفه 
نفسه ح ن و قول إمنو ملم   العرب علص قدر   أيب عبيدةاطو ً ومقوموً ذ ا من ح ث السومه ، الثوين مت ثٌ  يف شخص 

 عتبور  عورفًو دب اذب العرب يف مالمهو،  أيب عبيدةويوق له ب تًو من الشعر ل اضح مو أراد  ب له، فرد  مالمهم،
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 أيب عبيدةبدل   ايتحسون الاوتب بن داوود عبااب أيب عب دة، ف و وقع من ايتحسون صوحب صنع  الاتوب  عبااب 
 اغبديث عنهو احقو دبش ئ    تعومج.مون  تتسُث وراء  علام البالغ  اليت تاشف  احقوً، وي أيت 

ُ  بعض البوحث  البداي  ابومج للبحث  أبو عبيدة  ايقات اغب اي وأ بته دوذ ا النص ال ي أور  يف متوبه ؾبوز القرآن عدَّ
و وذي الب ئ  اليت نشأ ف ه البصرة رجعت إىل  )فخلما البالغي عند العرب، و لعادة لنص أيب عب دة السوبذ قبد  يقال:

كان لعلمائها إسهامات فً تسجٌل مالحظات مختلفة عن فصاحة دبو ف هو من كبوة وأعالم "  أبو عبيدة

الكالم وبالؼته وفً ممدمتهم المعتزلة الذٌن كانوا أنشط هذه البٌئات فً وضع لواعد البالؼة 

 .8" وبسط مباحثها الخاصة على نحو ما ٌصور ذلن الجاحظ فً كتابه البٌان والتبٌٌن
انطلق  أومج  ةةةةةةه254وعادته إمج البصرة، وبروز ههاد اعبوحل  ابن داوود الكاتبلسؤال  أيب عبيدةفب  هااب 

تسري وفذ متطلبوت البحث  – ار التأي ا واانطالق  –باادر البحث يف الدرس البالغي، وذي يف ذ ا الطار 
علم الاتوب  وابدب الل ان  مستايي:ب   –غ  البال –واايتاشوف، ومو إن بدأت تداع وت ظهارذو وهدت نفسهو 

 جيب ربطه و بعلم النحا والثام ب.
هل النحو هنا بمعناه العام صون اللسان من اللحن والخطأ ومعرفة أواخر  يسأل:ولسومه  أن 

 الكلمات فمط أن هنان نحوا آخر ؼٌر هذا النحو المشار إلٌه؟
 كبا:يف هاابه ابن داوود الاوتب، وذا معرف  م اذب العرب يف مالمهو من  أيب عبيدةفوعبااب: م و فُِهَم من مالم 

 وامض ور، وذ ا مو أ بته يف متوبه ؾبوز القرآن. واغب ف،التقدمي والتأاري، 
ن اؼبعتز بوحال أصال الدرس البالغي وباامري انطالقه وابتدامهه تطولعنو اؼباتب  العرب   باتوب بعناان: البديع ب

إنما ؼرضنا فً هذا الكتاب تعرٌؾ الناس ، والاتوب ق م يف ؿبتاا  غيٌن يف مبنو  يقال عنه مؤلفه: " ةةةةةه247

 .9" ان المحدثٌن لم ٌسبموا المتمدمٌن إلى شًء من أبواب البدٌع
وذ ا السبب من التأل ال يصعنو عند اغبديث عن التصار العل ي للدرس البالغي من ح ث نشأته وسص له أموم ماقال 
 –نقدي للشعراء احملد  ، والف   ذ ا النقد تت ث  يف ظهار ااذبو  ابديب يف الدرس البالغي، ح ث مون ذ ا القرن 

قر  أدب و ونقداًي با  مع  الال  ، إذ ُصنِّال الشعراء وُحدِّدت عصار الشعر و بقوت م   -القرن الثولث اؽبجري
من االؽبو علص تله الطبق ، فاون الشعراء الفحال،  عصر، وهرت ع ل   ايتخالص لشعر م   بق  حُيَْامُ 

واؼبطباعان منهم، وظهر احملد ان، منهم من يور علص هن  الفحال، ومنهم من سب ز شعر   حملسنوت البديع  ، ومن ذنو 
 حثوته عند أذ  ابدب والنقد.وامتسب  البالغ  العرب   نسبتهو للشعر، أو ديان القال إهنو قد تداال  مع مب

إن الصبغ  العل    اليت دياننو أن نطلقهو علص القرن الثولث اؽبجري يف حبثه للبالغ  العرب   من االل ذ   النصاص 
وقب  التداا  ابد من التأم د علص أن ذنوك اذبوذ  : ابول ينفرد  لبالغ   ] التداخل  السوبق  ذمرذو ذي صبغ  

مالمهو،  مضوف  إمج ربط ذله بعل ي النحا والثام ب، وذنوك اذبو  القرآن   اؼبعت دة علص معرف  م اذب العرب يف  
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اثن: يت ث  يف ااذبو  البالغي اػبوص  لشعر وإقوم  فبوريوت أدب   تقام علص اؼبقور ت وتسج   اؼبالحموت وإصدار 
زج ب له البالغ  ابحاوم علص أشعور م   بق  من  بقوت الشعراء اي  و احملد ان منهم علص وهه التحديدل لت ت

 دببوحث ابدب والنقد.
ومو إن يص  بنو اغبديث عند القرن اؽبجري الرابع ح  تطولعنو ذامرة ذ   ابم  بعوؼب  مبريين من عل وء ذ   ابم  أبا 

ح ث مون ؽب و دور مبري يف ذ ا القرن فقد عن و  لاشال عن فقه ة ةةةهة392علي الفوريي، وتل     أبا الفتح ابن هين 
يف متوبه الصوحيب يف فقه اللغ  ال ي أورد ف ه رب   ب  ةةةةهةة395اللغ  ومعرف  أيرارذو، يصوف إل ه و أضبد بن فورس 

معانً الكالم عشرة هً : الخبر واالستخبار واألمر والنهً والدعاء والطلب معوين الاالم: " 

 ٌخرج إلى التعجب والعرض والتحضٌض والتمنً والتعجب.......إلى أن ٌمول: فالخبر مثال

 .10"  والتمنً واإلنكار والنفً واألمر والنهً والتعظٌم والدعاء
ربماااا كاااان هاااذا الفصااال الطرٌاااؾ مماااا أوحاااى لعباااد المااااهر "  ضىتىتىت ال:وعىتىتن ذىتىتىت ا الىتىتىتنص يقىتىتىتال د. شىتىتىتاقي 

 الجرجانً جانباً من أفكاره فً كتابه دالئل اإلعجاز التً تمزم على أن للكالم معانً إضافٌة ؼٌار

الحمٌمة، تأتً من صاورة صاٌؽته وطبٌعاة تركٌبهاا، علاى أناه ٌنبؽاً أن ال نتوساع فاً هاذا معانٌه 

تعادو النظارة اللؽوٌاة، أماا عناد عباد المااهر الجرجاانً  االستنتاج؛ ألن المسألة عناد ابان فاارس ال

 .11" فإنها تتحول إلى نظرٌة بالؼٌة كبرى استخلص منها من جاؤا بعده لواعد علم المعانً
اننو أن نص ال أن أبااب علام البالغ  قد ُشىترِع  يف مبوحىتث كبايىت  ولغايىت  ودال ىت  يىتوبق  عل هىتو، وتلىته ذىتي ومن ذنو دي

 .أار وادة علم البالغ  عند العربالعل  لت
ُيصىتىتوف أيصىتىتوً إمج مىتىتو ذمىتىتر  شىتىتاقي ضىتىت ال عىتىتن صىتىتل  ابىتىتن فىتىتورس ومبوحثوتىتىته بنىتىتااع الاىتىتالم مىتىتع مىتىتو جيىتىتيء مىتىتن متىتىتو ت عنىتىتد 

نفسىته، فنجىتد   أيب عخلةي الفارسةيأمىتر آاىتر و  ىتذ الصىتل  بعلىتام النحىتا، بىت  وبشىت خه  ىتةةةةةهة471الش ا عبد القوذر اعبرهوين 
 ي اعت ىتد ف ىته علىتص التقع ىتد النحىتاي، بنىتوء علىتص مىتالم العىترب الىت - عبد القاهر اجلرجاين -ضوبط العطال مل ه مثالً يف 

إعىترا ً إا النحىتوةل بىتدل   أنىته قىتد قرنىته دبعىت  البالغىت ، بىت  يف أيىتوس بنومههىتو 12اػبلص، وا يقام دبعرف  ذىت ا التقع ىتد سصىت الً و
فصىتىت  والاصىت ، وذىتىت ا اؼبت ثلىت  يف : معرفىت  الفصىتىت  والاصىت ، ؿبىتىتددا أن يىتومهالً يىتىتأل أحىتدذم عىتىتن البالغىت  فأهىتىتوب : معرفىت  ال

 .13اع ب ذا أبا علي الفوريي رضبه  
ذىتىت ا عىتىتن فصىتىت   النحىتىتا وعلىتىتام اللغىتىت  علىتىتص البالغىتىت  العرب ىتىت ، وعىتىتن تشىتىتخ ص واقىتىتع البحىتىتث اللغىتىتاي بعىتىتد القىتىترون الثال ىتىت  يقىتىتال 

والحك أن اللؽوٌٌن بعد المارن الثالا   أخاذوا ٌتوساعون فاً المباحا  اللؽوٌاة الدمتار شاقي ض ال: " 

أنهااا مٌاادان آخاار ؼٌاار  –محمااٌن  –الخالصااة منحااازٌن عاان مباحاا  البٌااان والبالؼااة كااأنهم رأوا 

مٌدانهم، أما المتكلمون فمد ظل نشاطهم فً هذه المباح  متصاالً، وكاان مان أهام ماا وصالهم بهاا 

جاااز الماارآن وتفسااٌره بالؼٌاااً، وكااانوا معتاادلٌن، فهاام ال ٌحااافظون محافظااة أنهاام عُنُااوا بتعلٌاال إع
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ويقصىتىتد  ؼبتال ىتىت  ذنىتىتو اعبىتىتوحل واؼبعتزلىتىت ، ومىتىتاقفهم مىتىتن الفصىتىتوح  والبالغىتىت  عنىتىتد ابمىتىتم اباىتىتر ، ومىتىتو نىتىتت   14"اللؽااوٌٌن
 عن ذ ا البحث يف قص   إعجوز القرآن وماقفهم من ابشوعرة آن اك. 

ابول يف مستا  اؼبعجز  والشعر   ]القر ينب   يف القرن  الثولث والرابع اؽبجريْ ِ بشق هو: إن مو سبثله البالغ  العر 
لفموً ومع  ونم ًو، والثوين يف مستا  اؼبقور ت واايتحسون وم له إمج الصنوع  النقدي  يشاالن حاصل  ؼبو تداا  أو 

 التبا  لبحث البالغي.
أيويوً لصنوعتْ   و: الاتوب  وعلىتم ابدب، وإعجىتوز القىترآن، ويف ذلىته يقىتال ابىتن وقد اعتفت بعض متب ذ ْين القرنْ ِ 

الدون: " وظبعنو من ش اانو يف ؾبولا التعل م أن أصال ذ ا الفن وأرمونه أربع  دواويىتن ذىتي: أدب الاوتىتب ابىتن قت بىت ، 
 .15   ابربع  فىتتىتَبٌع ؽبو وفروٌع منهو "، ومو يا  ذأليب عخلي القايلوالاوم  لل فد، والب ون والتب  ، ومتوب الناادر 

ذ ا عن الصنوع  ابدب   أو مو يعرف بعلم ابدب، أمو عن متىتب إعجىتوز القىترآن فقىتد مثلىت  يىتجالً حىتوفالً ؼبىتو عل ىته اغبىتول 
يف بالغىتىتىت  القىتىتىترآن وإعجىتىتىتوز  علىتىتىتص وهىتىتىته تنىتىتىتوزع اػبىتىتىتالف ف ىتىتىته فريقىتىتىتون  ىتىتىتو: اؼبعتزلىتىتىت  وابشىتىتىتوعرة، فوشىتىتىتثم   ومهفىتىتىت  مىتىتىتن اؼبعتزلىتىتىت  

 عهىتىتىتم للحىتىتىتا ابديب والفاىتىتىتري مىتىتىت له وذىتىتىتم اؼبعتزلىتىتىت  موعبىتىتىتوحل وابىتىتىتن هىتىتىتين وغري ىتىتىتو فبىتىتىتن قىتىتىتولاا  لصىتىتىترف ، ومىتىتىتون لألشىتىتىتوعرة جب
ردودذىتىتم ومىتىتااقفهم مىتىتن تلىتىته الطومهفىتىت  اترًة علىتىتص يىتىتب   التصىتىتريح، وأح ىتىتو  مثىتىترية علىتىتص يىتىتب   التل ىتىت ح م ىتىتو يىتىتنر  بعىتىتد قل ىتىت ، 

 أييت: وومن أشهر متب إعجوز القرآن يف القرن الرابع اؽبجري م
 .ةةةهة338ل ضي أيب بكر الباق ين متب أحاوم القرآن  -1
 .ةةةةهة384لخلرماين ريول  يف إعجوز القرآن  -2
 .16 ةةةةةه384لإلمام اخلطايب ريول  يف إعجوز القرآن  -3

رضبىتىته ذبىتىتدر امشىتىتورة ذنىتىتو إمج قصىتىت   مه ىتىت   عبةةد القةةاهر اجلرجةةاينوقبىتىت  اؼبصىتىتي إمج اغبىتىتديث عىتىتن الىتىتدرس البالغىتىتي بىتىت  يىتىتدي 
وذي أن الدرس البالغي بقدر مو امتنفه التىتداا  والتجىتوذب بىت  رافديىته ابدب والنقىتد م ىتو يىتر  اؼبؤراىتان لىتألدب وعلىتام 
ا العرب  ، إا أن ذنوك هونبو مبريا قد أُْغِفَ  يف ب ىتون اؼبسىتور التىتورخيي ب ىتاار البحىتث البالغىتي عنىتد العىترب، ذىت ا اعبونىتب ذىت

العاللة بٌن تفساٌر المارآن وعلاوم البالغ  التفسريي ، أو مو يس ص  لتفسري البالغي للقرآن يقال أمىت  اػبىتايل : " 

البالؼة عاللة أصٌلة، وكان األولاى بالبااحثٌن فاً تاارٌب البالؼاة أن ٌعاودوا بنشاأتها إلاى رحااب 

رحاااب المتكلمااٌن  الاانص المرآنااً وتفسااٌره، ولااٌس كمااا ذهااب جلااتهم أنهااا ولاادت وترعرعاات فااً

 .17"والفالسفة وأن هذا لم ٌتخلؾ فً جمٌع العصور
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لقد صبع  متب التفسري علام العرب   وهعلهو اؼبفسىترون أيويىتوً لفهىتم معىتوين الاتىتوب العزيىتز، ح ىتث  قىتا مؤلفاذىتو معىتوين 
والبالغي، ويأضىترب لىت له دبثىتول  قىتريب  هىتدا مىتن زمىتن الشىت ا عبىتد القىتوذر اعبرهىتوين  وتاه ههو اللغاياآلايت وأعوريبهو 

  و:
 .ةةةةهةة468 -اإلمام الواحد  -
 .ةةةةةةةه494واحلاكم اجلشمي  -

 البالغ .التأص   لعام  –وف  و يلي عرٌض مقتصب لثصب  م  منه و مع ربطهو  لطرح اؼبقصاد يف ذ ا البحث 
مىتىتن بىتىتالد ن سىتىتوبار، صىتىتوحب متىتىتوب أيىتىتبوب النىتىتزول عىتىتوملٌ  للغىتىت  وابدب  عخلةةي بةةن أيةةد الواحةةد اممىتىتوم الااحىتىتدي: ذىتىتا  

والفقه واغبديث، بعد أن ايتا   أدواته العل    شىترع يف التصىتن ال يف التفسىتري، ومىتون التفسىتري عنىتد  علىتص  ال ىت  أقسىتوم : 
قىتول لىته : مىتو  18ن ش خه العروضي الصريرالاي ط، والاه ز، والبس ط، فبعد أن حفل دواوين العرب وأشعورذو وأا ذو ع

أراك رتا  دياا ً للعرب وا شعراً لشوعر من شعرامههو إا وحفمته، وترمَ  علم التفسىتري وأنىت  ا تىت ذب إمج عىتومل النىتوس 
، فقىتىتول لىتىته: اي أبىتىتِ  إمنىتىتو أتايىتىت  بىتىت له إا لىتىت اك،   ذذىتىتب 19ةةةةةةه428اإلمةةام الثعخلةةف ادلفسةةريف التفسىتىتري ويقصىتىتد بىتىت له 

وأا  عنه وأقب  عل ه وتعلذ به وأحبهل لعل ه واهتهود ، فصنال متوبه البس ط يف التفسري، وشوع أمثر مىتن متىتوب  للثعليب
 .20ش خه الثعليب

ذو مىتىتىتودة وايىتىتىتع  يف اللغىتىتىت  والقىتىتىتراءات وامعىتىتىتراب والشىتىتىتااذد  متىتىتىتبٌ -العزيىتىتىتزالبسىتىتىت ط يف تفسىتىتىتري معىتىتىتوين الاتىتىتىتوب  –الاتىتىتىتوب 
، وفبىتىتن أمىتىتدوا علىتىتص ق  ىتىت  ذىتىت ا ةةةةةةةه310ابةةن جريةةر الطةة  وتاه هىتوت النحىتىتاي ، وذىتىتا مىتىتن ح ىتىتث الق  ىتىت  أييت بعىتىتد تفسىتري 

 إذ يقال:" تمهر ق    متوب البس ط يف مثرة النقال واايتشىتهودات، واوصىت  مىتن عبد الرين الشهر التفسي ابيتوذ 
، ويُعىتىتىتوب تفسىتىتىتىتري الااحىتىتىتدي البسىتىتىتىت ط لعخلةةةي بةةةةن عبةةةةد العزيةةةز اجلرجةةةةاين القاضةةةةيالاتىتىتىتب اؼبفقىتىتىتادة ماتىتىتىتىتوب نمىتىتىتم القىتىتىتىترآن 

  يتشهود   بحوديث الصع ف ، ب  واؼباضاع  باثرة يقال اغبوفل العراقي يف ألف ته:

 .21وكلُّ مَنْ أوْدَعَهُ كِتَابَهُ   كَالْىَاحِذِيِّ مُخْطِيءٌ صَىابَهُ

، أحىتىتد «احلةةةاكم اجلشةمي»ة ةةةةةةةةةببىتن مرامىتىت  اعبش ىتىتي الب هقىتىتي، اؼبعىتىتروف  دمحم فهىتا ؿبسىتىتىتن بىتن  لنسىتب  للحىتىتومم اعبشىت يأمىتو 
وتىتىتىتايف  «الةةيمن». قىتىترأ بن سىتىتوبار وغريذىتىتو. واشىتىتتهر بصىتىتنعوء شةةيا الزسلشةةر اؼبفسىتىترين العمىتىتوم اؼبتبحىتىترين يف عىتىتالم الاىتىتالم، 

 :مقتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتااً دباىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىت ، لىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىته  ل ىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتال مثىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىترية يف مقىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتىتدمتهو
، وذا ش ا الزـبشري ال ي أرخ ه  داريي البالغ  لبالغىت  التفسىتري 22يف تفسري القرآن، يف شبون   أهزاء «التهذيب»ىت  ۱
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القىترآين بىتىته، ومل أيتىتىتاا علىتىتص ذمىتىتر شىتىت خه اغبىتىتومم اعبشىتىت ي السىتىتوبذ عل ىتىته، واؼبتىتىتأ ر مثىتىتريا دبنىتىتوذ  اللغىتىتاي  والبالغ ىتىت  يف القىتىترن  
 .الرابع واػبوما اؽبجريْ  

ريان الابىتىتريان اع ىتدا اعت ىتىتوداً مل ىتىتوً علىتص علىتىتام العرب ىتىت ،  ذ ىته عىتىتن علىتىتام البالغىت ، وذىتىتا أمىتىتر مل يلتفىت  إل ىتىته مىتىتن ذىت ان التفسىتىت
أراىتىتاا لبىتىتداايت البحىتىتث البالغىتىتي، أو مل يقفىتىتاا عل ىتىته وقفىتىت  تعط ىتىته حقىتىته مىتىتن ههىتىتيت التأصىتىت   للىتىتدرس البالغىتىتي وتمىتىتوفر علامىتىته 

الشةةةيا عبةةةد القةةةاهر اجلرجةةةاين ؽبجىتىتىتري الىتىتىت ي فصىتىتىت  ف ىتىتىته وانفتوحهىتىتىتو علىتىتىتص الىتىتىتدرس التفسىتىتىتريي اوصىتىتىت  يف القىتىتىترن اػبىتىتىتوما ا
مىتن اىتالل متوب ىتىته دامهىت  امعجىتوز وأيىتىترار البالغىت  بىت  بالغىت  اؼبعجىتىتز وبالغىت  اؼب اىتن، مىتىتن اىتالل ابتاىتور  نمريىتىت   ةةةةةةه471

الىتىتنمم القومه ىتىت  علىتىتص تىتىتااي معىتىتوين النحىتىتا، واؼبعت ىتىتدة علىتىتص ربىتىتط ابيىتىتول ب النحايىتىت  بعلىتىتم الثام ىتىتبل لتمهىتىتر يف متوبىتىته دامهىتىت  
يف مقدمىت  أيةد شةاكر تصىترحيوً م ىتو بىت  ذلىته ابيىتتوذ اؼبرحىتام الشىت ا امعجوز نمريته اليت رد هبو علىتص اؼبعتزلىت  تل  حىتو ا 

 .23ربق قه لدامه  امعجوز
أن عبد القوذر اعبرهوين كباي بالغي وؽب ا دور مهم يف تااين عبقريتىته يف ابتاىتور نمريتىته البالغ ىت ،  القورئوا خيفص علص 

ولىتىته رأي اىتىتوص سب ىتىتز بىتىته عىتىتن غىتىتري  مىتىتن النحىتىتاي   إذ إنىتىته شىتىتورح متىتىتب شىتىت خه أيب علىتىتي الفوريىتىتي، فلىتىته اميصىتىتوح واؼبقتصىتىتد،
ل نفىتىتتح هبىتىتو إمج اؼبعىتىتوين ومتوبىتىته العاامىتىت  اؼبومهىتىت   اؼبلتىتىتزم   لعلىتىت  والعاامىتىت ، فواتىتىتور أن يايىتىتع دامهىتىترة النحىتىتا الصىتىت ق  حىتىتال العلىتىت 

تىتىته للرؤيىتىت  الىتىتص الىتىتدمتار فىتىتؤاد دمحم ـب  ىتىتر بعىتىتد قراء وبالغ ىتىتوً، وقىتىتدفصىتىتال عىتىتن متوب ىتىته يىتىتولفي الىتىت مر دل ىتىت  علىتىتص تفاقىتىته كبىتىتاايً 
 إمج:الفلسف   للنحا العريب وقااعد  عند اعبرهوين 

  ايىتىتتطوع أن يصىتع لنفسىتىته مسىتورا هديىتىتداً يف التعومىت  مىتىتع اؼببوحىتث النحايىتىت ، بطريقىت  ابتارذىتىتو  عبةد القةةاهر اجلرجةاينأن
 زبولال مو عل ه يوبقا  من النحوة.

  يف اصىتىتومهص الثام ىتب النحايىتىت  فىتىتأارج درراً م ىتو أنىتىته اىترج مىتىتن  لنحىتىتا مىتن دامهىتىترة العلىتىت  إمج ؿبىت ط اؼبعىتىتوين الىتيت تا ىتىتن
مىتىتن اؼبعىتىتوين النحايىتىت ، أو أنىتىته زبطىتىتص  لنحىتىتا مىتىتن مرحلىتىت  اعب ىتىتاد عنىتىتد القوعىتىتدة الىتىتيت وقىتىتال عنىتىتدذو بعىتىتض النحىتىتوة، وقىتىتود  

 فه ه إمج اانطالق إمج آفوق اؼبعوين اليت ذي شبور وضع ذ   القوعدة.
 د هىتىتىت ورذو عنىتىتىتد النحىتىتىتوة ابوامهىتىتىت ،   انىتىتىتته  منهجىتىتىته لىتىتىته فلسىتىتىتف  اوصىتىتىت  يف الىتىتىتنمم ايىتىتىتتله هو مىتىتىتن  قوفتىتىتىته النحايىتىتىت  ووهىتىتىت

 الفلسفي أبيلاب بع د عن اعبدل والتعق د، وقد سبث  ذله يف متوبه دامه  امعجوز.
  قىتىتد ايىتىتتع   القااعىتىتد النحايىتىت  دبىتىتنه  هديىتىتد ايىتىتت د روافىتىتد  مىتىتن يىتىتوبق ه، وذىتىتا بىتىت له يعىتىتد ؾبىتىتدداًل  – اجلرجةةاين –أنىتىته

 . 24النحاي  وفقوً ؼبقتص وت عصارذم، ومل يصعاا نمري  رب  ايم النممبن من يبقه من النحوة وقفاا  لقااعد 
، والقىتىتومهم علىتىتص فهىتىتم دقىتىتومهذ الثام ىتىتب إمج نمريىتىت  علىتىتم النحىتىتالقىتىتد أشبىتىترت ههىتىتاد الشىتىت ا عبىتىتد القىتىتوذر اعبرهىتىتوين  عت ىتىتود  علىتىتص 

بىت له فوصىتىتالً بىت  بالغىتىت   الىتنمم الىتيت ايىتىتتقص منهىتو مىتىتن هىتوء بعىتد  السىتىتب  الدق قىت  لفهىتىتم معىتوين القىتىترآن برؤيىت  أشىتعري ، واضىتىتعوً 
 القرآن وبالغ  الشعر.
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مىتىتو  اآلن:ذىتىت ا عىتىتن الىتىتدرس البالغىتىتي يف مرحلىتىت  النشىتىتأة وااكبسىتىتور بىتىتدءاً أبيب عب ىتىتدة وانتهىتىتوء بعبىتىتد لقىتىتوذر اعبرهىتىتوين، والسىتىتؤال 
 البحث.اغبول اليت صور عل هو الدرس البالغي بعد اعبرهوين؟ وذ ا مو ي أيت ب ونه يف القسم الثوين من ذ ا 

 واالصط ح ادلنضبط  التخلصي   التأطَتالسكاكي إىل شراح  ]منرس الب غي عند العرب الد
إم وا لل تاال وت التورخي   السولال ذمرذو حىتال مسىتور الىتدرس البالغىتي يف منوذهىته الاىتف ، ومدريىتت ه ابدب ىت  والاالم ىت  
وتدااله أح و  مع الاهه  النقدي ، وارتبو ه  لتفسري البالغي للقرآن الارمي يف وههتهو النمري  بشا  واضح هع  مثىتريا 

أيب يعقةةةةةةةةوب رت وأاىتىتىتىتىتىتىتىت ت عىتىتىتىتىتىتىتدة أشىتىتىتىتىتىتىتاول وصىتىتىتىتىتىتىتار، حىتىتىتىتىتىتىت  وصىتىتىتىتىتىتىتل  إمج مىتىتىتىتىتىتىتن البىتىتىتىتىتىتىتوحث  يقىتىتىتىتىتىتىتال أبن البالغىتىتىتىتىتىتىت  قىتىتىتىتىتىتىتد تطىتىتىتىتىتىتىتا 
زباادتها وهَّااذ ب  السفف ا ً فلاام تاازل البالؼااة تكماال شااٌئاً فشااٌئاً إلااى أن مخااض"  ةةةةةةةه626السةةكاكي

ت بَّ أبوابها فكان أول من لَّس مَّ البالؼاة إلاى علماٌن متمٌازٌن : علام ٌتعلاك باالنظم ساماه  مسائلها ورَّ

ومل يطلىتذ علىتص الثولىتث  "عخلةم البيةان"لتشىتب ه، واعىتوز، والانويىت ، أو  لصىتارة ابدب ىت  ظبىتو  " وعلىتم يتعلىتذ  "علم المعاانً
وإمنىتىتو ذىتىتا عنىتىتد  وهىتىتا  ـبصاصىتىت  يىتىتىتؤيت هبىتىتو قصىتىتد ربسىتىت  الاىتىتالم، وؽبىتىت ا َعىتىترََّف البالغىتىت  تعريفىتىتىتوً مل  "عخلةةم البةةدي " مصىتىتطلح 

داً له اختصاص بتوفٌاة خاواص البالؼة هً بلوغ المتكلم فً تأدٌة المعنى حيدا  ف ه البديع فقىتول : "

لومل يقىتال ع لىته عنىتد ذىت ا اغبىتد مىتن 25"التراكٌب حمها وإٌراد أنواع التشبٌه والمجاز والكناٌة على وجههاا
 أنه:                            أيد مطخلوبالتقس م فقدب  الدمتار 

القىتىتوذر، وسبىتىتم مىتىتو بىتىتدأ  مىتىتن سب ىتىتز ابنىتىتااع  فىتىتوت عبىتىتدعلىتىتص مىتىتو يف متىتىتب اعبرهىتىتوين بىتىت  ايىتىتتدرك مىتىتو  السةةكاكي"مل يقتصىتىتر ع ىتىت  
اؼبلتبس ، وتقرير القااعد اليت هعل  من البالغ  عل وً اثب  ابصال، بعد أن رَتََّب اؼبسومه  وباهبو تبايبوً هعلهىتو أقىترب إمج 

د الىتيت مىتون ، واؼبالحىتل أنىته أحىتوط حبا هىتو  عبىتدل والفىتروض اػب ول ىت ، وايىتتند إمج العقىت  يف ايىتتنبوط القااعىتالدق  وامحاوم
 .26جيب ايت دادذو من الشااذد العرب   اؼبختورة"

وقىتد أ لىتذ الىتدمتار دمحم الع ىتري علىتص ذىت ا اؼبىتزج وامحو ىت  ايىتم البالغىت  اؼبعصىتادة  لنحىتا واؼبنطىتذ، وأمىتد أن قىتراءة مشىتىتروع 
مهىتم السةكاكي وع تعتىتف قسىت وً مسىتتقالً يف البالغىت  العرب ىت ، وأن مشىتر  حةازم القرطةاجٍتمصوفوً إل هو إيىتهوموت  السكاكي

 .27هداً يف بنوء العق  العريب وربااته الفاري 
 باهه  عوم  يت ث  يف اآليت: السكاكي واالص  مو ذمر  الدمتار الع ري حال مشروع 

 بديعل  –ب ون  –معوٍن  أقسوم:للبالغ  العرب   ومؤلفوصو السوبق  تقس م مبوحثهو إمج  ال    السكاكيأنتج  قراءة  .1
أداًة لعلىتىتم واحىتىتد ظبىتىتو  اؼبؤلىتىتال علىتىتم ابدب العىتىتوم الىتىت ي يسىتىتتاعب صبلىتىت  مىتىتن اؼبعىتىتورف اللغايىتىت  منهىتىتو مفتةةاح العخلةةوم يىُتَعىتىتد   .2

   تتايع إمج علم اؼبعوين والب ونل )الصرف والنحو 
 عل ي اؼبعوين والب ون تت   وً للنحا   انتبه إمج أن اؼبعوين قومه   علص علم اغبد واايتدالل السكاكيهع   .3
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 لنحا اؼبصب ال ي ُتَصب  ف ه اؼبعوين وتاابعهولاعتف ا .4
النحىتا واايىتتدال علىتص حىتد يىتااء يف ادمىت   ىترف اثلىتث ماهىتاد ب نه ىتو وذىتا علىتم اؼبعىتوين،   علىتم  السكاكيهع   .5

 الب ون، وذا ب له دُيَْنطُذ النحا أو يىُتَنْحاُن اؼبنطذل
لىتىتام اباىتىتر  مسىتىتوعدًة ؽبىتىتو ابتىتىتداًء مىتىتن النحىتىتا دمىتىت  عل ىتىتي اؼبعىتىتوين والب ىتىتون، وأاىتىت ا عنىتىتد  صىتىتدارة التىتىتأل ال، وصىتىتورت الع .6

 وانتهوًء  ؼبنطذ والشعر فبثالً  لعروض والقوف  ل
ابتدأ من ح ث انتهص اعبرهوين فاضع اؼبعوين )النمم( عند اعبرهوين يف اؼبقدمىت    أردفهىتو  لب ىتون )اؼبعىت  يف ابيىترار(  .7

 دبع  ابتدأ دبعوين النحال
    مبوحث متداال  ومتنوفرة يف الاق  نفسه ذي النحا واؼبنطذ والشعرلتقع عند تقو ع  الالسكاكي بالغ   .8
علىتىتم اؼبعىتىتوين يسىتىتتع   اؼبفىتىتوذ م، واؼبصىتىتطلحوت النحايىتىت  يف وصىتىتال امهىتىتراءات الثم ب ىتىت  الىتىتيت تتطلبهىتىتو مالءمىتىت  الاىتىتالم  .9

ؼبنطقىتىتىتي إمج التحديىتىتد ا السةةكاكيكبىتىتااًي، وحيتىتىتوج حسىتىتب وههىتىتىت  نمىتىتر  لألصىتىتال يف الغولىتىتب وإن مىتىتون أيىتىتوس اؼبخولفىتىتىت 
 لل فوذ م، أمو الب ون فها ينت ي إمج هاذر الع ل وت اايتدال  ل

 .28يف منطق  مو ب  الشعر واؼبنطذ ب  وظ ف  التخ    ووظ ف  اؼبعرف  واايتدالالسكاكي يقع علم الب ون عند .10
فريىتىتد مىتىتن ناعىتىته اداىتىتول اؼببوحىتىتث الفلسىتىتف   يف الىتىتدرس البالغىتىتي، وقىتىتد نُِقىتىتَد ذىتىت ا  مفتةةاح العخلةةوميف  السةةكاكيإذن مشىتىتروع 

التاهه قدديوً وحديثوً، فقد رأ  السباي أن  ااعت ود علص ال وق أهد  من درس ذ ا العلىتم "وأن أذىت  بىتالد  مسىتتغنان 
أرق مىتىتن النسىت م، وألطىتال مىتن مىتىتوء عىتن ذلىته دبىتو  ىتبعهم   عل ىتىته مىتن الىت وق السىتل م، والفهىتىتم اؼبسىتتق م، وابذذىتون الىتيت ذىتي 

اغب ىتىتوة يف احمل ىتىتو الايىتىت م، أمسىتىتبهم الن ىتىت  تلىتىتىته اغبىتىتالوة وأشىتىتور إلىتىت هم أبصىتىتوبعه فمهىتىتىترت علىتىت هم ذىتىت   الطىتىتالوة، فهىتىتم يىُتىتىتْدرُِماَن 
بطبومهعهم مو أفن  ف ه العل وء فصالً عن ابغ ور ابع ور ويرون يف مرآة قلىتاهبم الصىتق ل  مىتو احتجىتب مىتن ابيىترار الىتال 

 .29ابيتور"
لسةنا ععةةرف السةحر العجيةب الةةذ  سةحر العخلمةاء وفتةةنهم بكتةاب السةةكاكي " قىتومهال:ويسىتتفهم الىتدمتار بىتدوي  بونىتىت  

فجعخلهم ينسون أعفسهم  وينكرون مخلكاهتم  ليسَتوا يف ركاب السكاكي  ويف قيد كتاب  حىت جعخلةو  القطةب الةذ  
 30ييمموهنا؟يدورون حول  والغاي  اليت 

من شىتروح وتلخ صىتوت "مسىتااوً مشىتاذً ، وصىتاراً ذومهلىت  ذىتي تاىترار ؽبىت ا  ادلفتاحب  إنه عد اؼبنتاج العل ي ال ي أق م علص 
 .31ابص ، وؿبووات لزايدة فسود ، ا التخف ال منه"

 ولمااد وصاالإذ يقىتىتال : " لسةكفإذ يىتىتبقه إمج مثىت  ذىتىت ا الىترأي هبىتىتوء الىتىتدين ا طباعةة وا يسىتتغرب ذىتىت ا الىترأي مىتىتن الىتدمتار 

شروح رحم هللا مصنفٌها، فإنهم مااتوا أخٌااراً وباٌض وجاوههم  التلخٌصإلٌنا من تلن البالد على 
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دَّهُم بالمعاالً فاً هاذه الادار، ال تنشارح لبعضاها الصادور الضاٌمة، وال تنفات   فً اآلخرة كما سَّاو 

طرق عناادها مؽلمااة، وال ٌنماادح فٌهااا زاد الفكاار عاان مسااألة محممااة ٌتناااولون المعنااى الواحااد بااال

المختلفة، وٌتناوبون المشكل  والواض  على أسلوب واحاد كلهام لاد ألفاه ال ٌخاالؾ المتاأخر مانهم 

المتماادم إال بتؽٌٌاار العبااارة، وال ٌجااد لااه علااى حاال مااا أشااكل علااى ؼٌااره أو استشااكال مااا اتضاا  

 .32"جسارة
بوشىترة الصىتودق ، واؼبفوهىتأة الغريبىت  إن ويم ؾبهاد ابيالف  عب اد والىتدوران يف حلقىت  واحىتدة مفرغىت  أمىتر ف ىته شىتيء مىتن اؼب

َ  يلبوً، فلا  عصر بااعثه   ابدلفتةاحوااهت وع   فب ث  مىتو عىتوب السىتباي علىتص العل ىتوء اشىتتغوؽبم  وأحدا ه الفاري إذا ضبُِ
بفطىتىترذم  الفلسىتف   واعبدل ىت شىترحوً وتلخ صىتوً فهنىته يثىتين معرف ىتوً علىتص أذىت  عصىتر  الىت ين وصىتفهم أبهنىتم مسىتتغنان عىتن اؼبنىتوحي 

مىتىتن فطىتىترة يىتىتل    وذامهقىتىت  مسىتىتتق    مىتىتي يصىتىتع  السةةكاكيسىتىتل    وذامهقىتىتتهم اؼبسىتىتتق   ، والسىتىتؤال اؼبطىتىتروح ذىتىت  اىتىتال ذذىتىتن ال
 دبعوعب  فلسف   منطق  ؟ مفتاح العخلوم

، منافساتها األدبٌاةوسٌطرته انتصاراً للمدرسة الكالمٌة علاى  الم تاحهٌمنة وقد اعتف بعض الداري  "

التً انتهى إلٌها هذا الصاراع فاً البٌئاات المختلفاة مان المنااطك  وهً على ما ٌظهر النهاٌة ذاتها

التً استمرت فٌها العربٌة علاى اخاتالؾ فاً خطاى هاذا الصاراع وساٌر الحٌااة بااختالؾ المناازل 

 . 33"واألمم
إن مااا ٌجادر التنبٌااه إلٌاه أن هااذه النظارة لااد تكااون " قىتومهاًل:وجي ىتب الىتدمتار عبىتد اعبل ىت   ظىتىتم عىتن ذىت ا اغباىتم 

ألنها تؤدي إلى فصل ؼٌر مفهوم إلٌماع التطور الفكري الذي تلعب فٌاه عوامال متشاابكة،  جزئٌة

هو حصٌلة لجادل أحااط بالثمافاة البٌانٌاة مناذ بداٌاة وعاً األماة بهاذه الس ا ً وألن ما وصل إلٌه 

الظاااهرة، والنظاار إلااى هٌمنتهااا ٌرجااع لهااذه العواماال الشاااملة التااً كاناات وراء نمااوذج السااكاكً، 

حتاى وصاولها  الدراساة البٌانٌاةلٌته عوامل البد من أخذها بعٌن االعتبار فاً تمادٌر حصاٌلة وتمثٌ

  اآليت:حصر ذ   العاام  يف  د، وق“34إلى السكاكً
ب  اؼبدريت  البالغ ت  )ابدب   والاالم  ( ح ث ظهر أ ىتر  يف بعىتض الاتىتو ت وأفاىتور مؤلف هىتو، فلىت ا  :التداخل .1

مىتىتن السىتىته  أن سب ىتىتز بالغ ىتىتوً أدب ىتىتوً ؿبصىتىتوً مل يتىتىتأ ر  لتفاىتىتري والتنىتىتوول الاالمىتىتي، م ىتىتو أنىتىته لىتىت ا مىتىتن السىتىته  العثىتىتار علىتىتص 
 بالغي متالم بىتُعَد سبوموً عن ابيلاب ابديبل

دبو أن  نشأة الب ون مالم   فهن فهىتم أو تفسىتري الع ل ىت  الب ون ىت  ابىتد أن يسىتتند إمج ذىت   النشىتأة، وعل ىته فىتهن :  النشأة .2
 من الصروري العادة والتحق ذ يف مسومه  مالم   وأصال  ل

 تا ن يف إنشوء ههوز قودر علص إعطوء قىتاان  مل ىت  قوبلىت  للتنف ىت  لفهىتم الىتنص لسكاكي: دبع  أن ؿبوول  ا التجريد .3
القىتىترآين أوًا، ومىتىت  النصىتىتاص اباىتىتر ، إمىتىتو ايىتىتتخراج ابحاىتىتوم أو فهىتىتم قااعىتىتد التأويىتىت ، وذىتىت ا أمىتىتر يسىتىتتج ب غبوهىتىت  
اعت ع ال ي ذا يف أمىتا اغبوهىت  إمج اعبونىتب التشىتريعي اؼبتعلىتذ  عبونىتب ااعتقىتودي للج وعىت  اؼبسىتل  ، وذاىت ا ذبىتد 
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، وقىتد انبىت  ذىت ا التجريىتد علىتص إعطىتوء شىتا  لألشىتاول أن ذ ا الن ىتاذج مىتون ينطبىتذ عنىتد النوقىتد وابصىتايل والاالمىتي
 .35اعوزي 

هو الذي هَّذ بَّ مسائل البالؼة ومخض زبدتها، ووضعها الوضاع األخٌار، وعنادما  فالس ا ًإذن "

جاااء المزوٌنااً وجااد الطرٌااك ممهااداً، ووجااد أسااباب البحاا  لااد كملاات أو كااادت فوضااع كتاااب 

" الذي ٌعتبار مان خٌارة كتاب البالؼاة اإلٌضاحوشرحه وفن ؼامضه وعوٌصه بكتاب " التلخٌص

، ولام ٌأخاذ كال ماا جااء باه م تفاح العلفومفاً  السف ا ًالكالمٌة، ولم ٌمؾ المزوٌناً عنادما ذكاره 

لضاااٌا مساالماً بهااا باال ولااؾ عنااد كاال رأي ماادلماً، وأخااذ مااا رآه صااواباً لرٌباااً إلااى الااذوق العربااً 

 .36"عاداً عن جادة األدب وسبٌل الذوقالسلٌم، ورفض ما لم ٌجده صحٌحاً أو وجد فٌه ابت
   اآليت:ب مر مو ب نه الدمتار أضبد مطلاب يف ذله علص النحا  دلفتاح العخلوموديان تلخ ص معوعب  القزويين 

الاالم ىتىت ، وبىتىت له عىتىترف يف  شىتىت ا اؼبدريىتىت لخلسةةكاكي  مفتةةاح العخلةةومااتصىتىتر اػبط ىتىتب القىتىتزويين القسىتىتم الثولىتىتث مىتىتن  .1
ادلصةةباح" ابقىتىتول م اميىتىتالم   الايىتىتطص مىتىتولعراق، والشىتىتوم، ومصىتىتر، واؼبغىتىترب وإن مىتىتون بىتىتدر الىتىتدين قىتىتد ػبصىتىته باتوب ىتىته "

القىتزويين الىت ي اناىتب عل ىته اؼبؤلفىتان منىت  عصىتىتر  تخلصةةي " ولانه ىتو مل ينتشىترا ويشىتتهرا م ىتو اشىتتهر و"روض األذهةان
 ونم وً وتلخ صوًلالقزويين ح  اآلن شرحوً وص يبوً 

 ل37يف اؼبنه  االفوً قل الً وقدم وأارلسكاكَي اولال اػبط ب القزويين  ا .2
 ل 38بدأ متوبه دبقدم  يف فصوح  اؼبفرد والاالم، وعرف البالغ  أبهنو مطوبق  الاالم ؼبقتصص اغبول .3
ون مقىتىتوم االفىتىته، ومقىتىتوم ذمىتىتر أن مقومىتىتوت الاىتىتالم متقوربىتىت  ف قىتىتوم مىتىت  مىتىتن التناىتىتري، وام ىتىتالق، والتقىتىتدمي، والىتىت مر بب ىتىت .4

الفص  يبوين مقوم الاصىت ، ومقىتوم امجيىتوز يبىتوين مقىتوم االفىته، ومىت ا اطىتوب الىت مي مىتع اطىتوب الغىتيب، ولاىت  مل ىت  
مىتىتىتىتع صىتىتىتىتوحبتهو مقىتىتىتىتوم، وارتفىتىتىتىتوع شىتىتىتىتأن الاىتىتىتىتالم يف اغبسىتىتىتىتن، والقبىتىتىتىتال دبطوبقتىتىتىتىته لالعتبىتىتىتىتور اؼبنويىتىتىتىتب، واكبطو ىتىتىتىته بعىتىتىتىتدمهو 

 ومقتصص اغبول ذا ااعتبور اؼبنويبل
راهع  إمج اللفل  عتبور إفودته اؼبع   لثم ب، ومثرياً مو يس ص ذله فصوحً ، وؽبىتو  رفىتون: أعلىتص وذىتا حىتد  البالغ  .5

 امعجوز ومو يقرب منه، وأيف  وذا مو إذا ُغريَ الاالم عنه إمج مو دونه التحذ عند البلغوء أبصاات اغب اا تل
ؼبعىت  اؼبىتراد وإمج سب  ىتز الفصىت ح مىتن غىتري ، والثىتوين منىته مىتو يبىت  يف أن البالغ  مرهعهو إمج ااحثاز عن اػبطأ يف سديىت  ا .6

علىتىتم مىتىتل اللغىتىت ، أو التصىتىتريال، أو النحىتىتا، أو يىتىتدرك  غبىتىتا وذىتىتا مىتىتو عىتىتدا التعق ىتىتد اؼبعنىتىتاي علىتىتم الب ىتىتون، ومىتىتو يعىتىترف بىتىته 
ين علىتىتم ، وبعصىتىتهم يسىتىت ص ابول علىتىتم اؼبعىتىتوين واباىتىتري علىتىتم الب ىتىتونوهىتىتا  التحسىتىت  علىتىتم البىتىتديع، ومثىتىتري يسىتىت ص اعب  ىتىتع 

 الب ون والثال   علم البديعل
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وهاو علام ٌعارؾ باه أحاوال اللفاظ العرباً التاً ٌطاابك قسم البالغ  إمج  ال ىت  فنىتان : ابول اؼبعىتوين : " .7

، وحصىتر  يف شبون ىتىت  أبىتااب : أحىتاال اميىتىتنود اػبىتفي، أحىتاال اؼبسىتىتند إل ىته، أحىتاال اؼبسىتىتند، 39"بهاا ممتضااى الحااال
منشىتوء  الفصىت  والاصىت ، وامجيىتوز وام نىتوب واؼبسىتوواة، وَعلَّىتَ  ذىت ا اغبصىتر بقالىته أحاال متعلقوت الفعىت  : القصىتر، ا

ألن الكالم إما خبار أو إنشااء، ألناه إن كاان لنسابته خاارج تطابماه أوال تطابماه فخبار، وإال ": 

فإنشاء والخبر البد له من مسند إلٌاه ومساند وإساناد، والمساند لاد ٌكاون لاه متعلماات  إذا كاان 

نَّاات  فعااالً أو  فااً معناااه وكاال ماان اإلسااناد والتعلااك إمااا بمصاار أو ؼٌاار لصاار، وكاال جملااة لُر 

بأخرى إما معطوفة علٌهما أو ؼٌر معطوفة، والكالم البلٌػ إما زائد  على أصل المراد لفائادة 

 .40"أو ؼٌر زائد
لااة وهااو علاام ٌعاارؾ بااه إٌااراد المعنااى الواحااد بطاارق مختلفااة فااً وضااوح الدال: علىتىتم الب ىتون : " الثةاين

 .41"علٌه
دالىت  اللفىتل  إمىتىتو علىتص سبىتىتوم مىتو وضىتع لىتىته، أو علىتص هزمهىتىته أو مىتو ذىتىتا اىتورج عنىته، وتسىتىت ص ابومج وضىتع   ومىتىت  مىتن اباريتىتىت  
عقل ىت ، وزبىتتص ابومج  ؼبطوبقىت ، والثون ىت   لتصىت ن، والثولثىت   التىتزام، وشىتر ه اللىتزوم الىت ذين، واعتقىتود اؼبخو ىتب بعىترف أو 

تأتص  لاضع  ل بن السومع  إذا مون عوؼبىتوً باضىتع ابلفىتوظ مل ياىتن بعصىتهو أوضىتح، وإا مل ياىتن  غري ، واميراد اؼب مار ا ي
م  واحد دااً عل ه، ويتأتص  لعقل   عبااز أن زبتلال مراتب اللزوم يف الاضىتاح،   اللفىتل  اؼبىتراد بىته ازم مىتو ُوِضىتَع  لىته إن 

مَ  عل هىتىتول بن معنىتىتو  مجىتىتزء معنوذىتىتو،   منىتىته مىتىتو يبىتىت  علىتىتص التشىتىتب ه  قومىتىت  قرينىتىت  علىتىتص عىتىتدم إرادتىتىته ف جىتىتوز وإا فانويىتىت ، وقىتىتدِّ
 فتع  التعرض له فوكبصر يف ذ   الثال  .

