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فا  :باإلاجلت لخعٍغ

ا جهضع مدىمت صولُت  علمُت مجلت ًٍ  صوع

 حعنى العلمي البدث حُل مغهؼ عً

 بةقغاف والاحخماعُت، ؤلاوؿاهُت بالضعاؾاث

غ هُئت  وباخثحن ؤؾاجظة مً مكيلت جدٍغ

 الباخثحن مً هسبت مً جخإلف علمُت وهُئت

. عضص ول في صوعٍا جدكيل جدىُم وهُئت

: ؤبعاصها و اإلاجلت اهخماماث

 ؤلاوؿاهُت الٗلىم حُل  مجلت

 مخعضصة مجلت عً عباعة والاحخماُٖت

 طاث اإلالاالث وكغ حؿتهضف الخسههاث،

 مجاالث مسخلف في العالُت العلمُت اللُمت

 حعغى. والاحخماعُت ؤلاوؿاهُت العلىم

 مىكعها عبر للعمىم ملاالتها حمُع اإلاجلت

 بيافتها مع ،الٗلمي البدث حُل مغ٦ؼ وهظا

 الجامعُت، البدث مدغواث ؤػلب لفهاعؽ

 البدث مىيىعاث بزغاء في اإلاؿاهمت بهضف

. العلمي

:  باإلاجلت اليكغ مجاالث

: الخالُت اإلاجاالث في ألابدار اإلاجلت جيكغ

ىفىهُا، التربُت وعلىم الىفـ علم  وألاَع

ش،  الفلؿفت الاحخماع، علم  علم الخاٍع

 والاجهاٌ، ؤلاعالم علىم والخىزُم، هخباثالم

. آلازاع علم

 ؤلاوؿاهُت العلىم حُل مجلت جيكغ 

 ألانُلت العلمُت البدىر والاحخماعُت

 مً وافت الخسههاث هظه في للباخثحن

ت الجامعاث صازل  زاعج ومً الجؼائٍغ

 الفغوؿُت ؤو العغبُت باللؼت مىخىبت الجؼائغ

ت ؤو  .ؤلاهجلحًز

 

غ    :هُئت الخدٍغ

ا)ص عانم شخاصة علي.ؤ  .(الجامعت ؤلاؾالمُت العاإلاُت،مالحًز

 .(،كاإلات،الجؼائغ1945ماي  8حامعت )صبِل فاجذ .ص

ا)ص فلُذ مًخي ؤخمض الؿامغائي .م.ؤ  .(حامعت اإلاضًىت العاإلاُت،مالحًز

عم.ص . (حامعت العغبي بً مهُضي،ؤم البىاقي،الجؼائغ)ؾامُت ابَغ

ا)عىض ي ص الؿُض مدمض ؾالم ؾالم اٌ.م.ؤ  .(حامعت اإلاضًىت العاإلاُت،مالحًز

 .(حامعت الكهُض خّمه لخًغ،الىاصي،الجؼائغ)عيىان قافى.ص

 .(،الجؼائغ2حامعت كؿىُُىت )علي نباغ .ص.ؤ: عئِـ اللجىت العلمُت

 :اللجىت العلمُت

 .(،الجؼائغ2حامعت لىهِس ي علي،البلُضة )وعمىوي مغاص .ص

. (حامعت جبؿت،الجؼائغ)بغان زًغاء .ص

ا)ص صاوص عبض اللاصع بًلُؼا.م.ؤ  .(حامعت اإلاضًىت العاإلاُت،مالحًز

 .(حامعت مدمض الهضًم بً ًخي حُجل،الجؼائغ)بىػٍض مىمني .ص

. (حامعت مىالي اؾماعُل،اإلاؼغب)بكغي ؾعُضي . ص

ان عاقىع،الجلفت،الجؼائغ)مغاص علت.ص . (حامعت ٍػ

 .(حامعت مدمض الخامـ الغباٍ،اإلاؼغب)َُب العُاصي.ص

 .(حامعت الُاعف،الجؼائغ)ؾاس ي ؾفُان .ص

. (حامعت هحرالا،الهىض)جاج الضًً اإلاىاوي.ص

ت لهظا العضص   :ؤعًاء لجىت الخدىُم الاؾدكاٍع

 .(حامعت جبؿت،الجؼائغ)ؾلُان بلؼُث .ص

 .(حامعت واؾِ،العغاق)بؾغاء واظم الخؿُني .م.ص

 .(حامعت اللضؽ،فلؿُحن )مؿلم فاًؼ ؤبى خلى.ص

ت،بؼضاص،العغاق)جه ؤخالم وعمه لف.ص  .(الجامعت اإلاؿدىهٍغ

 .(حامعت بؼضاص،العغاق)نالح واظم هاصي العبُضي.ص.م.ؤ

 .(حامعت اإلاغكب،لُبُا)لُلى مدمض العاعف.ص

ت،لُبُا)هىعي مدمض ؤخمض قلالبى.ص  .(حامعت الؼاٍو

 :الخضكُم اللؼىي 

 .(حامعت مدمض الهضًم بً ًخي حُجل،الجؼائغ)بىػٍض مىمني .ص

ودي خمض مدمى.ص ض الضُّ ذ،العغاق)ص مدمَّ  .(حامعت جىٍغ
 

 

 

 

 ؾغوع َالبي.ص: اإلاكغفت العامت

جمال بلبكاي .أ   :المؤسس ورئيس التحرير
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  .بيكغها اإلاجلت حعنى التي اإلاىيىعاث مًى اإلالضم البدث ًىىن  ؤن •
خدمل ، هفؿه الىكذ في ماجمغ ؤو ، مجلت ألي لليكغ كضم ؤو وكغ كض البدث ًىىن  ؤال •  وامل الباخث ٍو

  .لليكغ معغويت ؤو ميكىعة مؿاهمخه بإن اهدكاف خاٌ في اإلاؿاولُت

 : على البدث مً ألاولى الهفدت جدخىي  ؤن •

  .البدث عىىان -

ت، وصعحخه الباخث اؾم - َُّ   .بلحها ًيخمي التي والجامعت العلم

ض -   .للباخث ؤلالىترووي البًر

و -
َّ
  .12 زِ وبذجم  ولمت 150 خضوص في للضعاؾت ملخ

  .اإلالخو بعض اإلافخاخُت اليلماث -

ت الفغوؿُت العغبُت،: الخالُت اللؼاث بةخضي اإلالضمت البدىر جىىن  ؤن •   وؤلاهجلحًز

ضَد  ال ؤن • ٌ  واإلاغاحع والغؾىماث ألاقياٌ طلً في بما نفدت (20) على البدث نفداث عضص ًٍؼ  والجضاو

  .واإلاالخم

  ؤن •
َد
  ًىىن

ُث
ا البدث ًُ ًَد  زال ت ألازُاءِم  مِم ت اللؼٍى ت والىدٍى َُّ   .وؤلامالئ

ها بالخُىٍ الباخث ًلتزم ؤن •   :آلاحي الىدى على وؤحجامِم

 مع الخِ هفـ الهامل وفي ، اإلاتن في (16) الخِ وحجم (Traditional Arabic) الخِ هىع: العغبُت اللؼت -

  .(12) حجم

 مع الخِ هفـ الهامل وفي اإلاتن، في (14) الخِ وحجم ( Times New Roman ) الخِ هىع: ألاحىبُت اللؼت -

  .(10) حجم

ً جىخب -  جطخُم مع لىً الغئِس ي الىو مثل مثلها هلُت16  بذجم للفلغاث والفغعُت الغئِؿُت العىاٍو

  .الخِ

  .نفدت ول نهاًت في Microsoft Word بغهامج قغوٍ خؿب هظامي بكيل الخىاش ي جىخب ؤن •

فا البدث ناخب ًغفم ؤن •   .والثلافي العلمي ووكاَه بىفؿه مسخهغا حعٍغ

ض عبر إلاكاعهخه الباخث بعؾاٌ عىض •   . بظلً بقعاع عؾالت مباقغة ؾِؿخلبل الالىترووي، البًر
للى مسخهت لجىت كبل مً والخدىُم كغاءةلل للمجلت اإلالضمت ألابدار ول جسًع • ٌ  البدث ٍو  الجهائي اللبى

 . اإلادىمىن  ًُلبها التي الخعضًالث الباخث ًجغي  ؤن بعض

   . بلحها ًغؾل ما ول بيكغ اإلاجلت جلتزم ال •

 على عىىان اإلاجلت
ً
  :جغؾل اإلاؿاهماث بهُؼت الىتروهُت خهغا

 social@jilrc-magazines.com 

 

 

 

 قغوٍ اليكغ 
 

ُت جلتزم التي واإلا٣االث ألابدار  اإلاجلت ج٣بل  ٞحها وجخىاٞغ واإلاىهجُت، اإلاىيٖى
  :الخالُت اليكغ ٢ىاٖض وجدترم والجضًت والض٢ت الٗلمُت ألانالت
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 الفهغؽ

 

  الهفدت

9  الافخخاخُت 

11   
ُث
ة غَد ؾْس

ُث
اوّي  ؤ

َد
ػ غْس

َد
ا الف هَد عِم

وْس يِم  وصُث
َد
تِم  ف

ؾَد ضَد
ْس
ى الهَد عِم

ىَّ
َد
ُ

َد
تِم  ج اٍع مَد عْس ي اإلاِم غَد  فِم هْس ت مِم َُد

مِم
َد
ؾال  مدمىص.ص، [م905-641/هـ292 -21] ؤلاِم

. مهغ اللاهغة، ألاػهغ، حامعت/زلف علي الؿُض مدمض

27  ىن  مكاهضة ؾاعاث عضص وجسفٌُ اللهت عواًت على كائم صيبعقا بغهامج فعالُت  حعضًل في الخلفٍؼ

 ؾُضي حامعت/ؤؾماء خلُلم بً .ص  -ؾعُضة حامعت/مهُفى لىدل .ص للُفل، العضواوي الؿلىن

. بلعباؽ،الجؼائغ

49  ت ألاؾغة في اإلاؿً مياهت  هكام .ؤ -ؾىؾُىلىحُت كغاءة  -الغاهىت الاحخماعُت الخؼحراث ظل في الخًٍغ

ج، بغج ؤلابغاهُمي، البكحر مدمض حامعت/ؾبع ٍغ .  الجؼائغ بىعٍغ

63   ت الخىعُت في اإلادلُت ؤلاطاعت صوع . الجؼائغ ،2ؾُُف صباػحن إلاحن مدمض حامعت/خضاصي ولُضة.ؤ اإلاغوٍع

77  ٌم عبض.ؤ وجإزحرها الؼغبي بالؿىصان اإلاؼُلي لإلمام ؤلانالخُت ألاعما ت الكهُض حامعت/فاًؼي  الىٍغ  خمَّ

. الجؼائغ الىاصي، ،لخًغ

91  العالي الخعلُم ؤؾخاط/بىعهب امباعن.ص اإلاؼغبُت، باإلاضعؾت اإلاغحعُاث ونغاع اللُم مىظىمت جدىالث 

. اإلاؼغب اللىُُغة، والخىىًٍ، التربُت إلاهً الجهىي  اإلاغهؼ مؿاعض

103  والعلىم صابآلا باخث،ولُت ؤؾخاط ؤبغػاق، وجهيُفالبكحر جلضًم: زلضون  ابً ملضمت في الهىفُت اإلاهاصع 

. اإلاؼغب الاوؿاهُت،جُىان

115  ت الؿبعت ألاعوان  صًبىن  الباخث Phebe Cramer هغامحر فُبي خؿب الضفاعُت اإلاُياهحزماث لىظٍغ

. الجؼائغ وهغان، حامعت/مدمض

129  الجؼائغ2 كؿىُُىت حامعت/صخمان بً خفُظت.ؤ جىوس ي ومهلر عّخالت مىظىع  في اللاصع عبض ألامحر، .

139  اإلالاماث في بزىىػغافُت كغاءة-اإلاُالصي عكغ الخاؾع اللغن  مً الثاوي الىهف زالٌ ائغي الجؼ اإلاجخمع 

. بىعلي،الكلف،الجؼائغ بً خؿِبت حامعت/ٍػىف مدمض ص.ؤ -العلىاهُت
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 فخخاخُتؤلا
 

لى بٗضٍ، هبي ال مً ٖلى والؿالم والهالة وخضٍ، هلل الخمض  ً، آله ٖو لى الُاٍَغ  ناص١ ٖو

م وبغؾىل٪ جهخضي، ال٣ىي  وب٨خاب٪ هبخضي اللهم باؾم٪ اإلاؿلمحن، ونالر اإلاامىحن ٣ىا ه٣خضي، ال٨ٍغ  ٞٞى

ما٫ وؤنلر ألا٢ىا٫ ؤخؿً بلى ًاعب ٣ُىا ٞما عقضها، وآجىا مى٪ بغوح وؤمضصها ألٖا  بال جى٧لىا وما ب٪ بال جٞى

:  بٗض ؤما عيا٥، بال ٖلُىا وما بلُ٪ بال جىحهىا وما ٖلُ٪

 بلى ه٣ضمه ،"والاحخماُٖت ؤلاوؿاهُت الٗلىم حُل" مجلت مً والٗكٍغً الخامـ الٗضص َى ٞهظا    

ىٟٗهم ًُٟضَم ما ُٞه ًجضوا ؤن عاححن ال٨غام؛ ال٣غاء  ؤن هغحى ٦ما ألا٧اصًمُت، وصعاؾاتهم بدىثهم في ٍو

ت اإلاخٛحراث مً الٗضًض جغبِ م٣ٗضة ٖلمُت بق٩الُاث لخل هبراًؾا اإلاجلت َظٍ ج٩ىن  . والخُب٣ُُت الىٍٓغ

  الٗضص َظا جًمً  
ً
  ٧ى٦بت

ً
ت ظا البدثُت، واإلاجاالث الخسههاث مً مخىٖى  اإلا٩اهت ٨ٌٗـ ما َو

ت اإلاكاع٦ت وؤؾغتها للمجلت الٗلمُت  الاوؿاهُت الٗلىم مجا٫ ٝي الٗلمُت الخسههاث ٧ل مً اإلاخىٖى

  والاحخماُٖت
ً
 . ٖامت

 

 والىجاح الخىفُم ولي وهللا

غ  حماٌ بلبياي . ؤ/ عئِـ الخدٍغ
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ت  غ اإلاجلت مؿاولُتها عً ؤي اهتهان لخلىق اإلالىُت الفىٍغ جسلي ؤؾغة جدٍغ

 إلاغهؼال حعبر آلاعاء الىاعصة في هظا العضص بالًغوعة عً عؤي بصاعة ا

  2016  © حُل البدث العلمي  إلاغهؼحمُع الخلىق مدفىظت 
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اونّي 
َر
ٚ غْس َٟر  ال