علص ذىت ا ابيىتوس قسىتم علىتم الب ىتون إمج التشىتب ه، واعىتوز، والانويىت ، فولتشىتب ه ذىتا الدالىت  علىتص مشىتورم  أمىتر بمىتر يف معىت ، 
 وقد عقد له فصااً يف أرمونه وذي: 

وأداتىتىتىته، ويف الغىتىتىترض منىتىتىته، ويف أقسىتىتىتومه، واغبق قىتىتىت  ذىتىتىتي الال ىتىتىت  اؼبسىتىتىتتع ل  ف  ىتىتىتو وضىتىتىتع  لىتىتىته يف اصىتىتىتطالح  رفىتىتىتو ، ووههىتىتىته، 
التخو ب، واعوز مفرد ومرمب، أمو اؼبفرد فها الال   اؼبستع ل  يف غري مو وضع  له يف اصطالح التخو ىتب علىتص وهىته 

م، واعىتىتوز مريىتىت  إن مونىتىت  العالقىتىت  غىتىتري يصىتىتح مىتىتع قرينىتىت  عىتىتدم إرادتىتىته، ومىتىت  منه ىتىتو لغىتىتاي، وشىتىترعي، وعىتىتريف اىتىتوص، أو عىتىتو
اؼبشىتىتوهب  وإا فويىتىتتعورة، ومثىتىترياً مىتىتو تطلىتىتذ اايىتىتتعورة علىتىتص ايىتىتتع ول ايىتىتم اؼبشىتىتبه بىتىته يف اؼبشىتىتبه، والانويىتىت  لفىتىتل أريىتىتد بىتىته  ازم 

والثولثىت  معنو  مع هااز إرادته معه، وذي  ال   أقسوم : ابومج مطلاب هبو غري صىتف  وا نسىتب ، والثون ىت  اؼبطلابىت  هبىتو صىتف ، 
أطبااك البلؽاااء علااى أن المجاااز والكناٌااة أبلااػ ماان الحمٌمااة مطلىتىتاب هبىتىتو نسىتىتب ، واىتىتتم حبىتىتث الب ىتىتون بقالىتىته "
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والتصرٌ ، ألن االنتمال فٌهما من الملزوم إلى الالزم فهً كادعوى الشاًء ببٌناة، وأن االساتعارة 

 .42"أبلػ من التشبٌه ألنها نوع من المجاز
ٌعااارؾ باااه وجااوه تحساااٌن الكااالم بعاااد رعاٌااة المطابماااة ووضاااوح وهاااو علاام الثولىتىتث : علىتىتم البىتىتديع "

، وذىتىتي ضىتىتر ن : معنىتىتاي ولفمىتىتي أمىتىتو اؼبعنىتىتاي ف نىتىته : اؼبطوبقىتىت ، مراعىتىتوة النمىتىتري، وامرصىتىتود، اؼبشىتىتومل ، اؼبزاوهىتىت ، 43"الداللااة
مىتع التقسىت م،  العاا، الرهاع، التاريىت ، اايىتتخدام، اللىتال والنشىتر، اعب ىتع، التفريىتذ، التقسىت م، اعب ىتع مىتع التفريىتذ، اعب ىتع
يشىتبه الىتىت م،  اعب ىتع مىتع التفريىتذ والتقسىت م، التجريىتد، اؼببولغىت ، اؼبىت ذب الاالمىتي، حسىتن التعل ىت ، التفريىتىتع، سم ىتد اؼبىتدح دبىتو

سم ىتىتد الىتىت م دبىتىتو يشىتىتبه اؼبىتىتدح، اايىتىتتتبوع، امدمىتىتوج، التاه ىتىته، اؽبىتىتزل الىتىت ي يىتىتراد بىتىته اعبىتىتد ذبوذىتىت  العىتىتورف، القىتىتال  ؼباهىتىتب، 
 اا راد.

اعبنىتوس، رد العجىتز علىتص الصىتدر، السىتجع، اؼباازنىت ، القلىتب التشىتريع، لىتزوم مىتو ا يلىتزم،   اىتتم الاتىتوب  ف نىته:وأمو اللفمي 
ببحىتىتث يف السىتىترقوت الشىتىتىتعري  ومىتىتو يتصىتىتىت  هبىتىتو مىتىتىتن ااقتبىتىتوس والتصىتىتىت   والعقىتىتد واغبىتىتىت  والتل ىتىت ح،   عقىتىتىتد فصىتىتالً يف حسىتىتىتن 

 .44اابتداء، وحسن التخلص، وحسن اانتهوء
البغىتىتدادي: "  يقىتال هةةةةةة686بةدر الةدين بةةن مالة وقىتد ق ىت  إ، مىتن أداىت  علىتىتم البىتديع إمج عل ىتي البالغىت  اؼبعىتوين والب ىتىتون 

متىتىتوب  مه ىتىت  يف البالغىت  العرب ىتىت   ىتو: اؼبصىتىتبوح يف ااتصىتىتور اؼبفتىتوح، وروض ابذذىتىتون يف علىتىتم   بةةدر الةةدين بةةن مالة ألىتال 
" ولٌاال إن الشااٌب باادر الاادٌن باان مالاان أملااى البىتىتديع يقىتىتال: الب ىتىتون، وذمىتىتر ابىتىتن حجىتىت  اغب ىتىتاي أن لىتىته ريىتىتول  يف 

،   أدالىتىته القىتزويين بعىتىتد  إمج عل ىتي اؼبعىتىتوين والب ىتون فصىتىتورت 45"كراسااة فااً الباادٌع وأنااا باألشااواق إلااى رؤٌتهااا
  ال   علام.

ومىتو حيتوهىته  ولىتب العلىتم مىتن ابمثلىت  والشىتااذد الىتااردة  ادلفتةاحإصبىتول قااعىتد ادلفتةاح إىل  تخلصةي وقد ذدف القزويين مىتن 
أَّل ف ااُت مختصاراً ٌتضاامن ماا فٌااه ماان المواعاد، وٌشااتمل علاى مااا ٌحتاااج إلٌاه ماان األمثلااة " يقىتال:ف ىته 

والشواهد ولم آل جهداً فً تحمٌماه وتهذٌباه، ورتبتاه ترتٌبااً ألارب تنااوالً مان ترتٌباه ولام أباالػ فاً 

 ".46اطٌه، وطلباً لتسهٌل فهمه على طالبٌهاختصار لفظه تمرٌباً لتع
ل عىتاد مىتن االلىته إمج تاضىت ح  اإليضةاحومل يقال القزويين علص مبدأ الت سري واااتصور فحسب، وإمنىتو وضىتع متوبىته اآلاىتر 

ذىتىتىتا الىتىتىت ي ذىتىتىت ب مسىتىتىتومه  البالغىتىتىت  وـبىتىتىتض زبىتىتىتدصو ووضىتىتىتعهو الاضىتىتىتع  فالسةةةكاكي" دلفتةةةاح العخلةةةوم التخلصةةةي مىتىتو غ ىتىتىتض يف 
 التخلصةةي  القىتىتزويين وهىتد الطريىتذ فبهىتىتداً، ووهىتد أيىتبوب البحىتىتث قىتد َمُ لىتْ  أو مىتودت فاضىتىتع متىتوباباىتري، وعنىتدمو هىتوء 

( ال ي يعتف من ارية متب البالغىت  الاالم ىت ، ومل يقىتال القىتزويين عنىتدمو اإليضاحوشرحه وفه غومصه وعايصه باتوب )
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  وقىتال عنىتد مىت  رأي مىتدققوً وأاىت  مىتو رآ  ومل أيا  م  مو هوء به قصواي مسىتل وً هبىتو، بىت مفتاح العخلوميف السكاكي ذمر  
 " .47صاا ً قريبوً إمج ال وق العريب السل م ورفض مو مل جيد  صح حوً أو وهد ف ه ابتعوداً عن هودة ابدب ويب   ال وق

 هللا؟ما السمة التً اصطبػ بها الدرس البالؼً على ٌدي المزوٌنً رحمه والسؤال اآلن: 
يقىتىتال ابىتىتن الىتىتدون عىتىتن ذىتىت ين الاتىتىتوب   التخلصةةي  واإليضةةاحوشىتىتروحه وخبوصىتىت   ادلفتةةاحاكبصىتىتر الىتىتدرس البالغىتىتي يف دامهىتىترة 

والعنويىتىت  بىتىتىته ؽبىتىت ا العهىتىتىتد عنىتىتد أذىتىتىت  اؼبشىتىترق مىتىتىتن الشىتىترح والتعلىتىتىت م أمثىتىتر مىتىتىتن  اإليضةةةاحوذىتىتىتا أصىتىتغر حج ىتىتىتوً مىتىتن  والتخلصةةي "
 ".48غري 

ه "ففىتىتىتي الثقوفىتىتىت  العرب ىتىتىت  ضىتىتىت ن حج ىتىتىت  الىتىتىتنص وحج ىتىتىت  مؤلفىتىتىت عبةةةد الفتةةةاح كيخليطةةةوذىتىتىت ا ااكبصىتىتىتور والتق  ىتىتىتد وضىتىتىتعه الىتىتىتدمتار 
يرقىتص بىته إمج قومهىت   الاالي ا   ا يافي لقاٍل مىتو أن يتىتافر علىتص انتمىتوم اىتوص مىتي يعتىتف نصىتو ينبغىتي فصىتالً عىتن ذلىته أن

يقىتىتىتىتع امصبىتىتىتىتوع علىتىتىتىتص أنىتىتىتىته حجىتىتىتىت ، ح نئىتىتىتىت  ياىتىتىتىتان الىتىتىتىتنص مالمىتىتىتىتوً مشىتىتىتىتروعوً ينطىتىتىتىتاي علىتىتىتىتص السىتىتىتىتلط  وقىتىتىتىتااً مشىتىتىتىتدوداً إمج مؤلىتىتىتىتال 
 .49حج "

 إمج تنويىتىتا ذىتىت   الشىتىتروح علىتىتص   أد  ومىتىتن-عل ىتىتهقصىتىت   الىتىتنص والشىتىتروح –هجىتىتي ؽبىتىت   القصىتىت   وذىتىتا يف اغبق قىتىت  الاضىتىتع اؼبن
 يااًء يف مشرق ابم  أم يف مغرهبو.التخلصي  

ف ىتىتو  يف شةةرح تخلصةةي  ادلفتةةاح مبواهةةب الفتةةاحاؼبسىتىت ص  التلخىت ص للىتىتاايلالسىتؤال اؼبطىتىتروح يف ذىتىت ا اغبىت  عىتىتن ق  ىتىت  شىتىترح 
 السوبق ؟وشروحه يف ي وق عبورة ابن الدون  ابدلفتاحق    ذ ا الشرح يف البالغ  العرب   وخبوص  اؼبغرب   اليت اعتن  

إن مؤرخً الفكر واألدب ٌنطلمون فً تصاورهم لتاارٌب البٌاان مان تحمٌاب تاأرٌخً ٌبادأ بالنشاأة "

مٌاب تتمٌاز بتولاؾ النماو واالكتفااء فالنضج فالتراجع أو االنحطاط، والمرحلة الثالثاة مان هاذا التح

بالدوران حول نصوص بعٌنهاا فاً مختلاؾ مجااالت الفكار، وإذا طبمناا هاذا التصاور علاى البٌاان 

، والمرحلاة الثالثاة والسف ا ًفإن النشأة كان رمزها الجاحظ، والنضج تمثل فً أعمال الجرجانً 

 "50مثلها المزوٌنً وما عرفه نصه من شروح وحواٍش 
ح ىتىتث إن صىتىتارة اعبىتىتوحل ابديىتىتب واعبرهىتىتوين  )الةةن   وحجيةة  م(لفةة  حق قتىتىته سم ىتىتد لل بىتىتدأين السىتىتوبق   ذىتىت ا الطىتىترح يف

النحاي البالغي حوضرة يف الدرس اللغاي اي  و البالغ   منه، واؼباقىتال اؼبنهجىتي الىت ي نصىتع ف ىته أنفسىتنو هعلىته الىتدمتار 
الثوبىت  خبطىتىتوب اؼبوضىتىتي، وذمىتىتر الايىتىتطوء الىتىت ين  ضىتىت ن "عىتودت  فاىتىتريت  متاىتىتوملت   ىتىتو اايتشىتىتهود عبةةد الفتةةاح كيخليطةةو

 .51بفصلهم شذ ذ ا اػبطوب  ريقه ح  وص  إمج من يستشهد به"
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دبع  أننو نصع مقوبل  بىت  متىتوب مشىترقي بشىترح مغىتريب اتسىتم  اتسىتوع والتىتدق ذ ودبىتو أن اغبىتديث اآلن ينسىتوق إمج البالغىت  
نىتىتىتىتاهز القىتىتىتىتال يف ههىتىتىتىتادذم البالغ ىتىتىتىت  يف ذىتىتىتىت ا الصىتىتىتىتدد ف ىتىتىتىتن ضىتىتىتىت ن  التخلصةةةةي العرب ىتىتىتىت  ووههتهىتىتىتىتو اؼبغرب ىتىتىتىت  يف دامهىتىتىتىترة شىتىتىتىتروح 

 شروحه:ذي شرحهم له علص مر ابزمون ف ن  ابلتخلصي اذت وموت اؼبغورب  
خ خ ح  م ضىتىتىتىتىتىت وء ابرواح اؼبقتىتىتىتىتىتىتبا مىتىتىتىتىتىتن اؼبصىتىتىتىتىتىتبوحبعنىتىتىتىتىتىتاان   ةةةةةةةةةةهة 807) شةةةةةةرح لإلمةةةةةةام دمحم ادلراكشةةةةةةي األكمةةةةةة  -

 ل1033752
 اؼبقوصد السن   يف شرح اؼبرامشىت  بعناان  التويع()من عل وء القرن  ال كاتوشرح أىب ال كات بن أىب حيي بن أىب  -

 ل53وذا شرح علص أرهازة ابم ه اؼبتقدم
 ل54له أرهازة يف تلخ ص اؼبفتوح ة ةةةةه842احلفيد)  شرح ابن مرزوق -
 ل56(55ذىت 857) إلبراهيم بن ه ا القسنطيٍت وشرح التلخ ص -
 ل57التلخ ص شرح مبري وآار صغريعلص   ةةةةهة 891شرحان لخلقخلصاد  )و -
 ل58(التبيان يف عخلم البيان، وايم متوبه )ة ةةةةه 909ودمحم بن عبد الكرمي ادلغيخلي ) -
 ل59(اجلوهر ادلكنون يف الث ث  فنوناؼبس وة )  ةةةةةهة 920األخضر  )وأرهازة  -
 ل60ىت(ذ 1113للعالم  العريب بن أضبد بردل  ) – ويف  اجل س يف مج  ما جاء يف اجلناس -
 ل61ذىت( 1180حمل د بن عبد السالم البنوين) وتقاييد عخلل ادلصتصر عخلل التخلصي  -
 . 62ذىت( 1187حمل د بن الط ب القوديري )وشرح شواهد التخلصي   -

 يف ذله قومهاًل:  عبد اجلخليل انظمويف قراءة ابيدلاه   الفاري  لشروح التلخ ص يف د  الدمتار 
إن الفترة التً طؽت فٌها الشروح المرتبطاة بانص المزوٌناً فاً مٌادان البالؼاة والبٌاان، كانات " 

فتارة تارٌخٌاة مضااطربة، تمٌازت بتراجااع عاام سٌاساً وثمااافً، وبمواجهاة خارجٌااة مساتمرة مااع 

تشتت فً الجهة الداخلٌة، وهذا السٌاق المختل ٌعطً لمثل هذه النصوص وظٌفةً خاصةً الباد مان 

إلٌها تتمثال فاً الحفااظ علاى اساتمرارٌة ثمافٌاة وتحمٌاك التواصال، والؽاٌاة التعلٌمٌاة لمبادأ االنتباه 
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الشااارح ال تعناااً ؼٌااااب الوظٌفاااة المعرفٌاااة تمامااااً، فالشاااروح تتضااامن تجمٌعااااً للمضااااٌا واآلراء 

 .63"والنظرٌات، كما تتضمن اجتهادات وموالؾ لها معناها بالنسبة للمسألة البٌانٌة
بىتىتىت  اآلراء الىتىتىتيت ق لىتىت  عىتىتىتن فىتىتىتثة ذىتىت   الشىتىتىتروح فقىتىتىتد وردت آراء مثىتىترية عىتىتىتن فىتىتىتثة الشىتىتروح وخبوصىتىتىت  القىتىتىترن وذىتىت ا الىتىتىترأي ويىتىتط 

ٌكااد ٌجماع البااحثون علاى أن المارن الساابع السوبع اؽبجري ح ث نُِعَ  ؾبهاد أصحوبه  لصعال والىتثدي إذ "

لااى اإلبااداع الهجااري ٌشااكل بداٌااة الضااعؾ فااً األدب العربااً؛ النعاادام التااللٌؾ الجااادة الدالااة ع

واالبتكار فً األدب وفنونه، والتجاه الباحثٌن نحو جمع أشتات المادة األدبٌة الموزعاة فاً الكتاب 

المختلفة أو نحو شرحها والتوسع فٌها، وكاأنهم بااتوا عالاةً علاى ساابمٌهم، أو لُال  ظناوا أن المادماء 

علٌهم، ولد ساعد على شاٌوع أتوا على كل شًء فً المادة األدبٌة، وال مجال لإلضافة أو الزٌادة 

 .64"هذا االتجاه ظروؾ سٌاسٌة واجتماعٌة وثمافٌة كثٌرة
ذ ا الرأي ال ي أ بته صوحبه عن القرن السوبع يىتىتَر  ف ىته شىتيء مىتن التنىتوقض وذلىته أبنىته ااتىتور مناذهىتوً تطب ق ىتوً يف درايىتته 

مااع أن المااادة للبغىتىتدادي ح ىتىتث وصىتىت  يف اوسبىتىت  درايىتىتته إمج القىتىتال أبنىتىته " خزاعةة  األدب  للىتىتثاث العىتىتريب وخبوصىتىت  متىتىتوب

 .65"األساسٌة للكتاب تتصل بالنحو وشواهده إال أن الكتاب كتاب أدب ونحو وأخبار
ذىتي اؼباحىتدة والثوبتىت ، واؼبىتنه  ذىتا اؼبتغىتري َفَ ىتْن أعىترب القىترآن الاىترمي يف عصىتر   ) الشةواهد أن اؼبىتودة ’ويف ذ ا دل ىت  علىتص 

ُ  ُمْعرِ ً من ض ن اؼبعرب  يف ذامىترة ذىت   ابمىت ، ومىت له أشىتعور الشىتعراء مىتن العصىتر اعبىتوذلي إمج اميىتالمي و بقوتىته َينىتعُ  د 
ومىتن هىتىتوء بعىتىتدذم ويىُتىتْدَمُ  يف ذلىتىته النحىتا البصىتىتري والاىتىتايف، و قىتىتي معىتىتورف ابمىتىت  مىتن فقىتىته، وأصىتىتال، ومىتىتالم وغريذىتىتو، ومىتىتن 

د حال متوب بع نه أو ُمَؤلَّىتاٍل دون يىتاا  إا أن الفصىت ل  رُبَْسىتب للهىتدف هه  أار  ا ديان إغفول منطذ ابير والتق  
مىتىتىتثالً مىتىتىتن أمثىتىتىتر  فكافيةةة  ابةةةن احلاجةةةبالتعل  ىتىتي والبعىتىتىتد اؼبعىتىتىتريف لىتىتىت له الاتىتىتىتوب أو اْلُ َؤلَّىتىتاِل يف ما نىتىتىته أو اىتىتىتورج ما نىتىتىته، 
ذىتىت   الشىتىتروح ؾبت عىتىتً  أو  ، وتصىتوفر6667مؤلفىتوت العرب ىتىت  شىتىتروحوً وبسىتطوً ح ىتىتث بلغىتىت  شىتىتروحهو مومهىت  وطبسىتىت  شىتىترحوً تقريبىتىتوً 

 اؼبتحال من هونبه النحاي إمج ابدب وابابور مف د لعدة أمار منهو:خزاع  األدب بعصهو يف متوب واحد مث  
أن درايىت  ابدب يف فىتثة القىترن السىتوبع حيتىتوج إل هىتىتو دارس النحىتا ايىت  و أن مىتودة الشىتوذد تسىتتلزم الرهىتىتاع إمج  -1

 يالم وً إمج غري ذلهلب ئ  الشوعر يااٌء أمون هوذل وً أم إ
ومنويىتىتبته الىتىتىتيت  )الشةةاهد  للىتىتىتدرس اللغىتىتاي ا ياىتىتان إا ابىتىتراز صبول ىتىتوت القىتىتىتال )التحبيةةف اؽبىتىتدف التعل  ىتىتي   -2

 تسوعد علص تاض حه ب  وريااه.
  يف:وشروحه ولان وفذ مبدأين مصص اغبديث عنه و يتخلصون  التخلصي وينسحب ذ ا الاالم م له علص 
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ذب  عىتىتوً للقصىتىتواي واآلراء والنمىتىترايت وصبلىتىت  مىتىتن ااهتهىتىتودات واؼبااقىتىتال اػبوصىتىت   ؼبسىتىتأل  أن ذىتىت   الشىتىتروح تتصىتىت ن  -1
 الب ون  ل

عىتن الىتىتنفا وذىت ا يعىتين أن لل ىتىتنه  اؼبسىتتخدم ف هىتىتو دوراً   واايىتثهوع والىتىتدفوعأنىته تا ىتن يف مقصىتىتدي  اؼباافقىتوت   -2
 مبرياً ا ديان إغفوله أو تنوي ه.

ٌضامن حٌااة جدٌادة للانص األصال  ففالتلخٌصعٌة فماط، والعاللة بٌنها لٌست خطٌة ولٌست تجمٌ"

وٌسهل تداوله فً أمكنة مختلفة وفً أزمنة مختلفة، وعندما ٌصب  كٌاناً مؽلماً ٌموم الشرح بإعاادة 

 .68"بنائه وفماً للشروط المحددة لهذا التألٌؾ واستجابة لنوعٌة المتلمً
إذ إن النشااط التاألٌفً تمركاز تعاىتا اتريىتا البالغىت  العرب ىت  "وذ   النصاص الثال   السوبق  ذي اؼبرآة الفاري  اليت 

، والمزوٌناً، ورؼام أن العاللاة بٌنهماا ؼٌار متماثلاة إال والسف ا ًعلى ثالثة مؤلفات للجرجانً، 
صاار مركازاً  التلخفٌصأنها تعطٌنا لراءة أولٌة للمرحلة التً انتهت عند المزوٌنً إال أن كتاباه 69

 .70"وحجب األصل
البحىتىتث البالغىتىتي عنىتىتد العىتىترب يف القىتىترن الثىتىتومن يف تلخىتىت ص القىتىتزويين والشىتىتروح عل ىتىته، وقىتىتد مثىتىت  ذىتىت ا الاتىتىتوب إذن ربىتىتددت 
تاصىتىت  إل ىته اؼبتال ىتىتان،  صبهىترة بصىتىتال البحىتث البالغىتي مىتىتن لىتدن أيب عب ىتىتدة مع ىتر بىتن اؼبثىتىت ، واالصىتوت مىتو )التخلصةي  

يف مفتىتىتوح العلىتىتام، وذىتىت ا مىتىتو ظبىتىتو  بعىتىتض الداريىتىت  بطىتىتىتار  ابلسةةكاكيوأصىتىتحوب التفسىتىتري البالغىتىتي للقىتىترآن الاىتىترمي، وانتهىتىتوء 
 اعب اد وعدم التحال، وذا أمر حيتوج إمج إعودة قراءة نمر!!!

 ثةةةحةةج البةةةائةةعت
 الص البحث إمج النتومه  اآلت  :

أن الىتىتىتدرس البالغىتىتىتي عنىتىتىتد العىتىتىترب قىتىتىتد مىتىتىتر دبىتىتىترحلت  مبريتىتىتىت   ىتىتىتو التىتىتىتداا  مىتىتىتع علىتىتىتام العرب ىتىتىت  ومبوحثىتىتىتوت أذىتىتىت  النحىتىتىتا  .1
والتفسىتىتري،   انفىتىتتح انفتوحىتىتوً مبىتىترياً علىتىتص دامهىتىترة ابدب والنقىتىتد علىتىتص يىتىتدي اؼبتال ىتىت  موعبىتىتوحل ومىتىتن عوصىتىتر  مىتىتن أذىتىت  

 ومبوحثهو.ابدب والتأل ال يف علام العرب   
ي ابدب وعلام العرب   نشأة الدرس البالغىتي  بدب والصىتنع  الشىتعري  أمثىتر مىتن اتصىتوله الع  ىتذ ربط مثرٌي من مؤرا .2

بعلام القرآن والتفسري ابمر الىت ي ترتىتب عل ىته تع ىت م مبىتري حىتول دون تع  ىتذ أواصىتر ذىت ا الىتدرس بعلىتام القىترآن ومتىتب 
 التفسري السن   منهو وااعتزال   علص كبا اوص.

لبالغىتىت  القىتىترآن أديىتىتو انتصىتىتور وأبعىتىتد عنهىتىتو مثىتىتريا مىتىتن شىتىتبه ااعتىتىتزال اؼبتعلقىتىت  ببالغىتىت  القىتىترآن  ينعبةةد القةةاهر اجلرجةةاانتصىتىتر  .3
]ب غة  القةر ن وب غة  اؼبعجىتز الارمي، م و وضع من االل نمريته النمم فوصال منهج و ب  بالغ  اؼب اىتن وبالغىت  

 .الشعر 
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اور   اؼببوحث اػبوص  بعل ي اؼبعوين والب ون ور ه و  لنحا يف مستا  اطي يعت ىتد علىتص معىتوين  اجلرجاينيم ر 71 .4
النحىتىتا مىتىتن ههىتىت ، ويىتىتربط ذىتىت ا ااعت ىتىتود دبىتىت اذب العىتىترب يف مالمهىتىتو شىتىتعراً ونثىتىتراًل ل مهىتىتر لىتىته ف  ىتىتو بعىتىتد ق  ىتىت  الثم ىتىتب 

 وحسن النمم يف التعبري القرآين.
اعبرهىتىتوين، فوبتىتىتىتدأ مىتىتن ح ىتىتث انتهىتىتص اعبرهىتىتوين، فقىتىتوم بفصىتىت  نقوشىتىتىتوت  رايدة البحىتىتث البالغىتىتي بعىتىتدالسةةكاكي ايىتىتتلم  .5

اللغاين ؼببوحث اعوز، وقصواي امعجوز اللغاي يف القرآن الاىترميل ل صىتري مفتىتوح العلىتام قوعىتدة اؽبىترم يف علىتام البالغىت  
 هوعال من علم ابدب مداال نمراي ديهد به للبحث يف علام البالغ  الثال  .

الىت ي ربىتددت  أيىتاة  لنحىتا الف   منطق   أضىتف  علىتص مشىتروعه صىتبغ  التحديىتد واايىتتقرارعلص السكاكي اعت د  .6
مصطلحوته، وصورت مع وريته أص ل  من  ي بايه وح  يام النوس ذ ا، وأعقب ذىت ا الثبىتوت ااصىتطالحي  لشىتااذد 

 اعبوحل وانتهوء  عبرهوين.من لدن أيب عب دة مع ر بن اؼبث  و وابمثل  اليت ترهع يف أصاؽبو إمج مدون  اايتشهود 
ح ىتث ااتىتىتزل منىته اؼبقىتدموت اؼبطالىت  الىتيت حيتوههىتو اؼب ىتورس البالغىتىت   لخلسةكاكيػبىتص اػبط ىتب القىتزويين مفتىتوح العلىتام  .7

 القىتىتورئتاصىتىت   العرب ىتىت  لاىتىتي يصىتىت  إل هىتىتو، فأيىتىتقط منىتىته عل ىتىتي الصىتىترف واعبىتىتدل والصىتىته مىتىتن اؼبقىتىتدموت ابدب ىتىت  الىتىتيت ا
 للبالغ  العرب   وفناهنو.

 اؼبعوين والب ون والبديع.   ذي: ال   فنان  القزويٍت وبدر الدين بن مال يدي  علصصورت علام البالغ   .8
 

* * * * * * * * * * * * * * * * 

 

 

 اذلةةوامةةةش
 .25، ص م1996، اؼباتب  اعبومع   الر ط، الطبع  الرابع  يف ادلنهجي  واحلواررشدي فاور،  .1
 .49اؼبصدر نفسه، ص  .2
، م2010، ربق ىتىتذ: ؿب ىتىتاد مريىتىتي عبداغب  ىتىتد، ودمحم عىتىتاض ذ اىتىت ، دار السىتىتالم القىتىتوذرة، يف عخلةةوم القةةر ناإلتقةةان  .3

1/14. 
اجلهةةود الخلغويةة  عنةةد متىتىتوب الىتىتدمتار دمحم حسىتىت  آل اييىتىت    علىتىتص:ؼبزيىتىتد ا ىتىتالع حىتىتال ذىتىت ا اؼباضىتىتاع أح ىتىت  القىتىتوري  .4

 مىتن- ار التأيىت ا والتنمىتري لعلىتام العرب ىت   –فف ه اغبديث عن ذ ا الطار  العرب حىت هناي  القرن الثالث اذلجر 
 .43إمج ص  5ص 

، ربق ىتىتذ: مصىتىتىتطفص دمحم حسىتىتىت  الىتىتىت ذيب، رلةةةاز القةةةر ن، والىتىتنص بت ومىتىتىته عنىتىتىتد أيب عب ىتىتىتدة، 166/ 7، معجةةةم األدابء .5
 .7، صم1999تقدمي: أضبد زمي ديوين، مؤيس  الفرقون للثاث اميالمي، لندن، 
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، رب ىتع 18ؾبلىت  الىتثاث العىتريب، دمشىتذ، العىتدد  القةر ن ومذهب  يف رلاز  ]منهج : أبو عبيدة التميمي حبث بعناان .6
 .113_ ص112ص  ،هةةةة1405الثوين 

 .62، ص م1990، دار اؼبعورف، الطبع  الثومن ، ورريا  ]تطورالب غ  العربي  شاقي ض ال،  .7
 .4ص ،البدي كتاب  .8
 .32ص  .9
 .63ص ،وررياالب غ  العربي  تطور .10
، دار الثقوفىت  فخلسةف  عبةد القةاهر اجلرجةاين النحوية  يف دالئةل اإلعجةاز، وينمىتر مىت له 222، صدالئةل اإلعجةاز.11

 .124ص  م1983للنشر والتازيع، القوذرة، 
 .63ص  ،ورريا  ]تطورالب غ  العربي  .12
 .343، صم1983ربق ذ: حجر عوصي، دار اؽبالل، بريوت،  ،ادلقدم .13
القال  لصىترف : عنىتد مىتن يىتر  اعبىتوم اػبصىتام عىتن معورضىتته، أي أن   صىترف عقىتال العىترب عىتن امت ىتون دبثلىته يىتارة .14

 .33، صاإلعجاز القر ين والب غ  النبوي أو مو يف حا هو ولا آي ، ؼبزيد ا الع ينمر الرافعي، 
يف اعب ع ىتىتىت  اعبغراف ىتىتىت  اؼبلا ىتىتىت   لقىتىتىتوذرة، ، حبىتىتىتث ألقىتىتىتو  ابيىتىتىتتوذ بمىتىتىت  اػبىتىتىتايل، الب غةةة  العربيةةة  وأثةةةر الفخلسةةةف  فيهةةةا.15

 .171صم  1988-ة ةةةةه1349
أبىتىتىتا الفصىتىتىت  العروضىتىتىتي: أضبىتىتىتد بىتىتىتن دمحم بىتىتىتن عبىتىتىتىتد   النهشىتىتىتلي اؼبعىتىتىتروف  لصىتىتىتفور، وذىتىتىتا تل  ىتىتىت  أيب منصىتىتىتار ابزذىتىتىتىتري .16

، بغيةة  الوعةةاة يف طبقةةات الخلغةةويُت والنحةةاةذىتىتىت. السىتىت ا ي، 416صىتىتوحب قىتىتوماس صىتىت يب اللغىتىت  تىتىتايف رضبىتىته   يىتىتن  
2 /186. 
وفيةةات أضبىتىتد بىتىتن دمحم بىتىتن إبىتىتراذ م الثعلىتىتيب صىتىتوحب تفسىتىتري الاشىتىتال والب ىتىتون يف تفسىتىتري معىتىتوين القىتىترآن، ابىتىتن الاىتىتون، .17

 .1/79، األعيان
 .3/187، طبقات الشافعي السباي، .18
 .2/124، ألفي  الراقي يف احلديث.19
 .5/234، األع ماري الدين الزرملي، .20
 .8، صدالئل اإلعجازمقدم  ربق ذ .21
 .237نفسه، ص  اؼبصدر.22
 .229ص ة  ةةةةةةه 1387، منشارات ماتب  النهص ، بغداد الطبع  ابومج، القزويٍت وشروح التخلصي أضبد مطلاب، .23
 .18صم  1983- ةةةةةةةهة 1403، دار الاتب العل   ، بريوت، لبنون الطبع  ابومج، مقدم  مفتاح العخلومنع م زرزور، .24
 بتصرف. 478. ص 477، ص م1999دار أفريق و الشرق  أصوذلا وامتدادهتا الب غ  العربي  دمحم الع ري، .25
 ومو بعدذو 480ص  الب غ  العربي  أصوذلا وامتدادهتا .26
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، ربق ىتذ الىتدمتار ال ىتىت  ابىتراذ م ال ىت ، دار الاتىتىتب عةةروس األفةراح يف شةةرح تخلصةي  ادلفتةةاحهبىتوء الىتدين السىتباي، .27
 .1/146العل    بريوت لبنون، 

، ماتبىت  ابقبلىتا اؼبصىتري ، راس  يف تطور الفكر الب غي عند العرب ومناهجها ومصةادرها الكة  د، البيان العريب.28
 .254، ص م1958-ةةةةةه1377الطبع  الثون   

 .254، ص ادلصدر عفس .29
 .1/148، عروس األفراح يف شرح تخلصي  ادلفتاحهبوء الدين السباي، .30
 .147، ص م1996، مطبع  دار الاتب العرب   القوذرة فن القواأم  اػبايل، .31
الطبعىتىت   –، دار تابقىتىتول للنشىتىتر الب غةة  والسةةخلط  يف ادلغةةرب أيةةد بةةن دمحم بةةن يعقةةوب الةةواليلعبىتىتد اعبل ىتىت   ظىتىتم، .32

 .22، 21، ص م2002 –ابومج 
 .22ص  الب غ  والسخلط  يف ادلغرب أيد بن دمحم بن يعقوب الواليل عبد اعبل    ظم، .33
 .229، ص القزويٍت وشروح التخلصي أضبد مطلاب، .34
 .230، ص 229، ص القزويٍت وشروح التخلصي .35
، ضىتبطه وشىترحه ابيىتتوذ عبىتد الىترضبن الفقىتاقي، التخلصةي  يف عخلةوم الب غة ضبىتد بىتن عبىتد الىترضبن اػبط ىتب القىتزويين، .36

 .24دار الاتوب العريب، لبنون، د.ت، ص 
 .37، ص التخلصي  يف عخلوم الب غ .37
 .236، 235ص  التخلصي   عبد الرضبن )اػبط ب القزويين(، دمحم بن.38
 .246، ص ادلصدر عفس .39
 .247، ص التخلصي دمحم بن عبد الرضبن )اػبط ب القزويين(،  .40
 ومو بعدذو. 164، ص القزويٍت وشروح التخلصي أضبد مطلاب، .41
 .147ص القزويٍت وشروح التخلصي  .42
 .3/48، خزاع  األدب.43
 23ص  -22ص  التخلصي  دمحم بن عبد الرضبن )اػبط ب القزويين(، .44
 وذا نص يوبذ 229، ص القزويٍت وشروح التخلصي أضبد مطلاب، .45
 .552، ص الاشوف بريوتدار  ادلقدم  عبد الرضبن ابن الدون، .46
، ترصبىتىت  عبىتىتد السىتىتالم بنعبىتىتد العىتىتويل، اؼبرمىتىتز الثقىتىتويف العىتىتريب، الطبعىتىت  الكتابةة  التناسةةا مفهةةوم ادل(لةةف والثقافةة  العربيةة .47

، دار األدب والغرابةةة  دراسةةة  بنيويةةة  يف األدب العةةةريب، ومىتىتىت له اؼبؤلىتىتىتال نفسىتىتىته، 14-13ص ، م1985ابومج، 
 .20، ص م1998تابقول للنشر، الطبع  الثون  ، 

 48ص  اليل الب غ  والسخلط  أيد بن دمحم بن يعقوب الو عبد اعبل    ظم، .48
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 .33، صاألدب والغراب  دراسات بنيوي  يف األدب العريب.49
 .م2003وقد حقذ ذ ا الاتوب ض ن أ روح  هومع   يف مل   اآلداب وهدة .50
، ربق ىتىتىتذ إحسىتىتون عبىتىتوس، دار صىتىتودر بىتىتىتريوت، عفةةةل الطيةةب مةةن غصةةةن األعةةدلس الرطيةةبينمىتىتر أضبىتىتد بىتىتن اؼبقىتىتري، .51

 .5/430-م 1997
 .5/430اؼبصدر نفسه، .52
 1/193ربق ذ حسن هالب،  درة احلجاا يف مناقب سبع  رحاا غري امفراين، دمحم الص.53
، عنويىتىتىت  وتقىتىتىتدمي عبىتىتىتد اغب  ىتىتىتد اؽبرامىتىتىت ، منشىتىتىتارات دار الاتىتىتىتوب، عيةةةل االبتهةةةاج بتطريةةةز الةةةديباجأضبىتىتىتد    التنباىتىتىتيت، .54

 .340، صم2000 رابل ا الغرب ل ب و، والطبع  الثون  ،
 .م2000يف مل   اآلداب، وهدة وقد حقذ ذ ا الاتوب يف أ روح  دمتاراة .55
 .10054610336ما خ ح،  سلتصر من التخلصي عبورة عن تره ز .56
سةةةخلوة ، وينمىتىتر ترصبىتىتىت  اؼبؤلىتىتال عنىتىتىتد دمحم الاتىتىتوين، 226تاهىتىتد منىتىته نسىتىتىتخ  ـبطا ىتىت  لىتىتىتد  مؤيسىتىت  عىتىتالل الفويىتىتىتي ع .57

، دار الثقوفىتىت  الىتىتدار الب صىتىتوء، الطبعىتىت  ابومج، األعفةةاس وزلادثةة  األكيةةاس مبةةن أقةة  مةةن العخلمةةاء والصةةخلحاء بفةةاس
 .3/169،  م2004 - ةةةةهة1425

 .1/157 سخلوة األعفاس وزلادث  األكياس مبن أُْقِ َ من العخلماء والصخلحاء بفاس ينمر ترصبته عند دمحم الاتوين، .58
مطبعىت  الشىترق وهىتدة الطبعىت    حمل د الصىتغري امفىتراينشرح ايقوت  البيان ، ومرمي اغبلا، 2/396 ادلصدر عفس ينمر .59

 ومو بعدذو. 57، ص م2006 -ة ةةةةه 1426ابومج 
 .50،  صالب غ  والسخلط  أيد بن دمحم بن يعقوبعبد اعبل    ظم، .60
بىتىتريوت لبنىتىتون، الطبعىتىت  -، اؼبؤيسىتىت  العرب ىتىت  للدرايىتىتوت والنشىتىترادلةةنهج والهةةاهرة دراسةة  يف الةةًتاث األديبدمحم ُحىتىتاَّر، .61

 .49، ص م1997ابومج، 
 .93اؼبصدر نفسه، ص .62
ة  ةةةةةه1413، دار الاتىتىتب العل  ىتىت ، بىتىتريوت لبنىتىتون، كشةةف الهنةةون عةةن أسةةامي الكتةةب والفنةةونحىتىتوهي ال فىتىت ، .63

 السىت ا ي:ويىُتَعد  شرح رضي الىتدين اايىتثا دي أذىتم الشىتروح علىتص موف ىت  ابىتن اغبوهىتب يقىتال  2/1370، م1992
مل يؤلال عل هو ب  وا علص غولب متب النحا مثله صبعوً وربق قىتوً فتداولىته النىتوس واعت ىتدوا عل ىته ولىته ف ىته أحبىتوث مثىترية 

، وذىتىتىت ا الاضىتىتىتع مشىتىتىتوبه إمج حىتىتىتد مبىتىتىتري شىتىتىتروح التلخىتىتىت ص ومثرصىتىتىتو ومىتىتىتان 2/372ومىتىتىت اذب ينفىتىتىترد هبىتىتىتو" اؼبصىتىتىتدر نفسىتىتىته، 
 خلسكاكيمفتاح العخلوم لالتلخ ص الرم زة اليت ينمر من االؽبو إمج 

 .54-53، ص   الب غ  والسخلط عبد اعبل    ظم.64
 .54ص    ادلصدر عفس  عبد اعبل    ظم.65
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 واألحبةةةةاث  ةةةةةراجةةةةادل

   :ةةةةراجةةادل :أوالا 

  ربق ىتىتىتذ وشىتىتىترح: عبىتىتىتد السىتىتىتالم  -ازانىتىتىت  ابدب ولىتىتىتب لبىتىتىتوب لسىتىتىتون العىتىتىترب  بةةةن عمةةةر   عبةةةدالقادر) -البغةةةداد
 .م1996الطبع  الثولث   -دار الكتاب العريب بَتوت -ذورون

 طةرابخليس ، منشةورات دار الكتةاب، عنويىت  وتقىتدمي عبىتد اغب  ىتد اؽبرامىت  -عيل اإلبتهاج ) أيد اباب   -التنبكيت
 .م2000، والطبع  الثون  ،الغرب ليبيا

 أيد دمحم شاكرربق ذ  -دامه  امعجوز ) عبد القاهر   -اجلرجاين-   
   ةةةةةه1304 -الطبع  ابومج -مصر -ادلطبع  اخلَتي  -ابدب وغوي  ابرب ازان  حج   )ابناحلمو  . 
 بةَتوت لبنةان-ادل(سسة  العربية  لخلدراسةات والنشةر، اؼبنه  والموذرة درايىت  يف الىتثاث ابديب ) دمحم   -حور ،

 .م1997الطبع  ابومج، 
 م1996مطبع  دار الكتب العربي  القاهرة ، فن القال ) أمُت  -اخلويل. 
  بةةةَتوت لبنةةةةان، دار الكتةةةب العخلميةةة ، مشىتىتىتال المنىتىتىتان عىتىتىتن أيىتىتىتومي الاتىتىتىتىتب والفنىتىتىتان  ) حةةةاجي   -خخليفةةة ،

 .م1992ة  ةةةةه1413
 م2001 -دار العخلم لخلم يُت -امعجوز القرآين والبالغ  النباي  ) مصطف صادق   -الرافعي.   
 ة ةةةةةةةةه 1403، لبنىتىتون الطبعىتىت  ابومج، دار الكتةةب العخلميةة   بةةَتوت، مقدمىتىت  مفتىتىتوح العلىتىتام ) ععةةيم   -زرزور- 

 م.1983
 م1984 -الطبع  السابع  -دار العخلم لخلم يُت -ابعالم -) خَت الدين   -الزركخلي. 
 دمحم أبةو ، ربق ىتذ بغ ىت  الاعىتوة يف  بقىتوت اللغىتاي  والنحىتوة للسىت ا ي -  ) عبد الرين بن أيب بكةر -السيوطي

 .بَتوتادلكتب  العصري   ، الفضل إبراهيم
 دار السةةةة م القةةةةاهرة  ، زلمةةةةود مرسةةةةي عبداحلميةةةةد  ودمحم عةةةةوض هيكةةةةل، ربق ىتىتىتىتذ: امتقىتىتىتىتون يف علىتىتىتىتام القىتىتىتىترآن

 .م2010
 م1990دار ادلعارف  الطبع  الثامن    البالغ  العرب   ] تطار واتريا [،  )شوقي -ضيف. 
  ومنوذجهىتىتو ومصىتىتودرذو الاىتىتف الب ىتىتون العىتىتريب، درايىتىت  يف تطىتىتار الفاىتىتر البالغىتىتي عنىتىتد العىتىترب   ) بةةدو    -طباعةة ،

 .م1958-ةةةةةه1377، الطبع  الثون   مكتب  األجنخلو ادلصري 
 التبصرة والت مرة( ابلف   يف اغبديث ) عبدالرحيم   العراقي (.  
  م1999دار أفريقيا الشرق ، البالغ  العرب   أصاؽبو وامتدادصو ) دمحم    -العمر. 
 م1996، الطبع  الرابع  ادلكتب  اجلامعي  الرابط، يف اؼبنهج   واغباار ) رشد    -فكار. 
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 دار ، عبةةد الةةرين ال قةةوقي، ضىتبطه وشىتىترحه ابيىتتوذ التلخىتىت ص يف علىتام البالغىتىت   ) دمحم اخلطيةةب   -القةزويٍت
 الكتاب العريب  لبنان  د.ت 

 دار الثقافةة  ، يىتىتلاة ابنفىتىتوس وؿبود ىتىت  ابم ىتىتوس دبىتىتن أقىتىتف مىتىتن العل ىتىتوء والصىتىتلحوء بفىتىتوس  )عبةةد احلةةي -الكتةةاين
د. عبةةةةد  بةةةةن عبةةةةدالكرمي  قىتىتىتىتدم ؽبىتىتىتىتو وراهعهىتىتىتىتو:م م2004 - ةةةةةةةةهة1425الةةةةدار البيضةةةةاء  الطبعةةةة  األوىل  

 .ةةةةهةة1428-مكتب  دار ادلنهاج ابلرايض -العريب الدائز الفرايطي، ربق ذ: اخلضَت
 عبةةةد  عبةةةد السةةة م بةةةن، ترصبىتىتىت  الاتوبىتىتىت  التنويىتىتىتا مفهىتىتىتام اؼبؤلىتىتىتال والثقوفىتىتىت  العرب ىتىتىت  ) عبةةةد الفتةةةاح  - -كخليخلطةةةو

 ، م1985ادلركز الثقايف العريب  الطبع  األوىل  ، العايل
 م1998دار توبقاا لخلنشر  الطبع  الثاعي   ، ابدب والغراب  دراي  بن اي  يف ابدب العريب  . 
 1387منشةةورات مكتبةة  النهضةة   بغةةداد الطبعةة  األوىل  ، القىتىتزويين وشىتىتروح التلخىتىت ص ) أيةةد    -مطخلةةوب 

 ة ةةةةةةةه
 بةَتوت  -م(سس  الكتب الثقافية  -عرفان ومطرجيشرحه وحققه :  -متوب البديع – عبد   -ابن ادلعتز

 م.2012 -لبنان
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 هوقف فالسفة اإلسالم هن علن الكالم  

 إمنوذجُا( (1))اتو حاهد الغزايل

  ـ قسن الفلسفة وعلن االجتواع ـ كلية اآلداب ـ جاهعة املرقة سدينة على صاحل كريثات  .د

 

 ادللخص: 

وائف عدة من واشتغلت بو طأثر كبَت يف إطار الفكر االسالمي إذ تبنتو مجاعات كثَتة  كان لعلم الكالم
 شاعرة، وادلاتريدية. أعلها ادلعتزلة، واأل

شاعرة الكالمية، فقد كان لتجربتو مي من انحية مذىبية إىل مدرسة األينت ىـــ(504،الغزايل)رغم أن على الو 
مر الذي أدى بو رره من قيد العصبية ادلذىبية، األيف رب اواضح اوالوصول إليها، أثر الشكية وزلاولتو الكشف عن احلقيقة 

يصل من خالل تلك الدراسة إىل موقف معُت ػلاول ىذا البحث  ارسة نقدية موضوعية، وأنالكالم د إىل دراسة علم
 بيانو. 

سالمية إيدة االقاع عن العمن خالل ىذا البحث أن دور علم الكالم عند الغزايل ال يتعدى الدف وقد تبُت
أن يؤخذ الكالم بقدر  ومن مث يرى الغزايل ن الناس،م ض الشبهات اليت قد تثار لفئة معينةوعالج بع ،ضد خصومها

يب احلاذق يف استعمال الدواء بينبغي أن يكون كالط))فيقول: معُت ويف حدود معينة كما يؤخذ الدواء لعالج ادلرض 
 . (2)((موضعو، وذلك يف وقت احلاجة وعلى قدر احلاجةاخلطر إذ ال يضعو إال يف 

ABSTRACT 

Al-Ghazali was an intellectual of diverse interests, as his work invoked various fields 

of knowledge such as logic, theology, philosophy and mysticism. Although Al-

Ghazali, as we see him, was not a philosopher of the type of Al-Farabi, Avicenna, a 

theologian like Al-Ash’ari, a jurist as Al-Shafi’i, or a sufi as Al-Muhasibi, but he had 

a part of what all of these scholars possessed and he was related to what they 

belonged to, even by degrees. 

Among the many contributions of Al-Ghazali in the field of the Arab-Islamic culture, 

the researcher chose to write about the theological contribution made by Al-Ghazali 

as he believes that this discipline has a defensive mission that is clearly manifested in 

responding to the suspicions and preserving the beliefs of the common public. For Al-

Ghazali, theology is considered to be as a medicine not food; where medicine is only 

needed for patient. Besides, he spoke about the benefit of theology as well as its harm 

for that the harm is manifested in arousing suspicions and in confirming the belief of 
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innovators. Passion and fanaticism seize the speaker's heart and prevent him from 

realizing the truth or accepting it.  

 ةـــقدمـــدلا

، وما يرتبط بو من مسائل، ومن تلك العلوم، علم الكالم الذي بفهم النص الشرعي اعتنتكثرت العلوم اليت 
التأثَت شأنو شأن سائر العلوم يها أسباب خلت ف، وقد مر دبراحل عدة تداسالمية ومصادر ادلسلمُتلبيئة اإليرجع إىل ا

مية ابألدلة العقلية ورد الشبهة عنها، سالساسية وىي الدفاع عن العقائد اإلإال أنو بقى زلافظًا على مستو األخرى، اآل
، وسبب ذلك يرجع إىل اتريخ نشأتو على يد حولو اآلراءوقد تناول العلماء ىذا العلم من جوانب عدة، واختلفت 

صة دبسائل العقيدة عن متكلمي ادلعتزلة، وإىل استخدام بعض ادلتكلمُت دلناىج فلسفية ومنطقية أبعدت ادلناقشات اخلا
وزلاولة بعض ادلتكلمُت التقليل من  ،اسية، وعن جوىر العقيدة كما عرضتها آايت القرآن بوضوح وجالءسمصادرىا األ

سالمي، وأساليب قلية ال تستقيم مع أصول النظر اإل، والتشكيك يف داللتها أبساليب عشأن السنة ردًا أو أتويالً 
 االستدالل القرآين القريبة من العقل والفطرة. 