ُأ
ة غَر ؾْس

ُأ
نَر  ؤ مِر

َر
ؾال غَر ؤلاِر هْس ي مِر تِر فِر اٍع مَر ْٗس

تِر اإلاِر
ؾَر ضَر ىْس الهَر عِر

ىَّو
َر
ُ

َر
يِر ج

َر
ا ف ََر

عِر
وْس ة وصُأ

 [م905-641/َـ292 -21]
مهغ  اللاهغة، حامعت ألاػهغ،/مدمىص مدمض الؿُض علي زلف.ص

 

 

 

: ملخو

ش ًخٗل٤ البدث َظا غ بخضي بخاٍع ؾْس
ُأ
ش نٟدت ٖلى واضخت بهماث جغ٥ في هجخذ التي الٗلمُت ألا  بجها الخًاعي؛ مهغ جاٍع

غة ؾَر
ُأ
اونُّي  ؤ

َر
ٚ غْس َٟر يؿب التي ال

ُأ
اهت؛ بالص بلى ج

َر
ٚ غْس

َر
ا ؤوػب٨ؿخان حمهىعٍت مضن وبخضي ٢ضًًما، الجهغ وعاء ما بالص ؤ٢الُم بخضي ٞ

ً
. خضًث

ؾغة َظٍ بن
ُأ
حن ؤؾضث ٢ض ألا  الُٝغ في الخالض مهغ جهغ ٖلى للىُل م٣ُاؽ جهمُم في جخمثل حلُلت َىضؾُت زضماث للمهٍغ

غة مً الكغقي الجىىبن  حكُِض بلى باإلياٞت. [م868  -641/ َـ254 -21 ] الىالة ٖهغ آزاع ؤَم مً ٌٗض والظي الغويت؛ حٍؼ

ت َىضؾُت ؤٖما٫ وهي ،[ م 905 -868/  َـ 292  -254 ] الُىلىهُت الضولت ْل في َىلىن  بً ؤخمض وحام٘ ، اإلاُاٍ ٢ىاَغ  مٗماٍع
ت ٖلى جض٫ ٣ل ٞظة ٖب٣ٍغ .   البدث بلحها جىنل التي الىخاثج ؤَم وزاجمتجدىاو٫  .حباع َىضسخي ٖو

مُأ :اإلافخاخُت اليلماث
ْس
ل ضَر  ِٖر ىْس تِر الهَر

غة -ؾَر ؾَر
ُأ
اونّي  ؤ

َر
ٚ غْس َٟر اهت بالص-ال

َر
ٚ غْس

َر
. َىلىن  بً ؤخمض حام٘ -اإلاُاٍ ٢ىاَغ -الىُل م٣ُاؽ -ٞ

: جلضًم

ضُأ  مْس خَر
ْس
هِر  ال

َّو
ل ِر  لِر

بّي ، عَر حنَر ِر
َر
اإلا َٗر

ْس
  ال

ُأ
ة

َر
ال مُأ  والهَّو

َر
ال الؿَّو ى وَر

َر
ل ِٝر  َٖر غَر

ْس
ق

َر
، ؤ حنَر لِر

ؾَر غْس
ُأ ْس
، ؤلاوؿاهبهٟخه هللا ٦غم ٞل٣ض: وبٗض اإلا

ً
 ؤلاؾالم وحاء ٖا٢ال

 مسخل٠ في ٖضًضة بةؾهاماث اإلاؿلمحن الٗلماء مً ٖضص ٣ٞام الٗلم، حٗلم ٖلى وخث م٩اهخه، مً وؤٖلى ال٣ٗل نقإ مً وعٞ٘
ت ؤو صًيُت ٧اهذ ؾىاء اَخماماجه خؿب ٖلى ٧ل الؼمً، مً مخٗا٢بت ٞتراث ٖلى الٗلمُت اإلاجاالث  ؤو ٞلؿُٟت ؤو لٍٛى

. جُب٣ُُت ٖلمُت ؤو احخماُٖت

ٗٝغ ٖلم:"ٞهى اإلاؿلمحن، ٖلماء صًٖ الهىضؾت ٖلم حٍٗغ٠ ًٖ ؤما  ٖىض بًٗها وؤويإ ولىاخ٣ها، اإلا٣اصًغ ؤخىا٫ مىه ٌُأ

. (1)"بها ٌٗمل ؤن ؾبُله ما ٖمل بلى والٍُغ٤ ؤق٩الها، وزىام ووؿبتها بٌٗ،

ها بِىما      ٗٞغ ٓغ:" بإجها زلضون  ابً الٗالمت ًٌ ا اإلا٣اصًغ في الىّي هلت بمّي   اإلاخّي
ّي
ُذ ٧الخِ ا والجؿم والؿّي ضاص إلاىٟهلتا وبمّي  ٧اأٖل

ُما ت الٗىاعى مً لها ٌٗغى ٞو ُّي اج
ّي
ث ٧لّي  ؤنَّو  مثل. الظ

ّي
حن ٧لّي  ؤنَّو  ومثل. ٢اثمخحن مثل ٞؼواًاٍ مثل

ّي
حن زُ  في ًلخ٣ُان ال مخىاٍػ

                                                           

كشاؼ اصطالحات الفنوف :(ـ٘ٗٚٔ/ ىػٛ٘ٔٔ: ١تتوَب بعد عاـ٤تمد بن علي ابن القاضي ٤تمد حامد بن ٤تّمد صابر الفاركقي اٟتنفي، ا) :التهانوم (ٔ)
، ٖتقيق ، بَتكت ، مكتبة ٔ، ، جػٔجورج زيناين، ط. د: عبد اهلل ا٠تالدم، الًتٚتة األجنبية. د: علي دحركج، نقل النص الفارسي إذل العربية. د: كالعلـو
. ٜ٘ـ ص ٜٜٙٔلبناف ناشركف 
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حن ٧لّي  ؤنَّو  ومثل. جهاًت ٚحر بلى زغحا ولى وحه
ّي
خان مخ٣اَٗحن زُ اٍو خان مجهما اإلاخ٣ابلخان ٞالؼّي  صًغم٣ا ألاعبٗت ؤنَّو  ومثل. مدؿاٍو

٫  يغب اإلاخىاؾبت الث في مجها ألاوّي
ّي
اون ٦ًغب الث

ّي
اب٘ في الث .  (1)"طل٪ وؤمثا٫ الغّي

ايُاث ٞغوٕ ؤ٦ثر ٞهي. ال٨ٟغة اؾخ٣امت ٖلى وحٗمل ، ال٣ٗل جطخئ ألجها ٦بحرة ؤَمُت الهىضؾت ولٗلم        مسخل٠ في جإزحًرا الٍغ

اث ٖلم في الهىضؾُت البراَحن جُب٤ُ في حؿخسضم ٦ما. الٟل٪ ٖلم ؤؾاؽ ٞهي والخ٣ىُاث، الٗلىم  ومؿاخت والجبر، البهٍغ
غاى وزانت ألاعاضخي، هٗب اإلاالُت، ألٚا ضهُت ميكاة ؤو مبجى ؤي جسُل ٍو  ٦ما بجها. الهىضؾت ٖلم مؿاٖضة بلى ًدخاج ال مَر

 ال٨ٟغ ُٞبٗض ْامها،واهذ لترجُبها ، ؤ٢ِؿتها ًضزل الٛلِ ٩ًاص ال ، الترجِب حلُلت ، الاهخٓام بيُت ٧لها:" -زلضون  ابً ٣ًى٫ 
يكإ الخُإ ًٖ بمماعؾتها  ٌٛؿل الظي للثىب الهابىن  بمثابت لل٨ٟغ، الهىضؾت ٖلم ٞمماعؾت...  طل٪ ٖلى ٣ٖل لهاخبها ٍو

ى٣ُه ألا٢ظاع مىه . (2)" ألاصعان مً ٍو

ه ٖلم الهىضؾت ٖلم بن        الٗلىم مً ٞهي ، للبىاء ؤو للمؿاخاث ؾىاء لل٣ُاؽ، الُبُعي الخخُاحه ال٣ضًم ؤلاوؿان ٖٞغ

حن و٢ضماء والٟغؽ والهىىص الُىهان ٖلماء ٖىض بها الٗمل اقتهغ التي ال٣ضًمت " ب٢لُضؽ ٦خاب ؤن بالظ٦غ، وحضًغ. اإلاهٍغ
غحم ٢ض"  ألانى٫ 

ُأ
 وزابذ بسخا١، بً خىحن ًض ٖلى [م775 -754/ َـ 158  -136] اإلاىهىع  حٟٗغ ؤبن زالٞت في الٗغبُت اللٛت بلى ج

.  (3)" الكٟاء"  ٦خابه في [م 1037  -980/  َـ 428  -370] ؾِىا ابً الغثِـ الكُش وازخهٍغ ٢غة، بً

ا جُىًعا الٗلم َظا قهض و٢ض    
ً
ّي  في اإلاؿلمحن الٗلماء ًض ٖلى ملخْى غنض ؤلاؾالمُت، الخًاعة ْلِر ع، َظا َُل صوهالض ٍو  الخُىُّي

لى ؤلابضإ، مغخلت الترحمت مغخلت وؤ٣ٖبذ: "٣ُٞى٫  م ٖو  البرجي وؤبىلىهِـ ،Euclid ب٢لُضؽ: مثل ؤؾاجظة نؤ مً الٚغ

Apolloniuus of perga ، وؤعقمُضؽArchimedes والخبجُل، الخى٢حر خضَّو  ًبلٜ اختراًما هالىا  
َّو
ىا لم الٗغب الٗلماء ؤن بال بُأ َُّو هَر تَر  ؤن ًَر

وا ضُأ ّي
ىِر
َٟر ا بل هخاثجهم ًُأ بَى ّي

ىِر
هَر م ٦ظل٪ الخاالث، بٌٗ في وٍُأ ة ماثٍت بؾها الٗغب الٗلماءُأ  ٢ضَّو

َّو
ظ

َر
ت الهىضؾت مجا٫ في ٞ . (4)"الىٍٓغ

م و٢ض َظا،    ؿَّو
َر
ت: ٢ؿمحن بلى الهىضؾت اإلاؿلمحن ٖلماء ٢ َُّو ت؛ ٣ٖل َُّو ّي

ت وخؿِر َُّو ت، الهىضؾت هي ٞال٣ٗل ت الىٓغٍَّو َُّو  هي والخؿ
ت َُّو ًُٟىا ولم الٗملُت، الخُب٣ُ ت ال٣ٗلُت الهىضؾت بلى ٦ثحًرا ًُأ ا ؤجهم ٚحر الىٍٓغ ىا قغخَى ٣ُأ

َّو
ل َٖر ا حها،ٖل و  ٣ٞض ألا٦بر الاَخمام ؤمَّو

ت الهىضؾت ٖلى اههبَّو  َُّو ّي
ت الخؿِر َُّو ت، الخُب٣ُ َُّو ا الٗمل َى ٣ُأ  ٧لمت ؤن صعحت بلى والبىاء والٟىىن  والٗمغان الهىاٖت مجاالث في ُٞبَّو

ؿخسضم ألانل في ٧اهذ التي" َىضؾت"
ُأ
ت الهىضؾت ٖلم" ٖلى لخض٫ُّي  ح ؿخسضم ؤنبدذ ، ٣ِٞ" الىٍٓغ

ُأ
  ح

ً
 الٗغبُت ةاللٜ في ٖاصة

. الخُب٣ُُت الهىضؾت بمٗجى الخضًثت

هم اإلاؿلمىن  ًى٣ل ؤن الُبُعي مً و٧ان       ت مٗاٞع َُّو ا الهىضؾ ٣َى ّي
بِر
َر
ُ هم ٖلى وٍُأ ّي  و٢ىاَغ ومضن و٢هىع  مؿاحض مً اإلاٗماعي  ٞجِر

ا،...  حَر ىا ٚو ت بالؼزاٝع واَخمُّي َُّو ؿمذ التي الهىضؾ
َّو
ت بالخىاؾ٤ اح

َّو
.  والض٢

 

                                                           

، القاىرة، ا٢تيئة  ٖ، جػٔعلي عبد الواحد كاُب، ط. د: ا١تقدمة، ٖتقيق: (ـ٘ٓٗٔ/ ىػػ ٛٓٛ: ١تتوَب عاـعبد الرٛتن بن خلدكف ، ا):ابن خلدكف  (ٔ)
. ٚٔٓٔـ، ص ٕٙٓٓا١تصرية العامة للكتاب، 

. نفس ا١تصدر، نفس اٞتزء، كنفس الصفحة (ٕ)
، بَتكت ، دار ا١تعرفة، ٕالشيخ إبراىيم رمضاف، ط: ست، ٖتقيقالفهر: (ـٖٜٜ/ ىػ ٖٖٛ: أبو الفرج ٤تمد بن إسحاؽ الندًن ، ا١تتوَب عاـ ):ابن الندًن (ٖ)

.  ٕٖٚـ، ص ٜٜٚٔىػ ػػ ٚٔٗٔ
ـ،  ص ٕٗٓٓ، (ٖ٘ٓ)، الكويت، اجمللس الوطٍت للثقافة كالفنوف كاآلداب، عادل ا١تعرفة العدد ٔأٛتد فؤاد باشا، ط. العلـو كا٢تندسة ُب اٟتضارة اإلسالمية، ترٚتة د: دكنالد: ىيل ( )

ٖٙ. 
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 غة ؾَد
ُث
اوّي  ؤ

َد
ػ غْس

َد
: الف

ت الهىضؾت مجا٫ في ٖملذ ٖلمُت ؤؾغة م٘ لت، ل٣ٗىص اإلاٗماٍع  وخًاعة ٖامت ؤلاؾالمُت الخًاعة في ٦بحر ؤزغ لها و٧ان ٍَى

اونّي  ؤؾغة بجها زانت، ؤلاؾالمُت مهغ
َر
ٚ غْس َٟر . ال

م ألاؾغة َظٍ عؤؽ ٖلى ٧ان اونّي  ٦ثحر بً مدمض بً الٟايؤلخمض الٗالِر
َر
ٚ غْس َٟر اهت بالص بلى اإلايؿىب ، ال

َر
ٚ غْس

َر
 ما بالص ؤ٢الُم بخضي ،(1)ٞ

ا ؤوػب٨ؿخان حمهىعٍت مضن بخضي حٗض والتي ،الجهغ وعاء ًُ دذ و٢ض. خال خِر
ُأ
ٟغ ال٣اثض ًض ٖلى البالص َظٍ ٞ