عرض لشبهات و لف فيو كتبًا أن يهتم بعلم الكالم ويؤ إىل دعت الغزايل  اليتسباب األ يبدو أن ىذه أبرز
ادلخالفُت وأجاب عنها، إال أنو مل يفرد ذلذا العلم كتاابً كبَتاً شاماًل دلسائل الكالم وأدلة ادلتكلمُت، ولكنو تعرض ألشهر 

وىو على صغر حجمو غزير الفوائد عظيم النفع، وقد  االقتصاد يف االعتقاد()سائل الكالمية وخصوصًا يف كتابو: ادل
لة تضاىي خرى، إال أن اىتمامو بو مل يبلغ منز أئل الكالمية يف كتب ألف على طريقة ادلتكلمُت، كما أنو تناول ادلسا

، ولكن ما كتبو يدل على معرفة واسعة وعمق يف الفهم وقدرة على رد فصول أو الفقو والتصو  اىتمامو ابلفلسفة أو األ
 الشبهات وإلزام ادلخالفُت. 

ومل يشف حالتو النفسية، ألنو يف ف دبقصوده، و فالغزايل مل يتخل عن علم الكالم لكونو مذمومًا بل ألنو مل ي
وليس مناسباً  كون ىذا العلم  علم اخلواص، وىي  ، مشَتاً إىل حقيقة علمية مهمةخر عمره ألف رسالة يف العلم نفسوآ

)إجلام العوام عن علم  ينك النصفُت، وىذا جلي من خالل رسالتودلا فرق بُت ذ للعوام، ولو كان مذمومًا كما يدعي
 الكالم(. 

ف داء الغزالً إذا كان علم الكالم لم ٌشمهما مفاده :  سؤاالً كل ىذه التقديرات البد أن تثَت 

ذي ٌوصل إلى الٌقٌن. فلماذا إذن ، وال هو بالعلم البالعالج الشافً لكل األدواءشخصً ولٌس ال

 ؟ بالشضح والبٌان لقضاٌاه م وعض لف الغزالً فً علم الكالأ

 يف البحث ومنها تتفرع تساؤالت كثَتة منها:  ادلشكلة الرئيسيةتلك ىي 

  بهذا االسم؟ ما المفهوم العام لعلم الكالم؟ وماهً موضوعاته؟ ولماذا سمً ـ1
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هل ٌعد علم الكالم مذموماً؟ وإذا كان غٌض مذموم فبم نفسض ما وضد عن نهً العلماء  ـ.2

  عن االشتغال به، وضجوع بع  العلماء عنه؟

  ما الفائدة من وضع هذا العلم عند الغزالً ؟ وهل له فائدة محددة؟ ـ3

عٌة هذا العلم عنده، وهً مشضما المنزلة التً ٌحتلها علم الكالم عند الغزالً؟ وما  ـ4

 هل هً حضام أو واجب عٌنً أم كٌفً؟ 

يديولوجية ذلذا العلم وبيان الوظيفة األتوضيح موقف الغزايل من علم الكالم، فتتمثل يف  أمهية البحثأما 
 سالمي. اخللق، ومدافعاً عن وحدة الصف اإلبوصفو حارساً لعقيدة عوام 

اليت يتناوذلا ىذا  من وراء ىذا البحث ىو تكوين تصور عن علم الكالم، وربديد ادلسائل اذلدف يف حُت أن
وتوضيح ما   مطلقًا ومنع الناس من اخلوض فيو، م علم الكالم ربرؽلاً ينا الكثَتين يزعمون أن الغزايل قد حر  العلم، دلا رأ

  ذام اترك انف ألي قيمة لو. يًتاوح ما بُت مادح لو معتقد فيو الكمال، وبُتقيل عنو أن موقفو 

فكر الغزايل الكالمي من خالل ربليل اعتمد عليو ىذا البحث ىو ادلنهج التحليلي لعرض نهج الذي ادلأما 
 أفكاره يف مؤلفاتو ادلتعلقة بعلم الكالم. 

 مباحث مسبوقة دبقدمة، ومتبوعة خباسبة ومذيلة بقائمة من ادلصادر وادلراجع. ثالثةفقد جاء يف  البحثأما 

االسالم من  . وتضمن ىذا ادلبحث مفهوم الكالم عند بعض فالسفة التعريف بعلم الكالم ادلبحث األول:
 مساء اليت أطلقت عليو.وعات اليت يدرسها ىذا العلم، واألىم ادلوضحيث التعريف، وبيان أ

أردان أن نوضح يف ىذا ادلبحث موقف العلماء من علم الكالم حيث  مناىضة علم الكالم: اين:ادلبحث الث
وغَتىم ذمهم  ىــ(241 محد بن حنبلأ)و ىــ(179،مالك)و ىـــ(204،لشافعيا)كــ ئمة  كثَت من األشاع عن  

 سنمثل دلواقفهم  دبا نسب أليبظلا وربذيرىم من علم الكالم وآراء ادلتكلمُت حيث مل نقف عند كل إمام أو كل قول وإ
 حامد الغزايل. 

، مسنبُت يف ىذا ادلبحث مقصود الغزايل من علم الكال موقف الغزايل من علم الكالم: :لثالثادلبحث ا
 . وفائدتو ومشروعية ىذا العلم

 : وفيها أىم النتائج اليت توصل إليها البحث. اخلادتة 
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 ادلبحث األول

 التعريف بعلم الكالم 

مسائو مدخل مهم وضروري حلل  ن العلوم والوقوف على موضوعاتو وأعلم موادلفاىيم يف  فهم ادلصطلحاتإن 
 الختالف بتصوره يف ذاتو وموضوعو أوسواء تعلق ا ،من اخلالفات اليت نشأت بُت العلماء حول ذلك العلم كثَت

نعرف ىذا  عن موقف الغزايل من علم الكالم أندبكانتو وفائدتو، أو بعالقتو بغَته من العلوم وذلذا أردان قبل احلديث 
 ، وبيان موضوعو وأمسائو اليت أطلقت عليو. العلم عند بعض العلماء

 ـ يف بيان مفهوم علم الكالم:  1

ن تباينت يف ألفاظها إال أهنا إت لعلم الكالم، وىذه التعريفات و قدم فالسفة اإلسالم العديد من التعريفا
اآلراء الدينية الواردة يف القرآن  ةواحد، فهي رلتمعو على أن علم الكالم يساعد ادلسلم على نصر تكاد تتفق على معٍت 

بُت أن علم الكالم يستطيع ادلرء من خاللو أن يثبت العقائد اإلؽلانية إثباات صحيحًا والسنة ابلفعل، وىذه التعريفات ت  
ت اليت وردت على لسان الفالسفة وادلتكلمُت تعريف وأن يرد كل االضلرافات عن ىذه العقائد، ومن ىذه التعريفا

صناعة الكالم يقتدر هبا اإلنسان على نصرة اآلراء واألفعال ))( الذي عرف علم الكالم أبنو: 3)ىـــ(339 الفارايب)
عضد الدين )ويعرفو ، (4)(("وتزيف كل ما خالفها ابألقاويل احملدودة اليت صرح هبا واضع ادللة

معو على اثبات العقائد الدينية إبيراد احلجج ودفع )) الكالم علم يقتدر يف ادلواقف بقولو:  (5)ــ(ــــى756اإلجيي
 وقال (6(()نفس االعتقاد دون العمل، وابلدينية ادلنسوبة إىل دين دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وادلراد ابلعقائد ما يقصد بو ،الشبو

احلجاج عن العقائد اإلميانية ابألدلة العقلية، والرد على ادلبتدعة ىو علم يتضمن ( أبنو: ))7)ىــ(808ابن خلدون)
  (.8)((دات يف مذاىب السلف وأىل السنةادلنحرفني يف االعتقا

لو العلوم الشرعية ادلصطبغة بصبغة عقلية، تدور مسائ أن علم الكالم علم منيفهم من التعريفات السابقة 
العلوم الشرعية  ة ذلا، وأنو سبيز بذلك عن غَته مندفاع عنها ضد اآلراء ادلخالفثباهتا والحول أصول العقائد اإلسالمية وإ

 .وغَته فو األخرى، كالفقو والتص

من العلوم، وىو البحث يف أصل العقيدة  كما يتضح أن لعلم الكالم موضوعو اخلاص بو الذي ؽليزه عن غَته
 ن.ىا، وىذا ما ستناولو اآلور ال يف زل
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 .الكالمموضوعات علم ــ 2 

لكل علم موضوع ؼلتص بو، ولكي يصَت العلم علماً فال بد لو من موضوع والبد لو من منهج وال بد لو من 
نظرايت يصل إليها، وابلنسبة لعلم الكالم فإنو كما سبق القول يف تعريفو أبنو يقوم على إثبات العقائد الدينية ابألدلة 

 والدين يقوم على مجلة من األحكام بعضها يتعلق ابألمور االعتقادية، العقلية، فإن موضوعو يتناول العقيدة الدينية
 من العبارات وادلعامالت أما موضوعات العقائد الدينية اليت يتناوذلا علم الكالم فهي:، وبعضها يتعلق ابألمور العملية

والسلبية، وعن أفعالو: إما يف أن يبحث فيو عن عوارضو الذاتية اليت ىي صفات الثبوتية  ذات هللا سبحانو وتعاىل:ــ 1
الدنيا كحدوث العامل وإما يف األخرة كاحلشر، وعن أحكامو: كبعث الرسل ونصب اإلمام يف الدنيا من حيث أهنما 

 (.9من حيث أهنما غلبان عليو أم ال )واجبان عليو تعاىل أو ال والثواب والعقاب يف األخرة 

من ادلوضوعات اليت تكلم فيها ادلتكلمون واعتربت من موضوعات علم  العامل من حيث داللتو على هللا تعاىل:ـ  2
و هللا قدم الدىر، والداللة على أن للعامل زلداًث وىالرد على الدىرية اللذين يقولون بالكالم ىي حدوث األجسام، و 

 (.11تعاىل والرد على ادلعطلة)

م الكالم منها على سبيل ادلثال: القضاء وإىل جانب ادلوضوعات السابقة ىناك موضوعات أخرى تناوذلا عل -3
 (. 11يت عرفت دبسألة اجلرب واالختيار)والقدر، وحرية اإلدارة اإلنسانية ال

ن هنم يعتقدون أعلى أن تكون من موضوعات علم الكالم أاإلمامة( اختلفت اآلراء حول ىذا ادلوضوع ) اإلمامة: -4
ىذا تكون اإلمامة من ادلتممات دلوضوعات علم الكالم ألهنا ىي اإلمامة ليست من األصول بل ىي من الفروع وعلى 

 من الفروع وليست من األصول.

 أمساء علم الكالم وأسباب التسمية. ـ 3

 طلقت على علم الكالم الباحث يف ادلسائل االعتقادية العديد من األمساء اليت منها: أ

كما   سميو عدة أمور منها ما ىو الدين؟ وما ادلراد منو؟حيث تشمل ىذه الت بعلم أصول الدينعلم الكالم  يــ مس   1
مسى هبذا االسم ألن موضوعو بتناول أصول الدين، وىي اإلؽلان ابهلل تعاىل ووحدانيتو تعاىل، وصفاتو وأفعالو واإلؽلان 

 ابلوحي وإرسال هللا تعاىل الرسل واإلؽلان ابلبعث ... اخل،

، من حيث أنو يتعلق ابألحكام االعتقادية األصلية يف مقابل علم الفقو كربابلفقو األ ىـــ(150،أبو حنيفة)مساه  .2
 (. 12صالة والزكاة وغَتىا من األحكام)األصغر الذي يتعلق ابألحكام الفرعية العملية كالصوم وال

 .علم التوحيد والصفات( 13) ىـــ(793،التفتازاين)طلق عليو أ .3
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 .لعدة أسبابسم ادلشهور لو وذلك حيث يعترب ىذا اإلسم ىو اإل بعلم الكالم ومسي -4

 أشهر أجزائو. ابسمالكل  م اإلذلي، كانت أشهر مباحثو، فسمين مسألة الكالإ ـ .1
بو تسميتو ابسم ادلسبب، وأيضًا ألن نسبة ىذا العلم للعلوم  ث قدرة على الكالم فسميلك أنو يور  بذ مسي .2

 ابلكالم.  الفلسفة، فسمي، كنسبة ادلنطق إىل اإلسالمية
ألن مباحثو نظرية فهو يبحث يف األمور االعتقادية اليت ال يندرج منها فعل، وعلى ىذا  ،بعلم الكالم مسي  .3

ثُت يف األحكام فالكالم مقابل الفعل، وكالم ادلتكلمون نظري لفظي ال يتعلق بو فعل، خبالف الفقهاء الباح
 (.14) الشرعية العملية

لتسمية إىل أىم ادلوضوعات اليت تناوذلا ىذا العلم وىو كالم هللا تعاىل من حيث القدم قد ترجع تلك ا  .4
 واحلدوث.

 ألن أصحابو تكلموا فيما سكت عنو الصحابو والتابعون ذلم إبحسان. ،بعلم الكالم وقد مسي .5
ي ىناك رأي، يرى  .6  ابلعقل سم حيث جرت العادة عند علماء الدين الباحثُت يف األصولهبذا اإل أنو مس 

 (. 15الصفات واألفعال، الذات، العقل) الكالم يف وا:لو فقاحباثهم ابلكالم فيأرادوا أن يعنونوا أحينما 

ألن مسألة خلق القرآن ىي أشهر ادلسائل اليت  ،شلا سبق يالحظ أن أصح األقوال يف ذلك ىو الرأي الرابع 
إذ احتدم الصراع إىل حد االضطهاد وسفك الدماء بُت  ،ـ(ـــىـ218 ادلأمون)اثر حوذلا اخلالف بُت ادلتكلمُت زمن 

ادلعتزلة واحلنابلة حول قضية: ىل القرآن سللوق أم غَت سللوق؟ ىل كالم هللا زلدث أم قدمي؟ فأطلقت التسمية على 
 العلم أبكملو. 

كل و الشكل التعليمي والشيتخذه علم الكالم ى يتضح لنا الشكل الذي ومن خالل التعريفات السابقة
ابن )، وتلك احلجج تعتمد على العقل كما يف تعريف ، ويقتضي الدفاع التسلح ابحلجج ادلختلفةالدفاعي
اإلثبات ػلتاج إىل النقل عن صاحب ألن  ،(ىــــ680،اإلجيي)وتعتمد على النقل كما يف تعريف  (م1404،خلدون

عنهما، ألنو ال يقوم  الكالم فهو ال يستغٍت لصيقان بعلم، ومن ىذا يتضح أن ادلنهج العقلي وادلنهج النقلي الشرع
ا أو يلحق هبما بغَتعلا، ومن ىنا نستطيع أن صلعل العقل والنقل ادلنهجان األساسيان يف علم الكالم، مث يتفرع عنهم

 مناىج أخرى اتبعة.
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 ادلبحث الثاين

 مناىضة علم الكالم 

علم الكالم الذي  من مسائل، ومن تلك العلومكثرت العلوم اليت اعتنت بفهم النص الشرعي وما يرتبط بو 
و شأن العلوم سالمية ومصادر ادلسلمُت، وقد مر دبراحل عدة تداخلت فيها أسباب التأثَت شأناإل يرجع إىل البيئة

قد ابألدلة العقلية، ورد الشبو عنها، و  ؽلانيةساسية وىي الدفاع عن العقائد اإلزلافظًا على مستو األ األخرى، إال أنو بقي
ختلفت اآلراء حولو، وسبب ذلك يرجع إىل اتريخ نشأتو على يد متكلمي علماء ىذا العلم من جوانب عدة، واتناول ال

عن مصادرىا  ادلعتزلة، وإىل استخدام بعض ادلتكلمُت دلناىج فلسفية ومنطقية أبعدت ادلناقشات اخلاصة دبسائل العقيدة
ن اولة بعض ادلتكلمُت التقليل من شآ، وزلوعن جوىرة العقيدة كما عرضتها آايت القرآن بوضوح وجالء ساسيةاأل

سالمي بية وال تستقيم مع أصول النظر اإلالسنة رداً أو أتوياًل، والتشكيك يف داللتها أبساليب عقلية ال يعرفها أىل العر 
  وأساليب االستدالل القرآين القريبة من العقل والفطرة.

من  احلديث من رجال سباب اليت أدت إىل مناىضة علم الكالم من قبل رلموعةويبدو أن ىذه ىي أبرز األ
إلصاق شىت التهم دبن ػلاول شلارسة ىذا ادلتشاهبة وأتويلها، وأسرفوا يف  ة زلاولة لتدبر النصوص، الذين قاوموا أي  السلف

من الكالم، يف أي صورة فر : ))شعارىم أمسى ينتهي إليها، حيثعن النتائج اليت اللون من التفكَت، بغض النظر 
خطر السؤال يف بعض ادلسائل، ـ( ــــى179مالك بن أنس)مام اإل(. بل نقل عن 16د(()يكون، كما تفر من األس

ستواء معلوم والكيف اإلسؤال بدعة، فحُت سئل عن كيفية اإلستواء على العرش؟ أجاب: " واعتبار مثل ىذا ال
التفكَت واحلديث يف ذات  م مالك بن أنس مجيع الذين يتناولونمااإل . وذلذا وصف(17")والسؤال عنو بدعة رلهول،

اب عبد هللا وما البدع؟ قال: أىل إايكم والبدع، قيل اي أفيقول: )) ر من ىذه البدع ، وكان ػلذ  ابدلبتدعُت هللا وصفاتو
، وكان إبحسانالبدع الذين يتكلمون يف أمساء هللا وصفاتو، وال يسكتون عما سكت عنو الصحابة والتابعون ذلم 

 (. 18(()يقول: من طلب الدين ابلكالم فقد تزندق

أيضًا ادلنحى الكالمي يف التفكَت، فشن محلة عنيفة على  (ـــــى 204الشافعي)وعقب مالك انىض اإلمام 
لويعلم الناس ما يف علم الكالم من األىواء لّفروا منو فقال: )) ادلتكلمُت وابلغ يف التشنيع على ىذا النوع من التفكَت

القبائل ف هبم يف العشائر و ابجلريد، ويطا فرارىم من األسد، وقولو أيضًا: حكمي يف أىل الكالم، أن يضربوا
 (. 19(()من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكالم عليهم: ىذا جزاء وينادى
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وابلتايل مل تكن دعوتو  علم الكالم ومن مناىج ادلتكلمُت منإىل التحذير  يتضح من ذلك أن الشافعي دعا
منضبطة تعتمد على ادلصادر وتغَت وجهتو وفق قواعد  وإظلا ىي دعوة إىل تصحيح أساليبو ،ىدمًا ألسس ىذا العلم

 العربية.  واألساليب القرآنية وقواعد البيان يف اللغة ،الشرعية

وأسرف يف مقارعة التفكَت الكالمي، فاتبع السبيل نفسو ـ ( ـــــى 241أمحد بن حنبل )مام مث جاء بعده اإل
لسوط يف سجاالت وشلاحكات صاخبة مع ادلتكلمُت، قادتو يف هناية ادلطاف إىل أن يضرب اب حىت زج نفسو يف 

 . (21حول مسألة خلق القرآن) ق.الثالث اذلجري( دؤاو ابن أيب د)مع  مناظرتو

وعن  ،الناس عن علم الكالم فقد كان ينهى ياقاس اأمحد بن حنبل من علم الكالم موقف أعترب موقفلذلك 
وال ترى أحداً ينظر يف الكالم إال ويف  فيها فكان يقول : ال يفلح صاحب الكالم أبداً  التفكَت يف العقيدة ابلتفلسف

 (. 22()علماء الكالم زاندقة(، وقولو: ))21قلبو مرض)

وواصل احلنابلة من بعده مناىضة علم الكالم تبعًا دلنهج إمامهم، فخاضوا صراعات حادة مع أصحاب 
م، واعتمدوا سالح التفكَت يف ىذا الصراع، وابت تراثهم رافدًا تستقى منو فتاوى تكفَت فرق ادلسلمُت، تلك الكال

هض اليت عملت على تعميق انقسامات األمة، وظلت إىل اآلالفتاوى  احلوار والتفاىم بُت ادلذاىب  مساعين ذب 
 سالمية. اإل

للفكر  رتيابإبكثَت منهم ينظر يف وعي عامة ادلسلمُت، فبدأ  وبذلك تغلغلت أفكار التيار ادلناىض للكالم 
الكالمي، بل تنامت ىذه احلالة، وصارت العلوم العقلية برمتها ينظر إليها بتوجس وريبة، وأشيع مناخ مشبع ابلتهمة 

العامة،  اثرة حنقلتقية والتكتم على معارفو، خشية إحول ىذه العلوم حىت اضطر ذلك بعض ادلهتمُت هبا للتمسك اب
و، وىذا ما ظهر يف اطعمدوا إىل صياغة خطاب ربريضي ضد علم الكالم ومن يتعخاصة وأن بعض خصوم الكالم 

(، وكتب الغزايل  ذم الكالم وأىلو)كتااًب بعنوان ( ــــى481نصاري اذلروي)أبو امساعيل األتبهم، فمثاًل كتب أمساء ك
حترمي النظر يف كتب علم )كتاب   (ـــــى620 الدين ادلقدسي موفق)(، وكتب إجلام العوام عن علم الكالمكتاب )
 . (23()الكالم

( أننا نوافق رأيو ادلدخل إىل دراسة علم الكالم) ــــــومن خالل اطالعنا علي كتاب حسن الشافعي ادلعنون بـ
وأما هني السلف عن الكالم واالشتغال بو فلعل مقصودىم كالم أىل البدع ادلخالفني للكتاب حينما قال ))

والسنة، وىذا ما يشهد ذلم اشتغاذلم ىم أنفسهم بلون من الكالم يتفق يف رأيهم مع القرآن ويعتمد على السنة 
 ،سطب، والفقو األالفقو األكرب فيما يروى عنو (ىـــــــ150،أبو حنيفة)الصحيحة ومدارك العقول السليمة، فألف 

لف أمحد بن حنبل الرد على وغريه ورد على ادلرجئة، وأحفصًا الفرد  ر الشافعيوانظ ،والعامل وادلتعلم ،والوصية
 . (24(()اجلهمية وكلها مؤلفات يف الكالم
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طريقة علم الكالم على على من استخدم  االعلماء يف النصوص السابقة كان منصبأن هني خالصة ذلك 
من إيراد الشبو  ، وأكثروا، وتركوا الكتاب والسنةيانب العقلاجلىواء والبدع الذين غل بوا ، وعلى طريقة أىل األالفالسفة

رواه مسلم فيما  ـ ملسو هيلع هللا ىلص ـ  النيب من يفتح ابب اجلدل، مستدلُت بقول النكَت على أىل السنة، وشددواعلى عقائد  الواردة
(( أي ادلتعمقون يف البحث واالستقصاء، وذلك الشتمال ىذا النوع من الكالم الفلسفي *تـََّنطعونادلم ىلك وأمحد ))

يف  زعزعةالكشف احلقائق، وعمارة القلوب ابليقُت، بل إنو يورث ب وعدم وفائوعلى كثَت من اخلبط والتضليل  ادلعقد
 العقيدة. 

منهم أيد االشتغال  اً قعلى مجيع العلماء ادلسلمُت وإظلا صلد فري مناىضة علم الكالم مل تسرواجلدير ابلذكر أن 
كتابو  (ــــى333،ادلاتريدي) استهالل ،ثباهتا  ابلعقللدين وإالذين رأوا ضرورة النظر يف أصول ابعلم الكالم، ومن ىؤالء 

تابو استحسان اخلوض يف يف ك ــ(ـــى321،شعري)األابلنظر جبانب العقل، والدين تتم  التوحيد ببيان أن سبيل معرفة
ادلؤيدين لعلم الكالم أدلة ، حيث قدم العلماء ــ(ـــى02ينالباقال) فيو ضرورة النظر يف الدين، ومن بعده ُتعلم الكالم يب

 نقلية وعقلية نذكر منها على سبيل ادلثال : 

يَزْفَعِ اللَّهُ الَّذِيهَ آمَنُىا مِنكُمْ )الًتقي من حضيض التقليد إىل ذروة اإليقان مستدلُت بقول هللا تعاىل:  -

 .(25)وَالَّذِيهَ أُوتُىا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُىنَ خَبِريٌ(

 إرشاد ادلسًتشدين إبيضاح احلجة وإلزام ادلعاندين إبقامة احلجة.  -
 حفظ قواعد الدين عن أن تزلزذلا شبو ادلبطلُت. -
 عليو العلوم الشرعية فإنو أساسها وإليو يؤول أخذاً واقتباساً.  أنو ت بٌت -
 . (26)صحة النية واالعتقاد إذ هبا يرجى قبول العمل وغاية ذلك كلو الفوز بسعادة الدارين -

فباإلضافة إىل فريق ادلناىضُت وادلؤيدين لعلم الكالم صلد فريقًا توسط ادلعارضة ادلطلقة والتأييد ادلطلق، وىؤالء 
يزون بُت موضوعات علم الكالم، فمنو الكالم احملمود ومنو الكالم ادلذموم، وأيضًا من حيث ادلشتغلُت بو وادلمنوعُت ؽل

ى قانون الواجب هلل تعاىل وصفاتو والنبوة وادلعاد عل أبثباتىو ادلباحث اخلاصة  والكالم احملمود من االشتغال بو،
ومالئكتو وكتبو ورسلو...اخل، ؽلان ابهلل تعاىل تفصيل اإل -:وأساسها وىيسالم، وىذه ادلسائل أصل العلوم الشرعية اإل

مجال ، فمعرفة ىذه ادلباحث على وجو اإلادلباحث ادلذكورة لتقوية الكتاب والسنة ال دلخالفتها فال حرمة وال كراىة ةوىذ
أن دارسة علم  رأىفرض عُت على كل مسلم، وعلى وجو التفصيل من فروض الكفاايت كما يقول الغزايل الذي 

 موال وسائر احلقوق كالقضاء والوالية. فروض الكفاايت كالقيام حبراسة األالكالم من 

يكون مذموماً حينما علم الكالم مباح عند احلاجة إليو يف إزالة الشكوك يف أصول العقائد، و  وعلى ىذا فإن 
 (.27يكون الكالم سلالفاً للكتاب والسنة)
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ثباهتا على ائل ال توافق الكتاب والسنة، أو إفهو ادلخالف للكتاب والسنة كإدخال مسأما ادلذموم من الكالم 
 وجو ال يوافق الكتاب والسنة. 

طالق ذمو يف كل حال أو مدحو يف كل حال من علم الكالم ىو االعًتاف أبن إ ن ادلوقف السليموعليو فإ
و ففي إاثرة الشبهات وأتكيد اعتقاد ادلبتدعة خطأ، إذ فيو منفعة من جانب وفيو مضرة من جانب آخر، أما مضرت

حلقائق ومعرفتها للبدعة وتثبيتو يف صدورىم، وأما منفعتو فقد ي ظن يف تصور الغزايل أن علم الكالم قادرًا على كشف ا
إن فيو منفعة وفيو مضرة فهو ابعتبار منفعتو يف وقت االنتفاع حالل أو مندوب يقول الغزايل: ))على ما ىي عليو. 

فما مقصود علم ( 28(()وىو ابعتبار مضرتو يف وقت االستضرار وزللو حرام ،إليو أو واجب كما يقتضيو احلال
 الكالم عند الغزايل؟ وما فادتو؟ وما حكم مشروعيتو عند الغزايل؟ ىذا ما سننفصلو يف ادلبحث التايل. 

 ادلبحث الثالث

 موقف الغزايل من علم الكالم

صادفتو علمًا وافيًا مبقصوده، غري صود علم الكالم يقول الغزايل: ))عن مقـ مقصود علم الكالم عند الغزايل: 1
يقصد  (29(()واف مبقصودي، وإمنا ادلقصود منو حفظ عقيدة أىل السنة وحراستها عن تشويش أىل البدعة

فظهما من كل شكوك الغزايل أن مقصود علم الكالم ىو حفظ العقيدة على مسلم أخذ مبادئو من القرآن والسنة أي ح
وأصول الدين... ىذا ىو مقصود علم الكالم فهو علم ال يعتقد بصحة قضاايه  يضعها أعداء اإلسالم حول مباديء

 إال ادلؤمن بعقائده أصاًل. 

وىذا قليل )) :فيقول ان إدراك قواعد الدين إدراكًا يقينيًا واضحًا يستند إىل العقلأما مقصود الغزايل فقد ك
النفع يف حق من ال يسلم سوى الضرورايت شيئًا أصاًل، فلم يكن الكالم يف حقي كافياً، وال لدائي الذي كنت 

 (. 31(()أشكوه

دلا نشأت صنعة الكالم تفكَته فيقول: ))الغزايل كان موضوعياً يف ىذا النص الذي قالو الغزايل يفهم منو أن 
وخاضوا  ،مورلذب عن السنة ابلبحث عن حقائق األوكثر اخلوض فيو وطالت ادلدة، تشوق ادلتكلمون إىل زلاولة ا

دلا مل يكن ذلك مقصود علمهم، مل يبلغ كالمهم فيو الغاية  يف البحث عن اجلواىر واألعراض وأحكامها ولكن
بل  ،ميحو ظلمات احلرية يف اختالفات اخللق وال أبعد أن يكون قد حصل ذلك لغرييالقصوى فلم حيصل منو ما 

 األلوايتولكن حصواًل مشواًب ابلتقليد يف بعض األمور اليت ليست من  ،لست أشك يف حصول ذلك لطائفة
أدوية الشفاء ختتلف ابختالف الداء وكم من داء  ال اإلنكار على من استشفى بو فإنن حكاية حايل، الغرض اآلو 

 (. 31(()ينتفع بو مريض ويتضرر بو آخر
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عن إدراك حجبوا ادلتكلمُت  تضح عندان أن الغزايل يرى أنفهمو أمعنا النظر يف النص السابق وحاولنا إذا أ
ي احلقائق فيها فإذا مل يستطع ػلول بُت القلوب وبُت ذبل اكثيف  الذي يعترب حجااب التقليد ادلذىيباحلقيقة لسببُت علا: 

 نسان كسر قيد التقليد فال ؽلكن ان تنكشف لو احلقيقة. اإل

ذلك أن ادلتكلمُت مل يستخدموا يف رلادالهتم براىُت منطقية زلققة،  يتعلق ابدلنهج الكالميالسبب اآلخر 
ومن مث جاءت براىينهم ضعيفة ال توصل إىل اليقُت وال تبلغ  بل استندوا إىل مقدمات تسلموىا تقليدًا ومل ؽلحصوىا،

  إىل احلق.

هم ضعيفة ال تقوم على أسس صحيحة أو مبادئ زلققة، ومن ومناىج تكلمُتىكذا يقرر الغزايل أن أدلة ادل
االؽلان أو يكشف إىل ونتيجة لذلك فإن علم الكالم ال ؽلكن أن يقود  َتة والشك أكثر شلا تفيد اليقُت،مث فإهنا تثَت احل
صحيح أن  ت والدفاع عن العقيدة ضد خصومها،مور، بل إن غاية ما يفيده ىذا العلم ىو رد الشبهاعن حقائق األ

قلة وفئة معينة  ن ىؤالءولك وتكون سبباً من أسباب إؽلانو، تكلمُتده علم الكالم وتنفع معو أدلة ادلبعض الناس قد يفي
فينبغي أن ػلدد الكالم يف دائرهتا وأن يستخدم ابلقدر الذي يفيد معها، أما عامة ادلسلمُت ومجهورىم وأصحاب الفطرة 

ف الغزايل كتابو إجلام العوام عن علم الكالم، وأكد يف كتاب لوذلذا أ ن الكالم قد يضرىم أكثر شلا يصلح،السليمة فإ
أن ػلرس مسعو من اجلدل والكالم غاية احلراسة، فإن ما يشوشو اجلدل أكثر ما ؽلهده، وما اإلحياء أن العامي ينبغي 

 (. 32) يفسده أكثر ما يصلحو

بو ادلرضى، والدواء يعاجل  دواءً ىل علم الكالم كما قصده الغزايل بوصفو بناء على ما تقدم ينبغي أن ينظر إ
كان ضرره أكرب من نفعو. فيحصر الغزايل   ال  انية نفعو للمريض وإيتحقق من إمك فيو مقادير معينة وأن البد أن نراعي

أصناف من ؽلكنهم االستفادة من علم الكالم يف اثنُت: مريض وطبيب . فاألول رجل وقعت لو شبهة ليست تزول عن 
ودواء لو يف ي دافعًا شبهتو ، فيجوز أن يكون القول ادلرتب الكالميب وعظي وال خبرب نقلي عن الرسولقلبو بكالم قر 

ؽلان يريد أن ػلصل ىذه الصنعة ليداوي هبا مريضًا عقل راسخ القدم يف الدين اثبت اإلوالثاين: شخص كامل ال مرضو،
 .(33)، وليحرص بو معتقده إذا قصد مبتدع إغواءهشبهة وليفحم بو مبتدعاً إذا نبغ إذا وقعت لو

ذلا لباب وجواىر ال علوم القشور حيث قسم يف   ومن زاوية أخرى يعد الغزايل علم الكالم من العلوم اليت
 النحو، وقسم علوم اللباب وم ىي لباب ومن العلوم القشور عندهكتابو )جواىر القرآن( العلوم إىل علوم ىي قشور وعل

قل قيمة إىل ثالثة جعل القسم الثاين ىو زلاجة الكفار ورلادلتهم، طبقتُت، إحداعلا أقل قيمة من اآلخرى، وقسم األ
 (.34منو يتشعب علم الكالم)و 
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 فائدة علم الكالم  واحلاجة إليو عند الغزايل: ـ 2

قصر الغزايل مهمة علم الكالم يف الدفاع عن العقائد الدينية ورد الشبهات، ويرتبط ذلك بوجود مبتدعة أ 
لوال وجود ادلبتدعة،  شهم لعقائد ادلسلمُت، لذلك كان يرى الغزايل أنو مل تكن ىناك حاجة لوجود علم الكالميوتشو 

 علم الكالم فعلم الكالم حارس لقلوب العوام عن تشويش ادلبتدعة، لذلك شبهو الغزايل يف كتابو إحياء علوم الدين
الذي دعا الناس الستئجار احلراس حلراسة طريق احلج ىو رد العدوان ووجود اخلوف، ولو مل ابحلارس فيقول: ))

 (. 35(()دلا احتجنا إىل احلراسةتقم طائفة ابلعدوان على احلجاج 

ناس يف طرق احلج، ذباه العقيدة، بدور احلارس الذي ػلرس اللك أن الغزايل يشبو دور ادلتكلم يفهم من ذ
احلارس وظيفتو على احلراسة  عراب اللصوص عليهم، فإن قصراذ احلراس خوفًا من تعدي األىل ازبفالناس اضطروا إ

اظرة وادلدافعة ومل فإن الناس احتاجوا إليو حلراسة العقيدةـ فإن ذبرد للمن ، وكذلك ادلتكلمفقط، ال ي عترب من مجلة احلجيج
ويشتغل دبا يصلح قلبو، مل  يكن من مجلة علماء الدين، وال يعترب عارفاً ابهلل ألن معرفة هللا تعاىل،  يسلك طريق األخرة

وإظلا الوصل إىل ادلعرفة  حجاابً عنها ومانعا منها، كان  دل من علم الكالم، بل إن الكالم قكما يقول الغزايل، ال ربص  

اللَّهَ لَمَعَ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ )وَالَّذِيهَ جَاهَدُوا فِينَا : ابجملاىدة، اليت جعلها هللا سبحانو وتعاىل مقدمة للهداية حيث قال تعاىل

لغريبة ال تزيد ادلتجرد ذلا، مع ويؤكد الغزايل أن منهج الكالم ورلادالت ادلتكلمُت ومعرفة التفاريع ا (،36)الْمُحْسِنِنيَ(

هللا تعاىل  تداركوإال قسوة يف القلب، وغفلة عن هللا تعاىل، وسبادايً يف الضالل وطلبًا للجاه، إال ما  اإلعراض عن غَتىا
 (. 37الكالم غَته من العلوم الدينية) برمحتو، أو مزج مع

كما يفهم من ذلك أن موقع علم الكالم حسب رأي الغزايل من الدين كموقع احلارس من طريق احلج وذلذا 
 خلص الغزايل فائدة علم الكالم بكلمات قليلة وىي: 

اجلدل والكالم  فالغزايل يؤكد على العامي أن ػلرس مسعو من )حراسة عقيدة العوام عن تشويش ادلبتدعة(
ألن الكالم قد يثَت الشبهات وػلرك  هده، وما يفسده أكثر ما يصلحو،غاية احلراسة، فإن ما يشوشو اجلدل أكثر شلا ؽل

فعلم  دليل الكالمي أو أبدلة ادلتكلمُت،العقائد ويزيلها عن اجلزم والتصميم، وقد يصعب رجوع العقيدة وأتكيدىا ابل
ػلتاجو أصحاب الفطر السليمة ومن مل تطرأ ذلم شبهة كالصغار مثاًل، وىذا ما صرح بو الكالم عند الغزايل إذًا ال 

عن علم الكالم وأدلة  الغزايل، وىو يوضح الطريقة الصحيحة يف تعليم الصبيان، فذكر أنو ينبغي تلقينهم العقيدة بعيداً 
 . (38))...( فيبدئون حبفظ القرآن مث فهمو وتفسَته ادلتكلمُت،

ها التلقُت اجملرد والتقليد احملض، وقد يكون االعتقاد احلاصل ابلتقليد احملض عقائد العوام ومبادئفجميع 
إثباتو يف نفس الصيب والعامي حىت يًتسخ وال يتزلزل، وليس الطريق لذلك تعلم صنعة  فالبد من تقوية ،عيفاً يف البدايةض

 فاألمر عند ومعانيو ويشتغل بوظائف العبادات، األحاديث الكالم واجلدل، بل يشتغل بتالوة القرآن وتفسَته وقراءة
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( إجلام العوام عن علم الكالممل يقتصر على الصغار، بل يشمل العوام أيضاً من سائر الناس لذلك ألف كتابو ) الغزايل
من أجل  ،وصفاتوخبار عن ذات هللا تعاىل يف اإل يعقدوهاخللق أن  يو اعتقاد السلف وما غلب على عوام فالذي بُت  

قاط، ص مذىب السلف يف عدة نمساك والكف عن اخلوض فيو، فلخ  بُت ما غلب البحث عنو وما غلب اإلالتمييز 
التقديس، مث وىي: ))حاديث ادلوعلة للتشبيو من عوام اخللق غلب عليو سبعة أمور فكل من بلغو حديث من ىذه األ

 . (39(()مث التسليم ألىل ادلعرفة ،مث الكف ،مساكإل، مث امث السكوت ،عرتاف ابلعجزالتصديق، مث اإل

ب على العامي أن ؼلوض يف تلك فال غل ،وجوهبا على كل العوام كافة  السلفعتقد فهذه سبع وظائف ا
عتقاد ابألمور السبعة اليت ذكرىا، وقد قصر التأويل على فئة ا ىو عند ادلتكلمُت، بل ينبغي اإلخبار ابلتأويل كماأل

 أما سائر اخللق فهم من العوام الذين مل يكلفوا ابخلوض يف سلوك منهج ادلتكلمُت.العارفُت، 

يف تصور الغزايل تنحصر يف مستوى أول، يف نقض أقوال و طللص جزئيًا إىل أن ماىية الكالم هبذا النح
الغزايل وظيفة صار لعلم الكالم مع (، وذلذا 41(، مث يف مستوى اثن، يف الدفاع عن عقيدة العوام)41اخلصوم)

علية البالغة لعلم الكالم فهو يف حق عتباره زلافظا على وحدة الصف اإلسالمي، لكن ابلرغم من األإيديولوجية تربيرية اب
ن فائدة علم الكالم ىي معرفة أصول وإ (،42) فقطالبعض ليس دبهم يف حكم الغزايل، ألن ادلقصود ابلكالم اخلاصة 

 بطال الشبهات اليت تثار حول قواعد العقائد.ئد ابلدليل واحلجة، والقدرة على إعد العقاالدين، والقدرة على إثبات قوا

 الكالم عند الغزايل: ـ مشروعية علم 3

حفظ عقيدة أىل السنة وحراستها عن تشويش أىل ): مقصود علم الكالم عند الغزايلن أا فيما سبق بين  
يفة والغاية حيث حصر مقصود ىذا العلم يف اذلوية من جهة القصد والوظيف علم الكالم الغزايل  ا رأيكما بين    (،البدعة

ختصاص اخلاصة من العلماء، يف درج علم الكالم ضمن العلوم اإلسالمية الظرفية اليت ىي من إكبينا أيضا  و  ،الدفاعية
االشتغال هبذا العلم إن َتى ف (،ن علم الكالمإجلام العوام عوليس من شأن العوام حيث بُت الغزايل ذلك يف كتابو )

وىو  ،الشك ابلربىانكافة اخللق إال التصديق وتطهَت القلب عن الريب و   ألنو ال غلب على ،من فروض الكفاايت..
 ن كان الإلعقائد واجبة والشك غَت مستحيل و الشكوك يف أصول ا إن إزالةو فرض عُت يف حق من اعًتاه الشك إلزالتو 

ة الشبهة فيهم قد يثور مبتدع و يتصدى إلغواء أىل احلق إبفاض، و ان مهمة يف الدينالدعوة ابلربىيقع إال يف األقل و 
 (. 43يعارض إغواءه ابلتقبيح وال ؽلكن ذلك إال هبذا العلم)فالبد شلن يقاوم  و 

بو، بل حكمو كحكم ارئة، لذلك ال يكلف الناس مجيعاً مور الطللنوازل واأل فعلم الكالم عند الغزايل ىو علم
و بل طالع عليو والتمرس أبدلتيعا ابإلأو علم ال ػلتاجو سائر اخللق ويف كل وقت، فال يطالب الناس مج أي صناعة

 .ودفعاً للشبهات عنهاعقائدىا مة وحراسة بو بعض العلماء رفعا للحرج عن األينبغي أن يشتغل 
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ك حصر مهمتو يف دفع احلرص عن التقليل من أعلية الدليل الكالمي لذل يشددالغزايل على ذلك فإن  بناءً 
ذلك يف العنصر  حيث وضحناشخاص حرمي على علم الكالم إال لبعض األالشبهات، ويؤكد ذلك إطالقة حكم الت

 السابق. 

ػلكم على علم الكالم عدة أحكام سلتلفة، فهو واجب كفائي، وحرام، وواجب  الغزايل نواجلدير ابلذكر أ
موقفًا متناقضًا سلتلفًا غاية حكام منفردة بعيداً عن صلتها دبا قبلها وما بعدىا من كالم لوجدان قرأان تلك األ وعيٍت، ول

 فاتوأنو يصرح مرة ابلتحرمي لشدة ضرره على عوام اخللق وكثرة آ ختالف، ولكن من خالل الفهم جلملة كالمو صلداإل
شخص سبكنت البدعة منو ومل الة خاصة للم عن حفهو يتك العيينمو ابلواجب ، وعندما وصف تعلاليت ذكرانىا سابقاً 

 ن يزيلها ويعيد الطمأنينة لنفسو إال دبمارسة نوع من الكالم وما ىو من جنس أدلة ادلتكلمُت، فهي حالة قليلةيستطع أ
 كفائي  ال طريق الكالم فهو يف حقو واجب عيٍت، أما وصف الكالم أبنو واجبالوقوع لشخص ليس أمامو أي طريق إ

دفع الوسواس والشبهات وقمع ادلبتدعة  أن ىذا العلم ليس من مهمتو إال   فهو الغالب يف عباراتو، ألن الغزايل يرى
، ، ويستغٌت عنها مجهور العلماءاخللق وال ينتفع هبا عوام الناس ليها سائرعقيدة وىي مهمة دفاعية ال ػلتاج إوحراسة ال

ن ػلرروا أدلة ادلتكلمُت ازم، وغلب على بعض العلماء أن يتمرسوا بعلم الكالم وأاجل ابإلؽلان فكل الناس ال يطالبون إال  
أكثر من مكان والدواء ال حلفظ العقيدة ورد الشبهات عنها إذا وقعت، فعلم الكالم دواء ال غذاء كما وصفو الغزايل يف 

صلده بوضوح من خالل ما ذكره  ، وتفصيل تلك احلاالت(44)ال ادلريض، وىذه ىي حقيقة الواجب الكفائيػلتاجو إ
 : طوائف أربعحُت قسم الناس إىل  (االقتصاد يف االعتقاد)يف كتابو 

العرب، فهؤالء مؤمنون حقًا  أبجالفإؽلاانً بسيطاً من غَت تعقيد أدلة وبراىُت كإؽلان من سبق  آمنت األوىل:
 بل غلب أن يًتكوا وحاذلم فال يتعرض ذلم. ال ينبغي أن تشوش عليهم عقائدىم، ف

فهؤالء أيضاً ال جدوى من استخدام الكالم معهم،  كالكفرة وادلبتدعة  مل تتبع احلق ومالت عنوطائفة  الثانية:
  بل إن الكالم ال يزيد أمثال ىؤالء إال تعصباً وبعداً عن احلق. 

شكاالت بعض الشكوك يف العقيدة، وبعض اإل ذكياء ابلفطرة، الذين وقعت يف نفوسهمبعض األ الثالثة:
 حوذلا، فهؤالء غلب التلطف معهم والرفق هبم يف العالج حىت سباط ىذه الشكوك وتزول الشبهات. 

لوا، فهؤالء أيضًا غلب أن يرفق هبم حىت يستمالوا إىل احلق ويرشدوا إىل طائفة من األذكياء الذين ض الرابعة:
فالكالم إذن ؽلكن أن يستخدم مع الفرقتُت الثالثة والرابعة إذا ما وجد  بية يف نفوسهم،من غَت إاثرة العص اذلدى وذلك

 (.45معلم ابرع خبَت دبداواة النفوس وأمراض القلوب)
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هيد ذبري رلرى ادلقدمات، سب اذباىاتثالثة أن الغزايل حدد طبيعة الكالم من خالل  يتضح من ىذا التقسيم
ادلسلمُت بل لطائفة منهم ن علم الكالم من ادلهمات يف الدين، وسبهيد اثن يف بيان أنو ليس مهمًا جلميع أول يف بيان أ

 (. 46عيان)نو من فرض الكفاايت ال من فرض األوسبهيد اثلث يف بيان أ سلصوصُت،

حق أكثر الناس، إال  الغزايل ال ػلرم علم الكالم ربرؽلاً مطلقاً، بل يرى أنو حرام يفنرى أن وبناء على ما تقدم 
ينبغي أن يكون كالطيب احلاذق يف استعمال )لذلك شب و ادلتكلم ابلطبيب فقال: أنو قد يكون واجباً كفائياً أو عينياً، 

 (. 47()ر احلاجةالدواء اخلطر إذ ال يضعو إال يف موضعو، وذلك يف وقت احلاجة وعلى قد

أنو  مالزمو يف بداية حياتو العلمية، لكنو أدرك بعد ذلكىذا ىو موقف الغزايل من علم الكالم وىو قد كان 
قد يصاب هبا البعض  مراض اليتوذلك حسب األ و وسيلة لالستقرار لدى بعض الناسليس غاية يف حد ذاتو، وإظلا ى

  وىو التصوفخر، قد يكونوا من العامة أو من شبو اخلاصة، ومن ىنا أضاف مدعمًا طبيًا ابمتياز أالدون البعض اآل
 وىل. السلوكي ابلدرجة األ

ال يتوجو إىل ادلقلد القاصرة فطرتو، وال إىل ضعيف العقل الذي أخذ عقيدتو  فعلم الكالم أذن حسب رأىو
 وا مؤمنُت أو مبتدعُت أو كفرية.ص دبا ىم ذو فطنة وذكاء سواء أكانالباطلة بتقليد أو مساع، بل يتوجو إىل اخلوا

  مة: ــاتــاخل 

 من خالل ما مت عرضو وربليلو ؽلكن لنا أن نسجل بعض النتائج خلص إليها البحث. 

سوفاً، وأنتهى صوفياً، حيث ، وجاىد فيلحياتو الفكرية فقيهاً، وصار أصولياً، وأضحى متكلماً  ابتدأ الغزايل .1
أن يكون مغرقًا لآلخرين غرق  عن ابلبحر الغريق، وعوضا ـ(ــــىـ478،أبو ادلعايل اجلويين)ستاذه وصفو أ

 ىو يف ذاتو. 
 أن التغَت الدائم يف فكره زايل يف سلتلف مراحل حياتو الفكرية، حيثل ىم  الغالبحث عن اليقُت شك   أن .2

ما ىو إال تطور ألسلوب البحث عن اليقُت، وهبذا ادلعٌت لن تكون التحوالت والتقلبات سوى عوارض 
ن تلونو ىذا بُت ادلذاىب وعدم ية يف أتليف الغزايل الفكري، بل إضرورية شكلت بدورىا العناصر اجلوىر 

 مة فكره. وعظ تويعبقر استقراره على قول واحد طوال حياتو قد ػلسب أنو مظهراً من مظاىر 
أن ما ورد عن العلماء من السلف واحملدثُت من نصوص تناىض علم الكالم زلمولة على من استخدم ىذا  .3

ب بوا جانب العقل وتركوا الكتاين غل  ىواء والبدع الذيقة الفالسفة، وعلى طريقة أىل األالعلم على طر 
سبيل الكفاية ـ للرد على غلو ادلبتدعة  طالق، بل إنو  قد يتحتم ـ علىالسنة، وليس النهي الوارد على اإلو 

 وضلوىم، وهبذا يعلم ادلذموم من علم الكالم والواجب منو. 
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بُت الغزايل أن علم الكالم لو دور زلدود ال يتعداه وىو الدفاع عن العقيدة ضد خصومها، وعالج بعض  .4
م بقدر معُت ويف حدود الشبهات اليت ربدث لفئة معينة من الناس، ومن مث يرى الغزايل أن يؤخذ الكال

 ، كما يؤخذ الدواء لعالج ادلرض. معينة
وإزالتها عن  يف إاثرة الشبهات وربريك العقائدولو فائدة، فضرره يتجلى  علم الكالم عند الغزايل لو ضرر .5

توىل على قلب ادلتكلم فاذلوى والتعصب وبغض اخلصوم يس صميم، ويف أتكيد اعتقاد ادلبتدعةاجلزم والت
أما منفعتو فتظهر يف نوع واحد وىو حراسة العقيدة على العوام  إدراك احلق والتسليم بو، وؽلنعو من

ضعيف يستفزه جدل ادلبتدع وإن كان فاسداً وحفظها عن تشويش ادلبتدعة أبنواع اجلدل، فإن العامي 
 ومعارضة الفاسد ابلفاسد تدفعو. 

فمرة  و واجب كفائي، وحرام، وواجب عيٍت،فهمام الغزايل ػلكم على علم الكالم عدة أحكام سلتلفة، اإل .6
يصرح ابلتحرمي لشدة ضرره على عوام اخللق وكثرة آفاتو، ومرة واجب عيٍت يف حالة خاصة لشخص 

ومرة واجب   ال دبمارسة نوع من الكالم،يزيلها، ويعد الطمأنينة لنفسو، ومل يستطع أن  وسبكنت البدعة من
عة وحراسة دليس من مهمتو إال دفع الوساوس والشبهات، وقمع ادلبتكفائي ألن الغزايل يرى أن ىذا العلم 

 العقيدة وىي مهمة دفاعية ال ػلتاج إليها سائر اخللق. 

يتضمن الدفاع عن العقيدة ابحلجج العقلية، ن علم الكالم علم ذلك ؽلكننا القول من وجهة نظران إختامًا ل
اخلالفة ومسألة القدر( وعوامل خارجية تتجلى يف احتكاك ) وقد ارتبط ظهوره أبحداث سياسية وتطورات اجتماعية

حتم على ادلتكلمُت النهوض للحفاظ على  الذي ءالشيىو ت ودايانت وثقافات أخرى، ادلسلمُت بشعوب وحضارا
ة سالم دبنهج عقلي، إضافالدفاع عن عقيدة اإل حض الشبهات ادلثارة حوذلا، وقد متسالمة العقائد اإلؽلانية وإثباهتا ود

إىل االستناد إىل النقل واالعتماد على الكتاب والسنة، ونظراً ألعلية ىذا العلم والدور الذي لعبو يف فًتة أوجو حىت ع د 
ادلثال علم أصول الدين والفقو األكرب وقد اصطلح على تسميتو بعدة أمساء منها على سبيل  من أىم العلوم اإلسالمية،

 الفقو(.يف مقابل الفقو األصغر)

 

* * * * * * * * * * * * * * * 

ــاذل ــوامـ  : اتــقــيلــوالتع شـ
 -م1059ولد يف مدينة طوس يف خراسان،الغزايل: أبو حامد دمحم بن دمحم بن دمحم بن أمحد  .1

، بداية اذلداية، درس مبادئ العلوم يف بلده، ومن مؤلفاتو جواىر القرآن ـ(ــــى505 –م  1111ـ/ـــى450
 (.94-93، بريوت، ص1،ط2)موسوعة أعالم الفلسفة، جالبسيط، الوسيط احمليط ابلبسيط 
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 . 19، صم2011، 1السعودية، ط،  دار ادلنهاج، 1، مجالغزايل: إحياء علوم الدين .2
ومشا  ، ولد بقربة وسيبع من أعمال فاراب اجلمهورية تركستانالفارايب: أبو نصر دمحم بن طرخان الفارايب .3

 مبادئ آراء أىل ادلدينة الفاضلة واجلمع رأي احلكمُت أفالطون وأرسطو أحصاء العلوم.فارس، ومن مؤلفاتو: 
 (.941، صم2000مكتبة مدبويل،، 1، ط2)عبد ادلنعم موسوعة الفلسفة والفالسفة، ج

 .86، صم1996، بَتوت، 1،طإحصاء العلوم: الفارايب  .4
: ىو األمام العالمة القاضي عضد الدين أبو الفضل عبد الرمحن بن ركن الدين بن عبد عضد الدين اإلجيي .5

درس علوم متعددة،  م(1281ـ: ــى680يف أقصى بالد فارس، )الغفار بن أمحد االغلي ولد يف بلده إييج 
 الفقو وادلنطق وعلم الكالم، ومن مؤلفاتو، عيون اجلواىر، هبجة التوحيد، إشراف التواريخ.(

 .31ص دار اجليل، بريوت،، 1، ط3، جادلواقف: عضد الدين اإلجيي  .6
وتويف يف القاىرة مصر  م1332 بن خلدون ولد يف تونس عام ) ىو عبد الرمحن بن دمحم ابن خلدون: .7

، وىو من أسرة أندلسية ومن أىم مؤلفاتو: ادلقدمة وكتاب العرب والديوان، ادلبتدأ واخلرب، ) عبد ادلنعم 1414
 (45، ص1احلنفي، موسوعة الفلسفة والفالسفة، ج

 .511د.ط، د.ت، ص دار الشعب، ادلقدمة ،ابن خلدون  .8
 .11، صم1997لم للماليني، بريوت، د.ط، دار الع، مذاىب االسالميُت: عبد الرمحن بدوي .9

 .14، صم1995مكتبة وىبة، القاىرة، ، 2،طالفرق الكالمية اإلسالمية: علي عبد الفتاح ادلغريب.10
                                                                                                     21.3، صم2007شبكة الفكر، ط، ، خالصة علم الكالم ،عبد اذلادي الفضلي.11
، وعبد الرمحن بدوي: مذاىب اإلسالميُت، 15، صالفرق الكالمية اإلسالمية: علي عبد الفتاح ادلغريب.12

 .12ص
رأس أقسام الفلسفة جبامعات  م(1994-1930)يد كفر الغنيمي شرقية ، من موالالتفتازاين: ىو أبو الوفا .13

عدة، ومن مؤلفاتو" ابن سبعُت( ابن عطاء هللا ، واالنسان والكون يف اإلسالم، ادلدخل إىل التصرف ) عبد 
 (. 397ادلنعم احلنفي: موسوعة الفلسفة والفالسفة، ص

 .16ص، الفرق الكالمية اإلسالمية: علي عبد الفتاح ادلغريب.14
 .51-49، صم 2008مكتبة االجنلو، د.ط، ، علم الكالم ومدارسة، فيصل بدير عون.15
، دار الكتاب ادلصري، ترمجة: دمحم يوسف موسى وصاحبيو، العقيدة والشريعة يف االسالم: جولد تسيهر.16

 . 114، صم1946القاىرة، 
 . 126، صم1909القاىرة، ، 3، جطبقات الشافعية الكربى: عبد الوىاب السبكي .17
مكتبة ، علي سامي النشار، تعليق: صون ادلنطق والكالم عن فٍت ادلنطق والكالم: جالل الدين السيوطي.18

 . 96، د.ط، ص1ط اخلاجني، مصر،
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، 1دار الكتب العلمية، بريوت، ط، مفتاح السعادة ومصباح السيادة يف موضوعات العلوم: طاش كربه زاد.19
 . 26، ص2ج  م.1985

، م1988، 2سوسنة ديلفد، دار ادلنتظر، بريوت، ط: ربقيق: طبقات ادلعتزلة: أمحد بن حيي ادلرتضى .20
 . 125 – 124ص

 . 26، ص2، ج مفتاح السعادة: طاش كربي زاد.21
 . 87، صم1985، 2عامل الكتب، بريوت، ط،  موسى دمحم علي، ربقيق وتعليق: قواعد العقائد: الغزايل .22

 .111:2و 95:1اقي يف ادلغٍت ، والعر 267:13*رواه العسقالين يف فتح الباري 
، دار 3) مدخل لدراسة الالىوت اجلديد وجدل العلم والدين( جعلم الكالم اجلديد: عبد اجلبار الرفاعي.23

 . 15 – 14م، ص2116، 1ط التنوير ، تونس،
، 2، طإدارة القرآن والعلوم االسالمية، ابكستان ادلدخل إىل دراسة علم الكالم،: حسن الشافعي .24

 . 36م، ص2111
 . 11: اآلية سورة اجملادلة.25
، م1،1997دار اجلبل، بريوت، ط، عبد الرمحن عمرية، ربقيق: 1، مجدلواقف: اعضد الدين اإلجيي.26

 . 41-41ص
 . 118، صالفرق الكالمية: علي عبد الفتاح ادلغريب .27
 . 97، ص1، مج إحياء علوم الدين: لغزايلا .28
، د.ط، د.ت، دار ادلنهاج، أنس دمحم عدانن الشرقاوي، عٌت بو:  االعتقاداالقتصاد يف ،أبو حامد الغزايل .29

 8ص: 
،  م1967دار االندلس، بريوت، ، 7، ربقيق : مجيل صليبا وكامل عياد، طادلنقذ من الضالل: الغزايل .30

 8ص
 .  19 -18، ص1، مجاحياء علوم الدين:  الغزايل.31
 . 83، ص1، مجإحياء علوم الدين: لغزايلا.32
، م1990، 1، تعليق وقراءة وزبريج حديث: زلمود بيجو، طفيصل التفرقة بُت االسالم والزندقة: لغزايلا.33

 . 78ص
 . 88، صم1992، 2دار ادلعارف، ط، نظرات يف فكر الغزايل: عامر النجار .34
 .86، مح، ص إحياء علوم الدين: ابو حامد الغزايل .35
 . 69، اآليةسورة العنكبوت .36
 . 51، ص1، مجإحياء علوم الدين: الغزايل.37
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 . 79-78، ص صدر نفسو: ادلالغزايل.38
 42من أراد االطالع على تفاصيل االمور السبعة يراجع: الغزايل: إجلام العوام عن علم الكالم، ص .39
 . 63، صادلنقذ من الظالل: الغزايل .40
 . 16، صاالقتصاد يف االعتقاد:  الغزايل.41
، د. ت، 1، طدار الكتاب الثقافية، الكويت، عبد الرمحن بدوي: ربقيق: فضائح الباطنية: الغزايل.42

 . 93ص
 8، ص: االقتصاد يف االعتقاد، أبو حامد الغزايل .43
، موقف االمام الغزايل من علم الكالم ويليو أتمالت كالمية يف كتاب ادلنقذ من الظالليراجع: سعيد فودة:  .44

وما بعدىا،  89وما بعدىا، وعامر النجار: نظرات يف فكر الغزايل، ص 76، صم2009دار الفتح، ،1ط
، فريق البحث يف 1وسعيد البوسكالوي: قضااي يف علم الكالم، سلسلة الندوات واالايم الدراسية، رقم 

وما  165م، ص2115الفلسفة االسالمية، كلية اآلداب والعلوم االنسانية بوجدة، مكتبة الطالب، وجدةـ 
 ا. بعدى

 . 75 -74،  صاالقتصاد يف االعتقاد:  الغزايل.45
 . 42، صم2007، 1دار ما بعد احلداثة، فاس، ط، الكالم كجنس: أمحد محدان العلمي .46
 .19، ص1، مجإحياء علوم الدين: الغزايل  .47

 ع:ـــمراجــادر والــصـــادل

ادلنتظـــر، بـــريوت، الطبعـــة الثانيـــة، دار ، سوســـنة ديلفـــد: ربقيـــق: طبقـــات ادلعتزلـــة: أمحـــد بـــن حيـــي ادلرتضـــى .1
 م.1988

 .م2007، دار ما بعد احلداثة، فاس، الطبعة االوىل ، الكالم كجنس: أمحد محدان العلمي .2
 .م2011دار ادلنهاج ، السعودية، الطبعة األوىل، ، 1، ج إحياء علوم الدين: بو حامد الغزايلأ .3
 بدون طبعة واتريخ.  دار ادلنهاج،اوي، ، عٌت بو: أنس دمحم عدانن الشرقاالقتصاد يف االعتقاد .4
 .م1967دار االندلس، بريوت، ، وكامل عياد، الطبعة السابعة، مجيل صليبا، ربقيق: ادلنقذ من الضالل .5
 ، بدون طبعة واتريخ.  مؤسسة دار الكتاب الثقافية، الكويت، عبد الرمحن بدوي، ربقيق: فضائح الباطنية  .6
 .  م1990الطبعة االوىل ، ، زلمود بيجو، تعليق وقراءة وزبريج حديث: والزندقةفيصل التفرقة بُت االسالم  .7
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 الليبيت للمدن احلياة جودة حتسني يف للمدن القياش مؤشراث سياست يتبن

جامعت  -كليت اهلندست  -قسم العمارة وختطيط املدن-د. فتحيت عبد العسيس مجعت العريبي
 بنغازي

 

 صـــلخــادل

ن،ع  النا،سى،ت  الرىرارات الر،ةمى  يف اإلدارة الف،على   سنىص  ىجىددة اياى،ةو   يعتمد معدل األداء يف املدن على  
أد ات س،مسىىى  ملىىىدير، املىىىدنو  النا،سىىىا و يعتىىىس اسىىىتتدا   شةىىىق مس ىىىرات  اىىى،س املىىىدن  عصىىىر الت هىىىر  ىىى ا إ 

ضىىر رل لتراىىا   ملهناى و  اتتمعىى،ت اةلاىى ا أمىرا   الةى،سني و   ىى،دة األعمى،لو  املت  ىى و  املصىىمم   اى    مىىص ا
 ن   ا،س معدالت جددة ايا،ة فاه،.س،ل  املد

 و   مةى،دئ املعاةىى و  املنى، اةو  الةىىمدلايى  لى  للمنى،عدة يف ضىىم،ن  ضىي النا،سى،ت مدضىىي التنفاى  الىى  شع    
 . اب  ع،ملا،   م د رة ا تص،دل  ج  جعله، منتررة  آمن  االستدام و  املر ن  للمدن   

مس ىىرات  اىى،س املىىدن يف دنىى  جىىددة اياىى،ة للمىىدن  علىى  أةاىى  شةىقجى،ءت  ىى ل الدر ىى  الة نياىى  لتنىىلا  الهىىدء 
 تفا  املدنو  ادارة خم  ،هت، ايهري .ناللاةا و  يف  ن،ع  الررارات  النا،س،ت املتعلر  بتنظا   خت ا    

 املس رات املدضدعا . و املس رات ال اشا وجددة ايا،ة مس رات  ا،س املدنوالكلمات الدالة: 

 

 

ABSTRACT 
Numerous studies indicate that 70% of the world’s population will live in cities 

by 2050. This means that the role of cities lies in providing a more sustainable 

future. This has become more important than before. Cities constitute a group of 

urban centers with different urban, economic and social aspect in which the rate 

of performance depends on effective management and good policy-making and 

existing decisions. In this urban era, city measurement indicators can be used as 

critical tools for city managers, politicians, researchers, business leaders, 
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planners, designers and other professionals. This is to help ensure that policies 

are put into place to enhance the principles of living, tolerance, inclusiveness, 

sustainability and resilience and to make cities prosperous Economically 

attractive globally. 

This research paper came to highlight the indicators for measuring cities and 

their role in providing services and improving the quality of life for cities, and 

their importance in making decisions and policies related to city regulation. 

Keywords: Measurement Indicators of Cities- Urban Centers- Quality of Life- 

Effective Management. 

ــدمــقـــادل  ةـ
يعد مفهد  جددة ايا،ة مفهدم،   اسع،   معردا  حيتمل عدة شعريف،تو  ميكص الردل أبن مفهىد  جىددة اياى،ة يرىا  

اعتىىس مفهىىد  مصىى ل  جىىددة اياىى،ة مفهدمهىى،  ىىد    أةاىى  ااىى،ة الفىىردوجلدانىىا األرنيىىر منىىتدا الرضىى، فامىى، يتعلىى  ا
الن ىى،ي يتىىبطر ب ريرىى  معرىىدة الصىى   الةدناىى  للةىىتي  اي،لىى  النفنىىا   املعترىىدات الةتصىىا   الع  ىى،ت  ، اسىىع

 Quality of)منظمى  الصى   الع،ملاى  جىددة اياى،ة  عرفتساث   ع  ته، النم،ت الة،رزة لةائتهواالجتم،عا  

Life):- اهنىى، شصىىدر األفىىراد ملىىد فه  يف اياىى،ة يف سىىا،ي النير،فىىى   أنظمىى  الرىىا  الىى  يعاةىىدن فاهىى،  فامىى، يتعلىىى  أب
 The International Organization for) احليــاةأب ىىدافه   شد عىى،هت   معىى،ي     ا تم،مىى،هت  يف 

Standardization ،8102)ال أنه ال ينةغى  اللى  بى  ندعاى  اياى،ة  بى  مفهىد  منىتدا املعاةى و الى ، و إ
 يعتمد بةكل أس،س  عل  الدخل. 

الىى  علىى  أس،سىىه، ميكىىص دديىىد مىىدا فر جممدعىى  مىىص املس ىىرات لرا،سىىه،و  مىىص أجىىل شراىىا  جىىددة اياىى،ة  ىىا شىىد 
 اال تصىى،دي   التنماىى  العمراناىى   االجتم،عاىى دراىى  املىىدن أل ىىدافه، الةىى،مل  رمدينىى  منىىتدام   منىىتررةا  املتعلرىى  

 .تتمع،هت، اةلا 

 ف،ملدن شةكل جممدع  مص املرارى  ايهىري  املتتلفى  اجلدانىا العمراناى   اال تصى،دي   االجتم،عاى   ايررى   التنرىلو 
 رارات الر،ةم . ال  يعتمد معدل األداء فاه، عل  جددة ايا،ةو  اإلدارة الف،عل   سنص  ن،ع  النا،س،ت  الر

مس ىىرات  اىى،س املىىدن يف دنىى  جىىددة اياىى،ة للمىىدن   نياىى  لتنىىلا  الهىىدء علىى  أةاىى  شةىقجى،ءت  ىى ل الدر ىى  الة
 اللاةا و  يف  ن،ع  الررارات  النا،س،ت املتعلر  بتنظا   خت ا   شنفا  املدنو  إدارة خم  ،هت، ايهري .
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 أهداف الدراسة
إسىىدا األد ات  إبعتس ىى، شنىىلا  الهىىدء علىى  دراسىى  أةاىى  مس ىىرات  اىى،س املىىدناهلىىدم مىىص  ىى ل الدر ىى  الة نياىى  

الرةانا  لتراا  أداء املدن  دن  جددة ايا،ة فاه،و   ا،س الترد  اةرز ألداةه، عل  مىر الى مصو  على  اعتةى،ر أن 
دن  ش دير ىىى،  ىىىد  ىىى ل األد ات  ىىى  أد ات رةانىىىا   س،مسىىى  يف شدجاىىىه النا،سىىى،ت  الرىىىرارات ال، ىىى  بتنظىىىا  املىىى

 األفهل.

 هيكلية الدراسة
   ل الدراس  الة نيا  شن صر يف النر،ط األس،سا  الت،لا :

 .مفهد  جددة ايا،ة 
 .مس رات  ا،س املدن 
  وثيقـة رـمجمج دـ  ة للمدن )يف دن  جددة ايا،ة مند ج ش ةار  لتةىن مس رات الرا،س للمدن

 لت را  رؤي  النعددي .( م0202احلياة 
  . أةا  شةىن مس رات  ا،س املدن يف دن  جددة ايا،ة يف املدن اللاةا 
 .   ال 

 مفه م د  ة احلياة 
الدرج  ال  ينتمتي فاه، النك،ن يف إطى،ر ساى،هت  ايهىري و  أباهن، -:(Quality of Life) عرفت جددة ايا،ة

 أاهنىىى، التعةىىى  عىىىص الر ىىى  يف منىىىتدا الىىىدم،ت امل،ديىىى   االجتم،عاىىى   النفنىىىا  الىىى  شرىىىد  ألفىىىراد اتتمىىىيو  إمك،ناىىى  
 الى و ايهىري املدين  عل  الرا،  بدظ،ةفه، املنتهدف  يف شدف  الدم،ت يف ر،ف  جدانىا اياى،ة املتتلفى  تتمع،هتى، 

 .  م(0202)عبداحلكيم، مص  باهن، شن،   يف درا  األمص  االستررار لنك،اهن،

 يعىىد مفهىىد  جىىددة اياىى،ة مفهدمىىى،   اسىىع،   معرىىدا  حيتمىىل عىىدة شعريفىىى،تو  ميكىىص الرىىدل أبن مفهىىد  جىىددة اياىىى،ة 
  الداسىي يةىمل عىدد ا مىص األبعى،د   ى ا املفهىد  جلدانا األرنير أةا  اا،ة الفردويرا  منتدا الرض، فام، يتعل  ا

التيين يميييا لتيين تلييي  يياهاييا ييياملا  )التيين هم يي  مييا الل يا العهاليير لو العواميي  ااملتتلفى  
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قياسي ا مييا اييل  مجمو يية مييا اربعيياد المر ييية مييا  ييدد مييا الم لييرا  المرتبطيية بييي  

 .مه ا(

الكرميىى و   اسىىتررار ، ارىىه يف اياىى،ة ىىد ش ىىدر مفهىىد  جىىددة اياىى،ة ارشةىى،ط  جىىدد اإلننىى،ن  اسىىتمرار برىى،ء سا،شىىه    
 يف اياى،ةو  استمر   ا املفهد  يف التدسي  الت در إىل أن أ ة  ج ءا ال يتج أ مص ايرىدي  املكتنىة،ت اإلننى،نا 

لفلنىف  الةىر ا  الردميى   سىي الاد؛ناى ا  ساىث نةىبت ساث شع،ملت معه ر،ف  ايهى،رات منى  الرىد  بدايى  مىص ا
سىىدل طةاعىى   (أفالطــ ن)أرســ، ، ســقما ، الفكىىرة األ لاىى  جلىىددة اياىى،ة يف املن، ةىى،ت الت،ر اىى  لف سىىف  الاىىد؛ن 
أن مجاىي الةةىر مىص الع،مىى  أ   رســ، ا(أذكـم ) جىددة اياى،ة  مدا ىف،هت،و مىص من لى  فكىىرة املدينى  الف،ضىل  ساىث 

 أ  ال ةرىى  العلاىى، يىىدرردن مفهىىد  جىىددة اياىى،ة  ب ريرىى   اسىىدة   ىى  أن يكدنىىدا سىىعداء مىىي االخىىت م يف الىىدة،ء
يدررىىه يف الصىى  و  الىىةع  ارخىىر يدررىىه يف املىى،لو يف سىى   نىى،يف آخىىر ن يدرردنىىه يف  ه ةعهىىمكىىد؛ت اياىى،ةا ف

 .م(0202)عفت، االستررار  ارمصو...اخل

ا  يف العديىىد مىىىص العلىىد  املتتلفىىى ا مىىى،  ىى  عنىىىه   ىىعدب  يف دديىىىد مفهىىىد   ش ىىري مفهىىىد  جىىددة اياىىى،ة ل سىىىتتد
  ل  ألنىه ؛شىع عىص عىد  ارشة،طىه حمجى،ل  ىدد مىص جمى،الت اياى،ةو أ  بفىرو معى  مىص فىر و العلى و  وجددة ايا،ة

و ساىث ررى ت العديىد م(0202)غضـبان،  إمن،  د مفهد  مدزو ب  الة،سني   العلم،ء عل  اخت م ختصصى،هت 
: (Subjective Quality of Life)مىص الدراسىى،ت األ لاى  علىى  دديىد مفهدمىىه مىص خىى ل الةعىد الىى ا  

نىه ال ميكىص  ا،سىه، ا النىع،دة  شراىا  الةىتي يا،شىهو إال أاملتهمص للرف، اى  الةتصىا و  الرضى، عىص اياى،ة  مىد
جىى،ت يعتمىىد علىى  شلةاىى  االستا، : الىى ،(Objective Quality of Life)بنىىهدل .  الةعىىد املدضىىدع  

مســـ  خل اخلـــدمات ال  ليميـــة والفـــةية وال فيهيـــة واـــ ف  ال مـــ  وغ هـــا مـــ  )األس،سىىا   االجتم،عاىىى  منيىىىل: 
 .م(0202)عفت، و ال  ميكص  ا،سه،  شراامه، بنهدل اخلدمات(

 أمهية د  ة احلياة 
جلدانىا  عديىدة ا تم،مى،ت شغ ى   طىري شراامهى،و ألاهنى، ش ايىد اال تمى،  يف النىندات األخى ة برهى،ل جىددة اياى،ة

  على   التعلام   ال يب  الت،ر    اجلغرايف  اال تص،د،  النفن  االجتم،ع  ات،ل ايا،ة املتتلف و ساث شةمل
 املةىر ع،ت جمى،ل يف  التنىدي  الةائى    هى،ل  التدظاى   اتتمىي  الىدخل  الفنىدن  النرىل  العمى،رة اجلرميى  دراسى 

برا،سىه،  هتىت  الر ،عى،ت خمتلى  يف املنظم،ت مص عددا  رة ا   ألن ومهم  ايا،ة جددة أ ة ت التج،ري .  ب ل 
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 سا،سىىىا،   ل ،ملىى، ر،نىىت جىىىددة اياىى،ة  ىىدف،   هىى،  مىىىدا  ،سهىى، يف دراىى  أ ىىىدافه،ورنىىدو مىىص التراىىىا  ملعىىدالت أداة
 الراى،س املن،سىة  هلمى، بعاىد املنى،لو رمى، أن  نى،يف و أ  ضمنا، لدا رني  مىص  ىن،و الرىرارو إال أن التعريى   رحي،  
يدفعىىىىه  حيفىىىى ل ش ىىىىدر اسىىىىتتدا  املس ىىىىرات املدضىىىىدعا   ال اشاىىىى  عىىىىس جممدعىىىى  مىىىىص التتصصىىىى،ت  امتجىىىىدد ،ا تم،مىىىى

 حمعىىن الداسىي الصى   املفهىد  بتعريى  اال تمى،  يت ايىد مىني  ال ىيب الر ى،و ففى   وم(0202)طـ،،  املرى،يا 
 مىص الىرا   على  ااى،ب املىر و جمىرد مىص أرىس  د الص   مفهد  أن أ،  االجتم،ع و  ال  ق الةدين رتم،لاإل 
 النىداس  أن أيهى،  مىص املعىر م واياديى  الةىعدر  أيهى،    امل،ديى  النفنىا  النداس  يةمل  لكنه  اسد مكدن أنه

  الةائى   اجلى ان  األ ىد ،ءالع،ةلاى   الع  ى،ت  ىةك  دعى  دتى،ج ألاهنى، ال ةاى  النىداس  مىص أرنيىر شةىمل الصى ا 
  رى ل  اهلىدم  اإلسنى،س النىلدر  الىدع   رى ل  الدظافى   الرضى، جاىدة معاةىا   ظىر م الصى ا  ارمنى 

  .(Jones،8118) الر سا  النداس 

 مؤشمات د  ة احلياة 
مس ىرات جىىددة اياى،ة  ىى  ال ريرىى  لراى،س  شراىىا  ساىى،ة اتتمعى،تو الىى  مىص خ هلىى، ميكىىص التعىرم علىى  املةىى،رل 
ال  شع،ىن منه، اتتمع،ت  إمك،نا  إ ،د ايلدل املن،سة  هل،و  يعىد مس ىر جىددة اياى،ة ملتتلى  النىك،ن  الةلىدان 

مىص األبعى،د  ات الصىل  تى،ةع للمس ىرات الى  شغ ى  عىدد ا ب رير   ،بل  للمر،رن  مهم  معردةو  يل    جدد لدس  ن
عىىص مفهىىد  جىىددة اياىى،ة مىىص خىى ل الةعىىديص الىى ا   املدضىىدع  فىى ن   مىىص خىى ل مىى،    رىىرل سىى،بر،   هلىى ا الغىىر و

  ن،يف ندع  مص املس رات جلددة ايا،ة عل  الن د الت،يل:

 ادلؤشمات الذااية . أ

النىىىك،ن عىىص الىىىدم،ت املتداجىىىدة املدينىى و رمىىى، شعىىىس عىىىص  ىى  مس ىىىرات شنىىىتتد  لراىى،س درجىىى  رضىىى، 
 مدا رف،ءة   ل الدم،ت.

 ادلؤشمات ادل ض عية . ب

   املس رات الر،بل  للرا،س املنتتدم  يف شراا  ندعاى  اياى،ةو أ، املس ىرات الكماى و رتلى  الى  شعىس 
 .م(0202)اجل همي، عص سج   مدا شدافر الدم،ت حمن ر  سكنا  م،
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 قياس ادلدنمؤشمات  .0
دتىى،ج املىىدن إىل مس ىىرات لراىى،س أداةهىى، مىىص أجىىل دنىى  ندعاىى  اياىى،ة علىى  الصىىعاد العىى،مل و  حمىى، أن املىىدن  نيىىل 
 ى، ر االبتكى،ر الىى  شرىدد التنماىى  اال تصى،دي   االجتم،عاىى   العمراناى و ف،ملس ىىرات الرا،سىا   نيىىل مىدخ   رةانىىا،  يف 

مهمى،  يف   ى   ا ىي سى،ل خمتلى  اتى،الت  ا  اهن، شسد، د ر الرراراتو ساث إ،س،ت الع،م    ني عملا  رس  النا
 شصىدر ا،لةاى   ررارات ال  يىت  شةناهى،  اخت،  ى،ويف الد ل و اإلض،ف  إىل أاهن، شع   شصدرا سدل أطر النا،س،ت  ال

 ايا،ديىىىى    ىىى ل املس ىىىىرات عىىىص مسسنىىىى،ت د لاىىىى   منظمىىى،ت جمتمىىىىي مىىىىدين ع،ملاىىى  اىىىى  رااىىىى  شتمتىىىي االسىىىىتر لا 
 ا،س املدرر،ت  االن ة،ع،ت الع،م .االعتم،د عل  أس  علما   إسص،ةا   يف بع  األسا،ن عل   

 الرا  مىص أةاى   ى ل املس ىرات  د تهى، إىل سىد مى،  التدافى  الىد يل علاهى،و إال أن درجى  مدطد اتهى،  الةنى،ء علاهى،  
شصدر املس ر  سج  العان  املدر سى   املصى،در الى     ختتل  مص مس ر رخر االعتم،د عل  طةاع  املسسن  ال 

االسىىىتن،د إلاهىىىى، يف ايصىىىىدل علىىىى  النتىىىى،ةع  الت ىىىىديث املنىىىتمر للمعلدمىىىى،تو اإلضىىىى،ف  إىل جممدعىىىى  مىىىىص العدامىىىىل 
 مىىص أ ىى   م(،0202)وزارة ا،ــ  م الق،ــاع ال ــام، األخىىرا املرشة ىى   لاىى   اىى،س املس ىىر  األ زان الننىىةا  ملعىى،ي ل

  ت الة،مل  املعر ف  ع،ملا،  رمراجي أس،سا  ملس رات  ا،س جددة ايا،ة:املس را
  د لىى  سنىىا جىىددة اياىى،ة ايهىىري  فاهىى،  042صىىن  املىىدن يف ساىىث ي  : ال فــفيا ال ــادلا لقارليــة ال ــي

 .بن،ء عل  شراا  االستررار  الرع،ي  الص ا   النير،ف   الةائ   التعلا   الرلض   الةنا  الت تا 
  مســم مم ــمس(Mercer) ــاة مدينىى  بنىى،ء علىى  اجلدانىىا  020صىىن  جىىددة اياىى،ة يىىدايل ي  : جلــ  ة احلي

شاى : النرىل  الةائى  النا،سىىا   االجتم،عاى   النير،فاى   الىدم،ت الع،مىى   الصى    الةائى  اال تصى،دي   املىىدارس ار
 . االستجم،  التعلا   الةائ  ال ةاعا   النكص  شدفر  س،ةل الراس   الرتفاه 

     قائمـة رللـة م ك كــ(Monocl) مىص أفهىىل املىدن للمعاةىى   02  ى   ،ةمى  سىىندي  شهى  : لـفم  احليــاة
هىىى،ل الةائاىىى   إمك،ناىىى  الد ىىىدل شاىىى : االشصىىى،ل العىىى،مل   الراريف العىىى،وو  يكىىىدن التراىىىا  بنىىى،ء علىىى  اجلدانىىىا 

 الرع،يىىى  الصىىىى ا   بائىىى  األعمىىىى،ل  اجلرميىىى   األمىىىىص مىىى،رص ال ةاعاىىى   اجلىىىىددة املعم،ريىىى   التصىىىىما  ايهىىىر، لأل
 . النير،ف   امل ،ع   التن،م   ش دير النا،س،ت املة،درة

  د لىى   فرىى،    ملنىىتدلت النىىع،دة   لىى  بنىى،ء علىى   022الىى ، يصىىن  : م0202مؤشــم الســ ا ة ال ــادلا
النىىىىى،شع اةلىىىىى  للفىىىىىرد  الىىىىىدع  : الفنىىىىى،د  سريىىىىى  االختاىىىىى،ر  متدسىىىىى  العمىىىىىر املتد ىىىىىي  إمجىىىىى،يل شاىىىىى اراجلدانىىىىىا 

 .االجتم،ع   الع ،ء
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 ة اياىى،ة بى  الةلىدان بنىى،ء  ىد مس ىىر يرى،رن جىدد: مؤشـم مفممـة ال  ــاون ااق فـا ي وال فميـة جلــ  ة احليـاة
ج،نةىىى،  أس،سىىىا،  يف نظىىىر املنظمىىى : األمىىىص  الصىىى    الىىىدخل  الدظىىى،ة   التىىىدازن بىىى  اياىىى،ة  علىىى  أسىىى،د عةىىىر

 . العمل  التعلا   منتدا الرض،  النكص  الةائ   اتتمي  املة،رر  املدنا 
  مؤشـــم ارب(ARRP) ىىى  مةىىى،درة متماىىى ة مىىىص معهىىىد النا،سىىى،ت الع،مىىى  لراىىى،س جىىىددة : جلـــ  ة ادل ي ـــة 

شاىىى : النرىىىىل  الصىىى    اال تصىىىى،د  التعلىىىا   اإلسىىىىك،ن اراياىىى،ة يف اتتمعىىى،ت األمريكاىىىى  بنىىى،ء علىىىى  اجلدانىىىا 
ـــــــن ال ـــــــؤون ااق فـــــــا  ة ) األساىىىىىىى،ء النىىىىىىىكنا   الةائىىىىىىى   املةىىىىىىى،رر  اتتمعاىىىىىىى   التنىىىىىىى، ، يف الفىىىىىىىر  رلل

 .i(م0202وال فمية،
 (: د اكب مؤشمات القياس جل  ة احلياة 0)شك  

 

 

   
 ادلفدر: الباحثة

 أمهية وف ائد مؤشمات القياس للمدن 
 ،م0222مىىىص سىىىك،ن العىىى،و ساعاةىىىدن يف املىىىدن الىىىدل عىىى،   %22شةىىى  العديىىىد مىىىص الدراسىىى،ت ايل أن 

أ ىىة  أرنيىىر أةاىى  مىىص  ،  ةىىل. ف،ملىىدن     ىى ا يعىىىن أن د ر املىىدن يكمىىص يف شىىدف  منىىترةل أرنيىىر اسىىتدام  

التخطيط  االقتراد الترفيو الرحة البيئة التعليم الدكن
 العمرانى

 النفايات

مياه  القانهن  الحكهمة النقل االتراالت
 الررف

الماء 
 والنظافة

الحريق 
 والطهارئ 

المذاركة 
 المجتمعية
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شةىكل جممدعىى  مىىص املرارى  ايهىىري  املتتلفىى  اجلدانىا العمراناىى   اال تصىى،دي   االجتم،عاى  الىى  يعتمىىد معىىدل 
 التى،يل فى ن مس ىرات الراى،س  الر،ةمى ون،ع  النا،س،ت  الرىرارات األداء فاه، عل  اإلدارة الف،عل   سنص  

املىىدن يف أن شكىىدن ضىىمص  ىدر املنىى، اة يف   ىىدل ر،فىى  خىدم،ت املدينىى  جلماىىي مداطناهىى،و  شةىىجاي شنى،عد 
إطىىراء التف،عىىل الىى ، شعتمىىد علاىىه املىىدنو  رع،يىى  طر،فىى  الرةىىدلو  بنىى،ء جىىددة ع،لاىى  مىىص اياىى،ة لنىىك،ن املدينىى  

 ميكىىص شلتىىاي  .(ISO 37120 ،8102) ل   م د ىىرة يف املنىىترةللهىىم،ن مدينىى  منىىتدام   مرنىى    ىى،م
 أ   فداةد مس رات الرا،س للمدن يف درا  األ دام الت،لا : 

 للمجتمع،ت اةلا . الدم،ت  املت لة،ت  ر،ف   سدرم  أرنير فع،لا  يف شردًن .1
 درا  املر،يا   األ دام الد لا   الدخدل يف املن،فن  الع،ملا . .2
 رجعا   خت ا   ل  عل  ر،ف  املنتدلت. ضي مع،ي  م .3
  خت ا  خم  ،هت، .  إدارةاخت،   رارات مدر س  لص،نع  النا،س،ت  مدير، املدن يف شنظا   .4
 التعل  عس املدن. .5
 الدع  امل،يل للتمديل مص  ةل املدن  ات املنتدلت العلا، مص ايكدم . .6
  جدد إط،ر  ،مل لتت ا  منتدا  للمدن. .7
  الةا،؛ت املفتدس  جل ب االستنيم،ر.الةف،فا   .8
مدطد ى، مىص الةاى،؛ت املدسىدة ع،ملاى، مىص  ىباهن، أن شنى،عد املىدن يف بنى،ء املعرفى   إع ،ء املدن أس،س،   .9

)التكندلدجاى،  منىترةل األس،سا  الختى،  الرىرارات يف املدينى و   كى  رؤيى  املر،رنى   املعى،ي  الع،ملاى  
 .م(0202مار مد فة رفغازي،عا ة إع)مدخ  إلاملدين  ايهر، 

 مؤشمات قياس ادلدن مبا ئ 
ينةغىىى  أن شةىىىمل مس ىىىرات الراىىى،س مجاىىىي جدانىىىا املىىىدن ال، ىىى  بت نىىى  جىىىددة اياىىى،ةو  ال ـــم لية: .0

  ينةغ  أن شتم،   مس رات التراا  مي املدضدو ال،ضي للرا،س.

ينةغىى  أن دىىدد مس ىىرات الراىى،س الرةانىىا  علىى   ىىد يتىىا  مر،رنىى  الةاىى،؛ت بصىىدرة علماىى  بىى   ادلقاركــة: .0
املىىدن املتتلفىىى   فرىىى،  ملراسىىىل خمتلفىىى  مىىص التنماىىى  ايهىىىري و   ىىىد مىىى، يعىىق أنىىىه  ىىىا أن شكىىىدن مس ىىىرات 

  الرا،س الرةانا   ،بل  للمر،رن  زمنا،   مك،نا، .
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،س الرةانىىا  رماى و  ينةغىى  أن شكىدن الةاىى،؛ت الردميى   اي،لاىى  ينةغىى  أن شكىدن مس ىىرات الراى :اإلاتحـة .2
    إم، مت،س  أ  سهل  املن،ل.

ينةغىى  أن شكىىدن مس ىىرات الراىى،س الرةانىىا  بىىنف  الةعىىد منىىترل  أ  متع،مىىدة شرريةىى، و أ،  :ااســ قاللية .4
   ينةغ  جتنا شداخل مس رات الرا،س الرةانا   در اإلمك،ن.

 سىىهل اإلدرايف أل ىىى ،ب املصىىل   الرةانىىىا و  ،  مفهىىد  رىىل مس ىىىر بنىىا  ينةغىى  أن يكىىىدن :البســاطة .2
   ينةغ  أيه،  أن يظل شردير الةا،؛ت املص،سة  بديها،   بنا ، .

يةىىى   ىىى ا املةىىىدأ إىل الرىىىدرة علىىى  إنتىىى،ج مس ىىىرات  اىىى،س رةانىىىا  حمىىى، يتن،سىىىا مىىىي  مالئمـــة ال  قيـــت: .2
 .م(0202)ااحتا  الدويل لالافاات،   لل ا،ةالره،ل الن، ئ  يف بن،ء املدن املنتدام   الص،ي

وثيقة رمجمج د  ة احلياة ) للمدن يف حتسني د  ة احلياة للمدن القياسل بىن مؤشمات  ا،بيقامن ذج 
               م0222ل ةقيق رؤ ة الس    ة ( م0202

الستتدا   ،ش ةارا ،مند جبد فه،  م0222لت را  رؤي  النعددي    2222شعتس  طار  بر؛مع جددة ايا،ة 
ج،ءت ساث  ال  اعتمدت علاه، مراجي أس،سا  يف الدطار . مس رات الرا،س ال  سة   رر ، يف الدراس و

جمل  الةس ن  سدد ، ال ضمص جممدع  مص السامع االسرتاشاجا   م0202 طار  بر؛مع جددة ايا،ة 
 وم0222ل درا  األ دام ال  شهمنته، رؤي  النعددي  مص أج وللملك  العربا  النعددي  اال تص،دي   التنما 

للمداطن   املرام  عل  سد سداءو  يعق ساث يرر  بةكل أس،س  عل  جعل اململك  أفهل  جه  للعاش 
 عل      ب ،   الس؛مع عل   جه الت ديد اجل،نة  الت،لا : بن،ء   بر؛مع درا  الرؤي 

منظدم  بائا  شدع   شنه  يف شدف  خا،رات جديدة شع ز مة،رر  ش دير من  سا،ة الفرد عس  ضي  . أ
 .املداطن   املرام  يف األنة   النير،فا   الرتفاها   الرلضا 

و دنىى  جىىددة اياىى،ة مىىص خىى ل ش ىىدير أنةىى   م ةمىى  شنىىه  يف شع يىى  جىىددة ساىى،ة األفىىراد  العىى،ة ت . ب
منىتدا مىدن اململكى  لتتةىدأ مك،نى  متردمى  بىى  رفىي  إىل اإلضى،ف   خلى  فىر  العمىل  شنديىي اال تصى،د

 أفهل املدن يف الع،و.

لت راىى  أ ىىدام  اسىىع  الن ىى،ي شتم، ىى  مىىي الرتراىى   م0202 شدضىى  الدطارىى  خ ىى  شنفاىى  بىىر؛مع جىىددة اياىى،ة 
عل  جددة ايا،ة رمفهد  أس،س  للىس؛معو  مىص أجىل الد ىدل إىل شعريى   ىدد جلىددة اياى،ة يف اململكى  أجىرا 
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الىىس؛مع انيىى،  متكىى،م  لت ديىىد أرنيىىر التعريفىى،ت  ىىادع، و   ىىد سىىدد الة ىىث املةىىدة  عىىددا  مىىص املس ىىرات الع،ملاىى  
رمراجىىىي أس،سىىىا  الىىى  شعىىىرم  شرىىىا  جىىىددة اياىىى،ة مىىىص عىىىدة جدانىىىاو    شنىىى، ل رىىىل  اسىىىد مىىىص  ىىى ل للراىىى،س  

)رللـــن ال ـــؤون ااق فـــا  ة  رىىى يف بىىىر؛مع الدطا املس ىىرات بةىىىكل شفصىىىال  مىىىص أجىىىل دديىىىد العن، ىىىر املةىىرتر 
   .م(0202وال فمية، 

  م0202أهداف وثيقة رمجمج د  ة احلياة الس   ي 
  دديد جممدع  مص األ دام لس؛مع الدطار  مرشة   حمفهدم  أس،س  جلددة ايا،ة هبدم شع ي  ، عل   

 الن د الت،يل:

 مفه م مماب  رقارلية ال ي  . أ

أجل سا،ة مرضا و  يغ   مفهدمه اجلدانا الرةانا  لل ا،ةو         هتائ  ظر م العاش مص 
 مص العاش  يةمل الت،يل: اجلدانا الهر ري  لت را  منتدا مر   

  :شدف  أفهل التجمع،ت النكنا  ال  شتا  فر  النكص اإلسكان وال فميم احلضمي والبيئة
ماي العاش دن بدسي اجللألفراد عل  اخت م أعم،ر    منتدلت دخله    دراهت و ااث يك

رم، ميكص للمداطن   املرام  عس التصما  ايهر، اجلاد  النا،ي   يف أسا،ء ع،لا  اجلددةو
مي إمك،نا  شع ي  املم،رس،ت  والةائ  املن،سا الد دل بةكل أفهل إىل الدم،ت  فر  العمل

 .الص ا  منيل املة 

  :شر،س الظر م  ة سا،ة النك،نوأس،سا،  لهم،ن جدد شعد الص   ج ءا  المعا ة الفةية 
ة عتم،د عل  مس رات النت،ةع الص ا و منيل متدس  عمر الفردو  أعداد أسر  اإل الص ا  إمج،ال  

 .املنتةفا،تو  مدا انتة،ر مر  النكر،  الةدان و  شك،لا  اإلنف،ي الص   عل  األسر

  :بن،ء عل  جدانا فرعا  منيل يت   ا،س مع،ي  املعاة  امل،دي  الفمص ااق فا  ة وال  ليمية
 .التدظا   التعلا   الد دل الع،  للفر  اال تص،دي 

  :يعد األمص إىل ج،نا الةائ  االجتم،عا  ج،نة،  الغ األةا  يف سا،ة األم  والبيئة ااد ماعية
املداطن   املرام  ساث ينم  هل  التف،عل يف اتتمي د ن عداة و  ير،س األمص بةكل 

  ل منتدا اخنف،  معدالت اجلرمي   التراد بت ةا  النظ،   املن، اة.أس،س  مص خ
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  : سا،ن ل لدة التك،فس االجتم،ع وشعد الةنا  الت تا   النرل عنصران أس،البفية ال ة ية والفق 
ألاهن، ضر ري  للد دل إىل أم،رص العمل  النكص  الدم،تو رم، شن،عد عل  شدا ل رل 

 .املن،ط  حم، فاه، املن،ط  ال رفا 

 مفه م مماب  رفم  احلياة:  . ب

      شدف  خا،رات للن،س لتكدن لديه  سا،ة ممتع   راادةو ساث   دديد مخ  فئ،ت رةانا
ا،رات  العر   املن،سة  املت،س  للمداطن   املرام  لره،ء عل  الضمص مفهد  من  ايا،ة الرترا  

 :أ  ،ت فرااه 

  :،شةمل األنة   الرتفاها  داخل املن ل  خ،رجهال في. 

  :شعد الفندن  األنة   النير،فا  املتندع   الن،به  ايا،ة عنصرا   ،م،  ال اث والثقافة والفف ن
 .ينه  يف سادي   أتل  اتتمي

  :الرلضا  املتندع  بةكل منتظ  له  األنة  ن شدف  فر  للمداطن   املرام  ملم،رس  إالمايضة
الرلض   التم،س    األداءأبرز ، الص    اال تص،د  األ عدةأطر مة، ر عل  العديد مص 

 .االجتم،ع 

  :خا،رات   املةر ات إىل األطعم املتتلف  للرت ي  مص خدم،ت  األنة  شةمل ال و م
 .التندي

  :فمص خ ل املة،رر  االجتم،عا   املة،رر   شع ي  التف،عل ب  أفراد اتتميوادل اركة ااد ماعية
اتتمعا  شتةكل الفر  لألفراد للتدا ل  الةعدر االنتم،ء مم، ين،عد عل  ايد مص الع ل  

  .م(0202)رللن ال ؤون ااق فا  ة وال فمية،  االجتم،عا   يع ز ر اب  اتتمي
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 (: فئات قارلية ال ي  ومن  ال ي  ود اكبهما0شك  )
 

 

 
 ، ر فمف م  الباحثةم(0202)رللن ال ؤون ااق فا  ة وال فمية، ) ادلفدر:

  احلايلاقييم ال ضع 
أسهمت اجلهدد  االستنيم،رات ال   ،مت هب، النعددي  مسخرا  يف درا  اململك  بع  الترد و خ،   يف 
جم،الت الرع،ي  الص ا   اال تص،د  التعلا و يف س  ال ي ال من  ايا،ة يف س،ج  إىل م يد مص الت ن و 

املتعلر  بنم  مص الدم،ت   ش دير م،  د معر  “ األس،سا ”خ،   فام، يتعل  بتدفر الةنا  الت تا  
   د اعتمد دديد املع ا،ت األس،سا  عل  املنهجا  الت،لا  لتراا  فئ،ت جددة ايا،ة:  ايا،ةو
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 الىى : شراىىا  األداء ايى،يل للمملكىى  يف رىل ج،نىىا مىص اجلدانىىا األس،سىا و حمىى، يف  لى  الت ىىدلت ال قيـيم احلــايل 
فعلىىى  سىىىةال املنيىىى،ل رىىى،ن التراىىىا  ايىىى،يل جل،نىىىا اإلسىىىك،ن  التصىىىما  ايهىىىر، ألداء املىىىدن يف اململكىىى   شداجههىىى،و

ن ىىى،ي أفهىىىل املم،رسىىى،تو ساىىىث ميلىىى    النىىىعددي ا  فعلىىى  منىىىتدا ملكاىىى  املنىىى،رصو فىىى ن اململكىىى  شرىىىي ضىىىمص
أظهرت نتى،ةع منى  املنى،رص  النىك،ن أن إمجى،يل  ساث فعل  سةال املني،ل مص النك،ن من،رص خ،  و %52

 مر،رنىىى  بن ىىىد م0202منىىىكن،  يف عىى،   (2.224.222)سىىىعددي  اململكىى  بلىىىغ  عىىدد املنىىى،رص املةىىغدل  أبسىىىر
 .م0202منكن،  يف ع،   (2.402.222)
ننىىم و  حمتدسىى  سجىى  لألسىىرة النىىعددي  ( 02.220.020) بلىىغ عىىدد األفىىراد الىى يص ير نىىدن  ىى ل املنىى،رص  

 شنىىىىت د  من رىىىى  مكىىى  املكرمىىىى  علىىىى  الننىىىة  الكىىىىسا مىىىىص  م(0202)يف عىىى،   (2.04)مر،رنىىىى   (2.22)بلىىىغ 
     املن رىىىىى  الةىىىىىر ا  بننىىىىىىة  مث (02.2)%  اىىىىىىا من رىىىىى  الىىىىىرل  بننىىىىىىة و شلاهىىىىى، يف الرتش(04.2)%   املنىىىىى،رص
مىىىص املنىى،رص املةىىغدل  أبسىىىر سىىعددي  شعتمىىىد  (24.2 )%رمىى، أظهىىرت نتىىى،ةع املنىى  أن ننىىة    و(04.0)% 

 ،رةانىا امصىدر شعتمىد على   ىةك  الكهىراء الع،مى   (22.2)% عل   ةك  املا،ل الع،م  رمصدر للما،لو  ننىة  
 شعتمد عل  الةةك  الع،م  للصرم الص  . (22)%  للكهراءو بننة 
 ادلساك  )ادل غ لة أبسم س    ة( حسب ادلفاطق اإل ار ة: ال  ز ع الفسيب ل د  )2(شك  

 
  م(0202)وزارة ال ؤون البلد ة والقمو ة، ) ادلفدر:

  
 مر،رنىى  الدضىىي الىىرا ص يف اململكىى  بنظىى ل يف د ل أخىىرا سنىىا املرىى،يا  ملس ىىرات األداء ادلقاركــة ادل يار ــة :

 يف مراى،س منىترل يتعلى  بتىىدفر األمى،رص امل ةمى  للمةى و فى ن الدرجىى  الى  سصىلت علاهى، الىىرل   الع،ملاى 
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أمىى، شلىىدث اهلىىداء يف الىىرل  فهىىد  و ىى  نصىى  الدرجىى  الىى  سصىىلت علاهىى، مىىدن ناديىىدريف  سىىنغ،فدرة  لنىىدن
أمىىى، علىى  منىىىتدا نصىىىاا الفىىرد مىىىص املنىىى،س،ت  وضىىع  املعىىىدالت اةىىددة يف منظمىىى  الصىىى   الع،ملاىى  02

 بةىىكل عىى،  استلىىت اململكىى  مرشةىى   والهىىراءو فىى ن الىىرل   نيىىل العةىىر  فىى  معىى،ي  منظمىى  الصىى   الع،ملاىى 
اعهى، متبخرة فام،  ي الد دل إىل الةائ  ال ةاعاى و  النىكص املانىرو  التصىما  ايهىر،و  جىددة الةائى و  مج

مىىص أفهىىل الةلىىدان  5 الىىرا  مىىص  لىى  شنىىع  اململكىى  لتكىىدن بىى  أ ل %  وجدانىىا مهمىى  ياىى،ة املىىداطن 
 عاة،  يف الع،و.