َّو
ٓ

ُأ
 مؿلم بً ٢خِبت اإلا

ت الضولت ٧اهذ وبن. [م 715  -705/  َـ 96  -86 ] اإلال٪ ٖبض بً الىلُض زالٞت في [م 715  -669/ َــ 96-46 ]الباَلي  هجخذ ص١ ألامٍى
ا ؤزظث ختى البالص َظٍ في ؤلاؾالم اهدكاع حٗم٤ُ اؾخُاٖذ ٢ض الٗباؾُت الضولت ٞةن ؾ٩اجها، بحن ؤلاؾالم وكغ في ًٗ  َاب

ا ًُ  الضولت ٦ُان مً حؼًءا الجهغ وعاء ما بالص ؤنبدذ زم ومً اإلاُالصي، الخاؾ٘/ الهجغي  الثالث ال٣غن  زال٫ واضًخا بؾالم

ا ٚغابت ٞال. (2)ؤلاؾالمُت
ً
ت اإلايكأث حكُِض في الٟغاٚىت ؤبىاء ٌكاع٥ ؤن بط . ؤلاؾالمُت مهغ في الخًاٍع

سُت مهاصعها جمضها لم ، الكضًض لؤلؾ٠      اون خُاة ًٖ ًظ٦غ بصخيء الخاٍع  ٖلى اج٣ٟذ ل٨جها ، الٗلمُت عخلخه ؤو الٟٚغ

خه ٖٓمخه ب٣ٍغ   ٧ان: "الىضًم ابً ٢ا٫. ٖو
ً

ًما مىجًما ٞايال ضَّو
َر
٣   مىجًما ٧ان:" ال٣ُٟن ٖىه ٢ا٫و. (3)"نىاٖخه في مُأ

ً
ا ٞايال ًٗ  ناو

ًما...الخضزان ٖلم في ضَّو
َر
٣  وبلُه [م833-813/ َـ 218-198 ] الٗباسخي اإلاإمىن  زالٞت في قهغجه طاٖذ . (4)" الىجىمُت نىاٖت في مُأ

ت مضًىت في اإلاُالص بٗض الثاون ال٣غن  في هبٜ الظي ] بُلُمىؽ ٦خاب جغحمت في الًٟل ًغح٘  الٗغب ٖىض اإلاكهىع و [ ؤلاؾ٨ىضٍع
نُأ  لٟٔ بإٖظب بُلُمىؽ ٦خاب جغحم و٢ض: " الٗبري  ابً ٢ا٫ ،[ م 833/  َـ 218 ] ٖام وطل٪ (5)" اإلاجؿُن"  باؾم حَر بْس

َر
 ٖباعة وؤ

"(6)  .

                                                           

ك٘تتاز بأف اٞتباؿ . مدينة كاسعة ببالد ما كراء النهر، كثَتة ا٠تَتات تَبُعد عن ٝترقند بنحو ٜتسُت فرسخنا، يرجع بناؤىا إذل ا١تلك كسرل أنوشركاف: فَػْرَغانة (ٔ)
كُب العصر اٟتديث كبالتحديد ُب . كالصحارم ٖتيط هبا من ٚتيع اٞتهات، كمع ذلك فا١تصادر ٕتمع على أهنا ذات نعم كفَتة، كمياه جاريو، كضياع كثَتة

كبعد الثورة الركسية أعادت إليها اٟتكومة الركسية رٝتينا اٝتها القدًن فرغانة . [ُخانية ُخوقند]ـ كقعت فرغانة ٖتت االحتالؿ الركسي، كأطلق عليو ٙٚٛٔعاـ 
معجم : (ـٜٕٕٔ/ ىػ ٕٙٙ: عبد اهلل الركمي ، ا١تتوَب عاـشهاب الدين أيب عبد اهلل ياقوت بن  ):ياقوت اٟتموم .كاليت مازالت تعرؼ بو حىت اليـو

بشَت فرنسيس ، ككوركيس : ، ترٚتة بلداف ا٠تالفة الشرقية: ، لسًتنجٓٚص  ـ، ٜٜٚٔ-ىػٚٔٗٔبَتكت، دار إحياء الًتاث العريب، ،ٖجػ ،ٔالبلداف، ط
.  ٙٛٗصـ، ٜ٘ٛٔىػ ػػ ٘ٓٗٔ، بَتكت ، مؤسسة الرسالة ، ٕعواد، ط

. ٖٛٔـ، ص ٕ٘ٔٓ، القاىرة، دار ا١تعارؼ، ٔبالد ما كراء النهر بُت حقائق ا١تؤرخُت كأكىاـ ا١تستشرقُت، ط: مد خلف٤تمود مح. د (ٕ)
. ٜٖٖ: ص: الفهرست (ٖ)
ـ، ٜٜٔٔ، بغداد ، مكتبة ا١تثٌت، ٔإخبار العلماء بأخبار اٟتكماء، ط: (ـٕٕٚٔ/ ىػ ٕٗٙ: أبو اٟتسن علي بن يوسف ، ا١تتوَب عاـ ):ابن القفطي (ٗ)

. ٕٚٔص 
َصنَّف كاف حينئذ أمشل كتاب ُب علم الفلك، قاؿ عنو ابن خلدكف . األكرب أك األعظم : كلمة يونانية معناىا : ىي  (٘)

ُ
إنو أحسن كتاب : " ألف ىذا ا١ت

كقد ترجم إذل .  ٜٔٓٔ، ص  ٖ ا١تقدمة ، جػ". ُب علم ا٢تيئة ، كقد اختصره األئمة من حكماء اإلسالـ كما فعل ابن سينا كأدرجو ُب تعاليم الشفاء 
.   ٕ٘، ص  ٔمعجم ا١تطبوعات ، جػ : سركيس . ـ  ٜٙٙٔعاـ " أمسًتداـ" اللغات األكركبية على يد العالمة غوليوس ا٢تولندم ، كطبع ُب مدينة 

، ٔ، جػٖأنطوف صاٟتاين العيسوم، ط: قيقتاريخ ٥تتصر الدكؿ، تح: (ـٕٙٛٔ/ىػ٘ٛٙ: غريغوريوس أبو الفرج ىاركف ا١تلطي ، ا١تتوَب عاـ ):ابن العربم  (ٙ)
. ٖٙٔـ، صٕٜٜٔبَتكت، دار ا١تشرؽ،
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اونّي  حهىص ج٣خهغ لم   
َر
ٚ غْس َٟر : ومجها ، اإلااعزحن بثىاء خُٓذ التي ال٨خب مً ٦ثحًرا ؤل٠ بهه بل"  اإلاجؿُن"  ٦خاب جغحمت ٖلى ال

ت الخغ٧اث: " و٦خاب ،"الغزاماث ٖمل: "  و٦خاب ،"  الثالزىن  الٟهى٫ : " ٦خاب  ألاٞال٥ َُئت بلى اإلاضزل: "  و٦خاب ،" الؿماٍو
ا ،(1)" الىجىم وخغ٧اث حَر .  ٚو

اونّي  ٧ان   
َر
ٚ غْس َٟر ؾـ ٖلى ج٣ىم ، حباعة ٖلمُت ٣ٖلُت ناخب ال

ُأ
بي باإلاىهج وجامً ، الٗلمُت ألا َـر  مً وجىٟغ الخجٍغ

ُأ
اثاإلا

َر َّو
 صلُلىا. إلا

 بحن ًهل ٧ان بهه:" ٖىه و٢ُل ،(2)ومإحىج ًإحىج بؿض واإلاٗغوٝ ال٣غهحن، طو بىاٍ الظي الؿض له ون٠ إلاا بهه ، طل٪ ٖلى

ا وزمؿىن  ماثت هدى َىله وؤن ، حبلحن
ً
اونُّي  ؤه٨غ. (4")(3)ٞغسخ

َر
ٚ غْس َٟر ً ، طل٪ ال ا َظا ٞؿاص ٖلى وبَغ ًُ . (5)َىضؾ

ت الهىضؾُت اإلاكغوٖاث مً ٦ثحر بىاء بلُه ًيؿب ههٞة بمهغ، ٖال٢خه ًٖ ؤما      :  م٣ضمتها في ًإحن ؤلاؾالمُت، مهغ في اإلاٗماٍع

 الىُل ملُاؽ   :

اونّي  صوع  ٖلى للى٢ٝى      
َر
ٚ غْس َٟر   وٗىص ؤن مىا طل٪ ًخُلب ، اإلا٣ُاؽ َظا بىاء في ال

ً
 التي اإلاجهىصاث لىظ٦غ ، الىعاء بلى ٢لُال

اونّي  ؾب٣ذ
َر
ٚ غْس َٟر حن الىُل جهغ جظلُل في ال . للمهٍغ

 بها ٣ًُم ؤو  ػعٕ بها ًىبذ ؤن ٢ل ، حغصاء صخغاء مهغ ل٩اهذ ٞلىالٍ. مهغ ؤَل ٖلى حٗالى هللا عخمت مً الىُل جهغ بن     
 م٘ جماًما ؤج٤ٟ ال ؤهجي وم٘".  الىُل َبت" -[م. ١ 425  -م. ١ 484 خىالي ]"َحروصوث"  الُىهاون اإلااعر ٣ًى٫  ٦ما-ٞمهغ.  بوؿان

حن الىُل َبت مهغ ألن الخ٣ُ٣ت هه٠ حٗجي ٖىضي ٞهي ، ولتاإلا٤ َظٍ ا واإلاهٍغ ًٗ ئ٦ض ؤهجي بال. م
ُأ
 ؤن ٌٗجي َحروصوث بن ٖلى ؤ

حن الٓاَغة مهغ عجاثب ؤٖٓم مً" ٞهى بمهغ، الخُاة ناو٘ َى الىُل :" ٖمغو  بً هللا ٖبض ٢ا٫ ٢بله ومً. (6)"الىاؽ أٖل

  مهغ هُل زل٤ حٗالى هللا ؤن عوي: " ال٨ىضي و٢ا٫. (7)"ألاجهاع ؾُض الىُل
ً

 ؤَل وؤحم٘....  ومُاَها الضهُا ؤجهاع لجمُ٘ مٗاصال

                                                           

، ص (بدكف تاريخ  )، بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب، ٕ، جػ ٔكشف الظنوف عن أسامي الكتب كالفنوف، ط: مصطفى بن عبد اهلل حاجي خليفة (ٔ)
.   ٘ٗٔ، ص (بدكف تاريخ  )، بَتكت، دار إحياء الًتاث العريب، ٕ، جػ ٔبية، طتراجم مصنفي الكتب العر-معجم ا١تؤلفُت: ، عمر رضا كحالة ٜٕٙٔ

كصف الرحلة إذل بالد  : (ـ ٕٜٗ/ ىػ ٕٖٔأٛتد بن فضالف بن العباس بن راشد بن ٛتاد، ا١تتوَب عاـ  ): انظر ىذا الوصف ُب رسالة ابن فضالف (ٕ)
، سلطاف  ٕٙـ ، ص  ٕٙٓٓ-ىػ ٕٚٗٔ، القاىرة ، مكتبة الثقافة الدينية ، ٔبن معتومة، ط ٤تفوظ أبو بكر: الًتؾ كا٠تزر كالركس كالصقالبة ، ٖتقيق 

.   ٜ٘ـ، ص  ٕٚٓٓ، القاىرة ، ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة ، ٔسامية توفيق ، ط. رحلة ابن فضالف إذل هنر اإلتيل ، ترٚتة د : مشسي 
تكملة ا١تعاجم العربية، ترٚتة : (رينهات):دكزم .أك ٙتانية عشر ألف قدـ، أك أربعة كيلومًتات (مًتنا ٕٚٛٗ)مقياس للطوؿ يُػَقدَّر بثالثة أمياؿ : الَفْرَسخ  (ٖ)
.  ٜٛٔ، ص ـ ٜٓٛٔالعراؽ، دار الرشيد ،  ،ٙجػ ،٤ٔتمد سليم النعيمي، ط. د
دم جويو ، ليدف احملركسة ،بريل ، : كا١تمالك ، ٖتقيقا١تسالك : (ـٙٗٛ/ ىػ  ٕٖٕ: أبو القاسم عبيد اهلل بن عبد اهلل، ا١تتوَب عاـ  ):ابن خرداذبو  (ٗ)

. كما بعدىا ٖٜٔـ ، ص  ٜٛٛٔ
مصطفى السيد بن أيب ليلى ، :  مركج الذىب كمعادف اٞتوىر ، ٖتقيق  :(ـٜٜ٘/ ػىػ ٖٙٗ: أبو اٟتسن علي بن اٟتسُت، ا١تتوَب عاـ ): ا١تسعودم (٘)

.  ٓٗٔص  ـ ، ٖٕٓٓ، القاىرة ،  ا١تكتبة التوفيقية ،ٔ، جػ ٔط
٤تمد أبو الفضل : ُحسن احملاضرة ُب تاريخ مصر كالقاىرة، ٖتقيق: (ـ٘ٓ٘ٔ/ىػػٜٔٔ: جالؿ الدين عبد الرٛتن بن أيب بكر ، ا١تتوَب عاـ ):السيوطي (ٙ)

. ٘ٙـ، ص ٜٛٛٔىػػػ ٛٔٗٔ، القاىرة، دار الفكر العريب،ٔ، جػٔإبراىيم، ط
، القاىرة، ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة ٔفتوح مصر كا١تغرب، ٖتقيق عبد ا١تنعم عامر، ط: (ـٔٚٛ/ ىػ ٕٚ٘: ا١تتوَب عاـ ):ابن عبد اٟتكم (ٚ)

النجـو الزاىرة ُب ملوؾ :(ـٜٙٗٔ/ ىػػ ٗٚٛ: أبو احملاسن يوسف األتابكي، ا١تتوَب عاـ ):، ابن تغرل بردل٘ٚٔ: ـ، صٜٜٜٔ، (ٜٗ )الذخائر العدد
. ٖٗـ، ص ٕٚٓٓيئة العامة لقصور الثقافة، طبعة مصورة عن دار الكتب ا١تصرية، ، القاىرة، الؤ،جػٔمصر كالقاىرة، ط



 
 
 

 

 
 

    2016–هىفمبر    : 25العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

15 

 

 الىُل ٚحر صاثًما بدًغا ٌؿمى جهغ الضهُا في ولِـ:" اإلاؿٗىصي و٢ا٫. (1)"الىُل مً مضي ؤَى٫  جهغ الضهُا في لِـ ؤهه ٖلى الٗلم

.  (2)"واؾدبداٍع ل٨بٍر

ُى٫      ً ٞمٗٓم. الىُل جهغ ًٞاثل ًٖ ٢ُل ما ٧ل ؤؾخٗغى ؤن ؤعصثُأ  لى اإلا٣ام بن ٍو ا ٢ضًًما مهغ ًٖ ٦خب مَر
ً
 بض ال وخضًث

ا ًظ٦غ ؤن ؼي  ط٦ٍغ بما َىا وؤ٦خٟن ، لكٗبها ٢ضمه وما الخالض جهَغ خباع اإلاىأٖ"  ٦خابه م٣ضمت في اإلا٣ٍغ  الخُِ بظ٦غ والٖا
ً ، وخامُتي ٖكحرحن مٛجىو ، هاسخي ومجم٘ ، ؤجغابن وملٗب عؤسخي مؿ٣ِ هي مهغ ٧اهذ: "  ٢ا٫ خحن ،"وآلازاع  زانتي ومَى
امتي ل ، و٦ٍغ في حىاحي عبى الظي وحاحىي  ، ٖو  وؤجاون الٗلم قظوث مظ ػالذ وال ، ط٦ٍغ ٚحر ألاهٟـ تهىي  ٞال ، مإعبن ٖو

ب.  والٟهم الُٟان عبن ت في ؤٚع ا مٗٞغ تراٝ ٖلى ؤلاقغاٝ وؤخب.  ؤزباَع ا مً الٚا  ؾ٩ان ًٖ الغ٦بان مؿاءلت وؤَىي .  آباَع
اص ىام في بسُن ٣ُٞضث.  ًاَع غابتها لٗؼتها ًدىحها ؤو ، ٦خاب ًجمٗها ما ٢ل ٞىاثض طل٪ مً وحمٗذ ، ال٨ثحرة ألٖا .      (3)" بَاب ٚو

ىن  اٖخجى       ت م٣ُاًؾا ٖلُه ٞإ٢امىا ، الخالض الجهغ بهظا ال٣ضم مىظ اإلاهٍغ اصة م٣ضاع إلاٗٞغ ت الٍؼ  ًظ٦غ ما ٍَغ٠ ومً.  الؿىٍى
ىهُت نغم ملى٥ ؤخض ؤن ، ٣اب نىعحن ٖلحها وع٦ب بغ٦ت نى٘ الٟٖغ  ٦هىتهم ٖىضَما ًجخم٘ وؤهثى ط٦غ هداؽ مً ِٖر

م لماَئ ىت مً مسهىم ًىم في ٖو خ٩لمىن  الؿَر اصة اؾخبكغوا الظ٦غ نٟغ ٞةن ال٣ٗابحن ؤخض ُٞهٟغ ب٨الم ٍو  الىُل،وبن بٍؼ
اصجه ٖضم اؾدكٗغوا ألاهثى نٟغث ُئىا ٍػ ىت ل٪لذ الُٗام مً بلُه ًدخاحىن  ما َو . (4)الؿَر

سُت اإلاهاصع حؿمحها والتي-مهغ خا٦مت ؤوكإث زم       [ ؤههىا ] مضًىت في ؤخضَما:  م٣ُاؾحن "- صلى٦ت اللجىػ "  الٗغبُت الخاٍع

ا ىَر ؾْس ُم وآلازغ ،(5)بِر مِر
ْس
ز ؼي  لىا ٢ضم و٢ض. (6)بةِر ا اإلا٣ٍغ ًٟ ا وان ًٗ ً ؤخض صلى٦ت بىاء مً بهه: " ٖىه ٢ا٫ ؤههىا؛ م٣ُاؽ ًٖ عاج  مَر

مض صاثغة وفي ٧الُُلؿان و٧ان مهغ، مل٪  بحن ما ومؿاٞت ، اإلااح٘ ألاخمغ الهىان مً ٧لها ، الكمؿُت الؿىت ؤًام ٖضة ٖلى ُٖأ
ت مً اإلالٗب َظا بلى ًضزل الىُل ماء و٧ل ، بوؿان زُىة م٣ضاع ، ٖمىصًً ٧ل اصة ٖىض َٞى ض الىُل ماء بلٜ ٞةطا اإلااء، ٍػ  الخّي

ت ٖىض (1)الكم٘ ٢هغ في آزغ م٣ُاًؾا ال٣بِ ٖملذ زم. (7)" و٦ٟاًتها مهغ ؤعى عي  مىه ًدهل طا٥ بط ٧ان الظي  ٢ِؿاٍع

.  (2)الهٝى

                                                           
ـ،ص ٜٜٚٔ، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب، ٔعلى ٤تمد عمر، ط. فضائل مصر احملركسة ٖتقيق د: (ـٜٔٙ/ ىػػ ٖٓ٘: أبو عمر ٤تمد بن يوسف الكندم ، ا١تتوَب عاـ ):الكندم ( )

ٗٔ  .
. ٖٜ، صٔمركج الذىب، جػ (ٕ)
،  ٔ، جػٔا١تواعظ كاالعتبار بذكر ا٠تطط كاآلثار، ط:(ـٖٗٗٔ/ىػ ٘ٗٛ: تقي الدين أٛتد بن علي بن عبد القادر بن ٤تمد ، ا١تتوَب عاـ ):ا١تقريزم (ٖ)

. ٖ -ٕـ، ص ٜٜٙٔالقاىرة، مكتبة اآلداب،
، القاىرة ، ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة،  ٖ، جػٔاألنشا، ط صبح األعشى ُب صناعة: (ـٛٔٗٔ/ىػٕٔٛ: أبو العباس أٛتد ، ا١تتوَب عاـ ):القلقشندم (ٗ)

الفضائل الباىرة ُب ٤تاسن : (ـٚ٘ٗٔ/ ىػ ٔٙٛ: أبو السعادات جالؿ الدين ٤تمد بن ٤تمد بن اٟتسُت، ا١تتوَب عاـ ): ، ابن ظهَت ٜٕٚـ، ص ٕٙٓٓ
. ٛٗٔـ،ص ٜٜٙٔتب ا١تصرية مركز ٖتقيق الًتاث، ، القاىرة، دار الكٔمصطفي السقا، ككامل ا١تهندس، ط: مصر كالقاىرة، ٖتقيق

: كاف إلسنا عددنا من األٝتاء ُب القدـ. كم جنوب األقصر على الضفة الغربية لنهر النيل ٘٘مدينة كمركز رئيسي ٔتحافظة األقصر ٔتصر، تبعد : ِإْسَنا (٘)
: ، ٤تمد رمزم  ٜٛٔ، ص  ٔنفس ا١تصدر ، جػ : ياقوت اٟتموم .تُت كالتجارةكىي مدينة عامرة طيبة كثَتة النخل كالبسا. سػِنِػت، كالتوبوليس-أيونيت، تا

.  ٔ٘ٔ، ص  ٘نفس ا١ترجع ، جػ
يم (ٙ) نفس : ، ٤تمد رمزم ٕٗٔ، ص ٔنفس ا١تصدر ، جػ : ياقوت اٟتموم . مدينة مصرية، تتبع ٤تافظة سوىاج إدراينا، كا١تدينة عاصمة مركز إٜتيم: ِإٜتِْ

. ٜٛا١ترجع،  نفس اٞتزء ، ص 
. ٖٙٚ، ص ٔجػ: ا١تواعظ كاالعتبار بذكر ا٠تطط كاآلثار (ٚ)
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 ٖىه ٢ا٫ بالٟؿُاٍ، الضازل ًمحن ٖلى ، الهٛحر الباب زل٠ بال٣هغ آزغ م٣ُاًؾا ؤ٢امىا إلاهغ الغوم خ٨م وبٗض     

ؼي  .  (3)" وخىالُه ٖلُه بجى و٢ض ، الُىم بلى ٢اثم وؤزٍغ: " اإلا٣ٍغ

 زم.  صهضعة مضًىت ٖىض وم٣ُاًؾا ، مهغ حىىب ؤؾىان مضًىت ٖىض م٣ُاًؾا الٗام بً ٖمغو  ؤ٢ام ، ؤلاؾالمن الٟخذ وبٗض     

جي ت زالٞت في بُأ  ٖبض مهغ والي قُض ختى مؿخسضًما وب٣ى ؤؾىا مضًىت في م٣ُاؽٌس  [ م 680-661/  َـ 60-41 ] ؾُٟان ؤبن بً مٗاٍو

ؼ  ] ؾىت وطل٪ خلىان بمضًىت  حضًًضا م٣ُاًؾا [ م 705 -685/  َـ 86  -65 ] مغوان بً إلال٪ا ٖبض ؤزُه زالٞت في مغوان بً الٍٗؼ
ض بً ؤؾامت قُض زم. [ م 699/  َـ 80 غة في ٦بحًرا م٣ُاًؾا مهغ ٖلى الخغاج ٖامل الخىىدي ٍػ   [ م 711/  َـ 92 ] ؾىت الغويت حٍؼ

ى: " الهضفي ًىوـ ابً ٢ا٫ [ م 715  -705/  َـ 96  -86] اإلال٪ ٖبض بً الىلُض زالٞت في وطل٪  الٗخ٤ُ الىُل م٣ُاؽ بجى الظي َو
غة اة وبٗض. (4)" مهغ الٟؿُاٍ بجٍؼ  [ م 717 -715/  َـ 99  -96  ] اإلال٪ ٖبض بً ؾلُمان ؤزُه اإلاؿلمحن زالٞت جىلى الىلُض ٞو

ل ض بً ؤؾامت ْو   الخىىدي ٍػ
ً

 ببىاء ؤؾامت وؤمغ ، الىلُض ويٗه الظي باإلا٣ُاؽ الٗمل ؾلُمان ٞإبُل. مهغ زغاج ٖلى ٖامال

غة في حضًض م٣ُاؽ . [م715/  َـ 97 ] ؾىت به الٗمل مً ٞٙغ ، (5)الغويت حٍؼ

غة بم٣ُاؽ الٗمل اؾخمغ      ت الضولت ؾ٣ُذ ختى الغويت حٍؼ   -232 ] الٗباسخي اإلاخى٧ل زالٞت وفي. الٗباؾُت و٢امذ ألامٍى

 باإلا٣ُاؽ ؤو بالهاقمي ٖٝغ والظي ، الخالي اإلا٣ُاؽ بةوكاء ؤمغ [ م 861/  َـ 247 ] ؾىت في وبالخدضًض [ م 861  -846/  َـ 247
اونّي  ٦ثحر بً مدمض الٗب٣غي  اإلاهىضؽ قُضٍ والظي ، (6)الغويت بم٣ُاؽ ؤو ال٨بحر باإلا٣ُاؽ ؤو الجضًض

َر
ٚ غْس َٟر ض والًت في ال  بً ًٍؼ

.  مهغ ٖلى التر٧ن هللا ٖبض

انغ اإلااعزحن بٌٗ ؤن والٍٛغب      َٗر
ُأ
ا ٧ان ؤهه ٞظ٦غ الٗب٣غي  اإلاهىضؽ َظا ؤنل في زُإ و٢٘ ٢ض ، ًًاإلا ًُ  ؤَل مً ٢بُ

 ط٦ٍغ الظي زل٩ان ابً عواًت ٖلى اٖخمض ألهه (8)اؾمه ط٦غ في ؤزُإ وبًٗهم. (7)مهغ

.  (1)"الٟغناون الخاؾب مدمض بً ؤخمض"  باؾم

                                                                                                                                                                                           

أف الفرس ١تا اشتّد ملكها كقويت على الرـك حىت : كىو قصر كاف ُب موضع الفسطاط من مصر قبل ٘تصَت ا١تسلمُت ٢تا، ككاف من حديثو: قصُر الشََّمع (ٔ)
لبيت النار فلم يتم بناؤه على أيديهم، فلما ظهرت الرـك ٘تّمت بناءه كحصنتو كجعلتو  ٘تلكت الشاـ كمصر بدأت الفرس ببناء ىذا القصر كجعلت فيو ىيكالن 

ففتحو، كىيكل النار ىو القّبة ا١تعركفة فيو بقبة الدخاف كٖتتو مسجد معّلق أحدثو  حصننا مانعنا كدل تزؿ فيو إذل أف نازلو ا١تسلموف مع عمرك بن العاص
. ٖٛ٘، ص ٗمعجم البلداف، جػ". كال أدرم دل ٝتي بالشمع:" ، قاؿ ياقوتا١تسلموف، كىذا القصر يعرؼ ببابليوف

. دل أعثر على ترٚتة كافية ٢تا فيما ٖتت يدم من مصادر (ٕ)
. ٛٓٔا١تصدر السابق ، نفس اٞتزء، ص  (ٖ)
 ٕ، جػ٤ٔتمد صادؽ  اٟتامدم، ط. د: راسةا١تتفق كا١تفًتؽ، ٖتقيق كد:(ـٖٚٓٔ/ ىػ ٖٙٗ: أبو بكر أٛتد بن ثابت ، ا١تتوَب عاـ ):ا٠تطيب البغدادم (ٗ)

.   ٘ٔـ، ص ٜٜٚٔ -ىػ ٚٔٗٔ، بَتكت، دار القادرم،
٤تمد بن مكـر  ):ابن منظور. يرجع بعض ا١تؤرخُت فعل سليماف بن عبد ا١تلك بإبطاؿ ا١تقياس القدًن لرغبتو ُب زيادة ا٠تراج ا١تفركض على أىل مصر (٘)

 -ىػ ٗٓٗٔ، دمشق، دار الفكر،  ٗ، جػ ٣ٔتموعة من الباحثُت، ط: ٥تتصر تاريخ دمشق، ٖتقيق: (ـٖٔٔٔ/ىػ ٔٔٚ: ا١تعركؼ بابن منظور ، ا١تتوَب عاـ
.  ٕٙ٘ـ، ص ٜٗٛٔ

خطأ إنو من بناء ا١تأموف ، انظر : كذكر القلقشندم .  ٛٚٔالفضائل الباىرة ، ص : ، ابن ظهَتة  ٖٗٓ، ص  ٗمعجم البلداف ، جػ : ياقوت اٟتموم (ٙ)
.  ٜٕٛ، ص  ٖجػ صبح األعشى ، 

.   ٜٖٛـ، ص  ٜٓٚٔ، القاىرة ، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب،  ٔ، جػٔالعمارة العربية ُب مصر اإلسالمية ، ط: فريد شافعي. د  (ٚ)
. ٛٚـ، ص  ٖٜٜٔ، القاىرة ، دار الفكر العريب، ٔتاريخ كآثار مصر اإلسالمية ، ط: أٛتد عبد الرازؽ أٛتد. د (ٛ)
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  ، وؤٖخ٣ض     
ً

اون اإلاهىضؽ َظا ؤن:  ؤوال ا ولِـ ألانل ٞٚغ ًُ اوزان ، ٢بُ  ابً ط٦ٍغ الظي ، الخاؾب مدمض بً ؤخمض بن:  ًً

اونّي  ٦ثحر بً مدمض هٟؿه َى ، زل٩ان
َر
ٚ غْس َٟر ُل٤ ون٠"  الخاؾب"  وؤن ، واخض شخو ٞهما ، ال ً ٖلى ًُأ  مجا٫ في ٌٗمل مَر