 (: ادلقاركة ادل يار ة جلاكب اإلسكان وال فميم احلضمي للس    ة مقاركة ابلدول األخمخل4شك  )

 

  م(0202)رللن ال ؤون ااق فا  ة وال فمية، ) ادلفدر:
 ساىث طرسىت ايكدمى   : دديد املة،درات ال  شعمل س،لا،  على  مع،جلى  الت ىدلت الرا نى ادلبا رات احلالية

على  سىكص مانىر  لهم،ن زلدة   دل املداطن  للمنى،س،ت ال ةاعاى   ايصىدل ومسخرا  عددا  مص املة،درات
 02افتتى،ح م 0202مدين  الرل  عى،   ،مت اهلائ  العلا، لت دير   استنة،ي  داء نر و فعل  سةال املني،ل
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رمىىى، شعمىىىل  زارة اإلسىىىك،ن س،لاىىى،  علىىى  ش ىىىدير   0م022,222دة يف الىىىرل و علىىى  منىىى،س  سىىىداة  جديىىى
 سىىدة  02,222مةىر ع،  مىىص أجىل شىىدف   42خم  ى،ت إلنةىى،ء  سىدات سىىكنا  معردلى  التكلفىى  شتهىىمص 

رم، أطلرت  زارة الةائ   املاى،ل  ال راعى  مىسخرا    مص   ل املت  ،ت 2ء سي ارن مص سكنا و   د   االنته،
و ممى، ينىم  م0202مدخنى   ىن،عا  يف أانى    2,222مة،درة لرتراا  سدات لرا،س جددة اهلداء يف 

   (.م0202)رللن ال ؤون ااق فا  ة وال فمية،  املرا ة  املنتمرة ل نةع،اثت الغ،زي  امللدط 
 أرقام ومؤشمات اقييمية دلس  خل األ اء احلايل للمملكة يف ر ض اجل اكب األساسية(: 2شك  )

 
  م(0202)وزارة ال ؤون البلد ة والقمو ة، ) ادلفدر:

 ادلدن الليبية يف ور مؤشمات قياس ادلدن يف حتسني د  ة احلياة 
ا النا،سىىىىا  ر،فىىىى   جدانىىىا اياىىىى،ة املتتلفىىىى  ةىىىى،رل  الت ىىىىدلت  التغىىىى ات يف شداجىىىه املىىىىدن اللاةاىىىى  العديىىىىد مىىىص امل

ف و مم، أطر سىلة، يف دراى  أ ىدافه، التنمديى  لاملتترانا   ا  ، مص اجلدانا األخرا  اال تص،دي   االجتم،عا   العم
و األمىر الى ، (Covid 19) السىام، بعىد شفةى   اء رىدر ؛  جىددة اياى،ة تتمع،هتى، ايهىري و  دنى  منىتدا
 دنى  الةائى   واجلهدد مص أجىل  ضىي سا،سى،ت  منى، ع علماى   ىددة   اضى   لكافاى  ش دير ى،يت لا شك،ش  
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 املنىى،ة  يف ايفىىى،   وايهىىري   النهىىد  اتتمعىى،ت اةلاىى  ل سىىتف،دة منهىى، يف عملاىى،ت التنماىى  الةىى،مل  للىىة د
شغاى  ال ريرى  الى   إىلرى ل  دتى،ج املىدن يف لاةاى،   و العمىراين  اال تصى،د،عل  االسىتررار النا،سى   االجتمى،ع  

للمت  ،هتىى، ايهىىري و  التىى،يل شغاىى  اهلاكلاىى  الع،مىى  للمىىدن الترلاديىى    اإل لامىى شفكىىر هبىى، سىىدل النمىىد العمىىراين 
 أن يكىىدن   ريرىى  آمنىى  إلدارة أ ىىدل املىىدنومنىىد ج املىىدن الرىى،درة علىى  دمىىع سلىىدل  راىى   متعىىددة ب إىل دديلهىى، 

  لىى  بتلةاىىى   ودنىىى  جىىددة اياىى،ة فاهىى،  جىىدد رؤيىىى  مدسىىدة للمدينىى  مىىص خىى لللمىىدن اللاةاىى   الرةانىى دم اهلىى
شغاىىى  النىىىلدرا،تو  ش ةاىىى  و   استا،جىىى،ت النىىىك،ن  رفىىى،ءة الىىىدم،تو  شىىىدف  الةائىىى  ايهىىىري  املنىىىتدام  للنىىىك،ن

)التكندلدجاى،  ر،ف  الر ،ع،تو  ايد مص التلىدثو  شر ىاد اسىتتدا  ال ، ى  املتجىددة  يفسا،س  التك،مل  التع، ن 
 ميكىىص دديىىد مس ىىرات جىىددة  ،م(0202)مــدخ  إلعــا ة إعمــار مد فــة رفغــازخل(،  منىىترةل املدينىى  ايهىىر، 

عى،ت املتتلفى و ايا،ة   ا،سىه، يف املىدن اللاةاى  مىص خى ل  ،عىدة معلدمى،ت خمتلفى  شةى  إىل ر،فى  اتى،الت  الر ،
م س ىىرات ال اشاىى   املدضىىدعا  الىى  شعىىر  لتدجاىىه   اىى،س أداء الىىدم،ت يف املدينىى   ندعاىى  اياىى،ة فاهىى، مىىص خىى ل امل

 شعكى  منىتدا الرضى،   ،بلاى  العىاش فامى، يتعلى  اجلدانىا األرنيىر أةاى    شرا  جىددة اياى،ة مىص عىدة جدانىاو
 مص أةه،: ال يف سا،ة اتتمع،ت اةلا  للمدنو 

 اجلاكب ال مماىن 
 .جددة املنكص  ر،ف  مرافره 
  الد دل للتدم،ت الص ا  بنهدل .  إمك،نا الرع،ي  الص ا  ع،لا  اجلددة 
 . املراف  التعلاما  حمدا ف،ت  ا،سا 
 . النا،س  اجل اب 
 .النير،ف   الرتفاه 

  ااد ماعااجلاكب 
   ايا،ة ايهري   املة،رر  يف ايا،ة الع،م . إدارةبن،ء اتتمي الر،ة  عل 
  اتتمي. يفالةعدر األم،ن  االستررار 
 الره،ء. إدارة 
 . نةر املعرف   دن  منتدا التعلا  لك،ف  منتدلت اتتمي ايهري   الريفا 
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 .التعل  عص بعد  التعل  مدا ايا،ة 
 .درا  جمتمي متدازن  مة،ريف 
  اتتمع املر ن   اإلبداو.  

  ااق فا ياجلاكب 
  شرلال الة ،ل ( )شدظا و زلدة الدخلو اال تص،د،مند النة،ط 
 رلدة يف األعم،ل  ر ح االبتك،ر.ال 
  . اإلنت،جا   التك،مل الداخل 
 .الردرة عل  الت دل  مر ن  سدي العمل 
   املت،سىى  )   التج،ريى   اإللكرت ناىى ن ى،ي  اسىىي لد ىدل املىىداطن   ر،فىى  األعمى،ل للتىىدم،ت  الفىىر

 ر،لدم،ت املصرفا و  التنديو..  ا  ، مص الدم،ت األخرا(.
 . استر لا  املك،ن  املن،عدة عل  ايف،  عل  النك،ن يف املن،ط  الريفا 

  البيئااجلاكب 
  منتدام   ايف،  علاه،. جعله، اإلدارة الفع،ل  للمدارد 
 . ايد مص التلدث  مح،ي  الةائ 
  . رف،ءة استه يف ال ،  و  استتدا  ايلدل الةديل 

  احلمكة والفق 
 . أنظم  نرل منتدام   مةتكرة  آمن 
 الد يلنرل ف،عل و  إمك،نا  شنظا   سهدل  الد دل اةل   إدارة . 
 . شعددي  النم، ج  ايلدل ألنظم  النرل  ايرر 
 االسىىىتف،دة مىىىىص خىىىىدم،ت النرىىىىل  ايررىىىى  سىىىىتتدا  الشدجاىىىه النىىىىلدرا،ت االجتم،عاىىىى  ايدينيىىىى  يف ا 

 املتندع .
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التكندلدجاى،  الىسة  إىل إضى،ف   يت لا دديد مس رات جددة ايا،ة   ا،سه، يف املدن اللاةا مص خ ل  ل  ف ن 
 العمىل على  دراى  النتى،ةع اهل،دفى و ل  أبن يكدن للمك،نو اتتميو  ا،دة  ددة   اض    مدجه   ىد الر ما و 
( يدضىى  منىىد ج مةنىى  مرىىرتح لراىى،س مس ىىرات جىىددة اياىى،ة مىىص خىى ل جدانىىا اياىى،ة الرةانىىا  1)ر ىى    اجلىىد ل

على  أن شهىى  جمىى،الت  أ ىىدام فرعاىى  شةىمل ا ىى  جمىى،الت اياىى،ة املتتلفىى و  ميكىص ش ىىدير  ىى ا النمىىد ج  التغاىى  
لاى   يتن،سىا مىي طةاعتىه  الةائى  اة اللاىيبالعديىد مىص التف، ىالو  فرى، ملى، يت لةىه  ا ىي اياى،ة للمجتمىي   إض،ف فاه 

س،لىى  املىىدن  شراىىا  جىىددة اياىى،ة فاهىى،  فىى  ساىىث ميكىىص أن نلتىىي مراسىىل دراسىى   لكىىل مدينىى  مىىص املىىدن اللاةاىى و
 املراسل األس،سا  الت،لا :

 ممحلة  راسة ال ضع القائم .0
شىسد، إىل فهى  اي،لى  الرا نىى  )كميـة وك عيـة(   نيىل مس ىرات الراى،س يف  ى ل املرسلى  حمني،بى  أد ات إسصىى،ةا  

للمدينىىىى  ردسىىىىدة  اسىىىىدل  ىىىى،مل و  رىىىىبد ات شةتاصىىىىا  دىىىىدد الفجىىىىدات يف الر ،عىىىى،ت املتتلفىىىى  يف املدينىىىى  
  ا  ،و  الت،يل دديد االستا،ج،ت  املدخ ت امل لدب  للت دير.

 ممحلة المؤ ة ادلس قبلية .0
 ىىدام  األ لىىدلت  مىىص مث التمكىى  مىىص ساىىث شةىىكل مس ىىرات الراىى،س األد ات الداضىى   للتعةىى  عىىص األ 

إعداد خ   التنماى  ايهىري و  أد ات للمر،رنى  أل ضى،و الت هىر  الت ىدر للمدينى  الداسىدة أ  للمر،رنى  بى  
 املدن املتتلف و  ميكص استنة،ط أفهل املم،رس،ت مص خ ل   ل املر،ر؛ت.

 ممحلة ادل ار ة وال قييم .2
ت للمت،بعى   الر ىد لتنفاى  ال ى   بىرامع املةى،ريي  مىص مث شصىى ا   يىت  اسىتتدا  مس ىرات الراى،س رىبد ا 

مكىىد؛ت مىىدخ ت النا،سىى  اإلمن،ةاىى و رىىبد ات دلالاىى  لدراسىى  أطىى  ش ةاىى  النا،سىى،ت  االسىىرتاشاجا،ت يف 
قيـــاس وإ ارة افميـــة ا  م ـــات ال مماكيـــة اجلد ـــدة مـــ  )اياىى  العمىىىراين  اال تصىىى،د،  االجتمىى،ع   الةائىىى  

 .م(0222مؤشمات د  ة احلياة، خالل 
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 (: من ذج مبس  مق ح لقياس مؤشمات د  ة احلياة م  خالل د اكب احلياة المئيسية0ددول )

 

ادلؤشم  د اكب مؤشمات القياس اجلاكب
 الذايت

ادلؤشم 
 ادل ض عا

ماىن
ل م
ا

 

   جددة املنكص  مرافره
   الرع،ي  الص ا  ع،لا  اجلددة  إمك،نا  الد دل الاه، بنهدل  

   املراف  التعلاما  حمدا ف،ت  ا،سا 
   النا،س  اجل اب 
   النير،ف   الرتفاه

عى
 ما
اد
ا

 

   بن،ء اتتمي الر،ة  عل  إدارة ايا،ة ايهري   املة،رر  يف ايا،ة الع،م 
   اتتميالةعدر األم،ن  االستررار يف 
   إدارة الره،ء ايهر،

   نةر املعرف   دن  منتدا التعلا  لك،ف  منتدلت اتتمي ايهري   الريفا 
   التعل  عص بعد  التعل   مدا ايا،ة
   درا  جمتمي متدازن  مة،ريف.
   املر ن   اإلبداو اتتمع 

 خل
فا
اق 
ا

 

   شرلال الة ،ل ( -الدخلزلدة  -مند النة،ط اال تص،د، )شدظا 
   رلدة يف األعم،ل  ر ح االبتك،ر
   اإلنت،جا   التك،مل الداخل 

   الردرة عل  الت دل  مر ن  سدي العمل
 اإللكرت نا   األعم،ل للتدم،ت  الفر  التج،ري ن ،ي  اسي لد دل املداطن   ر،ف  

 الدم،ت األخرا( املت،س  )ر،لدم،ت املصرفا و  التنديو..  ا  ، مص
  

   استر لا  املك،ن  املن،عدة عل  ايف،  عل  النك،ن يف املن،ط  الريفا 

يئى
الب

 

   اإلدارة الفع،ل  للمدارد  جعله، منتدام   ايف،  علاه،
   ايد مص التلدث  مح،ي  الةائ 

   رف،ءة استه يف ال ،  و  استتدا  ايلدل الةديل 

الت
 اص
وادل
ق  
الف

 

   أنظم  نرل منتدام   مةتكرة  آمن 
   إدارة نرل ف،عل و  إمك،نا  شنظا   سهدل  الد دل اةل   الد يل

   شعددي  النم، ج  ايلدل ألنظم  النرل  ايرر 
شدجاه النلدرا،ت االجتم،عا  ايديني  يف استتدا   االستف،دة مص خدم،ت النرل 

  ايرر  املتندع 
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 (: مماح   راسة حالة ادلدن واقييم د  ة احلياة فيها2شك  )

 

 ادلفدر: الباحثة 

 ةــــالصـــخلا
جددة ايا،ة يعد مفهدم،   اسع،   معردا  حيتمل عدة  شةق سا،س  مس رات مفهد  مفهد  ننتنع أن مم، سة 

أن مفهد  جددة ايا،ة ير،س حمنتدا الرض، فام، يتعل  اجلدانا األرنير أةا  يف  -شعريف،تو  ميكص الردل:
 املس رات املدضدعا   املس رات ال اشا  سا،ة الفرد  اتتميو لكص يةر    ا التعري  ننةا،  إىل سد رة و  شعتس

 اةلا  للمدن. ال رير  لرا،س  شراا  جددة ايا،ة للمجتمع،ت   

 جددة ايا،ة تتمع،هت،  أداةه،س رات  ا،س املدن مهم  جدا يف ش دير املدن  دن  معدل ف  س  أن مف 
رس  النا،س،ت الع،م    ني الررارات ايهري و مل، شدفرل املس رات مص معلدم،ت رما  أ  ندعا  شن،عد يف 

هل ل املدن  ددد مد، فه  أيه، شرس  الصدرة املتك،مل   در  أ دام دن  جددة ايا،ةو  إعداد خ   
 الترد  اةرز يف ر،ف  ات،الت اال تص،دي   االجتم،عا   العمرانا   الةائا   النرل  ايرر .

يف املدن بةكل خ،   يف الد ل  بةكل ساث أاهن، شسد، د را مهم،  يف      ا ي س،ل خمتل  ات،الت  
،ف   رر،ء التنما   الت دير  شرشا  ف  األ لدلت عملا  دديد مس رات الرا،س  ا أن شكدن حمة،رر   رف ع، و

 ج ةا  إىلشداجهه، املدنو  البد مص فصل مس رات الرا،س جلددة ايا،ة  ال بن،ء عل  أةا  الره،ل  املة،رل 
سي ال  صل عل  نت،ةع مهلل  شسطر عل   رارات  واملدضدع  ارخر  ال ا سدة، خ،  الةعد شراا  أ
 التنما . 

 

 
 الهضع القائم•

 تحليل واحراءات وتقييم

الرؤية •
 المدتقبلية

 خطط واستراتيجيات

 
 المتابعة والتقييم•

 تحقبق األىداف
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 ال  صيات

مس ىرات الراىى،س  د ر ى، يف دنىى  جىددة اياىى،ة مىص  ةىىل ايكدمى،ت اةلاىى    ىىن،و  التبراىد علىى  أةاى  شةىىق .1
  أةاته، يف  ن،ع  الررارات  النا،س،ت املتعلر  بتنظا  املدن.لاةا،و  يفالررار 

اةلاىى  للمىىدن أمىىرا ضىىر رل نةىىر طر،فىى  الىىدع  أبةاىى  جىىددة اياىى،ة  شةناهىى،  املةىى،رر  فاهىى، مىىص  ةىىل اتتمعىى،ت  .2
  مهم، للدفي بعجل  التنما  ايهري  املنتدام .

ش ةاىى  سا،سىى   اىى،س املس ىىرات املدسىىدة للمىىدن لةنىى،ء جىىددة ع،لاىى  مىىص اياىى،ة لنىىك،ن املىىدن اللاةاىى و   لىى   .3
و لهم،ن أن املدن    ضمص  در املن، اة يف   دل ر،ف  الدم،ت  ندعا  ايا،ة جلماي مداطناهى، مىص جهى 

  لهم،ن أن شكدن املدن منتدام   مرن    ،مل   م د رة يف املنترةل مص جه  أخرا.

 ىىا ان شصىىىة  شكندلدجاىىى، االشصىى،الت  املعلدمىىى،ت أسىىىد عن، ىىر الةناىىى  الت تاىىى  األس،سىىا  الىىى  شلعىىىا د را   .4
الىىدم،ت لت نىى  رفىى،ءة مهمىى،  يف ش ةاىى  سا،سىى  مس ىىرات الراىى،س للمىىدن يف دنىى  جىىددة اياىى،ةو   لىى  

  شلةا  استا،ج،ت النك،نو  شدف  الةائ  ايهري  املنتدام  للعدد املت ايد مص النك،ن.

 
* * * * * * * * * * * * * * * 

 ـ امـــ :ـــاذلــ
مص الصعا شردًن عر  مفصل لكل مس ر نظرا يج  الدر   اةد د   اكلا  الدراس  امل ر س و  رنمد ج  1

 للمدن يف حتسني د  ة احلياة للمدن القياسل بىن مؤشمات  ا،بيقامن ذج ش ةار  هل ل املس رات راجي )) 
رللن ال ؤون ااق فا  ة ) ((.م0222ل ةقيق رؤ ة الس    ة ( م0202وثيقة رمجمج د  ة احلياة )

 .(م0202وال فمية، 
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ــادل  عــمادـ

 ال مريةادلمادع أواً :
 ( .م0202إرـــــماهيم دـــــ ا  و  مهـــــدخل.)  ادلـــــدن الذكيـــــة مـــــدن القـــــمن احلـــــا ي وال  ـــــم   رؤ ـــــة يف

 .17 -15و  ف   مؤمتم افمية رغدا  األول :بغداد .ادلس دامة

 ( .م0202ااحتــا  الــدويل اافــاات.)  .)مؤشــمات األ اء المئيســية ر ــ ن )االدىى،د الىىد يل الشصىى،الت
 .9و  ف   ادلدن الذكية ادلس دامة

 ( .م0222أميــ    مفـــ،فا   ســـا.) يـــة اجلد ـــدة مـــ  خـــالل قيـــاس وإ ارة افميـــة ا  م ــات ال مماك
 هى،ل  أ لىدلتو  - . القـاهمة: ادلـؤمتم الـدويل ل فميـة ا  م ـات ال مماكيـة اجلد ـدةمؤشمات دـ  ة احليـاة

 .16 -12 ف   

 ( .م0202 حــدوح صــالح الــد   ومهلهــ  عبــداحلكيم.) دــ  ة احليــاة احلضــم ة يف األحيــاء الســكفية 
دام ـة اجل اةىر:  -يى و اجلغرافاى،  التهائى  العمراناى . أ  الةىدا  (. علد  األر   اهلندس  املعم،ر )رس،ل  م،جنت 

 .12-9و  ف   ال ميب ر  مهيدي أم الب اقا

 ( .  م0202ف ةيــة عبـــدال ع ع ل ــة ال ـــم   وعبـــد ررــ، ســـ يد ال ـــم .) ال كف ل ديــا ومســـ قب  ادلد فـــة
 International Science andبنغىى،ز،:  .احلضــمي )مـــدخ  إلعـــا ة إعمــار مد فـــة رفغـــازي(

Technology Journal 

 ( .م0202فــؤا  رــ  غضــبان.) عمىى،ن: دــ  ة احليــاة ابل تم ــات احلضــم ة ا ــخيص مؤشــمات ال قيــيم .
 .82و  ف    ار ادلفهتية للف م و ال  ز ع

 مؤشــــمات دــــ  ة احليــــاة و ورهــــا يف زاي ة (.  2219و 6. )لبــــىن عبــــدال ع ع الــــتلن و ــــى   عفــــت
ـــة يف ـــة يف ال مـــارة واذلفدســـة وال كف ل ديـــا.  عمليـــات احلفـــا  احلضـــميادل ـــاركة ا  م ي و ا لـــة الدولي

 .76 ف   
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 ( .م0202  الس يد أر  حالوة.)  و دام ـة اإلسـكفدر ة. اإلسىكندري : د  ة احليـاة: ادلفهـ م واألر ـا
 .12 -9 ف   

 ( .م0202هفــاء   اجلــ همي .) علــى ا ــكي  ك عيــة احليــاة يف ادل غــ ات ااد ماعيــة والثقافيــة ادلــؤثمة
 .48و  ف    ار ادل مفة اجلام ية. اإلسكندري : ا  مع ادلفمي

 ( .م0202وزارة ال ؤون البلد ـة والقمو ـة.) الـماي:: . حنـ  افميـة مسـ دامة للمملكـة ال مريـة السـ    ة
 .118-113و  ف   وزارة ال ؤون البلد ة والقمو ة

 ( .م0202وزارة ا،ـــ  م الق،ــــاع ال ـــام.) شرريىىىىر(.  أرــــمز ادلؤشـــمات الدوليــــة وواقـــع حــــال األر ن فيهـــا(
 .8-5و  ف   األر ن: وزارة ا،  م الق،اع ال ام

 ادلمادع األدفبيةاثكياً :
 A Jones. (2002). A Guide to Doing Quality of Life Studies. Birmingham.: 

University of Birmingham, page 257. 
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 The International Organization for Standardization. 2018. Sustainable 

development in communities. ISO ORG. [Online] 2018. [Cited: 5 28, 2019.] 

ISO - www.iso.org. 

 Eurostat. 2020. Quality of life indicators - measuring quality of life. 
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 احلديثة العربية احلقوقية البنية يف العثمانية التشريعات أثر

 "القانون فلسفة يف حتليلية نقدية دراسة"

 جامعة بنغازي –كلية القانون  -خالد سليمان صاحل السغيبيد.

 

 

 ادلـــلــخص

تعيُت األاثر احلقوقية اليت رتبتها التشريعات القانونية العثمانية على رتلة البلداف اليت كانت ضمن يرـو ىذا البحث 
ىذا األثر جليا من خبلؿ رصد ادلعايَت العدلية  اليت استعاف هبا العثمانيوف يف  زاذليمنة السياسية للدولة العثمانية ، ويب 

حبيث ؽلكن القوؿ أهنا أسهمت على ضلو مباشر  ،والدالئل جورىا وهتافتها اليت أثبتت الوقائع، التأسيس لرؤيتهم احلقوقية
يف إنتاج اإلجحاؼ واجلور يف حق كل قطاعات الدوؿ الواقعة حتت اذليمنة العثمانية، وىذا إظلا يعود إىل قصور التشريع  

 ،التشريعية من آاثر سلبية  وضحالة الرؤية احلقوقية ، وىو ما ؽلكن رصده كأوضح ما يكوف فيما خلفتو ىذه ادلنظومة
جتماعية واحلقوقية ، واإلقتصادية واإلتلك البلداف يف كافة ادلستوايت  السياسية  دلواطٍتش ادلعاانعكست على الواقع 

اليت ؽلكن إرتاذلا يف قوؿ شاع بُت ادلصريُت يف ذلك الزماف مفاده  وليس أدؿ عن ذلك من القوؿ الذي شاع بُت 
واإلشكالية اليت يناقشها  ،"أْ ِبي اٌغٍطبْ ٠خشج ِٓ ث١ٓ اٌظفش ٚاٌٍحُ"ماف مفاده : ادلصرين  يف ذلك الز 

ىذا البحث ىي أنو يف اإلمكاف إصلاز رتلة القوانُت والتشريعات يف ظل اذليمنة وفرض السلطة ، ويف اإلمكاف كذلك 
يكوف دليبل على صلاعتها يف حتقيق عتقاد يف جدوى تلك التشريعات وأثرىا يف الًتسيخ للهيمنة ، غَت أف ىذا لن اإل

 .فيد فيها ىو احملكـو وليس احلاكممعايَت العدالة اليت ينبغي أف يكوف الطرؼ ادلست

ABSTRACT 

This topic examines the human rights implications that Ottoman legal legislations 

have placed on all countries under their domination, and examines the criteria that 

they used in establishing them, as monitoring and research prove the ineffectiveness 

of those standards, which had a negative impact on the failure of these legislations to 

produce formulas. Effective justice in all political, economic and social levels. 
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 ةــدمـــقـــادل

أعلية ىذا ادلوضوع من ابب رصده لآللية ادلنتجة للمعايَت العدلية يف مرحلة زمنية أتسيسية يف الفكر العريب ػ ادلرحلة  أتيت
عن  الصادرة ()األحكام العدليةاليت كاف جمللة  ية ادلدنيةالقانون ادلدوانت احلديثة ػ حيث البداايت اجلادة لصياغة

يف احلقوؽ وادلعامبلت ادلدنية،  تشريعات قانونية الفضل يف إعدادسابق اليت كاف ذلا  م1876عاـ السلطنة العثمانية 
ىنا أهنا عبت عن زلاولة جادة لتطوير التشريعات اإلسبلمية ، حيث مل تقتصر على تطوير ادلذىب  كلوواألىم يف ذلك  

ر ادلذاىب اإلسبلمية األخرى، وىو ما يعتب كسرًا للجمود وجتاوزًا لؤلحادية، اليت  ، بل تعدتو إىل سائوحسب احلنفي 
وغٍت عن البياف أف ىذه اخلطوة الناجزة ال ؽلكن  ،وادلخّل ابلدين نفسو ادلنبوذكادت أف تؤدي إىل حاالت من التعصب 

داف العربية زىاء على معظم البلفيها جاوزت اذليمنة العثمانية نكراف مركزيتها يف اتريخ التشريعات العربية ضمن مرحلة 
ال يتجزأ من اتريخ ادلنطقة حيث شكلوىا على النحو  كاف فيها العثمانيوف جزءً   (م1798م ـ 1517)الثبلثة قروف 

زماـ  صيغ التعامل البيٍت بطابعهم، مبوجب امتبلكهملومطبعُت  ىيمنتهم واستمرارالذى يتناسب مع تكريس وجودىم 
  .السلطة يف اجملتمع العريب احلديث

حترينا البحث يف تطور ادلنظومة التشريعية العربية يف مرحلة ولعل السبب ادلركزي يف اختياران ذلذا ادلوضوع ابلذات ىو 
ف رصد اليت ال ؽلكن إصلازىا دو ، عب مراحلة الزمنية ادلختلفة أتسيسية ابلنسبة لقضية التشريع وتطوره يف الفكر العريب

 ،ثبلثة قروف زىاءاليت كاف للعثمانيُت فيها القوؿ الفصل يف حقبة زمنية امتدت ت اليت أصلزت يف احلقبة احلديثة التشريعا
وما تتضمنو تلك ادلرحلة من إصلازات قانونية سعى العثمانيوف من خبلذلا إىل تنظيم صيغ مشلت كامل ادلرحلة احلديثة 

وقد فرضت علينا  فضبًل عن سعيهم إىل ترسيخ سلطة دولتهم يف مستعمراهتم السيما العربية منها . ، التعايش اجملتمعي
فضبل عن ادلنهج النقدى طبيعة دراسة ىذا ادلوضوع يف تلك ادلرحلة التحري والرصد اعتمادًا على ادلنهج التارؼلي ،  

من ىذه الدراسة اليت ندعي أعليتها السيما يف رصد البنية  ا األصلع يف بلوغ الغاية ادلتوخاةاللذاف ارأتينا أهنمالتحليلي 
  .فيما يتعلق ابلتشريعات احلقوقية التشريعية يف مرحلة على درجة كبَتة من األعلية

ولئن كاف أريد ذلذه ادلرحلة أف تُنعت مبا طاب لؤلوربيُت أف يرسلوه  من صفات وطبائع ليس أقلها اجلمود والتخلف 
نتحدث عن قيم  حُتلة إبراز أثر ىذه ادلرحلة على اجملتمع ومن مث الوعى العريب يصَت أساسيًا والركود ، فإف زلاو 

ننا ومن فإالفكر العريب يعتقد يف صحة التصنيف األورويب لطبيعة ادلرحلة العثمانية ،  يفهم ادلقطاع الولئن كاف  ،التشريع
حتبلؿ العثماين، نؤكد أف طبيعة ادلنظومة احلاكمة اإل  تلك اليت قيم من خبلذلا األوروبيُت مرحلةوعبزاوية أخرى 

 حتبلؿاقوى رغم تدشينها العملي للمعايَت احلقوقية ادلدنية غَت أف ىذا ال يغَت من حقيقة كوهنا  العثمانية للوطن العريب
جتماعية والثقافية اإلبغض النظر عما ػلدثو ىذا من أثر يف البنية  ،يف دعم وجودىا مبا يتناسب ورؤيتها اخلاصة ارتكزت

ف على شعوبنا عقب مراحل ىيمنة األوروبيو للشعوب الواقعة حتت اذليمنة. وىو احلاؿ الذى مل يتغَت كثَتًا حُت ىيمن 
 .أمثاذلم من ادلماليك والعثمانيُت
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ورس حيث م ،ف احلقبة العثمانية ليست سوى حقبة احتبلؿ أجنيب قامت على أنقاض دولة اخلبلفة العربية اإلسبلميةإ
بلؿ قوى تفرض ستعمارية على رلتمعاتنا العربية ما ؽلارس عادة على الشعوب الواقعة حتت احتاإليف تلك احلقبة 

، وأتسس لوجودىا على مسلمة بدائية جتعل من القوة أساسًا للحق وزتايتو. وىى مسلمة زلايثة وجودىا مبنطق القوة
جبها تنهب مقدرات الشعوب وتنتهك القيم والعادات واالعراؼ مبو  ،كاف جنسو ودينو  لبلحتبلؿ مهما كانت صفتو وأاي

وسعيا  ،والتقاليد وابجلملة الثقافات اليت ىي يف حقيقتها ترااثً حضارايً ذاتياً للشعوب ال ينبغي العبث بو أو حىت مساسو
تكوف يف الغالب نتائج  لدعم وجهة نظران حوؿ طبيعة العبلقة بُت الغالب وادلغلوب ، وأتكيداً على  أف األحداث اذلامة

حتبلؿ العثماين يف البنية احلقوقية للمجتمعات العربية من خبلؿ رصد اإلدلقدمات تصدر عنها ، سنسعى إىل إبراز أثر 
كذلك   ،قتصادي والقانوين وأثر ذلك على اجملتمع العريبواإلادلعايَت اليت أسس ذلا العثمانيوف ىف نظامهم السياسي 

التشريعية اليت رتبها ىذا الوضع وكيف أف تلك النتائج أسست لرؤية حقوقية غَت واضحة  سنسعى إىل رصد النتائج
حيث سنسعى ملتمسُت احلياد ػ ما أمكن ػ لرصد ظلاذج قانونية أسهمت على ضلو فاعل  ،ادلعامل يف الفكر العريب احلديث

 يف ضحالة ادلنظومة القانونية العربية .

 لب األول  ــطــادل

 القانون العثماينمصادر 

قتصادية معنية اإلإذا كانت التشريعات السياسية معنية ابلوصوؿ إىل نظاـ احلكم الراشد ، وإذا كانت التشريعات    
ابلوصوؿ إىل أصلع السبل لتوزيع اخلَت العاـ دوف دتييز ، فإف التشريعات القانونية غايتها الوصوؿ إىل إقرار مبدأ سيادة 

غَت أف احلديث عن سيادة القانوف غلب أف يكوف مسبوقاً ابحلديث عن مصادره وكذلك ابحلديث  ، القانوف يف اجملتمع
ً إلسادح "و الذى ػلتملو ادلعٌت نقصده ىنا ى يوالقانوف الذ ، عن غايتو ِب ٠دت اٌم١بَ ثٗ ٚرطج١مٗ ؽجمب

تعارؼ على نعتو ابلقانوف الوضعي الذى تتم صياغتو   يوىو اإلطار الذ ،(5:ص 1968الزرقاء،) "اٌّششع 
والفكرة  ،بغرض حتديد صيغ العبلقات وادلعامبلت يف اجملتمع مبا يتضمنو ذلك من حتديد منظومة احلقوؽ والواجبات

ِدّٛع اٌمٛاػذ اٌؼبِخ "ف القانوف هبذا ادلعٌت يقصد بو العامة اليت ؽلكن تشكيلها عن معٌت القانوف ىي أ

 .(23، ص:م1994)الصراف وحزبون، "غبْ ِٓ اٌخبسج ٌزٕظ١ُ شئْٛ ح١برٗخ ػٍٝ اإلٔاٌّفشٚػ

الذي ينبغي أف ؼلضع لو اجلميع دوف استثناء ، بيد أف القانوف ىنا ىو الذي تكوف العدالة غايتو والقانوف الذي نرصده 
قد يتأسس على ضلو آخر حينما تقدـ إرادة ادلشرع قيمة أخرى على قيمة العدالة مبعٌت أهنا ختضع دلعيار قيمي آخر 

 ياً يفرضو واقع ما . يفضى إىل غاية مغايرة ، فقد يصَت االستقرار أو األمن قيم بديلة حُت تتبٌت إرادة ادلشرع مطلباً ظرف

وىنا ينبغي اإلشارة إىل الفارؽ النوعي بُت الدين والشريعة والقانوف ، ففي حُت يبقى الدين مؤسسًا للقيمة وحدودىا، 
 ية للقيم ادلطلقة. زلاكتبقى الشريعة رلاالً إلقرارىا ، ويبقى القانوف بدوره آلية لقيامها ومعاجلة ما يطرأ عليها ضمن عملية 
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التشريع القانوين الوضعي يف ادلنظومة العثمانية من خبلؿ حترى مصادر  موضوععلى ذلك سنسعى إىل رصد أتسيسا 
القواعد القانونية يف ادلنظومة التشريعية للدولة العثمانية وأثر ذلك يف اجملتمعات العربية الواقعة ضمن ىيمنتها. تعتب 

دة القانونية يف النظاـ القانوين العثماين، وقد طرأ على ىذه الشريعة اإلسبلمية والعرؼ والتشريع أىم مصادر القاع
ففي العهود  ،ادلصادر عديد التطورات اختلفت ابختبلؼ ادلراحل اليت مرت هبا اإلمباطورية العثمانية  يف ادلنطقة العربية

الذى تصدر عنو القاعدة القانونية ىو الشريعة اإلسبلمية، مع ضرورة  ياألوىل للدولة العثمانية كاف ادلصدر األساس
   ،عتبار التوسع يف تطبيق الشريعة أو زلاكاهتا يف نظم ادلعامبلت، وتراجعها يف عملية تنظيم وإدارة السلطةاإلالوضع يف 

د الشريعة اإلسبلمية كمصدر ومع مرور الزمن وتزايد االستحقاقات الناجتة عن تطور العبلقات االجتماعية كاد اعتما
 للقاعدة القانونية أف ينحصر لصاٌف التشريع والعرؼ دتاىياً مع متطلبات ادلرحلة ومصلحة السلطات على النحو اآليت :

 الشريعة االسالمية مصدراً للتشريع ادلبحث األول : 

وتوىل عثماف األوؿ مؤسس )أرطغول( وؿ  مل يتحوؿ العثمانيوف من العقيدة الوثنية إىل اإلسبلـ إال بعد وفاة قائدىم األ
. وقد أشران سالفًا إىل ظروؼ دخوؿ العثمانيوف إىل م1299الدولة العثمانية شئوف احلكم يف القرف الرابع عشر عاـ 

حاكم العثمانيُت نظَت ( م1331،)عالء الدين علي عثمان األولاإلسبلـ بضغط سياسي مارسو األمَت السلجوقي 
لم يًتؾ العثمانيوف منذ إعبلف إسبلمهم مناسبة إال وأعلنوا فيها التزامهم بتطبيق الشريعة اإلسبلمية ف ،عًتاؼ بدولتهماإل

ولعل أىم الدالئل على التزامهم النظري ابلشريعة ىو أهنم جعلوىا أساسًا مصدراًي دلنظومتهم  ،على ادلذىب احلنفي
اٌمٛا١ٔٓ ٔبِخ اٌغٍطب١ٔخ ٠شزشؽ ٌٙب "زاـ ادلشرع ابلشريعة اإلسبلمية لتاإصدارىا  يقتضيالىت  )القوانٌن انمو(

 1993)فرحات،  "ثبٌّؼبسػخ ٌحىُ ِٓ أحىبَ اٌشش٠ؼخحزٝ رىْٛ ٔبفزح ٚاخجخ اٌزطج١ك أال رظذس 
ويشَت اتريخ القوانُت العثمانية إىل أنو كاف ينص على ذلك يف صدر القانوف نفسو، وعلى ىذا النهج  .(100ص : 
عمل يف كافة القوانُت اليت صدرت عن سلتلف السبلطُت العثمانيوف،وقد أُنشئت ىيأة خاصة لذلك اضلصرت جرى ال

وبٔذ رمَٛ ثّّٙخ اإلششاف ػٍٝ رطج١ك اٌشش٠ؼخ ٚاٌشلبثخ ٚ٘ٝ ا١ٌٙئخ اٌذ١ٕ٠خ " وظيفتها يف كوهنا 

 "ذٜ ا١ٌٙؤر١ٓ اٌحبوّز١ٓ فٟ اٌذٌٚخاإلعال١ِخ ثشئبعخ ش١خ اإلعالَ ٚ٘ٝ اح
 .(100،ص:1993)فرحات،

صعوابت على مستوى ، ظل يواجو الدولة العثمانيةعلى أف تطبيق الشريعة ظل رغم التأكيد النظري على إسبلموية 
، حيث بدى أنو من الصعوبة مبكاف احلكم بواقعية احتكاـ العثمانيوف إىل اإلسبلـ ، السيما وأف اتبعية التطبيق العملي

وليس أدؿ على ذلك من خضوع مؤسسة الفتوى  ،وكذلك سللصة ػ ىف الغالب ػ للسلطافادلؤسسة الدينية كانت خالصة 
للسلطاف وإجازهتا الكثَت من أعماؿ السبلطُت اليت تتعارض مع مقاصد الشرع، فطادلا كاف فقهاء السلطة العثمانية على 

يرى بعض الباحثُت أف ىذا السلوؾ و  ،استعداد لًتقية رغبات السلطاف على مصاؼ القيم ادلطلقة اليت ال غلوز جتاوزىا
عزجذادٞ ٌٍذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ ار سغُ اإلاٌطبثغ األٚرٛلشاؽٟ "االنتهاكي الذى كانت تلجأ إليو الدولة يرجع إىل 
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اال أْ ٘زٖ  اإلعال١ِٗٚخٛد ِئعغخ اعال١ِخ ل٠ٛخ ثضػبِخ ش١خ اإلعالَ رمَٛ ػٍٝ رطج١ك اٌشش٠ؼخ 

وقد أشران سلفاً  ،(94: ،صم1993)فرحات، "وجبس ِٛظف١ٗخ ٌٍغٍطبْ اٌؼثّبٟٔ ٚاٌّئعغخ وبٔذ ربثؼ
إىل إجازة السلطاف قتل األمراء من أقاربو كشرط لدواـ السلطة بواسطة فقهاء السلطة الذين جتاوزوا حىت ذلك إىل رلاؿ 

من خبلؿ ادلعامبلت، وىو ما ؽلكن رصده بدقة يف خرؽ قواعد التشريع ادلعامبلتية اليت حددهتا الشريعة اإلسبلمية 
شُشػذ اٌمٛا١ٔٓ ٌّٛػٛػخ اٌفٛائذ اٌشث٠ٛخ ثبالسرىبص "حيث ،إقرارىم الفوائد الربوية دتاشياً مع رغبة السلطاف

ػٍٝ ِجذأ الزظبدٞ ٠مؼٝ ثزغبٚٞ اٌم١ّخ اٌششائ١خ ٌٍؼٍّخ ِٛػٛع اٌذ٠ٓ ِغ اٌمٛح اٌششائ١خ ٌٍؼٍّخ 

وع أو ابتداع احليل القانونية للتحايل وىو ما كاف مدعاة لشي (،165:، صم1970)منصور، "اٌزٟ ٠مؼٝ ثٙب
وال يعوز الباحث الكثَت من اجلهد لرصد ىذه  ،على القاعدة الشرعية احملرمة ذلذا الضرب من ادلعامبلت ادلالية

ضلرافات الشرعية ، اليت ال ختلو منها رلموعات الفتاوى الصادرة عن ادلؤسسة الدينية العثمانية اليت أمكن واإلالتجاوزات 
ِدّٛػخ فزبٜٚ ػٍٝ أفٕذٞ، ِٚدّٛػخ "لفتاوى ىي الباحثُت رتعها ضمن ثبلثة أصناؼ من ا لبعض

. حيث تتكشف بعضها عن جتاوزات ((Cagatay pp.53 "اٌفزبٜٚ اٌفئاد٠خ ، ِٚدّٛػخ ثٙدخ اٌفزبٜٚ 
  ، خارجها ال ؽلكن معها القوؿ أف الدولة العثمانية ومؤسساهتا ػ حىت الدينية ػ كانت تعمل ضمن الشريعة وليس

ة بفتوى وذلك على النحو اآليت طبلع على الفتاوى الفؤادية أمكن لنا على سبيل ادلثاؿ رصد مسألة شرعية متبوعوابإل
ٚوبٔذ  ،فًٙ ٌٗ أْ ٠ؤخز اٌشثح فٟ ٔٙب٠خ األخً ؟% 51ألشع شخض ٔمٛداً ألخً ثشثح لذسٖ ":

كما أمكن لنا رصد إحدى احليل الشرعية اليت أقرىا مفىت  (،333:  ص 3790الكرنيشي،م:) "ثٕؼُ: اإلخبثخ 
ألشع دائٓ ِذ٠ٕٗ عزّبئخ لشػ ٌّذح ػبَ ٚحزٝ ٠غزحً " الدولة العثمانية وذلك على النحو اآليت : 

ثبػٗ أحذ وزجٗ ثّجٍغ رغؼ١ٓ لششبً رغزحك %( 51)اٌذائٓ اٌحظٛي ػٍٝ رغؼ١ٓ لششبً سثحبً ٌٍمشع 

٠ٙت اٌىزبة اٌّج١غ ٌٍغ١ش اٌزٜ ٠مَٛ ثذٚسٖ ثٙجزٗ ٌٍذائٓ ، فًٙ  ِغ اٌمشع ٚاشزشؽ ػٍٝ اٌّذ٠ٓ أْ

ال ٠دٛص ٌٗ رٌه : فىبٔذ اإلخبثخ  ،ٌٍّذ٠ٓ أْ ٠شفغ دفغ اٌزغؼ١ٓ رزسػبً ثؤْ اٌذائٓ اعزشد وزبثٗ ؟

 .(431،ص:3790الكرنيشي، م:) "

أوتوقراطي استبدادي  ىكذا وجدت ادلؤسسة الدينية نفسها يف ظل احلكم العثماين خاضعة على ضلو جذري لنظاـ
اضطرىا يف عديد ادلناسبات إىل النزوؿ عند رغبات احلكاـ وكبار موظفيهم سواء يف األستانة عاصمة اإلمباطورية أو يف 

على  (،124: ، صم1980الشناوى، )اء الشرعية على بعض جتاوزاهتم" األقاليم ، خدمة لرغباهتم. فضبًل عن إضف
دين اإلسبلمي مل يكن ىو القيد الوحيد على تطبيق الشريعة اإلسبلمية يف منظومة احلكم أف ىذا التجاوز الصارخ لقيم ال

العثمانية، بل أنو أمكن لنا رصد قيد آخر دتثل يف استثناء اذليئة العسكرية من اخلضوع ألحكاـ الشريعة، وذلك إبخراج 
كرية اليت تشكل الرافد البشري األساس حيث دتتعت الطبقة العس ، ىذه اذليئة ومنتسبيها من والية القضاء الشرعي

حيث دتتعت ىذه الشرػلة ابمتيازات وإعفاءات  (،)القوالرليت تتكوف يف معظمها من العبيد دلنظومة احلكم العثماين ا
ليس أوذلا عدـ خضوعهم للقضاء الشرعي وليس آخرىا اإلعفاءات الضريبية اليت كانت تفرض بشكل مطرد على رعااي 

أطذس لبٔٛٔبً " عٍت بتمييز ىذه الشرػلة حيث  (الثاين ابيزيد)صادر التارؼلية إىل أف السلطاف ادل وتشَت.  الدولة
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٠ؼف١ُٙ ِٓ اٌخؼٛع ٌٍمؼبء اٌؼبَ ٌٍجالد ِٚٓ رطج١ك اٌشش٠ؼخ اإلعال١ِخ ػ١ٍُٙ ، ٚأٔشؤ ٌُٙ ِحبوُ 

ً ف١ٙب عٛاء وبْ ٌمٛالأخبطخ ػغىش٠خ اٌزشى١ً رخزض ثٕظش إٌّبصػبد اٌزٟ ٠ىْٛ أحذ  س ؽشفب

ويرجع بعض الباحثُت ذلك إىل  ،(124:، صم1980)الشناوى، "أَ ِٛاؽٕبً ػبد٠بً  لٛالساً اٌطشف ا٢خش 
التمييز يف نفوس تلك  ىذاعدة أمور لعل أعلها كوهنم الدعامة ادلركزية اليت يتأسس عليها العرش السلطاين، وقد أصل 

ثبٌىجش٠بء ٚاٌشفؼخ ٚاٌز١ّض اٌزٜ وبْ ٠شؼش ثٗ اٌمٛالس ردبٖ ػبِخ اإلحغبط "الشرػلة حبسب ادلؤرخُت 

اٌشؼت ِٓ ٔبح١خ ٚردبٖ سخبي اٌذ٠ٓ اإلعالِٟ ِٓ ٔبح١خ ثب١ٔخ، ارا وبٔٛا ٠ٕظشْٚ اٌٝ أٔفغُٙ 

ً أسلٝ ٚأشًّ ِّب حظً ػ١ٍٗ سخبي اٌششع فال ِحً ثبٌزبٌٟ  ثبػزجبسُ٘ حىبَ اٌجالد رٍمٛا رؼ١ٍّب

 .   (125، ص : م1980ى، الشناو ) "ٌٍخؼٛع ٌمؼبئُٙ

يدعم ذلك اعتقادان أف اعتبار الشريعة االسبلمية مصدرًا من مصادر القاعدة القانونية يف الدولة العثمانية يظل اعتباراً 
غَت دقيقًا ، نظراً ألف قواعد القانوف ال ؽلكن ذلا أف تتأسس على التمييز ضمن منظومة يتصدر مشهد احلكم فيها رتلة 

ملوكُت للسلطاف ملكية رقبة مبوجب الرؽ أو االستعباد الذي تؤسس الشريعة اإلسبلمية لتجاوزه ، ال سيما من العبيد ادل
 وأف للسلطاف على ىؤالء وأمواذلم وما ملكت أؽلاهنم وذرايهتم حق ادللكية وما ينتج عنها من مًتتبات دوف أية حدود .