ت ولٗلها"  الٟغناون"  ل٣به طل٪ بٗض ط٦غ زم.  والهىضؾت الخؿاب اونّي "  ًٖ مدٞغ
َر
ٚ غْس َٟر ا".  ال

ً
 ًا٦ض"  لخاؾبا"  ل٣ب بن:  وزالث

ا ٧ان ؤهه ًَر ا ؤً
َر
ا مكٞغ ا بصاعٍَر َُر اونّي  ابً ؤن وٗلم وهدً زانت ، ومال

َر
ٚ غْس َٟر ايُاث، ٖلم في اإلاكاَحر ؤخض ٧ان ال  ٦خاب لىا وجغ٥ الٍغ

. (2)" والخٍٟغ٤ الجم٘" 

 اإلالُاؽ ونف   :

اونّي  ابً اؾخُإ     
َر
ٚ غْس َٟر غة مً الكغقي يالجىىب الُٝغ في الخالض هُلها ٖلى م٣ُاًؾا إلاهغ ًبجي ؤن ال ى ؛ الغويت حٍؼ  ٌٗض َو

ى. [م868  -641/ َـ254-21 ] الىالة ٖهغ آزاع ؤَم مً  ٖىض اإلااء ُٞه مىدهغ مىي٘ في مثمً ؤبٌُ عزام ٖمىص ًٖ ٖباعة َو

ظا ، بلُه اوؿُابه كٍغً ازىحن ٖلى م٣ؿم الٗمىص َو ا ٖو ًٖ كٍغً ؤعبٗت ٖلى م٣ؿم (3)طعإ ٧ل ، طعا ت ٢ؿًما ٖو  وهي ، مدؿاٍو
ؼي  ٣ًى٫  ٦ما مهغ هُل ٢ُاؽم .  (4)اإلا٣ٍغ

ض ؤن بىائها في عوعي ، مهظبت بإحجاع مكُضة مغبٗت بئًرا ًخىؾِ ، اإلاثمً اإلاضعج الغزامن الٗمىص َظا        ػاص ٧لما ؾم٨ها ًٍؼ
ا ، صاثغة َُئت ٖلى الؿٟلى َب٣اث زالر مً البئر قُضث ٣ٞض الٗم٤  واإلاغب٘ ،الضاثغة ٢ُغ مً ؤ٦بر يلٗها مغبٗت َب٣ت ٌٗلَى

ظا.  ألاوؾِ اإلاغب٘ يل٘ مً ؤ٦بر يلٗه وألازحر الٗلىي  ت ٖلى ًض٫ الجضعان ؾم٪ في الخضعج َو ت اإلاؿلمحن مٗٞغ  بالىٍٓغ
.   ؤؾٟل بلى الٗم٤ ػاص ٧لما لؤلجغبت ال٣ٟن الًِٛ باػصًاص الخانت الهىضؾُت

ً بلى باإلياٞت ، ٢تٞات وص٢ت ٦ٟاًت ٖلى ًض٫ الدجاعة هدذ ؤؾلىب ؤن ، بالظ٦غ الجضًغ ومً      ؿْس  التي اإلاىهت هٕى اهخ٣إ خُأ
ض ما اإلااء بٟٗل الخدلل ج٣اوم ْلذ ٣ٞض ألاحجاع، له٤ في اؾخسضمذ ٗض ؾىت، ألال٠ ًٖ ًٍؼ  اإلا٣ُاؽ في الغثِسخي الٗىهغ وَُأ

ٟغث الظي الغزامن ألاوؾِ الٗمىص َى  الخكبُت، الُبلُت ٞى١  اإلااء مىاؾِب حٗحن التي وال٣غاٍعِ ألاطٕع ٖالماث ٖلُه خُأ

بلٜ .  م 10.5 هدى الٗمىص اعجٟإ ٍو

خهل ال٣إ بلى ًهل صعج الضازل مً البئر حضعان خى٫  ًجغي : آلازاع ٖلماء ٣ًى٫  ٦ما ، ٞىجضٍ البئر ون٠ بلى وٗىص        ٍو
ا ًهب ؤهٟا١ زالزت بىاؾُت بالىُل باإلا٣ُاؽ  ختى ىب٘ ٞى١  بًٗها الكغقي الجاهب في ٞخداث زالر زال٫ مً البئر في ماَئ

ا الجضعان في ٚاثغة صزالث َُئت ٖلى واحهاتها نممذ البئر، في ؾا٦ًىا اإلااء ًٓل  ؤٖمضة ٖلى جغج٨ؼ مضببت ٣ٖىص ٌٗلَى

٣ىم. م٣لىبت عوماهُت ؤو ها٢ىؾُت و٢ىاٖض جُجان طاث الجضعان في مىضلجت  جاج ٌٗلٍى الغزام مً ٖمىص البئر وؾِ في ٍو
ا َىله ًبلٜ مغ٦ب عوماون ًٖ  حظٕو مً الخكب مً ٢اٖضة ٞى١  ،٣ًىم وال٣غاٍعِ باألطٕع ال٣ُاؽ ٖالماث ًهٖل خٟغ ، طعا

                                                                                                                                                                                           

مرًن قاسم طويل . د: كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ، ٖتقيق: (ـ ٖٖٛٔ/ ىػ ٔٛٙ: أبو العباس أٛتد بن ٤تمد بن إبراىيم، ا١تتوَب عاـ ):ابن خلكاف (ٔ)
. ٖٔٔـ، ص ٜٜٛٔ -ىػ ٜٔٗٔ، بَتكت، دار الكتب العلمية،  ٖ، جػٔيوسف علي الطويل، ط. كد
.   ٘٘ـ ، ص  ٜٜٚٔ، القاىرة ، دار الفكر العريب ،ٔ، ط -العلـو العقلية  - العصور الوسطى اٟتضارة اإلسالمية ُب: أٛتد عبد الرازؽ أٛتد. د  (ٕ)
: أبو اٟتسن علي بن ٤تمد بن حبيب البصرم، ا١تتوَب عاـ ):ا١تاكردم . الذراع السوداء ىي أطوؿ من ذراع الدكر بأصبع كثلثي أصبع : قاؿ ا١تاكردم  (ٖ)

إف : كيرل كراتشكوفسكي. ٚ٘ٔ، ص (بدكف تاريخ  )، اإلسكندرية، دار ابن خلدكف، ٔكالواليات الدينية، ط األحكاـ السلطانية: (ـٛ٘ٓٔ/ ىػٓ٘ٗ
، ككانت " بالذراع السوداء " كاف يساكم أربعة آالؼ ما يسمى : من ا١تًت ، ألف ا١تيل العريب  [ ٓ.ٗ٘ ]يتجاكز نصف ا١تًت بقليل : مقياس النيل بالقاىرة 
تاريخ األدب اٞتغراُب العريب ، نقلو عن الركسية : انظر . مًتنا لدل شوم  [ ٓ.ٕٖٜٗ]مًتنا ، لدل نالينو ، كىي تساكم   [ ٓ.ٜٖٖٗ]أقل من نصف ا١تًت 

.   ٖٛـ ، ص  ٜٚٛٔ -ىػ ٛٓٗٔ، بَتكت، دار الغرب اإلسالمي،  ٔ، جػ ٔ، صالح الدين عثماف ىاشم ، ط
. ٘ٚص  ، ٔا١تواعظ كاالعتبار بذكر ا٠تطط كاآلثار، جػ (ٗ)
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ُت ٦خاباث ٖلُه بالغنام اإلادكى اإلاجٝى الخكب مً عباٍ ؤو ٦مغة بىاؾُت ؤٖلى مً ومثبذ الىسُل  ٖلى ًغج٨ؼ ٧ٞى
ىت الضازل مً البئر حضعان ُت ب٨خاباث ؤٖالَا في اإلاٍؼ ا ٧ٞى ًً ت ال٨خاباث ؤمثلت ؤ٢ضم مً حٗض ٢غآهُت آًاث ٖلى حكخمل ؤً  ألازٍغ

.  (1)ؤلاؾالمُت مهغ ٖماثغ في

 َبٍى بحن ما الٟترة في مجها الاهتهاء مً بض ال ٧ان الهىضؾُت اإلاغاخل ٧ل ؤن ٖلى الٗٝغ حغي  ٢ض بالظ٦غ،ؤهه حضًغ َى ومما      
 ما ؤي ، ؤزغي  مغة ًُٞاهه بضء نوبن جماًما ُٞه ًج٠ والٟؿُاٍ الغويت بحن الىا٢٘ الىُل ٕٞغ ٩ًاص الظي الخض بلى الىُل

.   ٣ِٞ ؤقهغ ؾخت مً ٣ًغب

جُب بغصي حٛغي  ابً مهغ ماعر ٞةن ، الٗمل َظا ج٩لٟت ًٖ وؿإ٫ ؤن ؤعصها وبطا       َظا ٖماعة مهغوٝ وؤما: "  ب٣ىله ًُأ
جي ، ٦ثحر ٞصخيء اإلا٣ُاؽ ا في الكغح ًُى٫  ٦بحرة و٧لٟت ػاثض حٗب بٗض وبُأ  مهغوٝ ط٦غ ًٖ ٌٛجي ما بىاثه بلى الىٓغ وفي ، ط٦َغ

.  (2)"ٖماعجه

ُى٫       ش اؾخٗغيىا لى ال٨الم بىا ٍو اصجه وم٣ضاع اإلا٣ُاؽ جاٍع ا ٢ضًًما ٍػ
ً
ظ٦غ ما ٍَغ٠ مً ول٨ً. وخضًث اصة م٣ضاع خى٫  ًُأ  ٍػ

كغ واخض طعإ ُٞه وحض [ م 781/  َـ 165 ] ؾىت في اإلااء مً ُٞه وحض ما ؤ٢ل ؤن اإلا٣ُاؽ، في اإلااء  في بلٜ ما وؤ٦ثر. ؤناب٘ ٖو
اصة ا ٖكغ زماهُت بلٜ ٞةهه [ م 814/ َـ 199 ] ؾىت الٍؼ ًٖ ا ٖكغ وحؿٗت طعا ًٗ .  بنب

ا ٢ضًًما والغخالت اإلااعزىن  حمُ٘ ؤبضي و٢ض ، َظا      
ً
ظا: " بغصي حٛغي  ابً ٖىه ٣ٞا٫.  اإلا٣ُاؽ بهظا ؤعجابهم وخضًث  َو

ت الضًاع بإٖما٫ والبدغي  ال٣بلي الىحه مً بله١ بجي ٧ان م٣ُاؽ ٧ل بٗماعجه وبُل آلان، اإلاٗهىص َى اإلا٣ُاؽ  و٢ا٫. (3)" اإلاهٍغ

 ٧ان ؤهه ؾُما ال باإلا٣ُاؽ ؤعجبىا ٢ض اإلاهىضؾحن حمُ٘ ؤن ق٪ ال : " [ م 1799/  َـ 1214 ] ٖام الٟغوؿُت الخملت ٖلماء ٖىه
حن ٧اٞت مً وبحال٫ اخترام مىي٘ . (4)" اإلاهٍغ

م ؤن لىا ًخطر ، ٨َظا      اونّي  ٦ثحر بً ؤخمض اإلاهىضؽ الٗالِر
َر
ٚ غْس َٟر  مهغ بحن الث٣افي الخباص٫ بزغاء في ٞٗا٫ بك٩ل ؤؾهم ٢ض ال

 ٩ًىن  ؤن ؤؾدبٗض وال. الىُل م٣ُاؽ وهي ، آلان بلى هغاَا ػلىا ما مهغ ؤعى ٖلى ٦بحرة بهمت له ٩ٞاهذ ، الجهغ وعاء ما وبالص

اونّي 
َر
ٚ غْس َٟر  مً وهي: " ؤلانُسغي  ٣ًى٫ . ألاجهاع حٗمها ٧اهذ والتي الجهغ عاءو ما بالص ؤٖجي ؛ بالصٍ في جل٪ البىاء َىضؾت حٗلم ٢ض ال
غة ، ألاشجاع ٦ثحرة ، هللا ؤعى ؤَُب ت واإلاُاٍ والخُاى البؿاجحن مؿا٦جهم ٖامت في..  ألاجهاع ٍٚؼ  ؤو ؾ٨ت جسلى ما ٢ل ، الجاٍع

 َظٍ وخٟٔ نُاهت ٖلى اإلاؿخمغ الٗمل البالص َظٍ ؤَل مً جُلب الطخمت ألاجهاع َظٍ مثل ووحىص. (5)"حاع جهغ مً صاع

                                                           

. ٜٖـ ، ص  ٕٓٔٓ، القاىرة، ا٢تيئة ا١تصرية العامة للكتاب ، ٔجوالت سياحية بُت آثار القاىرة القبطية كاإلسالمية ، ط: عائشة التهامي . د (ٔ)
. ٕٗ٘، ص  ٔالنجـو الزاىر، جػ (ٕ)
. نفس ا١تصدر، نفس اٞتزء، نفس الصفحة (ٖ)
.   ٕٛـ ، ص  ٜٕٓٓقاىرة ، ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة ، ،اؿٔجػ ،ٔط تقوًن النيل ،: أمُت سامي باشا  (ٗ)
٤تمد جابر عبدالعاؿ اٟتيٍت، . د: ا١تسالك كا١تمالك، ٖتقيق: (ـٜٔ٘/ ىػػ ٖٓٗ: أبو إسحاؽ إبراىيم بن ٤تمد الفارسي، ا١تتوَب عاـ ):اإلصطخرل (٘)

.   ٘ٙٔـ، ص ٕٗٓٓ، (ٜٔٔ)ة، سلسلة الذخائر العدد، القاىرة، ا٢تيئة العامة لقصور الثقاؼ٤ٔتمد شفيق غرباؿ، ط. د: مراجعة
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 ونُاهت بنالح مهمتهم ٧اهذ حماٖت ٖىضٍ ، (1)للمُاٍ ؤمحرٌس  ٞحها ٧ان الجهغ وعاء ما بالص بن لضعحت. ال٣ىىاث وق٤ الجؿىع 

.  (2)ألاجهاع ومجاعي  الؿضوص

اونّي  اإلاهىضؽ ؤن ، ال٣ى٫  نٟىة      
َر
ٚ غْس َٟر ً جيسخى ال ومهغ. الىُل م٣ُاؽ هي إلاهغ حلُلت زضمت ٢ضم ال ا لها ٢ضم مَر

ً
 ، مٗغوٞ

اونّي  للمهىضؽ جمثا٫ ب٢امت ٖلى ال٣اَغة مداٞٔ وا٤ٞ ٣ٞض لظل٪
َر
ٚ غْس َٟر  ومهغ، ؤوػب٨ؿخان مً ٞىاهىن  جهمُمه في ٌكاع٥ ال