 القانون مصدراً للتشريع  ادلبحث الثاين :

العثمانيوف التشريع كمصدر للقاعدة القانونية منذ نشأة دولتهم بل وعرضت تشريعاهتم للعبلقات ادلباشرة الناجتة عرؼ 
    ،عن عملية تنظيم السلطة من إدارة وضرائب وقضااي التجرمي والعقاب، فضبًل عن ادلسائل ذات العبلقة أبحكاـ الشريعة

أف تلك التشريعات اليت تصدر  :Development of the shariaىف كتابو أبو العال مرديىن( )ويذكر الباحث 
وىو لفظ إغريقي اضلدر إىل الدولة العثمانية  Kanunعن السلطة العثمانية احلاكمة كاف يطلق عليها " لفظ القانوف 

وقد كاف التشريع  ،Kanonic "(Mardin pp. 281)  من األقاليم البيزنطية وكاف يشَت إىل قواعد القانوف الكنسي
للسلطاف العثماين يصدر إما عن السلطاف أو عن صدره األعظم بعد تفويضو بذلك يف صورة فرماف  أصيبلً  اً اختصاص

أو أمر سلطاين. حيث جرت العادة على استشارة الديواف العايل حوؿ القانوف قبل صدوره، علمًا أبف مشورة الديواف 
تو الشديدة يف ادلنظومة احلاكمة اليت دتنحو كافة السلطات اكز تو ومبوجب مر ليست ملزمة لرأس السلطة حبكم اختصاص

والصبلحيات غَت منتقصة ،  لذلك ال ؽلكن اعتبار مؤسسة الديواف كوهنا دتثل سلطة تشريعية وإف كاف يراد ذلا ذلك 
 عثمانية يف الغالب إىل صنفُت:وتنقسم الفرماانت ال ،قراراهتا ليست ملزمةو فهي أقرب إىل كوهنا ىيئة استشارية ليس غَت 

ُ ٚوجبس اٌّٛظف١ٓ ٚٚالح فشِبٔبد رؼ١١ٓ اٌظذٚس األػبظ" جرائي يعٌت ابألوامر الفردية من قبيل: إ أوذلما :

، ِٚٓ لج١ً رٌه أ٠ؼبً فشِبٔبد ِٕح اٌشرت ٚا١ٌٕبش١ٓ ٚفشِبٔبد اٌؼضي ِٓ اٌٛظ١فخ ٚعحت األلب١ٌُ

 (.98،ص:م1993)فرحات،"اٌشرت ٚا١ٌٕبش١ٓ 
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٠ٕطٛٞ ػٍٝ لٛاػذ لب١ٔٛٔخ ػبِخ "، حيث عامبلت والعبلقاتقاعدي يعٌت ابلتشريعات ادلنظمة للم : واآلخر

والقوانُت من  ،"ِٚدشدح رٕظُ لٛاػذ اٌغٍٛن فٟ ِدبي أٚ أوثش ِٓ ِدبالد اٌؼاللبد االخزّبػ١خ 
، م1993)فرحات،،اشتهر عنو نزوعو إلصدار القوانُت يعظمها يف عهد السلطاف سليماف الذىذا الصنف صدر م

وضعو السلطاف القانوين لئلمباطورية عامة  يػلمل صفة العمومية كالتقنُت الذ ومن ىذه القوانُت ما كاف (98ص:
)قوانٌن ، ومنها ما كاف ػلمل صفة اخلصوصية كالقوانُت الصادرة ىف حق إقليم زلدد ضلو )القوانٌن انمو(ػ ػػػػػادلعروؼ ب
السيما وأف األساس  ،لدالئل التارؼلية أف ادلؤسسة الدينية كاف ذلا دور فيما يصدر من قوانُتأوتشَت  ،انمة مصر(

ونظراً لعدـ تفصيل بعض القضااي ذات  ،النظري للتشريع يقضى بعدـ تعارض تلك القوانُت مع قواعد الشريعة اإلسبلمية
، وحتديدًا التشريعات اليت  من اإلشكاالت يف مسألة التشريعنية تواجو الكثَتالطابع الفقهي مل تكن الفرماانت السلطا

وعلى ضلو عاـ كاف ذتة دور توافقي بُت ما يصدر من  ،تعاًف ما يستجد من أحواؿ دوف توفر سوابق فقهية أو تشريعية
وتشَت ادلصادر  ،فتاوىتشريعات وبُت قواعد الشرع يقـو بو شيوخ اإلسبلـ، فضبًل عن دورىم األصيل يف إصدار ال

١ٌظ ٌفشِبْ عٍطبٟٔ أْ ٠ؤِش "اليت قضت أبنو  م(1575،أبو السعود أفندي)التارؼلية أف فتوى شيخ اإلسبلـ 

ً  ِٕٟٙثفؼً  ً ػٍٝ األلً أْ رفظً  وبْػٕٗ ششػب ثّثبثخ لبػذح ٌٍزشش٠غ ٚاٌمؼبء ٠دت ٔظش٠ب

الواقع السياسي العثماين كاف يف كثَت من بيد أف  ،( Mardin . p p.282) "اٌزشش٠ؼبد ثبٌزٛافك ِؼٙب
وافق ىذا مع مبادئ الشرع األحياف يتجاوز ىذا الوضع التأسيسي خدمة للمصلحة العليا لئلمباطورية بغض النظر عن ت

ثبثبحخ رمبػٝ اٌفٛائذ اٌشث٠ٛخ ٚحظش ٘زٖ اٌفٛائذ " ، ولعل خَت مثاؿ على ذلك التشريع القاضي من عدمو

ؽلنح فيو السلطاف العثماين  يوالتشريع الذ ،(( Heyd pp.38" ِٓ أطً اٌذ٠ٓ  %51ارا خبٚصد ٔغجخ 
حك رؼز٠ت اٌّزُٙ ٌٍحظٛي ػٍٝ اػزشافٗ ثبسرىبة اٌدش٠ّخ، ٚػٓ اٌّغئ١ٌٛخ " شلثلي السلطة

اٌدّبػ١خ ألً٘ اٌحٝ ٚإٌبح١خ ٚألشثبء اٌدبٟٔ ػٓ اٌدش٠ّخ ٚػٓ رٛل١غ اٌغشاِخ ػٍٝ ثؼغ خشائُ 

شارة إىل ما تعارؼ عليو ويبقى من األعلية مبكاف اإل ،( (Cagatay pp.153 "اٌحذٚد ودشائُ اٌضٔب ٚاٌغشلخ 
التشريعات العثمانية ابلقوانُت انمة أي الوثيقة القانونية ابعتبارىا خطوة فعالة ضلو التطور القانوين يف ادلنظومة يف 

التشريعية العثمانية، حيث تعب القوانُت انمو عن نظاـ تشريعي سعى العثمانيوف من خبللو إىل  صياغة تقنُت موحد 
ة ادلركزية يف الباب العايل وبُت والة األقاليم وعماذلا من انحية وبُت وشامل تنتظم من خبللو صيغ التعامل بُت السلط

 .مواطنيها ورعاايىا من انحية أخرىالسلطة و 

 آلية إنتاج القوانٌن العثمانية  أوال :

 :              قسم حبسب آلية إنتاجها إىل قسمُتالقوانُت انمة العثمانية تن
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دالئل إىل أنو بعد ا اليت صدرت عن رأس السلطة دلعاجلة حاالت زلددة  وتشَت اليشمل القوانُت اليت مت جتميعه األول :
دس ٚاألِبوٓ ٚا٠شاد٘ب ٠ٕضع خظٛط١زٙب ػٕٙب ثحزف ِب ٠زؼٍك ثبألشخبص ٚاٌحٛا"جتميعها كاف 

 .                    احلاالت ادلماثلة وفق قاعدة عامةومن مث يعاد إصدارىا دلعاجلة  ،( (Cagatay pp.18.65 "ػبِخ ِدشدح

ويشمل القوانُت انمو ادلتضمنة إصدارات تشريعية يقتضيها احلدث ادلنشئ ذلا والداعي إىل صدورىا، سواء يف   : اآلخر
 التخصيص.تايل حتمل الصفتُت معاً العمـو و االمباطورية على وجو العمـو أو فيما يتعلق أبي من أقاليمها، وىى ابل

 الســـــــلطان ســـــــليمان) ، فقػػػػػػػد قػػػػػػػدـصػػػػػػػدورىا يقػػػػػػػدـ ذلػػػػػػػا مبقتضػػػػػػػيات صػػػػػػػدورىايف حػػػػػػػاؿ  انمػػػػػػػووقػػػػػػػد كانػػػػػػػت القػػػػػػػوانُت 
ٌمدذ الحدع اٌّغفدٛس ٌّٙدب " أصػدره علػى النحػو التػايل :  يسبيل ادلثاؿ للتقنػُت اجلنػائي الػذعلى  م(1566،القانوين

أثٝ ٚخدذٜ أْ اٌطغدبح اعدزجذٚا ثبٌشػ١دخ اٌّمٙدٛسح ثدال حدذٚد، ٚٔدزح ػدٓ رٌده أْ ثبردذ اٌشػ١دخ فدٟ 

ٌٚمدذ أِدشد ثدذٚسٞ ودً اٌغدٕبج . وشة شذ٠ذ ، ٌٚٙزا اٌغجت رودشا أّٔٙدب أطدذسا اٌمدبْٔٛ اٌؼثّدبٟٔ 

اٌّبثدً فدٟ خجب٠دخ ِدب رددت ٚاٌششثبش١خ ٚاٌغجبش١خ ٚحبئضٞ اإللطبػبد أْ ٠زجؼٛا اٌمدبْٔٛ اٌؼثّدبٟٔ 

حتفػػاظ ابلقػػوانُت يف ادلكػػاف ادلخصػػص اإل غلػػريكمػػا كػػاف   ،(Cagatay pp.18) "خجب٠زددٗ ِددٓ أِددٛاي اٌشػ١ددخ 
ى وقػػد كانػػت القػػوانُت تصػػدر وفػػق آليػػة تشػػريعية تقضػػ ،لػػذلك يف العاصػػمة ومػػن مث توزيعهػػا وتعميمهػػا علػػى ذوى الشػػأف

تابعػػة تػػدرج ؼلػػتص مب يالػػذ)الــدفادار(  ختضػػع لرقابػػة موظػػف سلػػتص ىػػو، حيػػث كانػػت بعػػدـ سلالفػػة أي تشػػريع أد  ذلػػا
٠ؼ١ددذ اٌزشددش٠غ أٚ اٌمددشاس األدٔددٝ "أْ ، حيػػث تشػػَت ادلراجػػع أف الػػدفًتدار كػػاف مػػن اختصاصػػاتو القواعػد التشػػريعية

 .(( Cagatay pp.171 "اٌّخبٌف ٌزشش٠غ أػٍٝ ٌّٓ أطذسٖ ِج١ٕبً ٚخٗ اٌّخبٌفخ 

 النطاق الزمىن للقانون العثماين  اثنياً : 

تعتب مسألة النطاؽ الزمٌت للقانوف من ادلسائل ادلهمة اليت ال ؽلكن حبث موضوع التشريع يف منظومة ما دوف التعريج 
لقانوف وبُت مدة حكم للقانوف العثماين على قاعدة عامة تربط بُت فاعلية ا الزمٍتالنطاؽ   موضوع أتسسعليها، وقد 
صدره، فالنظاـ يقتضى أف غلدد البلحق من السبلطُت عهده ابلتشريعات السابقة عليو، وبذلك أ يلذالسلطاف ا

 . (( Cagatay pp.171 يفًتض "أف يصدر فرماف من السلطاف البلحق إبقراره واعتباره انفذاً يف عهده " 

غَت أنو حىت ىذا األمر بقى فاعبًل على الصعيد الشكلي، أما موضوعيًا فقد أسهم  ،وإال اعتبت ىذه القوانُت معطلة
 النظريمل يكن من مساتو اإلعداد للتطور، أسهم يف القفز على ىذا األساس  يافظ لطبيعة احلكم العثماين الذالنمط احمل

اء األحواؿ على ما ىي عليو وعدـ عتداد هبذا األساس، فالغاية كانت دومًا تتجو صوب إبقاإلويدلل على ذلك ندرة 
وقد أبرزت موضوعة النطاؽ الزمٌت من ىذا ادلنطلق إشكااًل تشريعيًا كاف لو ابلغ األثر على  ،إاثرة اجلدؿ من أي نوع

الدقيقة لعملية النفاذ الزمٌت للقوانُت من قبل السبلطُت  ةعدـ ادلتابع ييف النظاـ القانوين العثماين، وىمكانة التشريع 
مة اليت هولكوف ىذا مل يكن يف الغالب من االعتبارات ادل ،اجلدد، مبا يعٌت تعليق نفادىا على اعتماد السلطاف البلحق

ادلراجعة التشريعية فبل شك أف موضوعة ، انشغل هبا السبلطُت العثمانيوف ما جعل القانوف انفذاً ومعطبًل يف الوقت ذاتو



 MIU Journal – V 12 December 2020                  21العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية       

www.miu.edu.ly/journal                                     (ISSN- 2519-6286)                      

 

 

 123 

اٌّشاخؼخ  بغياب تلك  وش ويرى البعض أناىي من األعلية، حبيث تؤسس لتطور ادلنظومة ودتاىيها مع الواقع ادلع

فمذد اٌمٛا١ٔٓ ٔبِخ وً لٛح ٌٙب فٟ األلب١ٌُ ِٕز اٌشثغ األخ١ش ِٓ اٌمشْ اٌغبدط ػشش ٚحزٝ "

  (.101ص :  م1993) فرحات، "أزٙبء اٌحىُ اٌؼثّبٟٔ 

ىكذا صار النطاؽ الزمٌت للقانوف موضوعة غَت معتبة  يف ادلنظومة القانونية العثمانية بل صار التهاوف حياذلا مسة من 
مسات ادلنظومة السياسية احلاكمة، يف حُت بقى اجلمود والتقليد طابعًا طبع ىذه ادلنظومة، حيث حاؿ دوف تطويرىا 

وىذا بدوره كاف لو ابلغ األثر يف مسَتة التشريع اليت يفًتض أف تتفاعل مع  ،شادلعادلواكبة التطورات الطارئة على الواقع 
وغٌت عن البياف أف استهتار السلطة السياسية لفاعلية النطاؽ الزمٌت للقانوف  ،معطيات الواقع وما ػلتملو من تطورات

عملية االستقرار االجتماعي الذي  من شأنو أف يؤسس لتقويض السلطة نظراً دلا يف ىذا االستهتار من أتثَت مباشر على
ولعل ىذا ما كاف مدعاة إلقرار أحد السبلطُت مبا رتبو ىذا االستهتار من  ،يفًتض أف يكوف غاية التشريع والسلطة معا

ٌمذ رضا٠ذد اٌدشائُ ثّشٚس اٌضِبْ اٌٝ اٌحذ اٌزٜ أطجحذ ِؼٗ ٘زٖ اٌدشائُ " نتائج حيث قاؿ : 

غخ ِٓ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ اٌشش٠ؼخ ، أٞ ال رغٕٝ ف١ٙب اٌىٍّبد ٚاٌخظِٛبد ال ٠غٕٝ ف١ٙب ع١ف اٌٍ

اٌحبعّخ ٌٍمؼبح ، ثً أطجحذ رغزٍضَ ٌغخ اٌغ١ف ِٓ أٔبط ٠فٛػْٛ فٟ رٛل١غ ألظٝ أٔٛاع 

وابلتايل حل السيف والعقاب زلل ادليزاف حُت مل يستطع العثمانيوف  ،(102:  ، صم1993فرحات،) "اٌؼمبة 
تطوير نظامهم القانوين دلسايرة مقتضيات الواقع فلم يكن للسبلطُت بد عن السيف حُت تفلتت من بُت أيديهم 

 وأبيديهم العدالة .

 للتشريعالعرف مصدراً   ادلبحث الثالث :

أعطى الطابع احملافظ للدولة العثمانية مساحة كبَتة للعرؼ ابعتباره مصدر من مصادر القاعدة القانونية يف النظاـ 
القانوين العثماين ، ونظراً لغلبة الرغبة يف االستقرار واستدامة احلكم فقد عمد العثمانيوف إىل اعتماد سياسة األمر الواقع 

ضبًل عن أف العرؼ يعتب كذلك أحد مصادر األحكاـ الشرعية اإلسبلمية، لذا مل ادلدعومة يف جزء منها من العرؼ ، ف
العثمانيوف ضَتًا يف اإلفادة من العرؼ بغض النظر عن الفارؽ ادلوضوعي بُت اآللية اليت حددهتا الشريعة للعمل  ير

أْ اٌؼشف "فقهاء اإلسبلـ مبقتضى العرؼ وبُت آلية توظيف العرؼ يف النظاـ القانوين العثماين. وىف حُت اعتب 

ً ٌٍّٛائّخ ث١ٓ إٌظٛص اٌششػ١خ ٚث١ٓ ِب ٠غزدذ ِٓ لؼب٠ب ٌُ ٠شد ثشؤٔٙب  ٠ّثً ػٕظشاً ِٕبعجب

داه لتكريس الواقع بغض النظر عن توافق ىذا مع أجعل العثمانيوف من العرؼ  ،((Heyd  pp.176 "حىُ ششػٟ
 مستوايت ثبلث ىي :قواعد الشريعة من عدمو. وقد أسس العثمانيوف للعرؼ ضمن 

 ـ العرف ابعتباره آلية مادية للتشريع  أوالً 

حيث تفيد الدالئل التارؼلية أف النظاـ القانوين العثماين يكاد يكوف مستنداً يف معظم تشريعاتو إىل العرؼ، وىى عادة 
رؤثش ٔظبَ اإلداسح اٌؼثّبٟٔ " يرى البعض أهنم ورثوىا من ادلنظومة السلجوقية ويثبت بعض ادلؤرخُت مدى 
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 "ٚاٌزشش٠ؼبد اٌّخزٍفخ ف١ٗ ثبألػشاف اٌغٍدٛل١خ اٌزٟ وبٔذ عبئذح لجً ٚأثٕبء ل١بَ اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ 
انىيك عن أتثر التشريعات العثمانية أبعراؼ األقاليم احمللية التابعة للدولة سيما وأف  ،(15:، صم1984)احلصري،

بيد أف شعوب  تلك  ،نزوتإبعض األقاليم العربية مثل مصر والعراؽ والشاـ وإف كانت دتثل امتدادا لكياانت حضارية 
هل التغاضي عنها أو جتاوزىا لتجذرىا ىف احلضارات أمكن ذلا أف تتوارث رتلة من القيم العرفية اليت مل يكن من الس

 رلتمعات ىذه األقاليم . 

على أف العثمانيوف كانوا قد أدركوا ىذا فسعوا دلراعاتو ، وىو ما نلمسو بوضوح يف حرصهم على أف تصاغ التشريعات 
يدعمو عندان إصدار تشريعات  يىو التفسَت ادلقارب للحقيقة الذ مبا ال يتعارض مع أعراؼ تلك األقاليم ، ولعل ىذا

كثَت من اجلهد لرصد لاليت ال حتتاج  ()قوانٌن انمة قيفالونياو قوانٌن انمو مصر( ) لبعض األقاليم من قبيل سلصصة
 .ى تقارهبا مع أعراؼ تلك األقاليممد

وىو إشكاؿ ػلاث ، جتماعيةاإلجتماعي والعادة اإلوشلا يبلحظ أيضًا يف تلك التشريعات عدـ تفرقتها بُت العرؼ 
 التشريعات غَت الوطنية اليت يصدرىا احملتل.

 للقاعدة القانونية  اً رمسي اً ـ العرف مصدر  اثنياً 

ضمن ىذا ادلستوى من التأصيل ؽلنح العرؼ للقاضي مشروعية الفصل فيما مل يرد بشأنو حكم شرعي أو تشريع سابق. 
وبْ اٌزضاَ اٌمبػٟ ثبٌٍدٛء اٌٝ اٌؼشف ٌٍفظً " العثماين  وتفيد ادلصادر التارؼلية إىل أنو يف النظاـ القانوين

مبا يفيد أف  (pp. 279 . Mardin) " فٟ إٌّبصػبد اٌزضاِب ٠َُٕض ػ١ٍٗ فٟ خطبثبد رؼ١ٓ اٌمؼبح
ال يفصل فيما يعرض عليو من قضااي رغم عدـ وجود نص أو تشريع يعد معطبلً للعدالة، وىو ما انعكس  يالقاضي الذ

 سلباً على نظاـ قضائي طادلا اشًتى القضاة فيو مناصبهم. 

 للسلطة اجلنائية  اً ـ العرف مصدر  اثلثاً 

بيد  ،التجرمي والعقاب ىف الشريعة اإلسبلميةأتسس ىذا ادلستوى من العرؼ ابعتباره مصدراً للسلطة اجلنائية على قاعدة 
، كانت ىف الوقت ذاتو صاح عن نفسها كوهنا سلطة إسبلميةأف السلطة العثمانية الىت كانت جاىزة على الدواـ لئلف

أجل ضماف استمرار حكمها جاىزة النتهاؾ كل أحكاـ اإلسبلـ مبا فيها النصوص قطعية الثبوت والداللة من 
 . وىيمنتها

ضلرفت ىذه السلطة اضلرافا بينًا عن مبدأ التعزير اإلسبلمي حُت ابتدعت ضراًب من التجرمي جتاوزت مبوجبو مبدأ فقد ا
الذى انتهكت السلطات ابلتجرمي والعقاب سياسة( )التجرمي والعقاب الذى أقرتو الشريعة وىو ما يعرؼ عندىم 

طبلع على التقنُت اجلنائي أإلنتهاؾ بكل يسر مبجرد اإلىذا  وؽلكن إدراؾ ،العثمانية مبوجبو قيمة العدالة على ضلو سافر
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 ( Heydاستمر العمل مبقتضاه ألزمنة طويلة بعده أنظر  يالذ (سليمان القانوين)العثماين الصادر يف عهد السلطاف 
pp:182)، وادلعاقبة عليها بقدر األثر  ،ولئن كاف مبدأ التعزير اإلسبلمي منح الوايل سلطة مواجهة ما يطرأ من جرائم

، غَت أف ىذه السلطة تبقى مناطة حبدود ال ؽلكن جتاوزىا بغَت سواء على اجملتمع أو على األشخاصخلفتو  يالذ
وبذلك تكوف السلطة العثمانية وابختزاذلا التعزير يف التجرمي والعقاب عرفًا أو سياسة  ،اخًتاؽ الشرع وانتهاؾ مبادئو

 . شريعة الىت أُمران أف ال نتعداىاا مبمارسة عمـو التعسف والظلم منتهكة بذلك حدود التكوف قد مسحت لنفسه

وتشَت الدالئل أف السلطة العثمانية مارست التعزير على ضلو متباين  يف احلاالت ادلتماثلة وكذلك قدرت العقوبة على 
أْ عٍطخ اٌزؼض٠ش لذ ُٔضػذ فٟ " ينتهى عند ذلك بل تعداه  ذات الفعل على عدة أوجو. على أف األمر مل

 "ٔىشبس٠خ أإلاٌىث١ش اٌغبٌت ِٓ لبػٝ اٌشش٠ؼخ ٚرٛال٘ب اٌّٛظفْٛ اٌؼغىش٠ْٛ ِثً اٌٛاٌٟ ٚ خٕذ 
Heyd  pp:395 ))،  وقد كاف ىذا غلد مبراتو عند العثمانيُت من خبلؿ توظيفهم السيء للعرؼ، على أف ذلك

 ىؽلثل رد فعلها ادلباشر جتاه ما يًتاء يالذ )عرف السلطة(ا ىو إظل ،وحبسب احلقيقة ليس عرؼ اجملتمعات والثقافات
وبذلك أوقعت السلطة العثمانية نظامها القانوين يف زلاذير  ،ذلا أنو يتعارض مع مصاحلها ونظامها واستدامة ملكها

حالت دوف إقرار مبادئ العدالة، فضبًل عن أف ىذا ادلسلك اجلائر ثبت مبا ال يدع رلاؿ للشك أف غاية القانوف يف 
 ادلنظومة العثمانية مل تكن العدالة بقدر ما كانت استدامة ادللك.

 يـــانــلب الثــطــادل

 تشريعات العثمانية المناذج من 

 العثمانية واإلدارية يف الدولة : التشريعات السياسية ادلبحث األول 

 أوالً ـ غرائزية التشريعات السياسية 

حالة من بدءاً من تعُت السلطاف العثماين مروراً ابختصاصاتو وصواًل إىل طابع دولتو يشوب النظاـ السياسي العثماين    
السيما وأننا مل نرصد يف سبان ذلذا الغور أية  ، حالت بيننا وبُت وصف  منظومة التشريع العثمانية بغَت اجلائرة  ،الغرائزية

، السلطنة ، مث ىيئة والة األقاليممعايَت ضابطة حتدد آليات اختيار اجلهاز احلاكم بدءًا من ىـر السلطة مرورًا هبيئة 
لسلطاف مطلق الصبلحية يف اختيار من ؼللفو من األمراء بغض النظر عن ا حيث ؽلتلك ،وصواًل إىل ملتزمي ادلقاطعات

وىو ما كاف مدعاة ألف حتاط عملية اختيار السلطاف بقدر من ادلؤامرات اليت كانت طابعاً شليزاً  ، درجة التعصيب بينهما
إىل أف العرش العثماين أصبح مطمعاً حيث تشَت الدالئل التارؼلية  ،آثر العثمانيوف أف ؽليزوا بو آلية وصوذلم إىل السلطة

ارغُ ربس٠خ ٘زا اٌؼشػ ثبٌّئاِشاد اٌّغزّشح اٌزٟ رذثش٘ب اإلدأبد ـ " لكل ذكور األسرة ادلالكة حيث

وابلتايل تبز  ،(28:  ، صم1993فرحات ، ) "حش٠ُ اٌغٍطبْ ـ  ٌالسرمبء ثؤثٕبئٙٓ اٌٝ ِمؼذ اٌؼشػ 
قضية زلاولة الوصوؿ إىل قمة اذلـر السلطاين من قبل األمراء العثمانيوف بصفتها قضية وجود ، على اعتبار أف ىذا ىو 
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وىو  خوة()قتل اإلػػػ، حيث اقًتف وصوؿ األمَت للعرش مبا تعارؼ عليو يف أزماهنم األوىل بػلنجاة ابحلياةالسبيل الوحيد ل
أْ اٌغالؽ١ٓ اٌدذد ثّدشد ٚطٌُٛٙ اٌٝ ِمؼذ اٌغٍطخ " رؼلية حيث جرت العادة ما تؤكده الدالئل التا

ً ٌٍّئاِشحا٠ظذسٚا أحىبَ اػذاَ ثبٌدٍّخ ػٍٝ  الشناوى، ) " خٛرُٙ األِشاء ِٕؼبً ٌٍّٕبفغخ ٚحغّب
  جتثاث والتصفية وقفًا على األخوة فحسب بل مشل كذلك حبسب القرائن أإلومل يكن ىذا  (347: ، ص م1980

الشناوي ) "ِشٚا ػٍٝ اٌؼشػ ٠زآأثٕبء اٌؼُ ٚاألثٕبء ٚاألحفبد ٚوبفخ اٌزوٛس اٌز٠ٓ ٠حزًّ أْ "
م 1451)السلطان دمحم الفاتح وقد رسخ ذلذا الطابع الدموي يف السلطنة العثمانية  ،(349، ص : م1980،
رئٚي ا١ٌٗ  أٚالدٞػٍٝ أٞ ٚاحذ ِٓ " الفرماف يؤكد مبوجبها أنو  يف مستوىحُت أصدر توصية  م(1481ـ

، فٙزا ٠ٕبعت ٔظبَ اٌؼبٌُ  ِٚؼظُ اٌؼٍّبء ٠غّحْٛ ثزٌه، ٌٚزٌه فؼ١ٍُٙ أْ اٌغٍطخ أْ ٠مزً أخٛرٗ

وادللفت يف ىذا الفرماف ىو ما أشار إليو من دعم  ،(349 : ، صم1980الشناوي، ) "٠زظشفٛا ثّمزؼبٖ 
علماء الدين ذلذا الفعل اجلائر. وال ضَت فاحلكاـ كانوا دائمًا ال يعدموف الوسيلة جللب علماء دين على قياس عروشهم 

بغض  ،ففقهاء السلطة كانوا على مر العصور جاىزين لتفصيل الفتاوى حبجم رغبات احلكاـ ، ومقتضيات أمزجتهم
لذلك يبقى احلديث عن قيم منضبطة أبعد ما يكوف عن الواقع ذتة وأنو واقع جرى  ،نظر عن أية عبلقة هلل تعاىل بذلكال

على أف ىذا  ،تفصيل قيم الدين فيو على وفق قياس احلكاـ وغرائزىم ، إهنا مرحلة غرائزية من التشريع مغرقة يف البدائية
ستدامة حيث جرى ختفيفو يف القرف السابع عشر حُت استبدؿ فرماف أإلو ادلعيار اجلائر للتشريع السياسي مل تقدر ل

أْ " بفرماف سلطاين أقل جورًا يقضى إبعفاء من ػلق ذلم تويل العرش من القتل شريطة  ستخالص الدموي(أإل)

٠مؼْٛ ح١برُٙ داخً ألفبطُٙ ثظحجخ ِٓ ٠مَٛ ػٍٝ خذِزُٙ ِٓ اٌغٍّبْ ٚاٌدٛاسٞ ٚاٌخظ١بْ 

ولئن كاف ىذا  مبعٌت أهنم يقيموف يف قصورىم وال يغادروهنا. ،(350:، صم1980الشناوي، ) "ٚاٌّؼ١ٍّٓ 
فإنو كاف سببًا مباشرًا يف شيوع درجة من االستقرار  ، إىل تطور طرأ على ادلعيار التشريعي العثماينَتشيالتخفيف 

ٚساثخ اٌؼشػ "ذلك بصدور الفرماف الذى قضى أف السياسي أسست لتنظيم عملية توريث السلطة على ضلو زلدد و 

، ٚرٛلفذ اٌّئاِشاد ٚساثخ اٌؼشػ فٟ اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخألوجش األثٕبء اٌزوٛس ، ٚثٙزا اعزمش ٔظبَ 

 .     (25، ص : م1993)فرحات،  "ٓ ألفبطُٙٚأفشج ػٓ األِشاء ِ

اختصاصاتو ػ السلطاف ػ فقد مكنت لو أف يكوف  ىذا فيما يتعلق مبوقع رأس السلطة العثمانية وآلية الوصوؿ إليو ، أما
اٌمبثغ ػٍٝ أِٛس اٌذ٠ٓ ٚاٌذ١ٔب فٟ اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ ، ٘ٛ اٌمبئذ "ادلمسك مبقاليد األمور كلها فهو 

اٌؼغىشٞ فٟ اٌحشة ٚ٘ٛ ِذثش شئْٛ اٌذٌٚخ فٟ اٌغٍُ ، ٚ٘ٛ سئ١ظ د٠ٛاْ اٌحىُ ٚ٘ٛ اٌمبػٟ 

وبذلك تكوف السلطات رتيعها مقيدة بيد السلطاف ضمن حالة مشولية ال  ،(30:،صم1993)فرحات،  "األػظُ 
فالسلطة ادلطلقة غالبًا ما تنقلب إىل مفسدة هتدر يف رحاهبا منظومة  ،ال أف تقيد ضمنها معايَت التشريع كذلكإؽلكن 

بيد أف سنن  ، األنظمةالقيم احلاكمة يف السلوؾ البشري، وغالبًا من تكوف قيم الوجود ذاتو مهددة يف ظل مثل تلك 
، فما أف ت ىذا احلاؿ الشمويل إىل التقليصالعيش اليت تقتضى التطور فضبًل عن اتساع اإلمباطورية العثمانية صَت 

 "غالؽ١ٓ ػٓ ِجبششح اخزظبطبرُٙ ٘زٖوف اٌ" انتهت فًتة حكم السلطاف سليماف القانوين حىت بوشر يف 
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اختصاصات السلطاف مبوجب التشريعات البلحقة على حيث جرى توزيع  ،(345: ، صم1980)الشناوى،
ومن حقو زتاية ذلك بكافة  مساعديو وموظفيو ىف حُت اقتصر دور السلطاف على كونو رمزًا للدولة وعنواف سيادهتا،

 السبل. 

اب وقد أمكن لنا رصد التغيَت الطارئ على ادلنظومة التشريعية العثمانية من خبلؿ حصر التطورات اليت حلقت أبلق
حامى )إىل  ()أمًن الربين والبحرينإىل  ) أمًن األمراء (فمن  ،السلطاف أو على مستوى مسميات الدولة ذاهتا

، حيث بقيت ىاتو األلقاب اليت نعت هبا سبلطُت الدولة العثمانية ذات صلة ابلواقع ()خليفة ادلسلمٌنإىل ( احلرمٌن
تقدـ وصفًا دقيقًا حلالة تطور تشريعي سياسي تتحدد عبه عبلقة اجليوسياسى للدولة فضبل عن كوهنا ػ األلقاب ػ 

أما مسميات اإلمباطورية ذاهتا فكانت يف الغالب تتناسب مع ألقاب السلطاف  ، االمباطورية العثمانية ابلداخل واخلارج
 دولة)ٌزُٙ شح أؽٍك اٌؼثّب١ْٔٛ ػٍٝ دٚفٟ اٌؼظٛس اٌّجى" ومسمياتو حيث تشَت الدالئل التارؼلية إىل أنو 

أٜ اٌغٍطٕخ اٌغ١ٕخ ٚػٕذِب ارغؼذ اٌذٌٚخ  (سلطنة سنية)١ٍخ ثُ اعزخذِٛا اعُ أٜ اٌذٌٚخ اٌؼ (هعلي  

أٞ ( اِجشاؽٛس٠خ ٌك ػثّب١ٔخ ) ثفؼً اٌفزٛحبد فٟ أٚسٚثب ٚأع١ب ٚأفش٠م١ب أؽٍك ػ١ٍٙب أعُ 

 .(11،ص:م1980)الشناوى، "االِجشاؽٛس٠خ اٌؼثّب١ٔخ

 للسلطانالعثماين اثنياً ـ راىنية التشريع 

وقد استمرت ىذه ادلسميات تعب عن التطور الطارئ على مستوى النظم السياسية والتشريعية لئلمباطورية العثمانية حىت 
ية، فهو يف الواقع انفراط عقد سلطاهنا، أما احلديث عن الدولة العثمانية بصفتها الوريث الفعلي لدولة اخلبلفة اإلسبلم

 ع أف لقب أف أتكيد ىذا حتوؿ دونو رتلة من ادلعوقات اليت ال ؽلكن تسويغها، ذلك من واق، حيث حديث غَت دقيق
سساً يف تسمى بو بعض السبلطُت العثمانيوف ىو لفظ طارئ على اإلمباطورية وليس لقباً مؤ  يالذخليفة ادلسلمٌن ( )

 وقت متأخر من السياسي العثماين إال يف ، انىيك أف ىذا اللفظ حتديدًا مل يبز يف اخلطابالنظاـ السياسي العثماين
، ابلتايل ال صحة وال دليل يدعم ما يتواتر يف أدبيات الفكر العريب ادلناصر للمشروع السياسي العثماين عمر اإلمباطورية

ألف ىذا حبسب احلقيقة  ،(60:، ص1968رافق، )لى عن لقبو للسلطاف العثماين " من أف " اخلليفة العباسي قد خت
فًتاء ال سند لو ، بل الثابت اترؼليًا ىو أف لقب اخلليفة ومن مث اخلبلفة قد جرى استثمارعلا اترؼلًا ألسباب زلض ا

أْ ٌمت اٌخ١ٍفخ ٌُ ٠غزخذَ وٍمت " :  (عبد الكرمي رافق)ظرفية، حيث تفيد الشواىد التارؼلية حبسب ادلؤرخ 

َ ثغ١خ اظٙبس ٔفٛر 5771ِغ سٚع١ب ػبَ ( اثٕبسخخ)ٌٍغٍطبْ اٌؼثّبٟٔ اال ح١ٓ رٛل١غ ِؼب٘ذح 

اٌغٍطبْ ػٍٝ خ١ّغ اٌّغ١ٍّٓ، وٛسلخ ػغؾ فٟ ِفبٚػبرٗ ِغ سٚع١ب ثٙذف اٌزؼ٠ٛغ ػٓ إٌفٛر 

 . (61ص: ،م1968رافق، ) ،"ْ رانآاٌغ١بعٟ ٚاٌؼغىشٞ اٌزٜ فمذرٗ اٌذٌٚخ اٌؼثّب١ٔخ 

انوين يف ادلنظومة السياسية العثمانية على ضلو تداويل إال قوتشَت الشواىد كذلك أف لقب اخلليفة مل يرد بشكل رمسي و 
( وىى فًتة متأخرة يف عمر اإلمباطورية أو على ضلو أدؽ م1884،)مدحت ابشاالذى أصدره  م1876ضمن دستور 
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و يبقى زلل نظر مقارنة ابالنتهاكات فإنالدولة العثمانية  ()إسالميةأما احلديث عن  ،ىو عصر سقوط اإلمباطورية
فادلعايَت التشريعية اليت أتسست علي وفقها الدولة  ،القيمية اليت اقًتفت ابسم الدولة وأبوامر مباشرة من سبلطينها

ال تشَت سواء على ادلستوى ادلوضوعي أو الشكلي إىل كوهنا قد جرى أتسيسها على وفق معايَت الشريعة  ،العثمانية
وحدعلا يشكبلف سببًا كافيًا ألف تنعت دولتهم ابإلسبلمية مامل يكن اإلسبلمية، فبل إسبلـ الراعي وال إسبلـ الرعية 
فأنت يف أحسن أحوالك ال ؽلكنك نعت كيااًن سياسيًا أنو إسبلميًا يف  ذلك ضمن رؤية فكرية ثقافية مؤسس ذلا .

ذلك  الوقت الذي تكوف معايَت التشريع وبرمتها ليست سوى توجيهات تصدر عن راس السلطة فيو، وليس أدؿ على
      اليت تتميز عن ) زلكمة العسكر ( ػػػمن أف عسكر السلطاف ووالتو وحاشيتو كانوا ؼلضعوف حملاكم خاصة تعرؼ بػ

وقد كاف ىذا األمر مثار جدؿ لدى بعض  ، اليت كانت ختتص بشؤوف الرعية وسكاف األقاليم ()زلكمة الشرع
ادلؤرخ ادلصري دلا آؿ إليو حاؿ انكشارية السلطاف  (م1523،ايسإبن ا)الدولة العثمانية ونكتفى بتعرض معاصري 

وعسكره كنتيجة مباشرة للجور الذى أتسس لو من خبلؿ االختصاصات ادلتفاوتة وادلعايَت ادلختلفة للمحاكم ، حيث 
وى النفوذ انتجت تلك االزدواجية ادلعيارية أثرًا بينًا يف سلوؾ ادلستفيدين من تلك االزدواجية السيما العسكريُت وذ

ػ١ُٛٔٙ د١ٔخ ٚٔفٛعُٙ لزسح ٠زدب٘شْٚ ثششة " قائبًل :  (ايسإابن )وادلناصب ، الذين وصف بعضهم 

اٌخّش فٟ األعٛاق ث١ٓ إٌبط ، ٌّٚب خبءُ٘ شٙش سِؼبْ وبْ أغٍجُٙ ال ٠ظَٛ ٚال ٠ظٍٝ فٟ 

وال يكوف ىذا مستغراًب يف حق  ،(233،ص:م1961ابن اايس، ) "اٌدبِغ ، ٚال طالح اٌدّؼخ اال ل١ٍالً 
ال أٔظف ِظٍِٛبً " نفسو أبنو  م(1520،سليم األول)اخلاصة السلطانية يف الوقت الذى يوصف فيو السلطاف 

لٛي أٚ  ِٓ ظبٌُ ثً وبْ ِشغٛفبً ثٍزارٗ ٚعىشٖ ٚالبِزٗ فٟ اٌّم١بط ث١ٓ اٌظج١بْ اٌّشد ، ١ٌٚظ ٌٗ

وعلى الرغم من ىذا فقد سعت اإلدارة  ،(233،ص:م1961ابن اايس، ) "فؼً ، ٚوالِٗ ٔبلض ِٕمٛص
العثمانية عب زلاوالت عديدة لتطوير منظومتها التشريعية سواء على ادلستوى التنظيمي أو اإلداري رغبة منها يف الوصوؿ 

 نتجها واقع متطور حبكم طبيعتو. أإىل مستوى تشريعي يتناسب مع التغَتات السياسية الطارئة اليت 

دلعوقات اليت جسدهتا حالة الفساد العاـ اليت انعكست بدورىا يف صورة تدين عاـ دلنظومة القيم، كاف بيد أف حجم ا
، سيما صبلحأإلأضخم من أف حتتويو بعض احملاوالت اإلصبلحية حىت وإف كانت صادرة عن رغبة سلطانية ترنو إىل 

مبنصب القضاء وصواًل إىل منصب ملتـز ادلقاطعة  وأف الدالئل تؤشر إىل أف كافة ادلناصب بدءاً من منصب الوايل مروراً 
وابلتايل فإف احلديث عن إسبلمية الدولة العثمانية وكوهنا  ،أو القرية ، كلها كانت تشًتى ابدلاؿ مبباركة الباب العايل

ن العدالة ، فمعتماده دوف تدقيقإعتداد بو أو اإلالوريث الشرعي لدولة اخلبلفة يظل حديثًا مشواًب ابحلذر وال ؽلكن 
كما أف إصلاز التشريع يف نظاـ سياسي غلعل من القيم اإلسبلمية شعاراً لو وال يعمل مبقتضاىا  ،تسمية األشياء مبسمياهتا

ىو أمر يصعب تقبلو وال ؽلكن التعاطي معو إال على سبيل اإلعبلـ السياسي، ألف العثمانيُت حبسب احلقيقة مل ينشغلوا 
 مظاىر الفساد.  بتنامي حتقيق أكب فائض مايل لسد حاجات الباب العايل اليت تنامت يوماً طيلة حكمهم للعرب بغَت

 أثر النظام السياسي يف إضعاف اذليمنة العثمانية يف ادلستعمراتاثلثاً ـ 
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 ات للجباية بل صار مبدعًا يفعلى وفق ىذا بقى التنظيم السياسي واإلداري العثماين تنظيما قائمًا على ابتكار آلي   
بل أننا صلد أف الباب  ،، وليس تنظيمًا منشغبًل بتأصيل قيم احلق والعدالة وحتقيق االستقرار بُت رعااي اإلمباطوريةذلك

العايل كاف يقف خلف عديد االنقبلابت وادلؤامرات السياسية بُت ادلماليك فيما بينهم أو بُت األمراء احملليُت فيما بينهم 
األقاليم العربية وسكاهنا يف زلن وأزمات مستمرة. فالتغيَت ادلستمر للوالة والقادة ، وىو ما كاف يضع بشكل مستمر 

اخؼبع اٌّغزف١ذ٠ٓ اٌدذد ِٓ " احملليُت كاف يف الغالب يعود ابلفائدة على خزانة الباب العايل ألنو سيفضى إىل 

وىى ضريبة يؤديها األمراء أو ملتزمي ادلقاطعات بل  ،((Holt.pp:50" اٌٛالح ٚاٌٍّزض١ِٓ ٌؼش٠جخ اٌحٍٛاْ 
وأصحاب ادلناصب اجلدد كهدية مقابل مباركة الباب العايل إلحبلذلم زلل السابقُت عليهم، لذلك حافظ العثمانيوف 

اثمبء اٌحبي ػٍٝ ِب ٘ٛ ػ١ٍٗ ِغ ادخبي حذ أدٔٝ "حُت علموا أف تطوير البنية السياسية يف غَت صاحلهم على 

 . (103، ص: م1978عبد الغين، ) "ٛي اٌّبي ٌخضأخ اٌجبة اٌؼبٌٟ زغ١شاد ٠غًٙ اٌحظِٓ اٌّ

ابلتايل ؽلكن وصف رلتمع األقاليم العربية لئلمباطورية كونو رلتمع مسخر ألداء واجب توفَت ادلاؿ ، وىو زلكـو يف 
عن  وغٍت ،النعم سلطاهنم ادلفدىالوقت ذاتو بوالة مسخرين بدورىم جلباية ىذا ادلاؿ ومن مث وضعو حتت تصرؼ وىل 

م التشريع بل وقيمة البياف أف عبلقة من ىذا القبيل ال ؽلكن إال أف تبر رتلة االنتهاكات احلقوقية مبا فيها من ىدر قي
نتهاؾ كما لن واإل، فمن أمكن لو أف يبر قتل أخيو أو أبيو أو ابنو لن تعوزه الصيغ اللغوية لتبير اجلور الوجود ذاهتا

ومع تفاقم اإلشكاالت اليت أنتجتها تلك العبلقات اجلائرة سعى العثمانيوف  ،جزه قهر إرادة الشعوب العربية وظلمهايع
عب رتلة من التلفيقات اليت أدخلوىا على ادلنظومة القيمية  وحتت ضغط من الواقع ادلًتدي إىل تطوير صيغ التعامل البيٍت

ذلا أي صدى ملحوظاً حيث حاؿ بينهم وبُت اإلصبلح رتلة الصراعات اليت صبلحات مل يكن اإلغَت أف ىذه  ،ادلنهارة
مل يقتنع جبدية ومصداقية السلطة يف إحداث  يوبُت السلطة واجملتمع العريب الذ، شبت بُت السلطة والوالة من انحيةن

باط االجتماعي حيث  أدى تفاقم ىذه الصراعات فضبًل عن حالة اإلح ،صبلحات وجتذيرىا من انحية أخرىاإلىذه 
، كما أسهم ىذا الوضع يف أف اسية وترىل النظاـ اإلداري العاـاليت ترسخت لدى اجملتمع العريب إىل تراجع الشرعية السي

أط١جذ اٌغ١طشح اٌؼثّب١ٔخ ثبٌؼؼف ٚرذ٘ٛسد اإلداسح اٌؼغىش٠خ ٚأطجح االٔزّبء ٌٍفشق " 

ً ٌىث١ش ِٓ اٌؼٕبطش، وّب أْ أفشاد ٘زٖ اٌفشق اٌؼغىش٠خ  ً ِشبػب اٌؼغىش٠خ ٌٍزّزغ ثبِز١بصارٙب حمب

 (،103، ص: م1978عبد الغين، ) "أطجحٛا ٠شزغٍْٛ ثبٌحشف األخشٜ سغُ رحش٠ُ اٌمبْٔٛ رٌه 
متياز خاص يعفيها من اخلضوع للمحاكم والقوانُت الشرعية اليت إبعتبار أف فئة العسكر كانت حتظى اإلنا يف وإذا وضع

نتهاكات القيمية اليت أسهمت يف تصدع القيم اإلننا نستطيع أف نستنتج حجم فإؼلضع ذلا األشخاص الطبيعيوف، 
١خ اٌزٟ رحذد ػاللخ اٌحىبَ ف١ّب ث١ُٕٙ ، أؼذاَ اٌؼٛاثؾ اٌمبٔٛٔ" ومن مث أرست الفوضى من حيث  ،عموماً 

ولعل ىذا ىو  ،(143، ص :م1993فرحات،) "ٚػاللبرُٙ ثّدزّؼبد اٌشؼٛة اٌٛالؼخ رحذ حىُّٙ
أْ ٔزٛلغ اٌؼذي ِٓ ٔظبَ رمَٛ اٌغٍطخ اٌغ١بع١خ ف١ٗ " الداعي ألف يرى بعض الباحثُت أنو من غَت ادلمكن 

ٌىُٛٔٙ حذ٠ثٟ ػٙذ  ،ال ٠شدػُٙ ػٓ اٌظٍُ د٠ٓ ػٍٝ أوزبف ِدّٛػخ ِٓ اٌؼج١ذ األخبٔت  اٌز٠ٓ
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وقد أاثر ىذا السلوؾ السياسي اجلائر  ،(143، ص :م1993فرحات،) "ثبإلعالَ ٚال ٠ضخشُ٘ أزّبء ٌٛؽٓ 
" حيث أمكن رصد  ،نفصاـ السياسي احلقيقي بُت النظاـ احلاكم واجملتمع احملكـو ىف ادلنطقة العربيةاإلمن  ةوادلتأـز حال

ً ِٚزخٍفخ ٚغ١ش ػبثئخ ثشفب١٘خ سػب٠ب٘ب رٕبلغ ٚاػح ً ِب  ،ث١ٓ ٚخٛد حىِٛخ ث١ٍذح ػِّٛب ٚغبٌجب

رٍدؤ اٌٝ اٌؼٕف ٚاٌزؼغف ِؼُٙ ، ٚل١بَ ِدزّغ ال رئثش فٟ ِئعغبرٗ ٚأٔشطزٗ ِثً ٘زٖ اٌحىِٛخ 

 ً فهي حكومة تفتقد منظومتها التشريعية عناصر استيعاب  (،pp: 205)  Gibb , Bowen"رؤث١شاً ٍِحٛظب
 اجلميع حكاماً وزلكومُت .