ت ٖٓمت ٖلى قاًَضا ال٣اَغة في مىحىًصا ػا٫ ما والخمثا٫ ب٣ٍغ . الغحل َظا ٖو

 الُىلىهُت الضولت عهغ   :

ض      بل مً ب٢ُاٖها ولى الظي التر٧ن"  با٦با٥"  ًٖ اثًبان مهغ بلى َىلىن  بً ؤخمض ٞو  ابً واؾخٛل ، الٗباؾُت الخالٞت ٢ِر

 [ م 905  -868/  َـ 292  -254 ]"  الُىلىهُت الضولت"  بظل٪ ماؾًؿا ، بمهغ اؾخ٣الله وؤٖلً بٛضاص في الخالٞت ي٠ٗ َىلىن 

.   ٖاًما وزالزحن زماهُت مً ٣ًغب ما مهغ خ٨مذ والتي

 في باعػة شخهُت ألاو٫  اإلا٣ام في ٌكٛلىا بهما ، ؤخضاثها وال الُىلىهُت الضولت ٢ُام جٟانُل ؤط٦غ ؤن بلى خاحت ٝي ولؿذ     
ما٫ مً ٦ثحًرا ٢ضمذ ، الضولت َظٍ ٖهغ ً، لهظا الجلُلت ألٖا  ابً ؾعُض بهه والاهدكاع، الظ٦غ في خ٣ها جإزظ لم ؤجها بُض الَى

اوّي  واجب
َد
ػ غْس

َد
اهت بالص بلى اإلايؿىب ، الف . الجهغ وعاء ما بالص بخضي ٞٚغ

سُت اإلاهاصع جمضها لم الكضًض ولؤلؾ٠      عجر ؤهجي ٚحر ، خُاجه ًٖ بصخيء الخاٍع
ُأ
اونّي  ٦ثحر بً مدمض حضٍ بلى وؿبه ؤ

َر
ٚ غْس َٟر  ، ال

ً الظي اجه ختى مهغ اؾخَى ذ زم ومً. ٞو اونّي  بإبىاء  ؤؾغجه ٖٞغ
َر
ٚ غْس َٟر .  اإلاظ٧ىع  ؾُٗض مجهم ٧ان والظًً ال

 ًاهالم كىاَغ  : 

م و٢ض َىلىن  بً ألخمض مٗانًغا و٧ان مهىضًؾا ٌٗمل ؾُٗض ٧ان         إلاهغ ٢ضَّو
ً

ت ؤٖماال ت ٖلى جض٫ عاجٗت مٗماٍع  ٞظة ٖب٣ٍغ

لم ا ػالذ ما ، به ٌؿتهان ال ٖو ما٫؛ َظٍ ؤقهغ ومً. للُٗان مازلت آزاَع  بً ؤخمض ؤ٢امها التي [ اإلااء ٖحن ] اإلاُاٍ ٢ىاَغ ألٖا

 ٖباعة"  و٧اهذ. الى٢ذ طل٪ في هٓحًرا لها ٨ًً لم والتي ، الٟؿُاٍ قغ١  حىىب اإلاٗاٞغ بمى٣ُت [ م 872/  َـ 259 ] ٖام َىلىن 
لى ، الؿماء بلى مٟخىح مٟٙغ بئر بضازله آلاحغ مً مكُض للمإزظ بغج ًٖ خان حاهبُه ٖو ى٣ؿم ، ٢بىان ٌُٛحهما ٚٞغ  البئر ٍو
سخب ٢ؿمحن بلى ٗان ؾا٢ُخحن بىاؾُت مجها اإلااء َو  التي ال٣ىاَغ ٞى١  مجغي  في مىه ٌؿحر زم ، البرج ْهغ ٞى١  اإلاجغي  بلىٌ جٞغ

 ال٣ىاَغ اججاٍ ًىدٝغ متًرا ٖكغ ؾبٗت هدى الكمالي،وبٗض البرج حاهب ٖلى صعحت ٖكغ ؤعبٗت ًبلٜ اهدغاٝ في البرج مً جسغج

 ، الكغ١  بلى بمُل الكما٫ هدى متًرا [ 122 ] بٗض ؤزغي  مغة ًىدٝغ زم ، الٛغب هدى ٢لُل بمُل الكما٫ بلى الٛغبن الكما٫ مً
مخض ٣ىص ، الخلىاون ؤٚا قاَحن مإطهت هدى مؿخ٣ُم زِ في طل٪ بٗض ٍو  اإلاضبب الىٕى مً ؤٚلبها تهضم التي ال٣ىاَغ َظٍ ٖو

. (3)" مغ٦ٍؼً طاث مضببت ٣ٖىص بجها ؤي الُىلىون، الجام٘ ٣ٖىص وحكبه

ظا       ت ٖلى ًض٫ َو ت َىضؾت م٘ ، البىاء َظا وضخامت ٖب٣ٍغ ىِذ الظي اإلا٩ان َبُٗت م٘ جخماشخى ، عاجٗت مٗماٍع .  ُٞه بُأ

                                                           

، بَتكت،  ٖ، جػ ٔعبد اهلل عمر الباركدم، ط: األنساب ٖتقيق: (ـٙٙٔٔ/ ىػ ٕٙ٘: عبد الكرًن بن ٤تمد بن منصور التميمي، ا١تتوَب عاـ):السمعاين (ٔ)
تاريخ  : (ـٜٛ٘/ ىػ ٖٛٗ: ك بكر ٤تمد بن جعفر، ا١تتوَب عاـأب ):، النرشخي"الرحياين"، ٖتت لفظ  ٖٔٔـ، ص ٜٛٛٔىػ ػػ ٛٓٗٔدار الكتب العلمية،

.    ٚٔـ، ص ٖٜٜٔ، القاىرة، دار ا١تعارؼ ، ٖنصر مبشر الطرازم، ط. أمُت عبد اجمليد بدكل، د. ُٓتَاَرل  ترٚتو عن الفارسية كحققو د
. ٙٛٔـ، ص ٕٗٔٓة ا١تصرية العامة للكتاب، ، القاىرة، ا٢تيئٔبالد ما كراء النهر ُب العصر العباسي، ط: ٤تمود ٤تمد خلف. د (ٕ)
. ٚٔٔـ، ص ٖٜٜٔ، القاىرة، دار الفكر العريب، ٔتاريخ كآثار مصر اإلسالمية، ط: أٛتد عبد الرازؽ . د  (ٖ)
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 َىلىن  ابً حامع  :

اونّي  ؾُٗض ٢ضمه الظي الىخُض الٗمل هي ال٣ىاَغ َظٍ ج٨ً لم    
َر
ٚ غْس َٟر  ؤخمض حام٘ بىاء في الًٟل بلُه ًغح٘ بهه بل ، إلاهغ ال

ا ػا٫ ما الظي الجام٘ جل٨م ، ٌك٨غ حبل ٖلى َىلىن  بً
ً
ت ٖىانٍغ بإٚلب مدخٟٓ  َىلىن  بً ؤخمض قُضٍ ؤن مىظ ، اإلاٗماٍع

 لخ٩ىن  الٗؿ٨غ مضًىت مً الكغقي الكما٫ بلى قُضَا والتي ال٣ُاج٘؛ إلاضًىت الجىىبن الُٝغ في الُىلىهُت الضولت ماؾـ

.  لضولخه ٖانمت

سُت اإلاهاصع بٌٗ  لىا جظ٦غ      ٩ىن  ، اؾمه ٫ًدم حام٘ مسجض بىاء ٖلى ٖؼم ٖىضما َىلىن  بً ؤخمض بن ، الخاٍع ا ٍو ًُ  مبي

٣ت ٩ىن  ، الخٍغ٤ ؤو الٛغ١  مً جدٟٓه ٞىُت بٍُغ ه مً بجي ما ؤحمل الى٢ذ هٟـ في ٍو   والخبراء اإلاهىضؾحن اؾخضعى.  هٖى
 واإلاٗابض ال٨ىاجـ مً بال ٖلحها الخهى٫  ًم٨ً وال ، ٖمىص زالزماثت خىالي بلى ًدخاج الجام٘ ؤن ٞغؤوا ، بىاثه ؤمغ في وقاوعَم

ىضما. مهغ في اإلا٣امت اونّي  ابً ؾم٘ ٖو
َر
ٚ غْس َٟر ى بهظا ال سُت اإلاهاصع لىا جظ٦غ ولم بالسجً َو ا-سجىه ؾبب الخاٍع

ً
 ٖلى وزٞى

 وحٗل ٚحر ال ٖمىصًً مً ؤ٦ثر بلى خاحت بٛحر الجام٘ بىاء اؾخُاٖخه في بإهه َىلىن  بً ألخمض ٦خب ، واإلاٗابض ال٨ىاجـ

مضة م٩ان آلاحغ مً صٖاثم .  (1)اإلاخب٣ُت ألٖا

 ؤلاؾالم مً الىُل مجها الٛغى ؤؾُىعة ج٩ىن  ؤن بال حٗضو ال عواًت بجها: ؤ٢ى٫  الغواًت، َظٍ م٘ ال٣ى٫  هىانل ؤن و٢بل     
غ ٍَغ٤ ًٖ واإلاؿلمحن  جسٍغب مً ٌٗاهىن  ٧اهىا وؤجهم ، ؤلاؾالمن الخ٨م جدذ مًُهضًً ٧اهىا بإجهم الىهاعي  جهٍى
ت الظمت ؤَل جمخ٘ ٣ٞض ؛ الصخُذ َى ال٨ٗـ ؤن م٘. اإلاؿلمحن ٖماثغ في واؾخسضامها ٖمضَا ٖلى لالؾدُالء ٦ىاجؿهم  بدٍغ

ش ْل في ٦بحرة خضاء جم واخضة عواًت لىا حسجل ٞلم.  زانت الُىلىهُت الضولت ْل وفي ، ٖامت ؤلاؾالمن الخاٍع  ٖلى ٞحها الٖا

ا قاًَضا حٗض ال ٞغصًت ؤٖما٫ في بال اللهم  اإلاٗابض ؤو ال٨ىاجـ ًُ س .   (2)جاٍع

اونّي  ابً ؤن ، طل٪ بلى ًًٝا      
َر
ٚ غْس َٟر ا ولِـ ، مؿلًما ٧ان ال ًُ  َضم في للمؿلمحن خاحت ٞال الباخثحن بٌٗ ًضعي ٦ما ههغاه

 الٗهغ في والدكُِض البىاء ؤٖما٫ في وعاج٘ باعػ  ٞجي صوع  لهم ٧ان ألا٢باٍ مً مهغ ؤبىاء ؤن حًُضا وٗلم.  واإلاٗابض ال٨ىاجـ

ا منوؤلاؾال بل وال٣بُن والغوماون البُلمي ًً .  ألا٢باٍ اإلاهىضؾحن ؤخض بلى ًيؿب عاج٘ ٞجي ٖمل ٧ل ؤن طل٪ ٌٗجي ال ول٨ً ، ؤً
اونّي  ابً ؾُٗض بن: ؤ٢ى٫  ٞالخ٤

َر
ٚ غْس َٟر .  الجهغ وعاء ما بالص بلى جغح٘ ؤنىله ٧اهذ وبن ، مهغ في وجغبى وكإ ، مؿلًما مهىضًؾا ٧ان ال

 ؤخمض ٞحها وكإ التي اإلاضًىت جل٨م ؾامغاء في صل٠ ؤبن بمسجض زًغامخإ مسجضٍ بجى ٢ض َىلىن  بً ؤخمض ؤن ، طل٪ بلى ًًاٝ     

ها في وجغبى ، َىلىن  بً سظ ولم ، آلاحغ مً بجي ٢ض حامٗها عؤي و٢ض عبٖى خَر
ُأ
ى. عزامُت ؤٖمضة ؤو ؤؾاَحن ُٞه ج  هٟـ َو

 بُٗجها هي ، ؾامغاء ام٘ج بىاء في اؾخسضمذ التي اإلاىاص هٟـ ؤن ؤٖجي ، مسجضٍ بىاء في َىلىن  ابً اؾخسضمه الظي ألاؾلىب

. َىلىن  ابً حام٘ بىاء في اؾخسضمذ التي

لى         ٩ًىن  ؤن ًغقى ال ، اإلاسجض بىاء في الغزام ؤؾاَحن َىلىن  ابً اجساط ٖضم ؤن ؤعي  ٞةهجي طل٪ ٖو
ً
 مهىضؾه ؤن ٖلى صلُال

.  ههغاونٌس 

اونّي  ابً ب٨ٟغة ؾم٘ ٖىضما َىلىن  بً ؤخمض ؤن ٞىجض ، اإلاسجض بىاء بلى وٗىص     
َر
ٚ غْس َٟر  زم ، بمكىعجه الٗمل و٢بل اؾخضٖاٍ ، ال

م ] همىطج ٖمل مىه َلب ؿَّو جَر اونّي  ابً نممه وبالٟٗل. البىاء جىُٟظ ٢بل لظل٪ [ مُأ
َر
ٚ غْس َٟر ؼي  ٣ًى٫  الجلض مً ال  ٞإعجب: "  اإلا٣ٍغ

                                                           

. ٕ٘ٔ، ص ُٕحسن احملاضرة ، جػ: ، السيوطي  ٖٙ، ص  ٗا١تواعظ كاالعتبار بذكر ا٠تطط كاآلثار ، جػ : ا١تقريزم  (ٔ)
.  ٘ٗـ ، ص ٜٚٚٔ،القاىرة ، دار ا١تعارؼ ، ٔ، ط-دراسة كثائقية-أىل الذمة ُب مصر العصور الوسطى: بده قاسمقاسم ع. د (ٕ)
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 ، صًىاًعا ؤل٠ اثتم ًضٍ جدذ َىلىن  ابً ووي٘ ، الجام٘ ببىاء بلُه ٖهض زم (1)" ٖلُه وزل٘ وؤَل٣ه واؾخدؿىه َىلىن  ابً

 ابً ٩ًىن  وبظل٪ ، [ م 879/  َـ 265 ] ؾىت عمًان في ؤجمه ؤن بلى بالٗمل اإلاهىضؽ طل٪ وحٗهض ، الخاحت ٖىض جؼاص ؤن ٖلى
اونّي 

َر
ٚ غْس َٟر مت الىماطج ٖمل ٨ٞغة وي٘ مً ؤو٫  َى ال ؿَّو جَر

ُأ
ت اإلا .  مهغ في اإلاٗماٍع

ت ٖلى ه٠٣ ٧ن ، َىلىن  بً ؤخمض ام٘لج اإلاٗماعي  الىن٠ ٖلى الًىء بٌٗ ؤل٣ن ؤن بإؽ وال      اونّي  ابً ٖب٣ٍغ
َر
ٚ غْس َٟر  في ال