ىكذا ؽلكن القوؿ أنو مل يكن ذتة نظاـ قانوين واضح ادلعامل يعتمده العثمانيوف يف حكمهم للشعوب العربية، فقد كانت 
 أف ادلؤرخُتعب سبل وأدوات سلتلفة، وذلك إىل الدرجة اليت اعتقد فيها بعض  الغرائزيةمنظومتهم السياسية قائمة على 

حبيث صارت تلك الشعوب ال تعتد وترضخ لغَت احلاكم الظامل اجلائر، ويذكر  ،قد ألفت اجلور والظلم الشعوب العربية
أْ ػجذ اٌشإٚف ثبشب وبْ ١ٌٕبً ػبدالً ِغبٌّبً ٚثغجت ػذاٌزٗ اٌّفشؽخ ردشأ ػ١ٍٗ أً٘ "أحد ادلؤرخُت 

 ،يف كتابو ( steve , P:321 كذلك يدعم ادلؤرخ الفرنسي   ،(49، ص: 1912)الدمشقي، "اٌشبَ 
Description  de  Egypt ارا رٌٛٝ " لٌٛٗ هنزامية لدى ادلصريُت وذلك يف اإلبروز ىذه الروح ( )وصف مصر

أِش اٌفالح١ٓ ٍِزضَ سح١ُ اعزخفٛا ثٗ ٚثشخبٌٗ ٚرؤخشٚا فٟ دفغ ِب ػ١ٍُٙ ِٓ خشاج ، ٚٔبدٖٚ 

لى أف ىذا الرأي يبقى ع ." ثؤعّبء إٌغبء ٚرّٕٛا أْ رٕمؼٟ فزشح اٌزضاِٗ ٚأْ ٠ؼ١ٓ ِىبٔٗ أحذ اٌطغبح 
نعتقد أف ىذا القوؿ ال يتجاوز معتقديو بغض النظر عن صحة وحقيقة اعتقادىم من عدمو ، وضلن  ييعب عن رأ

ويتأسس رفضنا ذلذا الضرب من التفاسَت أو  ، التفسَت ادلبسًت الذى تتجنبو األحباث األكادؽلية لعدـ دتاسكو ادلنطقي
أف تلك الشعوب دلا مل تعد ترجوا من حكامها سوى العسف واجلور والطغياف وإىدار القيم ،  تدعيالفروض على رؤية 

يظهره بعضهم من مظاىر عدلية إظلا ىو انشئ عن ضعف فيو. وال ضَت أف يقتصوا منو ػ على أي ضلو  ذلا أف ما  ىتراء
كاف ػ لظلم خبوه عب قروف كانوا فيها ضعاؼ وحكامهم طواغيت لذلك بقيت تلك الشعوب ادلغلوب على أمرىا 

لطبائع من  ()اللحظيعليها التغيَت  يف حكمهمتتعاطى مع السلطة احلاكمة القاىرة ابعتبارىا ظاىرة اترؼلية ال يغَت 
كذلك ال ؽلكن لنا إجازة مثل ىذه التفاسَت اليت طادلا سوقت الستمراء الظلم واجلور   ،يتبادلوف اجللوس على عروشها

فظلم العثمانيوف وأتباعهم ومناصريهم  ،وتقبلو كسلوؾ طبيعي، فالباحث يعتقد اعتقاداً راسخًا أف اإللف ال يلغى الزيف
اًث قهراًي ال ؽلكن زلوه من الذاكرة العربية ، فضبًل أف العثمانيوف كاف ذلم ابلغ األثر يف تشوية ظلوذج احلكم شكل ترا
من خبلؿ ادعائهم العمل ابلشريعة اإلسبلمية على الصعيد الشكلي ورلافاة ذلك حلقيقتهم  (سالميةاإلاخلالفة )العريب 

انظمتهم السلطوية اليت مل تقًتب حىت من جوىر اإلسبلـ ، فقد رسخ العثمانيوف لنمط من اإلسبلـ السٌت غريب عن 
الطبيعة العربية ، حيث رسخوا لبلمتثاؿ ادلطلق لوىل األمر وعدـ معارضتو يف حُت عارض ادلسلمُت العرب عمر بن 

لقاء مستعظم األمور على األقدار فأشاعوا التواكل من خبلؿ كما رسخ العثمانيوف إل (،ـــــى23،الفاروق)اخلطاب وىو 
لسلطة وأصحاب اباحلياة العامة ، مستعينُت يف ذلك  جملافاةتكاايىم وزواايىم وغَت ذلك من إشاعة قيم الزىد الداعية 
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جتماعية اإلثقافة وإذا أضفنا إىل ذلك أف ال ،الفتاوى السلطانية الذين كانوا وسيظلوف زلايثوف للسلطة أ  ركنت ركنوا
مبوجبو العثمانيوف على قيم التعايش حُت أسسوا )تزيد( حتبلؿ العثماين قد أتسست على اعتقاد اإلف حقبة ابّ إللعرب 
منها  تعاينتزؿ  ملوقد كاف ذلذا ادلبدأ الفاسد آاثره السلبية اليت  (تفرض واجباً )أن السلطة متنح ميزة وال لفكرة  

 . العربية ادلعاصرةتمعات والشعوب اجمل

ف حكمهم للمنطقة إابّ على ىذا الوفق أىدر العثمانيوف قيم التشريع وإىل ىذا ادلدى بلغ الفساد السياسي العثماين مداه 
 ىدروىف ىذا  ،ىدار درجة صار احلديث فيها عن وضع معايَت للجور حديثًا مسوغًا لديهماإلالعربية ، فقد بلغ ىذا 

 للوجود ذاتو . ىدروإظلا ليس لقيم التشريع وحدىا 

 العثمانية وادلالية قتصادية أإل: التشريعات  ادلبحث الثاين 

 قتصادية العثمانية أإلأوالً ـ التشريعات 

ننا فإنظرًا لتشعب موضوع االقتصاد وتعثر رصده يف رلملو على ضلو دقيق يف دراسة ليست اقتصادية يف األساس ، 
االقتصادية العثمانية يف حقبة ىيمنتهم على ادلنطقة العربية إىل ظلوذج زلدد يف قطر سنلجأ ضمن رصدان للتشريعات 

السيما وأف الدراسة حبكم طبيعتها ال حتتمل التدقيق التفصيلي جململ احلالة االقتصادية للمنطقة العربية يف  ،عريب زلدد
قتصاد العثماين إظلا أإللسمات احلقيقية لطبيعة أف دعمنا ذلذا النموذج بصفتو ظلوذجًا ػلمل ا غَت ،ظل احلكم العثماين

 يتأسس على ركيزتُت ىامتُت :

احلفاظ على موضوعية الدراسة ومن مث مراعاة عدـ اجلنوح هبا عن وجهتها الطبيعية اليت ىي فلسفية ابألساس  : أوالمها
. 

امتبلؾ ىذا النموذج جلملة من ادلعطيات جعلت منو ظلوذجًا متكامبًل يصلح لرصد قيم التشريع يف مستواىا  :واآلخر
 قتصادي .أإل

سًتاتيجية والتارؼلية بُت اإلىكذا تبقى مصر ىي القطر النموذجي األكثر فاعلية من رلمل األقاليم العربية نظراً لقيمتها 
قتصادي الذى يوفر مساحة وظيفية خصبة للتشريع فضبًل عن مكانة نظاـ أإلظلوذج لتزاـ ىو األأإلاألمم ، ويبقى نظاـ 

 . قتصادية العثمانية ومركزتو فيهاأإللتزاـ يف ادلنظومة اإل

ركائز النظاـ  حتريننا سنسعى من خبلذلما إىل فإ( )النموذجيٌنقتصادي أإلوابلنظر إىل مركزية كبل من القطر والنظاـ 
قتصادية أإلقتصادي العثماين ، الذى سيؤسس بدوره لرصد قيم التشريع ومعايَته اليت أدار مبوجبها العثمانيوف العملية أإل

 .ثر ذلك على منظومة القيم العربيةيف األقاليم العربية الواقعة ضمن ىيمنتهم وأ
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شرعية، ألنو بطبيعة احلاؿ سيكوف  مبدئيًا ال ؽلكن وصف اقتصاد استعماري على كونو اقتصادا قائما على مبادئ    
والباحث يعتقد أف ىذا منطقياً من  ،حتبلؿابإلعلى استغبلؿ وهنب موارد ومقدرات الشعوب ادلشمولة  ااقتصادا متأسس

جتماعية ومدى توافق اإلابب أف عدالة التشريع قد تصلح لوصف حالة اقتصادية وطنية إذا ثبت مراعاهتا للقواعد 
قتصادية منها يفًتض أف تتأسس يف غَت معزؿ أإلحيث أف التشريعات يف رتلتها والسيما  ،ية معهاقتصادأإلالتشريعات 

عن اجملتمع وعلى ضلو توافقي بُت قيم التشريع ادلؤسساتية ومطالب اجملتمعات من واقع أف منظومة القيم الذاتية 
عليها الًتاث والثقافة الذاتية لؤلمم  يت يتأسسعلها األعراؼ والعادات والتقاليد الأللمجتمعات ال ختلو من وشائج عدة 

فالواقع يدعم تفاوت قيم التشريع بُت اجملتمعات ادلختلفة ، وما قد يكوف تشريعا مقبواًل يف رلتمع ما ليس   ،والشعوب
اض ابلضرورة أف يكوف كذلك يف رلتمع مغاير، غَت أف تسليمنا بتفاوت القيم التشريعية بُت اجملتمعات ال ينفى افًت 

 .                                        تمعاتالتقائها عند نقاط عدلية مشًتكة تتفق عليها معظم اجمل

قتصادية العثمانية يف األقاليم العربية ابلتشريعات السوية سيظل اإلعلى وفق ىذا التحديد ادلبدئي فإف نعت التشريعات 
ألف ادلسلمة اليت كانت تتأسس على وفقها السياسة االقتصادية تعود جبذورىا إىل طرائق  ،نعتًا تعوزه األصالة والدقة

فالعثمانيوف ظلوا يتعاطوف مع ما وقع حتت ىيمنتهم من  ،بدائية يتأسس احلق فيها على القوة وليس على قواعد العدالة
بص ٌٍغٍطبْ اٌؼثّبٟٔ لب١ٌُ ِٚب رحز٠ٛٗ ِٓ خ١شاد ٟ٘ ٍِه خاألأْ وبفخ " أقاليم عربية من واقع 

وىو ابلتايل  ،( 85:، صم1993) فرحات ، "طبحت اٌحك األط١ً ف١ٙب ، ٠ٍّىٙب ثحك اٌفزح ٚاٌغضٚ 
لذلك ال ؽلكن ػ منطقيًا على األقل ػ لنظاـ يؤسس  ،مالكًا ذلا حبق القوة القائم على الغصب وليس بقوة احلق ادلشروعة

مشروعيتو على الغصب أف يؤسس لتشريعات عادلة مهما ادعى ذلك ،أما ما ؽلكن رصده أو استشعاره من ومضات 
يعتقد للوىلة األوىل أهنا تشريعات تتأسس على مبدأ احلق، فهي يف حقيقتها ال تتجاوز كوهنا مغالطات كثَتاً ما يقع يف 

ستعمار دأبت أف اإلفقوى  ،أو ادلضطرب الناتج عن عدـ تقدير األمور على وجهها ادلوضوعي ،لها التقييم ادلنحازحبائ
اليت يقابلها على ادلستوى  ()احملتل العادلستمرار جورىا ضمن صور سلتلفة من بينها صورة إلدتنح مبرًا أخبلقيًا 
 . كونو ببساطة يفقد منطقيتو  مشروع وىذا خلط غَت ()ادلستبد العادلالسياسي صورة 

 ادلايل العثماين يف األقاليم .. مصر منوذجا  اثنياً ـ النظام

قاليم سلطنتو ، وابلنظر إىل اتساع تلك األقاليم ألادللكية الدستورية للسلطاف تتأسس السياسة ادلالية العثمانية على مبدأ 
 (وايل)فإف السلطاف مل يكن مبقدوره وحده إدارهتا وجباية ماذلا ، فكاف لزامًا عليو أف غلعل على كل منها شلثبًل لو أو 

طيعها إىل فقد سعى والة األقاليم بدورىم إىل تق اتساعهاتساع تلك األقاليم و إلوابلنظر  ،ليباشر مهاـ السلطاف فيها
ومهمتو  ()ادللتزمػ ػػػػحيث جعلوا على كل مقاطعة مسؤوال  تعارؼ على نعتو ب ،مقاطعات أصغر لتيسَت عملية اجلباية

ادلبلؾ الواقعُت ليت ػلصلها بدوره من ادلزارعُت و ىي رعاية شلتلكات السلطاف من خبلؿ دفع القيمة ادلقررة على ملتزميتو ا
، وعة من مقاويل اجلباية من الباطنه العبلقة بُت السلطاف ووالتو وادللتزمُت كعبلقة " رلموقد جرى تشبيو ىذ ،يف نطاقها
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وقد كاف  ،( 85:، صم1993)فرحات،ستانة " اإليقوموف بتوريد ادلاؿ ذلم ليقوموا بدورىم بتوريده إىل السلطاف يف 
اداسح رمَٛ ػٍٝ ِفَٙٛ اٌٍّى١خ "ىذا كاٍؼ ألف توصف اإلدارة االقتصادية العثمانية ىف ادلنطقة العربية أبهنا  

من ىنا يرتكز رصدان لنظاـ   (،85:، صم1993فرحات،) "اٌخبطخ، ٚٚال٠خ رمَٛ ػٍٝ ِفَٙٛ اٌدجب٠خ 
، وبذلك ستسهل مقاربة العثماين يف أىم أقاليمو العربيةصاد قتلئللتزاـ يف مصر على اعتبار أنو ؽلثل ظلوذجًا جوىراًي اإل

 . ج االقتصادية يف األقاليم األخرىذات النتيجة اليت طللص إليها على النماذ 

وىو عبارة عن آلية جباية يتم حتصيل ادلاؿ مبوجبهػا مػن مقاطعػة مػا كػاف السػلطاف قػد وىبهػا لشػخص  ـ نظام األمانة : 1
ِٛظدف ِدؤخٛس ردبثغ ٌٍغدٍطبْ ٠مدَٛ ػٍدٝ " واألمػُت ىػو   ،بعينو ػ األمُت ػ  مقابل أجر زلػدد يدفعػو ىػذا األخػَت

اٌدٝ اٌغدٍطبْ  ٠ٚدٛسد ِدب حظدٍٗ ودبِالً  ،رحظ١ً اٌّبي ِٓ اٌّمبؽؼخ اٌزدٟ رحدذ اِشردٗ ٚفدٝ أِبٔزدٗ

             "اٌؼثّددددبٟٔ ال ٠مزطددددغ ِٕددددٗ شدددد١ئبً ، ِىزف١ددددبً ثددددبألخش اٌددددزٜ ٠حظددددً ػ١ٍددددٗ ٔظ١ددددش ل١بِددددٗ ثؼٍّددددٗ 
(Gibb and Bowen, 1969. P: 205). (25.) 

عدددزغالي ٚاإلٔزفدددبع اإلحدددك "وىػػػو نظػػػاـ اقتصػػػادي ؽلػػػنح مبقتضػػػاه السػػػلطاف ألحػػػد رجاالتػػػو  ـ نظـــام التيمـــار : 2

ٌّمبؽؼدخ ِددٓ اٌّمبؽؼددبد اٌؼثّب١ٔددخ فدٟ ِمبثددً خذِددخ ِددٓ اٌخدذِبد اٌد١ٍٍددخ عددجك ٌٍزّددبسٞ أْ أدا٘ددب 

والتماري ػ ادلتميز ػ ليس مطالباً وفق ىذا النظاـ بتوريد أي مػاؿ عػن  Gibb,Bowen:pp:706( 26،)) "ٌٍغٍطبْ 
 .قاطعتو ألهنا أصبحت يف حكم اذلبةحيازتو دل

: وىو نظاـ متوسط بُت النظامُت السابقُت ، فادللتـز ال يتقاضى أجرًا مقابل قيامو على مقاطعتو   لتزاماإلـ نظام  3
ٌزضاَ ثٙذف اٌحظٛي ػٍٝ خضء اإللذ صا٠ذ ػٍٝ " ، بل ىو شلتنع عن توريد ماذلا كالتيمارى كاألمُت وال ىو

س٠ذ اٌدضء ا٢خش غ١ش أٔٗ ال ٠حظً اال ػٍٝ خضء فمؾ ٠ٍٚزضَ ثزٛ ،ِٓ س٠غ اٌّمبؽؼخ لً أٚ وثش

ً ثظفخ دٚس٠خ وً ػبَ   (،Gibb,Bowen:pp:706 (27) "اٌٝ خضأخ اٌغٍطبْ وّجٍغ ثبثذ ِمذِب
حيازة ىذه األنظمة االقتصادية ، يف حُت يبقى القاسم  )موضوع(وبذلك ختتلف آليات احليازة ومن مث الوضع ادلايل 

حك اٌّغزف١ذ ِٕٙب ٘ٛ حك ح١بصح فمؾ ، ار ٠ؼزجش ِّثالً ٌٍغٍطبْ فٟ "ادلشًتؾ بُت ىذه األوضاع ىو أف 

 ً  "ِمبؽؼزٗ ٌٍٚغٍطبْ فٟ أٞ ٚلذ أْ ٠ٕٙٝ ٘زٖ اٌح١بصح ارا سأٜ أْ رٌه ِٕبعجب
Gibb,Bowen:pp:706 (28))،  وبذلك يكوف ادللتـز ىو القائم مقاـ السلطاف سواء عب الوايل أو مباشرة يف

، بدءًا من سلطة رتع  يفًتض أف تعينو على أداء مهمتووىو لذلك مفوضًا جبملة من السلطات اإلدارية اليت ،حيازتو
ادلاؿ من حائزي األراضي نظَت إفادهتم منها ، مروراً حبق مصادرهتا نظَت عدـ إغبلؽ ماذلا ، وصواًل إىل حق معاقبة من 

 يتخلف عن أداء فروض السلطاف ادلالية . 

ىذه األظلاط كاىل ادلزارعُت وصغار ادلبلؾ وأرىقتهم اىل الدرجة اليت اضطر معها العديد منهم إىل ىجر  وقد أثقلت  
 يدينتيجة عجزىم عن توفَت ادلاؿ ادلقرر عليهم  فضبل عن خشيتهم من إىدار كرامتهم على  ،أراضيهم لصاٌف ادللتـز
نظاـ أقسى من أف ػلتملها الفبلحُت، حيث كاف على فقد كانت الضرائب ادلقررة مبوجب ىذا ال ،ادللتزمُت وعماذلم
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ٚ٘زٖ االخزالفبد  ،ػٍٝ األلً ػشش اٌّحظٛي ٚػٍٝ األوثش إٌظف"ادلزارع أف يدفع حبسب الواثئق 

ٚرجؼبً ٌألحٛاي اٌخبطخ اٌزٟ ؽشأد ٚلذ  ،رىْٛ ثحغت خظجخ األسع ِٚٛلؼٙب ٚٔٛع اٌّحظٛي

كما تفيد الدالئل التارؼلية اليت تصف أحواؿ الفبلحُت   ،105 :، صم1942دوسون، "اعزالَ أٚ فزح اٌجالد 
ؼشة ٌّٓ ال ٠مذس فٟ رٍه ا٢ٚٔخ وبْ ٠ىثش اٌخٛف ٚاٌحجظ ٚاٌ" وقت حلوؿ استحقاقات ادللتزمُت أنو 

، فّٓ اٌفالح١ٓ ِٓ ٠مزشع اٌذساُ٘ ثض٠بدح أٚ ٠ؤخز ػٍٝ صسػٗ اٌٝ أٚاْ ؽٍٛػٗ ػٍٝ اغالق اٌّبي

أٚ ٠ج١غ ث١ّٙزٗ اٌزٟ رحٍت ػٍٝ ػ١بٌٗ ٠ٚذفغ اٌثّٓ ٌّٓ ٘ٛ  ثٕبلض ػٓ ث١ؼٗ فٟ رٌه اٌضِٓ ،

 أخز" أما من ال ؽلكنو عوزه من رتع ادلاؿ ادلطلوب فجزاؤه ، (68)عبد الرحيم،، ص :  "ِزٌٛٝ لجغ اٌّبي 

أٚ ٠ٛػغ فٟ  ،، أٚ ٠ؤخز أخبٖ اْ ٌُ ٠ىٓ ٌٗ ٌٚذ أٚ أحذ ِٓ ألبسثٌٗٚذٖ س١ٕ٘خ ػٕذٖ حزٝ ٠غٍك اٌّبي

كاف ؽلارسو ادللتـز   يويعود ىذا إىل العسف الذ ،(70:، صم1990)عبد الرحيم، "اٌحجظ ٌٍؼشة ٚاٌؼمٛثخ 
ارا  أٍّ٘ٛا صسع أساػ١ُٙ ٌُٚ ٠ذفؼٛا اٌؼشائت ِذح " على ادلزارع أما ما يًتتب على اإلخبلؿ ابلدفع 

وبذلك كانت السبل تسد  ،(105:  ص ،م1942دوسون، )" ُٔٙ ٠خغشْٚ ٘زٖ اٌحمٛقفبثالثخ عٕٛاد 
أماـ الفبلحُت وصغار ادلبلؾ إال عن واحدة من ثبلثة ، أما سداد ما عليهم من ماؿ وحتمل تبعات إفادهتم من أراضيهم 
، وإما البقاء واحتماؿ ىدر كرامتهم مع العجز وقل احليلة، أما السبيل األخَت دلن يعجز عن السداد وأينف من ىدر 

٠ٕدٛ ثٕفغٗ ف١ٙشة رحذ ١ٌٍٗ فال ٠ؼٛد اٌٝ ثٍذٖ لؾ ٠ٚزشن ٚؽٕٗ ِٓ ُ٘ اٌّبي " يل من الكرامة فهو سب

وتفيد ادلصادر التارؼلية أف حجم اجلور الذى ترتب على  ،(70: ، صم1990)عبد الرحيم، "ٚػ١ك اٌّؼ١شخ
ً ِٓ اٌؼمبة ، " لتزاـ قد حدا ابلعديد من الفبلحُت إىل اإلنظاـ  ثٓ ٠فش إلفب٘دش لشاُ٘ ِٚضاسػُٙ خٛفب

)عبد  "٘شثبً ارا أىغش ِبي اٌغٍطبْ ػٍٝ أث١ٗ ، ٚاال أخز س١ٕ٘خ حزٝ ٠غٍك أث١ٗ ِب ػ١ٍٗ ِٓ ِبي 
وىو أمر كاف لو ابلغ األثر ىف تغيَت دؽلوغرافية الببلد حيث خلقت اذلجرة من الريف  ،(70:  ، صم1990الرحيم،

إىل ادلدينة ضغطاً سكانياً يف ادلدف و أسهمت يف تشكيل جتمعات سكانية يف احلواشي مل يكن من السهل إخضاعها أو 
االقتصادية سواء بسبب ىجر الزراعة أو  ، مبا أثر سلبًا على األوضاعم واخلدمات ادلعموؿ هبا يف ادلدفإفادهتا من النظ

 بسبب ازدايد الكثافة السكانية يف ادلدف وضواحيها. 

لتزاـ ، فالفبلح الذى كاف يسهم يف عملية إنتاج اإلوىنا صلد أنفسنا يف مواجهة نتيجة مباشرة أرسى مقدماهتا نظاـ 
 ،قتصاديةاإلل، ما تسبب بدوره يف تفاقم األوضاع من احل من ادلشكلة بعد أف كاف جزءً  لتزاـ جزءً اإلالغذاء صَته نظاـ 

حيث أسهمت ىذه اذلجرة السيما حُت كانت تتزامن مع أتخر فيضاف هنر النيل يف خلق اختناقات اقتصادية قاسية 
ويصف لنا أحد معاصري وضع مصر يف إحدى ىذه االختناقات .مرت هبا مصر ما كاف لو ابلغ األثر يف حياة شعبها

ٚحظً شذح ػظ١ّخ ثّظش ٚألب١ٌّٙب ٚحؼشد أ٘بٌٟ اٌمشٜ ٚاألس٠بف حزٝ اِزألد ُِٕٙ "قائبًل : 

 ،ٙبأٍ٘األصلخ ٚاشزذ اٌىشة حزٝ أوً إٌبط اٌد١ف ِٚبد اٌىث١ش ِٓ اٌدٛع ٚخٍذ اٌمشٜ ِٓ 

، م1916اجلربتى،) " ٚخطف اٌفمشاء اٌخجض ِٓ األعٛاق ِٚٓ األفشاْ ِٚٓ ػٍٝ سإٚط اٌخجبص٠ٓ
 . ( 26ص : 
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 العثمانية قتصادية وادلالية النتائج االجتماعية للسياسات اإل اثلثاً ـ

، حيث دلصريما يكوف يف النموذج ا كأجلىقتصادية وادلالية يف األقاليم  ثر االجتماعي السليب للسياسات اإليبدو األ
لتشريعات نظومة اانعكست يف رلملها على ىيئة تدىور شديد يف احلياة ادلعيشة للمواطنُت كأثر من آاثر جور م

فرضها العثمانيوف  وادلالية اليت  قتصاديةلتشريعات اإلما أبرزه النموذج ادلصري يف او  اإلقتصادية وادلالية وعدـ نضجها،
على دولة أمكن ذلا وعلى مدى اترؼلها احلفاظ على أمنها الغذائي، بل كانت  منذ عصورىا األوىل سلة غذاء لؤلمم 

وإذ قلتن يا هىسً لن نصرب علً طعام واحد فادع لنا زبك خيسج لنا مما تنبت األزض هن  اجملاورة مصداقاً لقولو تعاىل : 

 بقلها وقثائها وفىهها وعدسها وبصلها قال أتستبدلىن الري هى أدنً بالرٌ هى خري اهبطىا هصس فإن لكن ها سألتن 

وعدـ وضعها  ،مدى جور ىذه التشريعاتعن أقوؿ : ما أبرزه النموذج ادلصري ينبئ دوف تردد  ،(60: )البقرة اآلية
قتصادي اجلائر اإلويبدو أف ىذه الوضع  ادلعايَت التشريعية على إحقاقها،س يأي اعتبارات لقضية احلقوؽ وافًتاض أتس

رتب رتلة  يلتزاـ الذاإلالذى رسخت لو التشريعات العثمانية مل يكن سوى جزء من ادلشهد اذلزيل الذى أنتجو نظاـ 
حبملها فبلحوا مصر سواء على الصعيد ادلادي أو ادلعنوي حيث تفيد الدالئل إىل أنو طادلا حتايث رتع  أنىمن التبعات 

فلم يكن ادللتـز ليكتفي مبا ، حقوؽ ادللتـز مع إىدار حقوؽ ادلزارع اليت لن يستثٌت منها بطبيعة حقو يف عيش حياة كرؽلة
 ػػػػتسميتو ضمن مفردات االلتزاـ بػغلبيو من ضرائب مرىقو للمزارع  بل كاف عليو كذلك أف يؤمن ما تعارؼ على 

" وىى أتمُت حاجة اجلباه وكذلك دواهبم من ادلأكل وادللبس، حيث كاف لزامًا على ادلزارع حبسب الدالئل  ،()الوجبة

٠ىْٛ ِٓ ؽبئفخ اٌٍّزضَ ، ٠ٍٚزضَ ثؤوٍُٙ ٚششثُٙ ٚخ١ّغ ِب ٠حزبخْٛ ا١ٌٗ  أْ ٠مَٛ ثىٍفخ خ١ّغ ِٓ

وكانت ىذه الوجبة مفروضة   ،(67:ص1990عبد الرحيم،) "ِٓ ػ١ٍك دٚاثُٙ ِٚب ٠زّٕٛٔٗ ِٓ اٌّؤوً 
 ،راتعتباإلكواجب على ادلزارع أدائو، وكاف غلرى تقسيمها بُت ادلزارعُت ضمن آلية ػلددىا ادللتـز أو عمالو نتيجة 

وبْ ُِٕٙ ِٓ ٠ىْٛ ػ١ٍٗ فٟ اٌشٙش ٠َٛ ُِٕٚٙ ِٓ ٠فؼٍٙب فٟ وً خّؼخ ِشح ُِٕٚٙ ِٓ "حيث 

عبد ) "٠دؼٍٙب وً ثالثخ أ٠بَ ، ٚ٘ىزا ثحغت وثشح اٌفالح١ٓ ٚلٍزُٙ ٚحغت ص٠بدح األسع ٚٔمظٙب 
٠ٍضِٖٛ ثزٌه "أما يف حالة عجز الفبلح عن أداء ىذا الواجب فكاف أعواف ادللتزمُت  ،(67:، صم1990الرحيم،

لٙشاً ٚاال رُ حجغٗ ٚػشثٗ ػشثبً ِٛخؼبً ٚسثّب ٘شة ِٓ لٍخ شٟء ٠ظٕؼٗ، ف١شعٍٛا اٌٝ أٚالدٖ 

وقد كاف بعض ادللتزمُت يسقطوف  ،(67: ، صم1990)عبد الرحيم، "ٚصٚخزٗ ٠ٚٙذدُٚ٘ ٠ٚطٍت ُِٕٙ رٌه 
٠دؼٍْٛ فٟ ِمبثٍٙب ش١ئبً ِؼٍِٛبً "       أمر الوجبة ليس على سبيل التخفيف وإظلا مبقابل حيث كاف ادللتزموف 

أما التخلف عن أداء  ،( 67:، صم1990عبد الرحيم،) "ِٓ اٌذساُ٘ ٠ؼبف اٌٝ اٌّبي ٠ٍٚضُِٛٔٙ ثذفؼٗ 
أْ األ١ِش أٚ غ١شٖ ارا اٌزضَ " حيث تفيد الدالئل  )غرامتو(عن أداء )العاطل(ىذا ادلاؿ فهو دتامًا كتخلف 

ٍٗ غشاِخ اٌٛخجخ ٚغشاِخ اٌجطب١ٌٓ، ٚغ١ش رٌه ِٓ أٔٛاع ثمش٠خ ٚخذ فٟ دفبرش ِٓ اٌزضَ ثٙب لج

مبعٌت أنو كاف  (،69: ، صم1990عبد الرحيم، ) "اٌظٍُ ، ف١دؼً رٌه ػٍٝ أٍ٘ٙب حىُ اٌحٛادس اٌغبثمخ 
يعتب ذلك من رتلة الرسـو والضرائب ادلستحدثة، ويضاؼ كذلك إىل حجم اجلور الذى عاانه الفبلحوف جورًا أخراً 



 MIU Journal – V 12 December 2020                  21العدد  –مجلة جامعة البحر المتوسط الدولية       

www.miu.edu.ly/journal                                     (ISSN- 2519-6286)                      

 

 

 136 

أو العونة وىى ما يقـو الفبلحوف بو من أعماؿ احلفر واحلصاد لصاٌف ادللتزمُت ببل )السخرة( سميتو تعارؼ على ت
وبْ ِٓ ؽشائمُٙ أٔٗ ارا آْ أٚاْ اٌحظبد ٚاٌزحف١ش " حيث يفيد أحد معاصري العثمانيوف أنو  ،مقابل

اٌّطٍٛث١ٓ فٟ طجحٗ إٌف١ش ِغبء ا١ٌَٛ : ؽبٌت اٌٍّزضَ أٚ اٌمبئُ ِمبِٗ اٌفالح١ٓ ف١ٕبدٜ ػ١ٍُٙ 

أحؼشٖ اٌغف١ش أٚ اٌّشذ ٚعحجٗ ِٓ شٕجٗ ٚأشجؼٗ عجبً  سثبٌزجى١ش اٌٝ شغً اٌٍّزضَ ، فّٓ رخٍف ٌؼز

 .                 ( 207، ص : م1916اجلربتى،)   "ٚشزّبً ٚػشثبً ٚ٘ٛ اٌّغّٝ ػٕذُ٘ ثبٌؼٛٔخ أٚ اٌغخشح 

من خبلؿ إسهامو يف تدىور قطاع الزراعة والثروة احليوانية  لتزاـاإلىكذا أثبتت الوقائع والدالئل جور وهتافت نظاـ 
ػدض اٌّفزش١ٓ اٌّخزظ١ٓ ٚػذَ احىبُِٙ اٌشلبثخ "برمتهما ، ذلك لعدـ إغلابيتو وقصور غايتو، حيث أف 

ػٍٝ ِمبؽؼبرُٙ ٚارجبػُٙ أعب١ٌت غ١ش ِششٚػخ ٌض٠بدح ِزحظالرُٙ ٚرؼ١ُٕٙ ٚوالء ٌُٙ رؼغفٛا فٟ 

لتزاـ اإلوقد ثبت مبا ال يدع رلاؿ للشك فشل نظاـ  ،(158: ، عم1970مناان ، فرباير) "ِؼبِالرُٙ ٌٍفالح١ٓ 
وكيف يكوف ذلك وقد أنتج ىذا النظاـ االقتصادي قوؿ  ،قتصادية مبوجبواإلادلايل فضبًل عن عدـ إمكانية إدارة العملية 

، ومفاد ىذا القوؿ ىو : "  اجملتمع ادلصرىخها يفتواتر بُت ادلصريُت يصور احلالة اليت صلح نظاـ اجلباية العثماين يف ترسي
وإذا أضفنا إىل رتلة  (،70: ، صم1990عبد الرحيم،)" أْ ِبي اٌغٍطبْ ٠خشج ِٓ ث١ٓ اٌظفش ٚاٌٍحُ 

عتماد على الطرؽ الزراعية ادلتهالكة واألدوات البدائية واإلقتصادية فقداف األمن وصعوبة ادلواصبلت اإلىذه ادلظامل 
قتصادية اإلقتصادية واإلدارية ، ألمكن لنا أف طلرج بنتيجة فحواىا : أف السياسة اإلوإعلاؿ البحث يف تطوير النظم 

تبز للدولة العثمانية وما تبعو من تشريعات أسهمت بشكل مباشر يف ىدر القيم اجملتمعية على ضلو واضح ، حيث 
وىى مفارقة يصَت  ،حتبلؿ القائم على الغصب وىدر احلقوؽاإلابعتبارىا إحدى عناصر  )الدخيل/األصيل(مفارقة 

ادلغتصب  ()الدخيلصاحب احلق ىو الطرؼ األكثر مظلومية، يف حُت يبقى  )األصيل(مبقتضاىا الطرؼ ادلركزي 
 .             درىادتنحو صبلحية سلب احلقوؽ وى متمتعاً ابمتيازات الظامل اليت

ينتج، يف حُت تبقى  يصقة بصاحب احلق األصيل الذىكذا يصَت الفقر والعوز واحلاجة وىدر الكرامة صفة مبل
وىكذا تنتج  ،الرفاىية والكبايء والنرجسية واإلذالؿ مسة مبلصقة للمغتصب الذى يستهلك ويستفيد وىذه مفارقة

أما ىف  ،حتبلؿ يف أي صورة كافاإلادلقدمات اجلائرة نتائج على شاكلتها لتنعكس بدورىا على اجملتمعات الواقعة حتت 
احلالة العربية فقد ظل االحتبلؿ العثماين ظلوذجًا فجًا إلنتاج العبلقات اجلائرة اليت تنتجها تشريعات جائرة اقتصادية  

نكشارية وادلماليك اإلوكذلك أتباعهم من  (القوالر)خوؿ العثمانيوف عبيدىم ، حيث كانت أـ سياسية أـ اجتماعية
شًا دلسو العرب يف كل معاحبيث جعلوا ذلك واقعًا  ،فضبًل عن عمبلئهم احملليُت خولوىم مبمارسة اجلور والتعدي

 .القيم االخبلقية دوف استثناء كل  مناشطهم احلياتية ، دلسوه حُت أىدرت من أجل بسط النفوذ وجباية ادلاؿ بغَت احلق

ــامتــــاخل  ةـ
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سوى أف تؤثر بشكل مباشر يف البنية  ،ما كاف ذلذه ادلنظومة التشريعية ادلتكاملة اليت أُنتجت يف زمن استعماري ابمتياز
ف عليها القائمو ستعمار، وال ؽلكن دلنظومة استعمارية ػ مهما ادعى اإلاحلقوقية يف ادلنطقة العربية اليت وقعت يف دائرة 

فالتجارب  ، حتبلؿ يف ادلقاـ األوؿاإلػ أف تضع مصلحة مواطٍت الدوؿ الواقعة حتت  ستغلبُتمراعاهتا حلقوؽ ادل
كونو   ،ستعمارية تثبت مبا ال يدع زلتمبل للشك أف الطرؼ الغائب دائما يف معادلة تقدير ادلصاٌف ىو الطرؼ ادلغلوباإل

فقد أثبتت الوقائع والدالئل جور وهتافت منظومة التشريعات العثمانية حبيث  ،ستبلبىو الذي يعا  ويبلت القهر واال
ؽلكن القوؿ أهنا أسهمت على ضلو مباشر يف إسفاؼ كل قطاعات الدوؿ احملتلة ببل استثناء، وىذا إظلا يعود إىل قصور 

يكوف فيما خلفتو ىذه ادلنظومة من ويتجلى ىذا كأوضح ما  ،غايتها وضحالة رؤيتها وىواف أمر ادلستغلبُت يف معيتها
آاثر سلبية يف احلالة االقتصادية واالجتماعية واحلقوقية يف ادلناطق اليت كانت مسرحا ذليمنة العثمانيوف ، وليس أدؿ عن 

أْ ِبي اٌغٍطبْ ٠خشج " ذلك من القوؿ الذي شاع بُت ادلصرين عن أثر السياسة ادلالية العثمانية حُت قالوا : 

 (.105ص:  م،1993) فرحات،  "فش ٚاٌٍحُ ِٓ ث١ٓ اٌظ

اقتصادية كانت أـ سياسية أـ  ،حتبلؿ العثماين ظلوذجاً فجاً إلنتاج عبلقات جائرة أتنتجها تشريعات جائرةاإلظل  ، نعم
نكشارية وادلماليك فضبًل عن عمبلئهم اإلوكذلك أتباعهم من  )القوالر(اجتماعية، حيث خوؿ العثمانيوف عبيدىم 

شاً دلسو العرب معام نياشُت اخلزي والعمالة، خولوىم مبمارسة اجلور والتعدي حبيث جعلوا ذلك واقعاً حوىشلن من احملليُت
كل ليف كل مناشطهم احلياتية، دلسوه حُت أىدرت من أجل بسط النفوذ واالستعبلء واجلبوت وجباية ادلاؿ بغَت احلق 

قتصادي وتردي اإلمل مظامل أخرى يف مستوى األمن اجملتمعي واألمن وإذا أضفنا إىل ىذه ادلظا ،قيم العيش دوف استثناء
األحواؿ اإلنسانية يف رلموعها لوجدان أف رلمل ادلعايَت القيمية يف مستوييها ادلتعايل واإلنساين اليت تتكأ عليها اجملتمعات 

قيم  تراعىأف  وأ د  اىتماـ، والشعوب لضبط نظم العيش الكرمي اآلمن قد ألقى هبا ادلستعمر خلف ظهره ومل يعرىا أ
يف حُت بقي األصيل غارقا يف معاانة ال تنتهي طيلة  ،الوجود يف معادلة استحوذ من خبلذلا الدخيل على كل شيء

إظلا كاف ابعثو ذر الرماد يف العيوف ليخفي  ،قروف أثبت فيها الدخيل أف ادعائو تبٍت اإلسبلـ عقيدة وشريعة ومنهجا
د ما تكوف عن قيم الدين وتعاليم الشريعة السمحة اليت قيل يف حق أحد الصادقُت من رعاهتا طبيعتو اليت ىي أبع

   (.)حكمت ، فعدلت ، فنمت :ومقيمي احلق يف ظل سدرهتا ذات حكم 

حتبلؿ يف أي صورة  اإلىكذا تنتج ادلقدمات اجلائرة نتائج على شاكلتها لتنعكس بدورىا على اجملتمعات الواقعة حتت 
من سياط العسف واجلور اليت تنز استغبلابَ  اوأبي إزار أتزر ، وىكذا يصَت الفقر والعوز واحلاجة وىدر الكرامة أثر كاف 

يف جباه ادلقهورين أصحاب احلق األصيل، يف حُت تبقى الغلبة والنرجسية واإلذالؿ مسات تنضح خزاي يف ضمائر 
دت ، إظلا حكم يقدـ القوة على احلق ويستبدؿ عدؿ هللا أقامت وال حضارة شي االدخبلء ، فبل قيم أبقت وال شرع

 .هللا عز وعبل ليصلح عمل ادلفسدينجبور عباد هللا، وما كاف 
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An Algorithm to Convert Class Diagram to Object Oriented 

Database 

Fathalla R. Mansouri,  Abdulhakim M. Etlawrghi,  Wael Othman Alnaas   

The Higher Institute of Engineering Professions, Benghazi -Libya 

 

ABSTRACT 

The Unified Modeling Language (UML) has been adopted and accepted in both 

academic and applied applications as a most widely used language in modeling and software 

development systems. The UML are also utilized to form relational, Object Oriented Databases 

(OODB), and object relational databases. The relational databases are used to develop the 

software systems; therefore, it is important to derive the relational tables, relationships among 

them, and the methods that are undertaken to perform the designed models. 

This paper presents an algorithm with the required conversion steps based on the 

standard relational database management systems (RDBMSs). The implemented steps are 

classified mainly in two groups; the first group contains the steps to prepare whereas the second 

defines the steps to extract the relational tables with their methods from the class diagram. The 

group of the preparing steps is used to prepare the (Class Diagram), and to confirm its relation 

types, degree, and Cardinality ratio, all of these phases are normally conducted following to 

the audition and revision steps. Subsequent to the mentioned procedure, the (Class Diagram) 

is then converted to a group of relational tables, which will be mapped as an Object Oriented 

Database, OOD. The design procedure has been demonstrated analytically using a (case or 

notation) methodology with further analysis and comment details.   

Keywords: UML, OODB, RDBMS, OCL, ORD. 
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 مـلـخــصالـ

عةى نطاق واستتو و   ل ق  الول ك    ( UML) اخدصتتا ا لالةغة اليةية ة فتعر لغة النمذجة املوح ة اليت تستتدم   

من الستتتتتتتدم امامي ا  التية والدطاليتية لاعدالا ةا الةغة ا  در استتتتتتتتدم امذا ك تنومة النمذجة وتطو ر ال  يامي  حي  

 (OODB)ك تكو ن  واعتت  ليتتانتتامي عوقتيتتة و واعت  ليتتانتتامي  تتاقنيتتة املعرو تتة لتتالرمة  UML دم المتتاو واستتتتتتتتتتتتتدمتت ا  

و ذلك  واع  ليانامي عوقتية لةكاقنامي. ونورا لستتتتتتتتتتدم ا   واع  الاليانامي العوقتية ك تطو ر تنومة ال  يامي  لذلك 

الاعجلا لالناء جلا والطرق اليت  دم اتتصتتتتتتتتتالو من الاتتتتتتتتترو ة الملا  لاجلم وتواتتتتتتتتتيو اقتتتتتتتتتدتاق ا  او  العوقتية والعو امي لين

 النماذو املصممة.

ك ةذا الالح  تستتتدعرو خوا ةمية تداتتتمن خطوامي الدحو   الوةمة اعدمالا عةى تنومة قلا ة  واع  الاليانامي العوقتية 

   ما صتتتتناق ةذط اتطوامي لأتتتتك  تستتتتاستتتتتا ك  موعد    دو  ا موعة (RDBMSs)التياستتتتية واملعرو ة لالرمة 

ىل منجلا عةى خطوامي الدحاتتتتتتتت   لينما   ل الدانية خطوامي استتتتتتتتدمراو ا  او  العوقتية والستتتتتتتتالي  املعدم ة من ا و 

)مخطط . ُتسدم    موعة خطوامي الدحا  إلع ال (Class Diagram)لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  خمطط الاص  املعروف اصطوحا

  لع  ان (Cardinality ratio)ية واليت تسمى ولةدأ ي  عةى تنواع عو ده ول جده ونستالة العو ة ا ساس الفصـ(، 

 Classالفصـــــــ(   )مخطط دم اختاذ خطوامي الد  يق واملراجعة. وك ستتتتتتتتياق تطاليق اتوا ةمية املتمحة  ستتتتتتتتيدم  و   

Diagram ، ةذا و    ،.)قاعدة بيانات كائنية التوجهقىل  موعة من ا  او  العوقتية اليت ستتتتتتتتتتتيدم تعيينجلا عةى ت ا

 case or)لاليةية ة  لالح  قجراء الدصتتتتتتتتتتتتميم لأتتتتتتتتتتتتتك  مندوم لدالا منجلاية افالة تو الممية او  ما تعرف اعدم  ا

notation ).مو  ااااء مة   من الدااصي  والدحةيومي 

 

Introduction 

Although, UML [1-2] has been accepted in both academic and applied sites as a de 

facto visual modeling language, however, non-formal and inaccurate except through 

repeated audits,there is no method or algorithm to verify them. Additionally, relational 

database and program design are the most important parts of software production in 

software engineering in general. The most important advantages of the relational model 
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are simplicity, clarity, information security, design power and ease of understanding 

which is considered one of the most important software tools for a good design.An 

object relational database (ORD) is composed of both a relational database 

management system (RDBMS) and an object-oriented database management system 

(OODBMS). (ORD) contains characteristics of both the (RDBMS) and (OODBMS) 

models. The (ORD) is used to store data as same as traditional database, and can be 

accessed and manipulated using queries written in a query language such as SQL. 

Therefore, the basic approach of (ORD) is based on a relational database. 

The inaccuracy of program design often leads to problems and difficulties in program 

production, especially if it designed in traditional and unorganized ways. The best way 

to design programs that reduce the problems of the design process and programs 

buildingis to develop a building and design plan by experience and test it for accuracy, 

which makes it easier for software designer to build a system with the least amount of 

problems,we will use a set of steps in two stages. 

Since The second stage is the actually conversion process that receives the data from 

the class diagram and transfer it into the relational table schema so the First stage is the 

preparation process which by following it we will prepare the (Class Diagram), audit 

it, revise and confirmation of its relations types, their degree and Cardinality ratio. By 

following the conversion algorithm the (Class Diagram) will be converted to a group 

of relational tables which will present an (Object Oriented Database). 

Thistransfer of the methods for each class may seem impossible if we consider the 

relational-ship attributes and derived attributes from other classes in the class diagram. 

Therefore, we have to develop some preparatory steps before the implementation steps. 

The purpose of this paper is to make an algorithm which uses steps to transform the 

class diagram in a UML model to extract object relational database with all their 

attributes, and methods. 

The rest of the paper is organized as follows: Section 2 reviews the status of the 

technical approaches for extracting the relational tables. Section 3 illustrates the 

proposed approach for extracting relational tables from UML class graphs and Part 4 

concludes the paper. 

https://searchdatamanagement.techtarget.com/definition/RDBMS-relational-database-management-system
https://searchoracle.techtarget.com/definition/object-oriented-database-management-system
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Related works  

In related works, transformation of models has been taken into consideration in both 

industrial and scientific fields.Researchers have conducted many research papers on 

this subject. 

In Most recent researchers published papers there using graphical models derived from 

class diagram then transform them to relational tables which from our point of view has 

some difficulties and complexity in one way or another, in addition: some used a 

method to convert the class diagram to Entity Relationship Diagram (ERD). 

We present a short description of the papers in which one of the model transformation 

tools, were used to transform UML model to relational database model:  Michael 

Lawley, in [4], Introduced DATC [4] model transformation tool and TefKat [4] 

language, the authors explained core concepts of transformation rules, relationships 

evaluation and models definition. They examined the mapping of an object-oriented 

diagram as source model, and a relational database as destination model. They also 

studied the way in which the employed language to support the mapping ability and the 

reuse of transformation characters which are required to have a successful MDA [4] as 

an approach to generate high scale and long-life systems.  

Jorn Bettin [3] presented concepts for a real syntax in model to model transformations, 

which are useful in industrialization of commercial software. In his paper, Jorn Bettin 

studied the transformation of UML [10] model to RDBMS model as an example of 

model to model transformation in which model’s elements are inscribed form 

independent PIM platform to special PSM platform. The addition of transformation 

characters using OCL [3] in destination model elements and a textual model language 

for the mapping of source model elements and their transformation to destination model 

elements, as well as a visual description of model to model transformation by showing 

meta-models from the start to the end and by symbolization.  

Gergely Varro' et al. [6-8] introduced a new approach to implement a graph 

transformation engine based on RDBMSs (Relational Data Base Management 

System). The nature of this approach is to generate a database for each rule and for 

using pattern adaptation via internal linkage operations. As a result, the authors of this 

paper obtained a powerful and fast transformation motor which is particularly suitable 
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for followings: 1) Model development tools with a systematic RDBMS storage, and 2) 

embedded of model transformations inside large distributed applications in which 

models have been emphasized in a relational database as a recurring basis. It is also 

essential to controlcompatible large models. 

Vahid Rafe et al. [12] present a formal yet automatic approach to extract relational 

tables from class diagrams. To do so, we adopt graph transformation systems. They 

have designed some graph transformation rules to derive necessary tables from UML 

class diagrams. 

Ramez Elmasri, in [11] present used a method to convert the class diagram to an entity 

relationship diagram (ERD), then convert to relational tables. 

 Our proposed approach 

Through our studies and experiments we have become certain that all models and 

schemes of any modeling language are not the final solution or the steps that follow to 

analyze, design and build programs, we always believe that some modifications may 

be added, or even some excesses when using models, perhaps at the stage Depending 

on the nature of the program being built, some models are insufficient, unimportant, or 

even unstable. 

In general, we look forward to find a set of steps that will move us from the analysis 

phase to the design phase, which, as mentioned earlier, begins with preparatory steps 

followed by conversion steps. 

 Preparatory steps: 

 Data elements must be classified in their respective class. 

 The methods of each set of data elements must be defined and classified into 

a particular class. 

 Confirmation of the existence of a primary keys data elements or a distinct 

data elements in each class. 

 We consider classes at this stage as basic classes and then any class extracted 

after finding and studying the relationships is called a dependent, partial or 

derivative class as a result of a relationship between two or more classes. 

 The inheritance relationships must be observed and extracted, which is one 

of the most important organizational relationships. 
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 Ensure the existence and extraction of aggregation and composition 

relationships. 

 Emphasis on the degree of relationship and cardinality ratio between two or 

more classes. 

 In the association relationship must be emphasized to extract a new class 

representing the relationship between the basic classes, especially if the 

cardinality ratio of the relationship between the basic classes is (*) from both 

parties. 

 Methods must be reviewed and updated for each class in the class diagram.  

In the previous steps, the class diagram layout is constructed completely and 

accurately. It is a complete diagram that simulates the following stages such as 

the design process, and the software development process, and may help in the 

process of designing of the program interfaces. It cannot be overridden if we 

want to design and build a high quality software, because what matters is to 

build a design and develop a software. 

 Conversion steps: 

The following conversion steps are a logical design process for the data. These 

are the steps that we will list in a simple and clear way to design the object 

oriented relational tables those forming the object oriented database. 

 Each basic class is an object oriented relational table that contains data 

elements and the operations performed on the data elements. 

 If there is anassociation relationship between two classes and the cardinality 

ratio of the relationship (1) from one party and (*) from another party, the 

primary key must be included in the class from side (1) to the class from the 

side (*) after being converted to object oriented relational tables, and reset 

the primary keys to prevent duplication. 

 

 

 

 As shown in Figure (1) 
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Doctor D_id D_name Speciality qualification Salary 

   

Patient P_id D_id P_name Phone Address Age sex 

Figure (1). Converter the cardinality ratio of the relationship 1 to*. 

 The new classes, which is derived from a relationships between two or more 

basic classes with the cardinality ratio (*) from both sides, is transformed 

into an object oriented relational table, It will contains the primary keys of 

the basic classes, and reset the primary keys to prevent duplication. As 

shown in Figure (2). 

 

Student S_id Name Phone class Age Sex 

 

Regist S_id C_id Startdate enddate Result mark 

 

Course C_id Name Speciality Hours 

Figure (2). Converter the cardinality ratio of the relationship * to *. 
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 In the relationships of aggregation, composition and inheritance, the 

primary key of the primary class is included in the derivative or partial class 

may be called sub class, and reset the primary keys to prevent duplication. 

As shown in Figure (3). 

 

Arrivalcity Cityid Arrivalcityid 

 

City Cityid Cityname 

 

Deparaturecity City_id deparatureid 

Figure (3). Converter the cardinality ratio of the relationship inheritance. 

 After each of the previous steps the operations or methods are updated on 

the data. 

 All object oriented relational tables are converted to object oriented database 

at the stage of physical data design. 

Conclusion: 

Through the previous process we tried to draw the reader's attention to the importance 

of classifying data elements and processes and find relationships between them, while 

building the class diagram, and then convert this diagram to an object oriented relational 

tables and finally will be converted to an Object oriented data base. 

The question remains, do we need an object oriented data base? Is it the best way to 

design and build programs? 

The answer to the previous question can only be answered by the following question, 

what program is required? What is the environment in which the program will work in? 