ت الهىضؾت .   اإلاٗماٍع

اصاث م٘ ٌُٛن بط ، مؿاخت ؤلاؾالمُت مهغ حىام٘ ؤ٦بر مً َىلىن  ابً حام٘ ٌٗض       الكما٫ مً به جدُِ التي الٍؼ

ا ق٩ل جإزظ  وهه٠ ؤٞضهت ؾخت مً ٣ًغب ما والٛغب والجىىب ًٗ  مجها اإلاسجض ٌكٛل ، [ م 162 ] اليخى يلٗه َى٫  ًبلٜ مغب

 
ً

  ق٨ال
ً

 ٢مت بلى الضازلُت ألاعو٢ت ؤعيُت ميؿىب مً الجضعان جغجٟ٘ خحن ٖلى ـ [م 118× 138 ]خىالي ؤَىاله جبلٜ مؿخُُال
اجه ا الك٩ل مغب٘ م٨كٝى صخً ًخىؾِ ، مغب٘ ق٩ل ٖلى واإلاسجض ، [ م 13 ] مً ٣ًغب ما بلى الٗلُا قٞغ ًً  به جدُِ ؤً
ا ، ألاعب٘ حهاجه نم ألاعو٢ت  ٖلى مدمىلت اإلاضببت ٣ٖىصَا ، البىاث٪ مً نٟٝى زمؿت مً ًخ٩ىن  الظي ال٣بلت عوا١ ؤ٦بَر

 طاث البىاث٪ مً نٟحن ٖلى ًدخىي  مجها ٩ٞل ألازغي  ألاعو٢ت ؤما ، مضلجت ؤٖمضة ؤع٧اجها وفي ، آلاحغ مً مبيُت صٖاماث
ا اإلاضببت ال٣ٗىص ًً اث ؤو بٗغاجـ وجيخهي بالبؿاَت جدؿم مغجٟٗت، ٖالُت اإلاسجض وؤؾىاع ؤً دخىي  ، قٞغ  ٖضص ٖلى اإلاسجض ٍو

ضص ، باًبا [ 21 ] ٖضصَا ًبلٜ ألابىاب مً ٦بحر . (2)هاٞظة [ 129 ] ٖضصَا ًبلٜ الىىاٞظ مً ؤ٦بر ٖو

ٗخبر ، َظا      ت لىخت ٖلى ًدخىي  الٗالم في مسجض ؤ٢ضم َىلىن  ابً حام٘ َو  بالخِ ٖلحها ٦خب ألاؾىص الباػلذ مً جظ٧اٍع

ش َىلىن  بً ؤخمض ألامحر اؾم الباعػ  ال٩ىفي  عوا١ صٖاثم بخضي ٖلى [ م 878/  َـ 265 ] ؾىت الجام٘ بوكاء مً الٟغاٙ وجاٍع

.  ال٣بلت

ُى٫        ًىًما ٧ان الجام٘ اٞخخاح ًىم بن: وؤ٢ى٫ .  الجام٘ اإلاسجض لهظا الخٟهُلي الىن٠ اؾخٗغيىا لى الخضًث بىا ٍو

حنالم حمُ٘ ٖىض مكهىًصا اونّي  ابً وؤزظ ، والُٗاًا الهضاًا مً ب٨ثحر َىلىن  ابً ٖلحهم ؤوٗم ٣ٞض ، (3)نٍغ
َر
ٚ غْس َٟر  آالٝ ٖكغة ال

ا عاجًبا َىلىن  ابً حٗلها زم ٢ضم ما ٖلى له م٩اٞإة صًىاًعا .  (4)ماث ختى له قهغًٍ

اونّي  ؤؾغة ؤن ال٣ى٫، نٟىة     
َر
ٚ غْس َٟر حن ؤؾضث ٢ض ال  ، اإلاُاٍ و٢ىاَغ الىُل، م٣ُاؽ في جخمثل حلُلت َىضؾُت زضماث للمهٍغ

ت ؤٖما٫ وهي. َىلىن  ابً وحام٘ ت ٖلى جض٫ مٗماٍع ٣ل ٞظة ٖب٣ٍغ  بٟٗل الهىضؾُت اإلايكأث بٌٗ جإزغث وبن. حباع َىضسخي ٖو

ا ًٓل وؤن الخضزان ٣ًاوم ؤن اؾخُإ (5)الجام٘ اإلاسجض ٞةن الؼمان
ً
ا قامس

ً
 بً ٖمغو  بجام٘ م٣اعهت ألانلُت بدالخه مدخٟٓ

. ؤلانالخاث مً ٦ثحر ٖلُه جىالذ الظي  الٗام

                                                           

. ٖٛ، ص ٗا١تواعظ كاالعتبار بذكر ا٠تطط كاآلثار، جػ (ٔ)
: سعاد ماىر ٤تمد . ، د ٖٗ- ٕٖـ، صٕٗٔٓ، القاىرة ، ا٢تيئة العامة لقصور الثقافة،ٔ، جػٔتاريخ ا١تساجد األثرية، ط: حسن عبد الوىاب. د(ٕ)

: كماؿ الدين سامح. د. ٘ٗٔ - ٗٗٔـ، ص  ٜٕٓٓ،القاىرة ، اجمللس األعلى للشؤكف اإلسالمية ،  ٔ، جػٔمساجد مصر كأكلياؤىا الصاٟتوف ، ط
. ٓٔ -ٛـ، صٜٚٚٔ، القاىرة، دار ا١تعارؼ، ٔالعمارة اإلسالمية، ط

.  ٕٚٔ، ص ُٕحسن احملاضرة، جػ: ، السيوطيٓٔ، ص  ٖـك الزاىرة ، جػالنج: ابن تغرم بردم: ١تزيد من التفاصيل انظر (ٖ)
.   ٖٚ، ص  ٗا١تواعظ كاالعتبار بذكر ا٠تطط كاآلثار، جػ (ٗ)
 سرعاف ما ظل جامع ابن طولوف موضع اىتماـ ا٠تلفاء كاألمراء على مر العصور كالدىور ، تعرض ُب بعضها إذل اإلمهاؿ كامتدت يد العبث إليو ، كلكنو (٘)

 ٜٛٔٔ-ٜٓٛٔ/ ىػ  ٖٖٚٔ-ٖٛٓٔ ]عاد إذل سابق ٣تده ، كذلك بعد اٞتهود ا١تضنية اليت قامت هبا ٞتنة حفظ اآلثار العربية ، استمر العمل بو من سنة 
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 زاجمت: 

عهؼها 
ُث
وحؼها،وؤ

ُث
: الخالُت الىلاٍ في ؤ

 
ً

ه ٖلم الهىضؾت ٖلم ؤن البدث ؤزبذ :ؤوال ت الًغوعي  الخخُاحه الؼمان ٢ضًم مىظ ؤلاوؿان ٖٞغ  وبن .والبىاء اإلاؿاخاث إلاٗٞغ
حن و٢ضماء والٟغؽ والهىىص الُىهان ٖلماء ٧ان  مٗٓم جغحمىا ٢ض اإلاؿلمحن ٖلماء ٞةن الٗلم، اَظ ؤؾاؽ ويٗىا ٢ض اإلاهٍغ

ا جُىًعا الٗلم َظا قهض زم ،مجها واؾخٟاصوا مالٟاتهم
ً
ّي  في الٗلماء َاالء ًض ٖلى ملخْى . ؤلاؾالمُت الخًاعة ْلِر

ا ًُ إحن الجهغ وعاء ما بالص ؤبىاء ؤن البدث ؤزبذ:زاه غة م٣ضمتهم في ٍو ؾَر
ُأ
اون ؤ

َر
ٚ غْس َٟر  ؤعى لىٕ واضخت بهماث لىا جغ٧ىا ٢ض ال

ت لهم مهغ،حكهض  والتي ؤلاؾالمُحن، البلضًً بحن الث٣اُٞت الٗال٢اث ومخاهت ٢ىة مضي الى٢ذ هٟـ في وجثبذ والظ٧اء، بالٗب٣ٍغ

.  الخايغ الى٢ذ في وػٍاصتها صٖمها بلى هضٖىا

ا
ً
ش بالخٟهُل البدث ها٢ل:زالث ت صؾتالهً"  مجا٫ في الجهغ وعاء ما وبالص مهغ بحن الث٣اُٞت الٗال٢ت جاٍع  ولٗل ،"اإلاٗماٍع

ت اإلايكأث بٌٗ ؤن ٌٗٝغ ال ال٨ثحر  بً ؤخمض ؤ٢امها التي اإلاُاٍ و٢ىاَغ الىُل، م٣ُاؽ: ؤمثا٫ مً ؤلاؾالمُت، مهغ في اإلاٗماٍع
اونّي  وجمثا٫ الجهغ، وعاء ما بالص مً ؤٞظاط ٖلماء وجىُٟظ جسُُِ مً ٧اهذ الكهحر وحامٗه بل ، َىلىن 

َر
ٚ غْس َٟر  ٖىض ال٣اب٘ ال

 .البلضًً بحن الٗال٢اث َظٍ ٖم٤ ٖلى صلُل ؤ٦بر بال٣اَغة هُلا٫ م٣ُاؽ

اونّي  ٦ثحر بً مدمض اإلاهىضؽ َى الىُل م٣ُاؽ بىاء َىضؾت ٖلى اإلاكٝغ اإلاهىضؽ ؤن البدث ؤزبذ:عابًعا
َر
ٚ غْس َٟر  وؤن ألانل، ال

ُاث:" ٦خابه في زل٩ان ابً ط٦ٍغ الظي الخاؾب، مدمض بً ؤخمض ُان ٞو اونّي  ع٦ثي بً مدمض هٟؿه َى ،" ألٖا
َر
ٚ غْس َٟر  ٞهما ، ال

ُل٤ ون٠ َى زل٩ان ابً اؾخسضمه الظي"  الخاؾب"  لٟٔ وؤن ، واخض شخو ً ٖلى ًُأ  الخؿاب مجا٫ في ٌٗمل مَر

اونّي "  ًٖ مدٝغ ٞهى"  الٟغناون"  ل٣ب وؤما والهىضؾت،
َر
ٚ غْس َٟر  ". ال

  ًضٕ ال بما البدث ؤزبذ:زامًؿا
ً

 َى َىلىن  بً ؤخمض حام٘ وبىاء جهمُم ٖلى اإلاكٝغ اإلاٗماعي  اإلاهىضؽ ؤن للك٪ مجاال

، ؾُٗض اونّي
َر
ٚ غْس َٟر ا ولِـ مؿلًما ٧ان وؤهه ال ًُ ت، ال٨ىاجـ َضم بلى مسجضٍ بىاء في ًخٗغى لم َىلىن  بً ؤخمض وؤن. ٢بُ  اإلاهٍغ

سُت، خ٣ُ٣ت ٧ىجها بلى جغقى ال مٛغيت ؤ٢ىا٫ ٞهظٍ  الكٗب وؿُج مً الىُل مجها الٛغى ؤؾُىعة ج٩ىن  ؤن حٗضو ال بل جاٍع

. الىاخض اإلاهغي 

: كائمت اإلاهاصع واإلاغاحع

 
ً

: اإلاهاصع العغبُت: ؤوال

الىجىم الؼاَغة في ملى٥ مهغ وال٣اَغة، :(م1469/ َـ874: ؤبى اإلاداؾً ًىؾ٠ ألاجاب٩ن، اإلاخىفى ٖام ):ابً حٛغي بغصي .1

ت، ال٣اَغة، 1ٍ . م2007، الهُئت الٗامت ل٣هىع الث٣اٞت، َبٗت مهىعة ًٖ صاع ال٨خب اإلاهٍغ

ه ، : اإلاؿال٪ واإلامال٪ ،جد٤ُ٣: (م846/َـ 232: ؤبى ال٣اؾم ٖبُض هللا بً ٖبض هللا، اإلاخىفى ٖام ):ابً زغصاطبه .2 صي حٍى

ل ، 1ٍ ضن اإلادغوؾت ، بٍغ َُر . م1889، ل

مدمض . ص:اإلاخ٤ٟ واإلاٟتر١،جد٤ُ٣ وصعاؾت:(م1037/َـ463: ؤبى ب٨غ ؤخمض بً زابذ ، اإلاخىفى ٖام ):الخُُب البٛضاصي .3

.  م1997 -َـ 1417صاع ال٣اصعي، بحروث،، 1ناص١ الخامضي، ٍ

                                                                                                                                                                                           

ٛتد عبد أ. د .  ٙٗٔ، ص ٔمساجد مصر، جػ: سعاد ماىر . ، كما زاؿ جامع أٛتد بن طولوف حيظى باىتماـ ملحوظ من ىيئة اآلثار ا١تصرية ، د  [ـ 
.   ٖٓٔتاريخ كآثار مصر اإلسالمية ، ص : الرازؽ 
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ٖلي ٖبض الىاخض وافي، . ص: اإلا٣ضمت، جد٤ُ٣: (م1405/َــ808: ٖبض الغخمً بً زلضون ، اإلاخىفى ٖام):ابً زلضون  .4

ت الٗامت لل٨خاب، ال٣اَغة، 1ٍ . م2006،الهُئت اإلاهٍغ

ُان وؤهباء ؤبىاء الؼمان، : (م1383/َـ681: ؤبى الٗباؽ ؤخمض بً مدمض بً ببغاَُم، اإلاخىفى ٖام ):ابً زل٩ان .5 ُاث ألٖا ٞو

ل، وص. ص: جد٤ُ٣ م ٢اؾم ٍَى ل، ٍ. مٍغ . م1998-َـ 1419، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث، 1ًىؾ٠ ٖلي الٍُى

ن .6 ش مهغ : (م1505/ َــ911: حال٫ الضًً ٖبض الغخمً بً ؤبن ب٨غ ، اإلاخىفى ٖام ):الؿَُى ؿً اإلادايغة في جاٍع خُأ

. م1988 -َـ  1418، صاع ال٨ٟغ الٗغبن، ال٣اَغة،1ؤبى الًٟل ببغاَُم، ٍمدمض : وال٣اَغة، جد٤ُ٣

، الهُئت الٗامت 1ٖبض اإلاىٗم ٖامغ، ٍ:ٞخىح مهغ واإلاٛغب، جد٤ُ٣: (م871/ َـ 257: اإلاخىفى ٖام ):ابً ٖبض الخ٨م .7

. م1999، ال٣اَغة، (49 )ل٣هىع الث٣اٞت، ؾلؿلت الظزاثغ، الٗضص

ٛىعٍىؽ ؤبى ا ):ابً الٗبري  .8 ش مسخهغ الضو٫، جد٤ُ٣: (م1286/َـ685: لٟغج َاعون اإلالُن ، اإلاخىفى ٖامَٚغ ؤهُىن : جاٍع