C
o

n
vert
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* * * * * * * * * * * * * * * 
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Stylistic Analysis of Emily Dickinson's 

It Sifts from Leaden Sieves 

Al-Mahdi Juma Fayad, Wraida Marai Imsallim, and Hajer Said Mohammed                           
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ABSTRACT 

This paper investigates Emily Dickinson's poem 'it sifts from leaden sieves' from the 

outlook of stylistic analysis. The investigation is made by undertaking the aspects of 

graphlogical, grammatical, syntactical and phonological patterns. The tropes and 

schemes present in the poem have been found. The paper basically aims at analyzing 

the structure and style present in the poems by Emily Dickinson through her themes, 

view and treatment of nature. 

 صـخــلــملا

 ,اللغة وعلم البالغة يف العميقة جذورىا هلا,  linguisticsاللسانيات من فرع Stylistics سلوبيةاأل

, وسعأ نطاقها يكون اليت ابألسلوبية مقارنة اجملال ضيقة لكنها ديباأل التحليل يف دورىا للبالغة نأ وابلرغم

  .هلا فرعا البالغة وتعترب

 حتليل خالل من دبيةاأل النصوص على رهثأو  للغةيف ا االبداع اكتشاف يشرح وأ يتناول سلويباأل التحليل

 جلعل اجلماليات من قدر أبعلى دبيةاأل النصوص جيملون البالغيني ن  أ حيث دبيةاأل النصوص عناصر

, والتورية والكناية واالستعارة واجلناس السجع مثل البالغية دواتاأل ابستخدام اغىن اخلطب وأ النصوص

 .اقناعا كثرأ تكون وبذلك, والقافية وااليقاع وزاناأل علم معرفة ىلإ ابإلضافة

 اجراء مت.  سلويبأ منظار من" رصاص غرابل من تنخال هناأ" دكنسون اميلي قصيده الورقة ىذه حتلل

 التعرف ومت. والصويت, الرتكييب النحويو , الرمسي اجلانب  يف التحقيق مههاأ عوامل عده طريق عن البحث
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حيث , سلوبيةواأل سلوباأل املصطلحني بني ابملقارنة الورقة ىذهوتبدأ . الكلمات وبنيو اجملازية التعابري على

  وفقا حتللها مثهنا تنخال من غرابل رصاص" أ" املختارة والقصيدة دكنسون, الكاتبة عن خمتصرة نبذه تعطى

 .للطبيعة وحتليلها ونظرهتا املوضوع طريق عن سلوبواأل للبنية

KEYWORD: Stylistics, style, Dickinson, poetry. 

 شعر, دكنسون, التحليلي سلوباأل, التحليلية: املفتاح الكلمة

1. Introduction  

Stylistics involves the close study of linguistic features of a text in order to arrive at 

an understanding of how the meanings of the text are transmitted. Crystal (1998) 

observes that "in practice, most stylistic analysis has attempted to deal with the 

complex and 'valued' language within literature i.e. 'literary stylistics'. In such 

examination, emphasis is placed on the more deviant and abnormal features rather 

than the broader structures found in discourse or texts".   

This paper explores the role of interpreting literature through analyzing Dickinson's 

poem 'It sifts from leaden sieves' from a stylistics view. It gives a brief introduction of 

the author and the poem, defines and differentiates between style and stylistics, 

mentions the tools stylistics uses in analyzing literary texts, then dives in deeper, and 

applying these tools in line by line analysis of the poem. Then concludes with the 

findings and recommendations.   

1.1 Introduction to Emily Dickinson  

Emily Elizabeth Dickinson was an American poet who commanded a singular 

brilliance of style and integrity of vision. Born on December 1830 in Amherst, 

Massachusetts, she led a reclusive life of self-imposed social selection. She attended 

Amherst Academy and Mount Holyoke College. She was well educated, and wrote 

1700 poems which were all published posthumously once discovered by sister 

Lavinia in 1886.  Due to her secrecy,  she was not recognized as a poet in her own 

time; she wrote poetry of great power; questioning the nature of immortality and 

death. Her poems were about fame and success, faith, grief, freedom through poetry, 

intensity of emotion and love. Habegger ( 2001: 16)   
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1.2 Introduction to 'It Sifts from Leaden Sieves' 

'It Sifts from Leaden Sieves' reads like a riddle, the subject of the poem seems to 

change from line to line giving hints for the reader to guess what the poem is 

addressing. Although all hints suggest that the poem is talking about snow, it is not 

mentioned once in the poem. Just as familiar things become unrecognizable when 

deeply covered in snow during a snowstorm; the language is simple and 

straightforward, however the meaning is left heavily for the reader to  interpret. As 

Grabher (1998: 150) puts it "nature in the form of a snowstorm obfuscates the visible, 

making it unrecognizable, as negation cognizable".  

2. What is Style 

The concept of style according to Leech (1981:10) is proposed generally as the way in 

which language is used in a given context, by a given person, for a given purpose, and 

so on. Style is something that has to do with language in use, whether in written or 

spoken form. Saussure tries to make the concept of style narrower by introducing the 

concept of langue and parole. Langue is the code or system of rules common to 

speakers of a language, while parole is the particular use of the system, or selections 

from the system, that speakers or writers make on particular occasions".(ibid) 

Furthermore, Leech gives an example of comparing terms of weather forecasting 

official style (bright intervals, scattered showers, etc) with some expressions of 

everyday conversational style (lovely day, a bit chilly, etc). In this case, the official 

weather forecasting and everyday conversation are the langue, while the expressions 

(bright intervals, lovely day, scattered shower, etc) are the parole. The example 

implies the idea that style pertains to parole. Furthermore, a style is constituted by the 

selection from total linguistic repertoire. Leech states that "this concept is important 

as the starting point in investigating style in literary works". (1981: 11) 

2.1 Style in Literary Works 

In relation to text, style has a more suitable concept. In this respect, style can be 

defined as the linguistic characteristic of a particular text. Leech (1981:12) sees it as 

how the language is used to represent authors ideas that become the main 

consideration. Style has traditionally been defined as the manner of linguistic 
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expression in prose or verse, as how speakers or writers say whatever it is that they 

say. "Style combines two elements: the idea to be expressed and the individuality of 

the author" ( Harmon 2012: 460). Leech associates style with written literary texts 

rather than spoken form. "It is simply because a text can show observable authentic 

evidence or records of how language serves a particular artistic function so that 

people can be more specific in doing the analysis. In addition a text whether 

considered as a whole work or as an extract from a work, is the nearest people can get 

to a homogeneous and specific use of language". (1981:12). 

As stated by Hough (1969) "A study of styles for the purpose of analysis  will include 

– in addition to the infinity of personal detail- such general qualities as diction, 

sentence structure and variety, imagery, rhythm, repetition, coherence, emphasis and 

arrangements of ideas".  

By analyzing the style of Dickinson, one comes to the inclusion that she likes to 

distort grammatical rules and express her ideas in her own way. For example she 

capitalizes common nouns, and instead of using commas and full stops, she replaces 

them with dashes. 

For example:  It makes an even Face (capitalization of Face, which is a 

common noun at the end of     

                                                                            the sentence; also, she does not use a 

comma at the end). 

Of Mountain, and of Plain-   (capitalization of Mountain, Plain, and 

the use of dash instead        

                                                             of a full stop at the end of the sentence). 

2.2    What is  Stylistics 

Stylistics applies linguistics to literature in the hope of arriving at analyses which are 

more broadly based, rigorous and objective. Because form is important in poetry, 

stylistics need not be  reductive and simplistic. It's the method of communicating the 

meaning of the text through a linguistic scoop, according to Lazar (1993:31) 

"stylistics is a method which uses the apparatus of linguistics description to analyze 
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how meanings in a text are communicated". In Widdowson's (1975:12) view 

"stylistics is an area of mediation between two disciplines: linguistics and literary 

criticism, so that the link between the two is stylistics which uses linguistics analysis 

to understand how messages are conveyed".  Lazar (1993) says that "stylistics has the 

advantage of illustrating how particular forms function to convey specific messages", 

While Levin (1962:6) states that "stylistic analysis in terms of relation between 

linguistic items in the text which would seem to yield information about the style of a 

genre, and it is the latter that we are interested in. "Stylistics is the formal and 

objective study of style. It concentrates on the choices available to a writer: 

vocabulary (familiar or not, plain or fence, and so forth); level and texture of diction, 

and acoustic and graphic effects." Harmon (2012: 461).  

2.3  Previous Studies   

As Jaafar (2014:238) states "the rapid growth of linguistics into an independent 

discipline and its application to the study of literature has opened new horizons in the 

field of literary criticism in the twentieth century". She quotes Carter and Stockwell 

(2008:44) in stating that, "with its objectivity, insights from linguistics and useful 

terminology, stylistics makes our interpretation valid and enhances our enjoyment of 

literature …. The fabrication of situations and resulting moral evaluation are the 

writer's purpose and this purpose cannot be entirely separated from the style which is 

its means and its fine texture. The linguistic and literary patterns fuse as colour and 

composition in a painting".  

Aslam et al (2014) state that "the goal of most stylistics is to give an interpretation of 

the text in order to relate literary effects to linguistics causes where they are felt to be 

relevant. Stylistic analysis provides an  objective and scientific  based explanation 

which is derived from the science of linguistics and is applied in a systematic way". 

3. Methodology 

The methodology the researchers have adapted in this paper is stylistic analysis. As it 

has been said above: stylistics is the analysis of a poem from a linguistic point of 

view.  
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The researchers explored Dickinson's characteristics of her poetic language from a 

stylistic perspective through analyzing her poem 'it sifts from leaden sieves'. The 

reason for choosing Dickinson is because she is considered as one of the major voices 

in American Literature and stands out in world literature. Her style is unique and 

startlingly original. It is characterized by dramatic openings, striking visual images, 

widespread personification, dense metaphors and great economy of language. Her 

poetry has an unusual use of dashes, capitalization of nouns, and punctuation. Her 

poems are written in quatrains with ABAB or ABCB rhymes or half rhymes, and 

often contain rhythmic devices such as interrupted meter and run-on lines. All of 

which have become major characteristics of Dickinson's poems.  

Example:  It reaches to the Fence-   

It wraps it Rail by Rail 

Till it is lost in Fleeces- 

It deals Celestial Vail  

Due to the fact that stylistics works as a linking bridge between two important fields: 

linguistics and literature, the researchers intend to introduce the tools of stylistics and 

their practical application in the analysis of poetry. They also aim by analyzing the 

poem stylistically, to come to a better understanding of Dickinson's style through her 

poems.  

4. Data Analysis  

We can analyze this poem on various levels as follows: 

4.1 Phonetic Level  

On a phonetic level, stylistics deals with words, how many syllables each word has 

and where the stressed and unstressed syllables are.   

a. Masculine rhyme (single rhyme) : words that rhyme have one syllable . 

Abrams (2012: 349) defines it as "the rhyme that has a single syllable".  

Example: It wraps it Rail by Rail 
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It deals Celestial Veil 

To Stump, and Stack, and Stem –  

Recordless, but for them- 

As Ankles of a Queen –  

Denying they have been- 

b. Feminine rhyme (double rhyme) : words that rhyme have two syllables. Abrams 

(2012: 349) defines it "as 'the rhyme consists of a stressed syllable followed by an 

unstressed syllable. Since it involves the repetition of two syllables is known as 

double rhyme".  

Example:  It Ruffles Wrists of Posts-  

Then stills it's Artisans like Ghosts- 

4.2 Phonological Level 

This level deals with phonemes (sounds).   

a. The rhyme scheme of the poem is abcd efgf hiji klmk nono. A rhyme scheme is the 

pattern of rhymes at the end of each line of a poem or song. It is usually referred to by 

using small letters of the alphabet to indicate which lines rhyme; lines designated with 

the same letter all rhyme with each other.   

Example: It sifts from Leaden Sieves-   a 

It powders all the Woods.   b 

It fills with Alabaster Wool   c 

The Wrinkles of the Road-   d 

It makes an even Face   e 

Of Mountain and of Plain-   f 

Unbroken Forehead from the East  g 

Unto the East again-    f 
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It reaches to the Fence-   h 

It wraps it Rail by Rail   i 

Till it is lost in Fleeces-   j 

It deals Celestial Veil    i 

To Stump and Stack and Stem-  k 

A Summer's empty Room-   l 

Acres of joints where Harvests were,  m 

Recordless, but for them-   k 

It Ruffles Wrists of Posts   n 

As Ankles of a Queen-   o 

Then stills its Artisans – like Ghosts-  n 

Denying they have been-   o 

b. It is written in iambic tetrameter. Iambic tetrameter is a rhyme scheme in 

which each line consists of six syllables, these six syllables are further divided 

into three pairs called feet. An iambic foot is a metrical unit in which one 

unstressed syllable is followed by a stressed syllable.  

 

Example: (Capital letters indicate where stress is applied, small letters indicate 

unstressed syllables). 

It sifts from Leaden Sieves-   it SIFTS/ from LEA/den 

SIEVES 

It powders all the Woods.   it POW/ders ALL/ the 

WOOD 

It fills with Alabaster Wool   it FILLS/ with 

ALBAS/ter WOOL 
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The Wrinkles of the Road-   the WRIN/kles OF/ the 

ROAD 

syllable structure is as follows, V stands for vowel, C stands for consonants.  

it SIFTS/ from LEA/den 

SIEVES 

vc cvc/cvc cv/cvc cvcvc 

it POW/ders ALL/ the WOOD 

vc cv/cvc vc/ cv cvc 

it FILLS/ with ALBAS/ter 

WOOL 

vc/ cvc vcvc/ cv cvc 

the WRIN/kles OF/ the ROAD 

cv cvc/ ccv vc/ cv cvc 

4.2.1 Alliteration  

Alliteration is the repetition of initial consonant sounds in words. Abrams (2012:10) 

defines it as "a speech sound in a sequence of nearby words. Usually the term is 

applied only to consonants, and only when the recurrent sound is made emphatic 

because it begins a word or a stressed syllable within words".  

Example: sifts sieves   Wrinkles road   Forehead 

from 

Wraps rail rail   Ruffles wrists   stump  

stack  stem 

4.2.2 Assonance 

Assonance is the repetition of vowel sounds in nearby words to create rhythm within 

the line of poetry. Harmon (2012: 43)  "refers to same or similar vowel sounds in 

stressed syllable that end with different consonant sounds' ; Abrams (2012:11) defines 

it as "the repetition of identical or similar vowels especially in stressed syllables- in a 

sequence of nearby words".  

Example: It fills with     Makes face  

 Unbroken unto from  

Unbroken forehead again  Till it is in 
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As ankles of a queen   Stills its artisans  

4.2.3 Eye Rhyme 

When words look like they are going to rhyme but they do not. Harmon (2012:349) 

defines it as "words whose ending are spelled alike and in most instances were once 

pronounced alike, but have in the course of time acquired a different pronunciation".  

Example: It powders all the wood 

It fills with alabaster wool 

4.3 Graphological level  

This section treats the orthography or typography of the text. There is a kind of 

graphological deviation which needs to have no counterpart in speech. "The 

typographic line of poetry, like the typographical stanza, is a unit which is not parallel 

in non-poetic varieties in English: it is independent of and capable of interacting with, 

the standard units of punctuations". (Leech 1981: 47) 

a. There are 20  lines in the poem. 

b. There are five stanzas of four lines each. 

c. There are 100 words in the poem. 

d. Punctuation marks are used in the poem. For example:  full stop and dash. 

e. There is use of capitalization in nouns that ate not proper names. 

f. There is no use of italic, bold or underlined words. 

4.4 Grammatical Level 

According to Radford as cited in Nation (2008: 3) "grammatical categories are 

linguistic categories which have the effect of modifying the forms of some class of 

words in a language. 

a. Full stops are used to indicate the end of the sentence, thus the idea is complete. 
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b. Dashes are used to indicate that it is a run on line (enjambment), read on to fully 

understand the sentence. "The continuation of the sense and grammatical construction 

of a line onto the next verse or couplet".  Harmon (2012:174).  

4. 5 Lexical Level 

On a lexical level, words are categorized and divided into nouns, pronouns, adverbs, 

adjectives, verbs, auxiliaries, prepositions, conjunctions and articles.  

Nouns Pronouns Adverbs Adjectives Verb/stem & 

Auxiliaries  

Prepositions Conjunctions Articles 

sieve 

wood 

wool 

road 

face 

mountai

n 

plain 

forehead 

east 

fence 

rail  

vail 

fleece 

room 

summer 

acres 

joint 

harvest 

record 

less 

wrist 

post 

it  

them 

they 

where 

again 

leaden 

alabaster 

even 

unbroken 

lost 

celestial 

empty 

 

sift 

powder 

fill 

make 

reach 

lost 

deal 

stump 

stack 

stem 

ruffle 

still 

like 

deny 

have 

be 

from 

with 

of 

to 

by 

of 

unto 

till 

and 

but 

then 

as 

the 

an 

a 
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The researchers calculated the percentage of each category in the poem 'It Sifts from 

Leaden Sieves' and the results were as follows: nouns 39.4%, pronouns 0.04%, 

adverbs 0.02%, verbs / stem and auxiliaries 0.22%, prepositions 0.11%, conjunctions 

0.05%, and articles 0.04%.    

4.5.1 Tropes 

"Greek for turn, in general it denotes any rhetorical or figurative device, but a special 

development in its use occurred during the Middle Ages when it came to be applied to 

a verbal amplification of the liturgical text". Cuddon(1999:948) . These figures of 

speech include:  

4.5.1.1 Personification  

Personification is the attribution of a personal nature or human characteristics to 

something non-human, or the representation of an abstract quality in human form. 

Harmon (2012: 361). 

Example:  The wrinkles of the road 

It makes an even face of mountain and of plain 

Unbroken forehead from the east 

4.5.1.2 Metaphor 

Metaphor is the transference of names based on the likeness between two objects; it is 

economical and immediate, and its economy makes for immediacy- two things fused 

in a single word.  "It is an implying comparison or symbolism of two things that are 

very different from each other without using words such as (like, as, than); it states 

that one thing is another". Harmon (2012: 295). 

ankle 

queen 

artisans 

ghosts 

wrap 

wrinkles  
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Example: It sifts from leaden sieves (metaphor for dark clouds) 

Till it is lost in fleece (metaphor for snow) 

A summer's empty room (metaphor for field) 

4.5.1.3 Similie 

Abrams defines similie as "a direct comparison, that states that one thing is like 

another using (as, like, than)" (2012: 130).  Example:  then stills its artisans- 

like ghosts 

Imagery 

The word 'image' most often suggests a mental picture, something seen in the mind's 

eye. Lewis (1951:18) as cited in Abrams (2012: 69) defines imagery as "in its 

simplest terms it is a picture made out of words" he further adds that "a word is a 

picture charged with emotion or passion". Most poets use images to make abstract 

ideas concrete and easier for readers to communicate.  

Imagery is divided into the following: 

a. Visual Imagery  

It creates mental pictures in the mind of the reader, it describes shape, size, pattern 

and colour.  It plays the largest role in imagery in literature. Lye (2008)  

Example:  It deals celestial veil 

b. Auditory Imagery  

"It describes sounds one hears, they can include onomatopoeia such as pop, bang, 

crash or it could describe complete silence". (Ibid)  

Example: To stump, and stack, and stem 

The repetition of the 's' sound serves as the silent sound of falling snow.  

c. Tactile Imagery 
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Tactile imagery appeals to the sense of touch. "It describes what we feel or touch 

such as smooth, ragged, or feeling of scratched fabric on one's skin". (Ibid)   

Example:  Albaster mineral hard in touch 

Wool soft 

Till it is lost in fleeces 

d. Kinesthetic Imagery  

"Describes the movement or action of objects or people". (Ibid)   

Example:  It sifts from leaden sieves- 

It powders all the woods. 

It fills with alabaster wool 

It reaches to the fence 

It wraps it rail by rail 

It ruffles wrists of posts 

4.5.1.4 Eye rhyme 

As the name suggests eye rhyme is rhyme that appeals to the eye, words look the 

same in print either by the same vowels and/or same word ending. But when 

pronounced they don’t sound the same. It is also known as half-rhyme or para-rhyme. 

Abrams (2012: 349) defines it as "words whose endings are spelled alike, and in most 

instances were once pronounced alike, but have in the course of time acquired a 

different pronunciation".  

Example: It powders all the Wood 

It fills with Albaster Wool 

4.5.1.5 Hyperbole 

A figure of speech composed of a striking exaggeration. Hyperbole usually carries the 

force of strong emotion.  A type of hyperbole is adynation where exaggeration is 
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taken to a great extreme where it seems impossible or impractical. (Delaney et al 

2009: 182) 

Example:  It makes an even face of mountain and of plain 

4.5.1.6 Oxymoron  

"A figure of speech that brings together contradictory words for effect . Cuddon 

(1999: 406) 

Example:  Alabaster Wool 

The snow is described as a cover that is soft and gentle with whatever it falls upon. 

4.5.2 Scheme  

"Scheme comes from the Greek word for 'form',  it has to do with the ordering of 

words". Abrams (1999:130). 

4.5.3 Anaphora  

Cuddon (1999: 37) defines anaphora as "a rhetorical device involving the repetition of 

a word or group of words in successive clauses. It is often used in ballad and song, in 

oratory and sermon (qq.v.), but it is common in many literary forms". Harmon (2012: 

124) defines it as "one of the devices of repetition, in which the same expression 

(word or words) is repeated at the beginning of two or more lines, clauses or 

sentences". 

Example:   It sifts… , It powders… , It fills… 

It reaches… , It wraps… , It deals…  

4.5.4 Ploce 

Ploce is the intermitted repetition of words. Harmon  (2012: 366) defines it "as a kind 

of repetition whereby different forms and senses of a word are 'woven' through an 

utterance".  

Example:  It wraps it Rail by Rail 
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5. Conclusion  

Stylistic uses the scientific and the objective look of linguistic analysis to give us the 

opportunity to enjoy the creativity of literature. We come to know that a text with 

multi-layered meanings can be evaluated in a better way within the matter of formal 

functional dimension of language representation. The researchers came to the 

conclusion that through stylistic and the use of its right tools, one can come to a right 

interpretation of a poem,  even if there is no prior knowledge of the literary work in 

question. 

Dickinson expresses ideas in her own way in a unique style of writing. Her eccentric 

style and unusual subject matter are not only instantly recognizable, but genuinely 

unforgettable. In her poetry all the resources of language are compressed in a 

compelling, fresh and astonishing manner, she has created a new and rich world of 

ides in the most artistic way. 

Emily Dickinson has her own style that differentiates her from other genres free style 

that it cannot be resembles the American spirit 

6. Appendix  

 

  'It Sifts from Leaden Sieves' .. Emily Dickinson 

 

It sifts from Leaden Sieves- 

It powders all the Woods. 

It fills with Alabaster Wool 

The Wrinkles of the Road- 

 

It makes an even Face 

Of Mountain and of Plain- 

Unbroken Forehead from the East 
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Unto the East again- 

It reaches to the Fence- 

It wraps it Rail by Rail 

Till it is lost in Fleeces- 

It deals Celestial Vail 

To Stump and Stack- and Stem- 

A Summer's empty Room- 

Acres of joints where Harvests were, 

Recordless, but for them- 

It Ruffles Wrists of Posts 

As Ankles of a Queen- 

Then stills its Artisans – like Ghosts- 

Denying they have been- 

 

* * * * * * * * * * * * *  * * 
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ABSTRACT 

Environmental management is an important current issue as well as in the future. The 

management is necessary to conserve the natural resources and reserves. This paper 

aims to set a management and protection plan for Wadi Al-Kouff Park, which is lying 

in Al-Jabal Al-Akhdar in the north-eastern part of Libya. The Park has a large area 

which is about 32, 122 ha; however, this area is being decreased as consequences of 

urban sprawl and natural resources over-exploitation. Several official reports and 

studies point out that the park is very rich in wildlife and heavily forested. 

Unfortunately, it does not receive the required attention, and is not yet getting the 

right management. It seems that the park is losing its biodiversity and this study 

strives to highlight how this issue can be addressed with Geographical Information 

Systems (GIS). GIS is a well-known technology, it is an attractive and effective 

methodology that has been successfully implemented in this field. It has become a 

standard tool for natural resources management and spatial problems. This work 

suggests utilizing ten GIS techniques to cover the Park’s nature and its surrounding 

area. These techniques are selected due to their suitability to the considered case 

study. Moreover, they can also be implemented to support a project of applying 

environmental management in the whole region of Al-Jabal Al-Akhdar. This study 

also conducted a face-to-face questionnaire to clarify the necessity to utilize GIS in 

various aspects. Finally, the study reveals the major five problems resulting from the 

present non-use of GIS in Libya.   

 

Keywords: Wadi Al-Kouff Park, GIS Techniques, Environmental Management, 

Spatial information (database). 
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 صــملخــلا

ً  اهم ماهمة  ايةيا  ااد ااةاداابةيئلئ   اب إبتاد  ا   ق  ااداة اابيئة اضيئ اهمة  اليبئ ي ا ااإل ماتكناباجئ ياججة  اهس قبي

م  لاادلواه يااا لواه يااارافاهئ  اأادا اضئي  ئ ا هليب  ايفا اداة ااد ااةاداابةيئلئ  أص ية اتكناباجئ يام  لاادا يفاىإاااجمليل

ج يتااهك ف اى إهااباةض  او   ا ة عااة  ا اداة امئةئ  ا ةئ  اا يومابوقليهلاهعاادش يللاابيئةئ  ارافاهئ اىياابةفاب اابف ا

 الاأهن  يايفاتن  يض اهكتــ(   32 ,122)ياابك  ا اهس  يل الي    الئ  أاأم  وا امب  فألاه  ةاأنا ةئ  ا اادا  اادياابك ا 

ةاة   الي    اه   ةاهاهب  ي ابوةس  قن اااابففئ   اهي ةئ   ا   اياجا اام  يةناه  ةاضلي  لاابس  كيناا وئ    مس  ي ااتمقميل  ياااب  ي

ةش   فاتبنئ   ياااابيةفا    ا بك   ةاى   إااالاانةي    اه   عاابااض  ع اا ةئ    االا ي   عاإلاداة ا    وئة  اب   إاا ا اقئ   يةاتلئ  يتاابةا    ا ا

هلقةل    ايفاأ ي   مياةو  ماتكناباجئ  يام   لاادلواه  يااارافاهئ    اى  إهاابقبنئ  يااابلش  فا ا اقئيةى  يا هب  ي ابةيئل   اا ةئ   ا ا

ادنةب   اا ئة   او  ي اتر  وذاهك  ف اى  إهاابقبنئ  يااتاداة اأاا ةئ   ال  الاابل  ي الة  ياأهن  يات   ةلاةةوئ   اتفلئ  لاهك  ف ااتاداة ا

اتاي  ف ا ا ة  عا    قيئيناهلقة   اةو  ماادبيمو   اابش ر  ئ  اى    اى  إاااإل   قيئينابوق ل   اه  ةاابيئةئ   ايفاهنةب   ااري  لا

ليج اابنينايفابئيئيا ىلاإل ق  امام لاادلواهيااارافاهئ ايفاجاام اأا فااأ  ااإلاداة اابيئةئ   ام ااهش يللاة ئس ئ ا

من  يتا اةو  مامتب  تا ا ة  عاتاص  ئياابوة   اه  ةاىفابئيئ  ي ا ااGISا       او ر   ا بئم  يااب ةا    األ   اااييج   ا أاتةيئب  يااأب 

 ىإهاادشيلل 

تكناباجئ يام  لاادلواه يااارافاهئ   ااإلاداة اابيئةئ   اادش يللا ةئ ا اادياابكا  ااريلااتايف االكلم(ت املفت(حية: 

 ادكيمئ                                                                                                                                                          اضية                                                                                                                                                          اابيئ                                                                                                                                                        يجا

 

Introduction 

GIS depends on computers for collecting, storing, analyzing and displaying spatial 

information (Burrough and McDonnell, 1998). The decision-makers transform data 

into knowledge to support decisions. To Warren (1995); GIS is a technology dealing 

with social construction. Its processes depend on social motivations and political 
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economy. Neglecting these aspects lead to marginalizing communities (Harris and 

Weiner, 1998). Libyans do not use GIS and remote sensing technologies on a wide 

range. They use GIS in a limit use such in the political aspect for army purposes. GIS 

in Libya never been used in infrastructure improvements or even environmental 

aspects. Environmental management is including Parks’ protection and management. 

The Libyan GIS and remote sensing experts have a duty in developing these sectors. 

This paper is considered to be the first step in this. After intensive studies, a plan 

based on potential GIS applications was considered. This would be effective in many 

aspects if supplied with a good database. This paper views the usage of GIS 

possibility in environmental management. Improve and protect natural reserves is 

necessary. Wadi Al-Kouff Park is one of the important Parks in the east of Libya. It is 

located in the north of the region of Al-Jabal Al-Akhdar in Libya (see fig. 1) between 

longitudes 21
o
30"0'and 22

o
0"0' E and on latitude 32

o
40"0' N. 

 

Source: designed by the researcher in 2018 using ArcGIS 10.3 

Figure 1: Shows Al-Jabal Al-Akhdar borders and location 

 
 

This Park is a national treasure. Its an important international tourist destination, as it 

includes wide biodiversity. There are many species of natural forest's vegetation such 

as Eucalyptus sp, Pinus sp. (pine), Artemisia herba-alba…and more medical plants 

(ACSAD-KOUFF, 1984). Thus, it is very important to look after, and improve this 

natural national treasure. This paper suggests proposes ideas depends on using 
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geographical information systems (GIS). The Park lacked the right management 

system during the previous years. This map below shows the location of Wadi Al-

Kouff basin in Libya. 

 

Source: Special Vision Company (2016) 

Figure 2: Wadi Al-Kouff Basin 

 
 

 

 

The Study and its Objectives 

The paper targets to encourage applying the technology of GIS in Libya on a wide 

range. This includes social responsibilities; to promote development in the country. 

Few limited studies that share this paper’s view. The paper propose a brief study of 

enhancing the use of GIS in other sectors than environmental management.  This 

study has direct and indirect objectives;  

 

1. The direct objective is putting a management and protection plan for Wadi Al-Kouff 

National Park.  

2. The indirect one is setting to  highlight  problems of non-use of the GIS. 

Problem Statement 

 What is the right way to save Wadi al-Kouff Park as a national treasure from 

more neglect? 

 Do the Libyan citizens need the GIS applications to improve all their lives in 

all aspects of life? 
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Materials and Methods  

This research relied on using descriptive and analytical method. It describes the 

reasons that led to Wadi Al-Kouff Reserve deterioration. It analyzes the Park's nature 

and its components. And to try to find out the uses of GIS in this field and other 

various sectors.  The data were gathered through field survey. Many data were 

registered during this visit. Registering and collecting data was a necessary step. This 

assisted in having a clear view of choosing the appropriate solution. besides, research 

tools represented in review the previous references and studies. Many associated 

pieces of literature were reviewed. This helped in having an idea about their 

approaches. And take the advantage of them. Also, the Internet used to access the 

latest in GIS in environmental planning. Also the ArcMap 
(*)

 tools were used to 

analyze the relevant database. Moreover, a questionnaire designed to detect the 

Libyans' need for GIS applications. Not only in the environmental management 

sector but also in other fields. The questionnaire was written in simple Arabic words. 

A sample of 16 people were chosen randomly to test the questionnaire. This was in 

the period from September to November 2015. The main survey was undertaken from 

March 2016 to April 2016. The number of participants in the main test was 30 people. 

All these participants were chosen from different genders, ages and locations. They 

also have different qualifications, ranging between PhD holders and uneducated. 

Their ages range between 19 and 65 years. The sample included opinions of 14 

females and 16 males.  

 

The proposed plan and why is it? 

The Park suffers from ignoring. There is serious neglect in dealing with animals and 

plant communities. Most of the Park is usurped by residents. Wadi Al-Kouff lacks to 

guards save it from more occupation. Its area threatened with more occupation by 

residents. According to ACSAD-KOUF (1984), the Park area started with 32, 122 ha 

then became restricted to a size of 9,000 ha. If the current situation continues, we will 

lose this national treasure soon. This study is a serious try to manage and protect 

Wadi Al-Kouff Park. Ten techniques were chosen to put a GIS-based management 

and protection plan. These ten techniques supposed to be applied depending on a 
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database. It should include full information about the Park and its location. This 

paper's plan protects the Park against more and more deterioration. The GIS database 

and spatial analysis 
(*)

 were used for this target. 

According to Tasha and Shelly (2008), spatial analysis uses many analytical 

techniques. This help in getting useful information. According to (Hamad, 2010) GIS 

tools include many sets of analysis. Observation techniques and discover data from a 

geographic view. Some of these sets used to examine and solve the study area 

problems. Thus present data in an understandable form. All the location's 

characteristics and Wadi Al-Kouff  Park's nature were considered. Manage and 

protect the Park is the direct aim of this study. These proposed ten techniques target to 

protect the Park from more neglecting. With one condition; stop re-grow new plants 

or bring any new animals' species to the Park until the next stage. And that starts after 

applying the suggested plan and achieving its goal. Transform Wadi Al-Kouff Park 

from National Park to International Park will be probable after applying this plan. At 

this stage, tourists from in and outside the country will be allowed to visit the Park. 

 

The questionnaire and why is it used? 

A face-to-face questionnaire was designed to gather the data from El-Beida city. It 

aimed to determine the Libyans’ needs to the benefits of using GIS. Apply GIS is 

important to improve infrastructure and lifestyle. The questionnaire target is present 

the capita's life difficulties without GIS applications. It was designed to draw the 

attention of the government to the GIS usage in many sectors. The questionnaire 

concentration was on the roads and transport sector. Also, it included some 

emergency services. Five problems were emerged by the end of the questionnaire. 

These problems will be discussed as follows: 

 

Examples on Successful GIS Applications Used in Many Governments 

GIS is adept at spatial analysis. This analysis depends on spatial data (location 

description data). GIS technology proved its successes by many organizations and 
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agencies. Most governments use Geographical information systems (GIS) in different 

purposes;  

 

1. In Abu- Dhabi in 2010: GIS applications were used in the education sector. They 

used it to map the schools' locations, libraries, and road networks. Besides, they 

affiliated the GIS to be one of the schools’ teaching modules. This applied to the 

students from the first primary year to the fifth primary year (201م 0أبوزيد,  ). 

Moreover, the Department of Transport in Abu Dhabi launched the Darb website 

''www.darb.ae''. It specializes in geographic information systems in the field of 

transportation. It allows users to access the latest information and data on roads. It 

provides users with transportation facilities services through the Internet (2020, 

 .(البي(انت اجلغرافية املك(نية

2. In Saudi in 2012: GIS 4D analysis developed for the target of determining the 

flood risks in Mecca- Saudi. This determination included flood water quality and 

quantity during 30 years. It also studied the relationship between flood volume and 

urban growth. This study clarified which roads face the risks of runoff  in these days 

or in the future (Abdelkarim and Gaber, 2019).  

  

3. In Palestine: GIS was used to control urban expansion. It was using quality 

technical images and maps. GIS applications play an effective role in the preparation 

of structural plans. The Ministry of Planning launched a special department for 

geographic information systems. It uses GIS in the field of preparing studies, maps 

and drawing up plans at the national and human levels ( م 2010 مس( ة, ). 

4. The state of Kuwait is one of the first Arab countries that adopted the use of GIS 

since 1981. It has established a national centre for GIS. It serves all the ministries 

through an electronic network. Also it connects the centre with sub-units in each 

ministry ( م2002اخلزامي,  ).   
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What is The Suggested Management and Protection Plan?  

It is a plan to manage and protect Wadi Al-Kouff Natural Park from more and more 

neglect. It includes ten GIS-based techniques. The main supposed impact of applying 

this plan is to stop losing this national treasure. This plan depends on using ten 

techniques based on having a good database. This database has to include all the 

details about the nature and the topology of the Park. Also, it has to include data about 

its biodiversity and ….etc. GIS can deal with this data via ArcGIS (ArcMap). 

Subsequently, a map to the Park after several steps will be ready. To get the fruits of 

this plan have to apply it same as the order below:  

  

First Technique: Provide the Park with a Touristic Administration.  

Most of the Park has occupied by the residents. They transformed it into a pastoral 

area. This continued carelessness lead to more negligence and depletion in the 

touristic production. This technique was suggested to develop and protect the Park 

from more deterioration. To achieve this technique goal should use a precise database 

clarify the Park's touristic elements. GIS can deal with it via ArcGIS. This technique 

provides the Park with strong environmental management. And protect its 

components from any intrusion. Applying this technique is the first step forward to 

saving this national treasure. 

 

Second Technique: Provide the Park with an Environmental Observation 

Centres.  

This approach works hand in hand with the previous technique. Any new 

management system has to ensure its control. This technique can help with this. The 

Park environment needs protection against human interactions. Most of the Park's 

area has taken by the local citizens; they deal with it as private property. To apply this 

technique must have a clear map shows the highest locations inside the Park. This 

map can be prepared using GIS and precise elevations’ data. Thus determine the 

suitable locations to establish the observation centres. To increase this technique 

effective is needed data about the Park area. This help in calculating how many 
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centres are needed. These observation centres have to be connected with main control 

room. Each one of these observation points needs at least  a team of two people to 

manage it. 

 

Third Technique: Provide the Park with Specific Entrance Points. 

The current situation at the Park is a disaster. Anyone from the surrounded area can 

enter the Park at any time from any site. This behaviour affected the Park components 

‘animals and plants’. Apply this technique is essential to control the visitors’ flow. 

The first thing has to do is analyze the data of the Park’s location and its area. This 

helps in creating an assistive map. It has to clarify the highest locations in the Park. 

This help in choosing where to establish the potential entrance points. The nature of 

the surrounding area and the Park space are decisive factors in this decision. They 

impact on choosing the entrance points’ locations and how many ones does the Park 

need. 

Fourth Technique: Limit the Allowed Number of Visitors. 

Direct the visitors inside the Park assist in decrease their intervention. This will 

happen if there is no big crowd at the Park. Determine how many visitors can the Park 

endures per day is essential. This determination is easy using spatial analysis tools. 

This depends on many aspects such as the biodiversity distribution inside the Park. 

Detecting this distribution need an accurate database to map it. Analyse the relevant 

database via ArcMap gives this map. It has to clarify the different capabilities of each 

site within the Park. Thus, confirm the allowed visitors' number at each site. This 

technique saves the calm nature inside the Park. 

 

Fifth Technique: Stop Using Private Transports Inside the Park.  

This technique is essential to avoid undesired crowed and damage within the Park. It 

provides the Park with more calm and protection. Big heavy vehicles can affect the 

plants and soil negatively. Also, influence the animals’ behaviour. Apply this 

approach keeps the regular conditions stable inside the Park. Also enhances the 

protection plan aim. This procedure is functional if the Park provided with specific 
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and deliberated transports type. These vehicles' count must be suitable for all the 

Park’s characteristics. And they must be managed by the Park’s administration.  

 

Sixth Technique: Establish New Functional Effective Road Network Inside the 

Park. 

Visitors’ movements, whether, by car or on foot affect soil and young plants. This 

technique helps protect the soil and small young plants against any potential damage. 

This needs a good GIS database to map the young plants’ distributions inside the 

Park. It helps in choosing the suitable locations for the roads network. It must be 

divided into main and secondary roads. Cars are allowed on the main roads. While the 

secondary roads allowed the visitors to walk on foot. Visitors cannot use any 

transports within the secondary ones. 

 

Seventh Technique: Provide the Visitors with Heuristic Booklets.  

These booklets are very helpful for a systematic Park. This process assists visitors to 

find their direction with least damage. It is technique guides the visitors also protects 

the Park's components. GIS needed to design these booklets. They must include signs 

and map show the roads network. The roads inside the Park should have the same 

signs on their both sides. This helps the visitors to follow the guidelines.   

 

Eighth Technique: Stop the Human Expansions Inside the Park.  

The wildlife, in general, is sensitive to any changes. Establishing big projects such as 

big restaurants or hotels is wrong decision. Such these expansions can increase the 

crowd inside the Park. Thus the daily number of visitors will be out of control. 

Activating this technique assists in saving animals and plants against any intrusions.  

 

Ninth Technique: Appoint Staff of Plant Scientists and Veterinarians. 

This step is necessary to keep the Park healthy. It helps in monitoring the main 

components of the Park and keeps it in good conditions. It is effective in treating any 
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disease or infection from the beginning. It is a great procedure to stop any potential 

losses. 

 

Tenth Technique: Use Trained Employees to Work as Environment Police.  

This technology helps in protecting the Park from human interference. This crew 

keeps the park under control. Their duty is to preserve the biodiversity at the Park. 

This process offers extra care. The main task of this rescue team is to make sure that 

visitors follow the Park's instructions. And understand the rules of the park and not to 

break them. 

 

At the first stage: these techniques in general aim to protect and manage the Park. 

After getting this goal it will be possible to move on to the next phase. The second 

stage is bringing new species of animals and plants. The idea of these techniques is 

suitable to manage any Park not just for Wadi Al-Kouff Park. 

 

Findings and Discussion  

 

The Suggested Plan and Preparing the Data 

Wadi Al-Kouff Park needs plan that helps in resisting the neglect. According to 

ACSAD- KOUF (1984) the Park includes many species of animals and unique 

plants. But nothing on the land except the Lama animals and some neglected trees and 

shrubs. The Park suffers from serious neglect. It lacks the right management system. 

Its area is decreased because of the residents’ occupation. There are no guards to save 

it from more neglect. This paper’s plan is a great solution that depends on GIS 

technology in solving all these problems. This idea started with a search for an 

effective way to deal with such spatial problems 
(*)

.  The Park needs specific entrance 

points. Also should find suitable locations for observation centres….and more else. 

After intensive study and search found that; GIS is a suitable way for this mission. 

This technology proved its ability to solve such spatial problems in many sectors. 

Therefore, Input datasets needed to get Derived Datasets passing throw many steps. 
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This produces a map assists in managing the Park. Four steps were followed for this 

(see fig. 3).  

 

Source: Designed by the researcher (2020) 

Figure 3: The four steps to produce the desired map

 
 
 

All these steps achieved using the Spatial Analyst 
(*)

 toolbar. This study Input 

Datasets include; elevation, location boundaries, roads, and wildlife distribution. 

These Input Datasets used in form of layers to get Derived Datasets. These layers 

were added to the table of contents of ArcMap. This helped in having an assistive 

map shows the Park and its topology and nature. Thus put successful and effective 

management and protection plan. Reclassify 
(*)

 these Derived Datasets was an 

essential step before weight and combine them. This step was achieved to transform 

the Derived Datasets into a common scale (from 1 to 10). This step was done to ease 

combining them. A value of 10 was given to the most suitable feature. While a value 

of 1 to the least suitable one and the values in between were ranked. For example, to 

detect the highest sites (derived layer) in the Park was essential to Reclassify the 

'Elevation layer' (Input Datasets). This process was achieved to find suitable locations 

to establish environmental observation’s centres. The 'Elevation layer' reclassified by 

giving a value of 10 to the highest locations. And a value of 1 was given to the lower 

Input Datasets 

Derived Datasets  

Reclassify Datasets  

Weight and Combine Datasets 
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ones and ranking the values in between. This was achieved using the Spatial Analyst 

toolbar; 

 

               (Spatial Analyst > Reclassify > the Input raster (Ex: - Elevation) > Classify 

> Method >  

                                 Equal interval > Classes > click 10 (the desired classes counts) > 

Ok.).   

 

This was repeated for all the following Input Datasets; 

 Location boundaries  

 Roads  

 Wildlife distribution  

 

To get the following result (Derived Dataset); 

 Distance to Neighbours  

 Distance between  main sites and roads      

 Density of Wildlife  

Weight and combine these Derived Datasets was the next step. The layers were given 

an influence percentage according to their importance; 

 

Reclassify distance to Location neighbours   

Reclassify the highest sites in the Park               

Distance between main sites and roads    

(50%) 

(25%) 

(10%) 

Density of Wildlife distribution (15%) 

 

All the values divided by 100 to normalize them; 

 

Reclassify the highest sites in the Park  (25%)      25/100     (0.25) 

Reclassify distance to Location neighbours  (50%) 50/100     (0.50) 

Distance between main sites and roads (10%) 10/100     (0.10) 
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Density from Wildlife distribution (15%) 15/100     (0.15) 

   

These new values used to weigh and combine the Derived Datasets as following: 

  

 (Spatial Analyst > Raster calculator > (D.C) Reclass
(*)

 the Highest sites in the 

Park-sites > Multiply > Click 0.25 > Add)   

 

 (Spatial Analyst > Raster calculator > (D.C) Reclass the Distance to 

neighbours from location > Multiply > Click 0.50 > Add) the 

 (Spatial Analyst > Raster calculator > (D.C) Reclass the Distance between 

main sites and roads > Multiply > Click 0.10 > Add)  

 

 (Spatial Analyst > Raster calculator > (D.C) Reclass the Density from 

Wildlife  distribution > Multiply > Click 0.15 > Add) 

The final result of each step is a layer (map). These layers can be used separately or 

in combination to have one map as desired. It presents all the required details to start 

the management and protection plan.  

 

The questionnaire and its Results 

The questionnaire was designed to discover if Libyans need GIS applications all for 

environmental management. Using GIS is essential in different sectors, for example, 

transport and road network. 

 

Five problems were found by the end of this questionnaire: 

First: the spatial distribution. About 17 participants confirmed going to their works 

within 5-15 mins by car or public transports. While 13 of them required more than 30 

mins to go to their works without delay. But all agreed that it is difficult if they are 

obliged to go on foot. The journey to work takes 15- 30 mins by cars. So, the spatial 

distribution in El-Beida and its countryside is unfair. Plus to this, they confirmed they 

spend more time waiting for a bus. A serious problem emerged as a result of this. 
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There are no public bus stations or taxis in El-Beida. So there is no accurate time to 

catch a bus or hire a taxi. Catch a bus sometimes needs one minute or less, and other 

times needs more than 15 minutes. It is a service controlled by the bus owners not by 

government authority. 

 

Second: describing addresses. The participants could not describe their addresses or 

even their work address. All their answers changed into questions;  

 How can we describe it?   

 What should we say to describe it?   

 Can we say this or this? ....etc.  

There is a serious problem in describing a specific address for everyone. Thus, the 

citizens need to the postcodes’ service to ease their lives. This needs GIS to activate it 

in the right way.  

Third: traffic and roads problems. Participants were asked  if the city requires more 

bridges. This considered as a solution to solve the traffic crowd and  late arrival at 

work. All the participants agreed on the same answer ‘yes it needs bridges’. So, the 

transport and road planning evaluation needs more study and planning. GIS tools are 

needed, in particular, Spatial Analysis. 

Fourth: the emergency service. When the participants were asked about if it is easy to 

have this service and how long they have to wait to get help? All the participants 

ensured they do not know if there is an emergency number. All they ensured when 

they face an emergency case they use their private cars. As a result of the 

questionnaire, the emergency service is not activated. Government has to give more 

interest to this service. And announce an easily remembered emergency number, or 

activate it if there is one. Also need to study the potential emergency units’ locations. 

Each unit should serve an exact area to ease serving all residents in a short time.  

Fifth: parking areas. Participants confirmed there are no parking areas anywhere. 

They have to park their cars in the wrong places for a long time. They ensured in case 

there is a car park it is usually smaller than the served area. Government has to 
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consider this service during the roads' planning projects.  

Conclusion 

A plan of ten GIS-based techniques proposed to manage and protect the Park from 

more neglect. Choosing these ten techniques was depending on the Park location and 

its nature. A GIS map was created via four steps. These are Input Datasets, Derived 

Datasets, Reclassify Datasets, and finally Weight and Combine Datasets. Using this 

map is the first step in achieving these techniques’ target. These techniques work side 

by side to save the Park from more neglect. If this plan is applied, it will lead to a 

massive improvement in the Park. Thus, it will be possible to open it for tourists from 

around the world. And declare it as International Park instead of National Park. Many 

governments had used the GIS for many aspects in several sectors and it has proved 

its ability in dealing with them. Moreover, face-to-face questionnaire designed to 

confirm the importance of GIS in many sectors. A sample of 30 participants was 

chosen for this aim. Most of them have difficulties arriving to their destination 

without transports. By the end of the questionnaire, five problems were found. These 

problems are; 

1. Unfair spatial distribution 

2. Difficulties in locating addresses 

3. Roads and traffic problems  

4. Non-activated emergency services 

5. No functional car Parks  

Libyan citizens need to use GIS applications on a wide range. Not only for the 

environmental management aspects but also to improve the infrastructure level. 

Recommendations  

1. To increase  awareness between citizens about the importance of the National 

Parks. 

2. All the National Parks in Libya are national treasure. They deserve to be 

protected against human intrusions.  

3. The Libyan government has a duty to protect Wadi Al-Kouff Park against any 
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deterioration.  

4. Libyan government has to involve the GIS applications into any planning 

projects in Libya. 

5. The infrastructure in Libya needs to be improved on all the levels using GIS 

technology. 

6. The emergency service needs to be activated. The government has to establish 

emergency points everywhere to answer emergency calls. This is easy using GIS. 

7. The road and transportation networks sector needs more attention from the 

government 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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 راع  رربيةامل



 ( نية)ا]ا ناالاة[ابياام اابففئ ايكاه ااد ب ااتهيةاااابلفمئ اادقة   اا .م2020البي(انت اجلغرافية املك 

and-mationae/infor-https://u.ae/ar-ةوماابفامط: م11/10/2020أافااداالا

data-energy/geospatial-and-services/environment  

 

 ( ,أ نا[م لاادلواهيااارافاهئ اةةةاادنيىجااب ةا ئ اضفايي  ااتهيةاااابئاماا .م2010أبوزيد محدي

https://www.emaratalyoum.com/local-ابط:ةوياابفا41/41/0101 اأافااداالا]الاة

-28-07-section/education/2010  1.271856 

 

 ( ن)تةيئبياام لاادلواهيااارافاهئ ايفاابق ةئطاابلةفاىنايفاهوسة :اا .م2010مس( ة, رلي شعب

كيمئيا اادلاضيا اادباهيا اهفلزاابق ةئطااييفيا ااتضوئةي اجيهل اابنجيحااباطنئ  اجموا ااإله

 ااا01-4هوسة  ا

 

 ( ,ابلواما اابقكناباجئي:اتنةئ ام لاادلواهياا ااإلةتبيتاوياتوبماللاابقشجئع اا .م2002اخلزامي, دمحم

ا:)لاج( اأافااداالاةوما ليب ااتمييتاابكااقئ 

https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1249885&language=ar# 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * 
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