. م1992، صاع اإلاكغ١، بحروث،3نالخاون الِٗؿىي، ٍ

، م٨خبت 1بزباع الٗلماء بإزباع الخ٨ماء، ٍ: (م1227/ َـ 624: ؤبى الخؿً ٖلي بً ًىؾ٠ ، اإلاخىفى ٖام ):ابً ال٣ُٟن .9

. م1919اإلاثجى، بٛضاص ،

صخى في نىاٖت ألاوكا، ٍ: (م1418/َـ821: ؤبى الٗباؽ ؤخمض ، اإلاخىفى ٖام ):ل٣كىضيال٤ .10 ، الهُئت الٗامت 1نبذ ألٖا

. م2006ل٣هىع الث٣اٞت، ال٣اَغة ،

ٖلى . ص: ًٞاثل مهغ اإلادغوؾت، جد٤ُ٣: (م961/ َـ 350: ؤبى ٖمغ مدمض بً ًىؾ٠ ال٨ىضي ، اإلاخىفى ٖام ):ال٨ىضي .11

.  م1997امت لل٨خاب، ال٣اَغة، ، الهُئت ال1٘مدمض ٖمغ، ٍ

غ، جد٤ُ٣  :(م959/ ـ346ٌ: ؤبى الخؿً ٖلي بً الخؿحن، اإلاخىفى ٖام ):اإلاؿٗىصي .12 : مغوج الظَب ومٗاصن الجَى

٣ُُت، ال٣اَغة،1مهُٟى الؿُض بً ؤبن لُلى، ٍ . م 2003، اإلا٨خبت الخٞى

ؼي  .13 خباع بظ٦غ :(م1443/َــ 845: امج٣ن الضًً ؤخمض بً ٖلي بً ٖبض ال٣اصع بً مدمض ، اإلاخىفى ٕ ):اإلا٣ٍغ اإلاىأٖ والٖا

. م1996، م٨خبت آلاصاب، ال٣اَغة،1الخُِ وآلازاع، ٍ

الكُش ببغاَُم : الٟهغؾذ، جد٤ُ٣: (م993/ َـ383: ؤبى الٟغج مدمض بً بسخا١ الىضًم، اإلاخىفى ٖام ):ابً الىضًم .14

ت، بحروث، 2عمًان، ٍ . م1997 -َـ 1417، صاع اإلاٗٞغ

ملجم : (م1229/َـ626: اب الضًً ؤبن ٖبض هللا ًا٢ىث بً ٖبض هللا الغومن ، اإلاخىفى ٖامقه ):ًا٢ىث الخمىي  .15

. م 1997-َـ1417، صاع بخُاء الترار الٗغبن، بحروث،1البلضان، ٍ

ا ًُ غبت: زاه عَد
ُث
: اإلاغحع العغبُت واإلا

، صاع ال٨ٟغ الٗغبن، 1، ٍ الٗلىم ال٣ٗلُت-الخًاعة ؤلاؾالمُت في الٗهىع الىؾُى : (ص٦خىع  ):ؤخمض ٖبض الغاػ١ ؤخمض .16

.  م 1997ال٣اَغة ،

ش وآزاع مهغ ؤلاؾالمُت، ٍ .17 . م1993، صاع ال٨ٟغ الٗغبن، ال٣اَغة، 1جاٍع

جهاث):صوػي .18 .  م1980، صاع الغقُض ، الٗغا١، 1مدمض ؾلُم الىُٗمي، ٍ. ج٨ملت اإلاٗاحم الٗغبُت، جغحمت ص: (ٍع

ا الو: (ص٦خىعة ):ؾٗاص ماَغ مدمض .19 لى للكاون ؤلاؾالمُت،ال٣اَغة ،  ،1ٍ الخىن،مؿاحض مهغ وؤولُاَئ اإلاجلـ ألٖا

.  م 2009
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ت الٗامت لل٨خاب 1حىالث ؾُاخُت بحن آزاع ال٣اَغة ال٣بُُت وؤلاؾالمُت ، ٍ: (ص٦خىعة ):ٖاجكت التهامن .20 ، الهُئت اإلاهٍغ

 .م 2010، ال٣اَغة، 

ض قاٞعي .21  . م1970الٗامت لل٨خاب، ال٣اَغة ، ، الهُئت 1الٗماعة الٗغبُت في مهغ ؤلاؾالمُت ، ٍ: (ص٦خىع  ):ٍٞغ

، ال٣اَغة ، 1، ٍ-صعاؾت وزاث٣ُت-ؤَل الظمت في مهغ الٗهىع الىؾُى: (ص٦خىع  ):٢اؾم ٖبضٍ ٢اؾم .22 ، صاع اإلاٗاٝع

 . م1977

، ماؾؿت الغؾالت ، بحروث ، 2بكحر ٞغوؿِـ ، و٧ىع٦ِـ ٖىاص، ٍ: ، جغحمت بلضان الخالٞت الكغ٢ُت: (٧ن ):لؿترهج .23

 . م1985 -َـ1405

ت ، ٍ: مدمض عمؼي  .24  .م2010، الهُئت الٗامت ل٣هىع الث٣اٞت ، ال٣اَغة، 1ال٣امىؽ الجٛغافي للبالص اإلاهٍغ

ام اإلاؿدكغ٢حن، ٍ: (ص٦خىع  )مدمىص مدمض زل٠ .25 ، 1بالص ما وعاء الجهغ بحن خ٣اث٤ اإلااعزحن وؤَو ، صاع اإلاٗاٝع

 .م2015ال٣اَغة، 

ت الٗامت لل٨خاب، ال٣اَغة، ، الهي1بالص ما وعاء الجهغ في الٗهغ الٗباسخي، ٍ .26  .م2014ثت اإلاهٍغ

جي للث٣اٞت 1ؤخمض ٞااص باقا، ٍ. الٗلىم والهىضؾت في الخًاعة ؤلاؾالمُت، جغحمت ص: (صوهالض ):َُل .27 ، اإلاجلـ الَى

ت، الٗضص  ذ، (305)والٟىىن وآلاصاب، ٖالم اإلاٗٞغ  .م2004، ال٩ٍى
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 اإلاالخم

 

حامع ؤخمض بً َىلىن  →

 

ٌ مً ملُاؽ الني   →

الضازل 

 

ملُاؽ الىُل مً الخاعج   →
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فعالُت بغهامج بعقاصي كائم على عواًت اللهت وجسفٌُ عضص ؾاعاث 

ىن في حعضًل الؿلىن العضواوي للُفل  مكاهضة الخلفٍؼ
حامعت ؾُضي بلعباؽ،الجؼائغ /ؾماءؤ بً خلُلم .ص         حامعت ؾعُضة،الجؼائغ       /لىدل مهُفى .ص

 

 

 

 : ملخو

ت بلى الخالي البدث يهضف    مكاَضة ؾاٖاث ٖضص وجسٌُٟ ال٣هت عواًت ٖلى ٢اثم بعقاصي بغهامج ٞٗالُت مضي مٗٞغ
ىن  خحن مً الُٗىت ،ج٩ىهذ للُٟل الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في الخلٍٟؼ بُت مجمٖى ت ٧ل وج٩ىهذ ويابُت ،ججٍغ  مً مجمٖى

م جغاوخذ ؤَٟا٫ (08) . (ؾىىاث 8-6) بحن ما ؤٖماَع

م ٖبض الٗماًغة بٖضاص مً لؤلَٟا٫ الٗضواون الؿلى٥ م٣ُاؽ الضعاؾت صمذاؾخش  الظي  ؤلاعقاصي والبرهامج (1997) ال٨ٍغ

:  بلى الىخاثج وجىنلذ الباخثحن بٖضاص مً بعقاصًت حلؿت (16) مً ًخ٩ىن  الٗضواون الؿلى٥ وحٗضًل للخ٣لُل نمم

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض - بُت اإلاجمٖى  ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ ٢بل الخجٍغ
ت هٟـ ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث  الخُب٤ُ لهالر الٗضواون الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى البرهامج جُب٤ُ بٗض اإلاجمٖى

 .البٗضي

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض ال -  ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ ٢بل الًابُت اإلاجمٖى

ت هٟـ ؤٞغاص صعحاث جىؾُاثوم  .الٗضواون الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى البرهامج جُب٤ُ بٗض اإلاجمٖى

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض - بُت اإلاجمٖى ت ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث الخجٍغ  اإلاجمٖى

ت لرلها الٗضواون الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ بٗض الًابُت بُت اإلاجمٖى  .الخجٍغ

ظا ت ؤٞغاص لضي الٗضواون الؿلى٥ مؿخىي  مً الخ٣لُل في البرهامج هجاح ٖلى ًض٫ َو بُت اإلاجمٖى    .الخجٍغ

 

: ملضمت

ت آزاع مً ٖجها ًترجب وما اإلاغخلت َظٍ ألَمُت وهٓغا الٟغص همى مغاخل ؤَم مً الُٟىلت مغخلت حٗخبر  اإلاٗالم جدضص جغبٍى
اث مً نٝب وؿاهُتؤلا  للصخهُت ألاؾاؾُت  مغخلت ٟٞن للُٟل الؿلُم والىمى الخ٠ُ٨ ًد٤٣ ما ب٩ل الاَخمام البدث ؤولٍى
٩ىن  مىاَبه وجخٟخذ الُٟل ٢ضعاث جىمى الُٟىلت  وؾلى٦ه بالُٟل الاَخمام ؤنبذ و٢ض والدك٨ُل والخىحُه للخإزغ ٢ابال ٍو

 م٘ ًخالءم بما مىه اإلاًُغب وحٗضًل الؿلى٥ َظا ٞهم،و ٦بحر بك٩ل والضاعؾحن الباخثحن اَخمام هالذ التي اإلاىايُ٘ مً
ت بٓهىع  الُٟىلت مغخلت جخمحز ،خُث الخُاة مخُلباث  لضي والخٗلم الىمى ٖملُت ح٤ُٗ التي الؿلى٦ُت اإلاك٨الث مً مجمٖى
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٩ىن  الُٟل مً ًهضع ؾلى٥: " بإجها الؿلى٦ُت باإلاك٩لت ٣ًهضو الُٟل ىب ٚحر الؿلى٥ َظا ٍو  عغي هخاثجه وج٩ىن  مٚغ
خه٠ به، اإلادُُحن لآلزٍغً مغيُت  الخبى٫  في الؿلى٦ُت اإلاك٨الث وجخدضص بالخ٨غاع الؿلى٥ َظا ٍو

 ٦ثحر بحن ٦بحرة بهىعة جىدكغ الؿلى٦ُت اإلاك٨الث ؤن به اإلاؿلم وم1ً"الُٗام الالبعاصي،الٗضوان،الخمغص،ال٨ظب،مك٨الث

ٟا٫ مً .   ٖضواونا٫ الؿلى٥ مك٩لت زانت وبهىعة  اإلاغا٣َحن الكباب و ألَا

:  ؤلاقياٌ َغح - 

ٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ ٌٗض  م٣بى٫  ٚحر ؾلى٥ ٧ىهه  آلازٍغً م٘ اهضماحهم صون  جدى٫  التي ألاؾاؾُت اإلاك٨الث مً ألَا
ٟا٫ بحن الاًجابن الاحخماعي الخٟاٖل مؿاع في ٣ٖبت ٌك٩ل  احخماُٖا  ٣ٞض ،ولهظا بهم اإلادُُحن ألاٞغاص بحن ؤو بُجهم ُٞما ألَا

 وبعقاصًت ٖالحُت بغامج ج٣ضًم ٍَغ٤ ًٖ الؿلى٧ن اإلاك٩ل َظا مً للخٌٟ خلى٫  بًجاص خى٫  الضعاؾاث مً ٖضًضا٫ ع٦ؼث
بُت وؤزغي   في حُٛحراث جد٤ُ٣ بلى حهضٝ الظي الؿلى٧ن ٧الٗالج  ؾلى٦ه وحٗضًل اإلاجخم٘ م٘ الخ٠ُ٨ ٖلى الُٟل حؿاٖض جضٍع

ا٦ض 2واًجابُت ٞاٖلُت ؤ٦ثر به اإلادُُحن وخُاٍ خُاجه ججٗل الٟغص ؾلى٥  :" ؤهه Dunlap & Pierce (1999) وبحرؽ صوهالب ٍو
ٟا٫ لضي ومضتها الاحخماُٖت الخٟاٖالث مؿخىي  جدؿحن ٍَغ٤ ًٖ الٗضواون الؿلى٥ ٖلى الخٛلب ًم٨ً  وطل٪ الخىخضًحن ألَا

 الٟغص ٢ضعة لخىمُت ًاثاؾتراجُج زال٫ مً وطل٪ الُىمُت الخُاة ؾُا١ في ألاَمُت طاث اإلاهاعاث بدىمُت الاَخمام زال٫ مً

هم الخىانل ٖلى لى اللٛت ،ٞو    3" واإلاجخمُٗت واإلاضعؾُت اإلاجزلُت اإلاىا٠٢ في الاحخماُٖت الخٟاٖالث خضور ،ٖو

 وال٣هو ٖامت والظ٧اء الٗلمي الخ٨ٟحر جىمُت ٖلى حؿاٖض الٗلمي الخُا٫ و٦خب ال٣هو ؤن بلى (وبضوي  ٢ىضًل) ٌكحر خُث 
ت ٖلمُت مىايُ٘ جدىاو٫  التي غ في حؿاَم وجغبٍى ت ال٣ٗلُت الُٟل ٢ضعاث جٍُى  ؤؾالُب ٖلى الخٗٝغ ٖلى ؤًًا وحؿاٖض واللٍٛى

اص ؤحغي  ٦ما. 4الؿلُم الخ٨ٟحر  بٗىىان الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في ال٣هت ًٞ ٖلى اٖخمضث صعاؾت (2011) بضوي  اخمض ٍػ

 خُث"  للخٗلم ال٣ابلحن ٣ٖلُا اإلاٗا٢حن لضي الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في ال٣هت ًٞ ٖلى ٢اثم بعقاصي بغهامج ٞاٖلُت"

 الٗضواون الؿلى٥ ؤن بالظ٦غ والجضًغ. ٣ٖلُا اإلاٗا٢حن لضي الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ ٖلى ب٣ضعجه البرهامج ٞاٖلُت جدضصث
 مً ال٨ثحر ؤٖضث طل٪ ٖلى وبىاءا و٢خه مً ٦بحر حؼء ًدخل ٞاللٗب 5ًماعؾها ؤو الُٟل ٌكاَضَا التي ألالٗاب بىٕى ًخإزغ

 في الخٗاوهُت باأللٗاب م٣ترح بغهامج ٞاٖلُت بٗىىان صعاؾت مجها الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في اللٗب ٞٗالُت خى٫  صعاؾاثا٫

ان اإلاضعؾت ٢بل ما ؤَٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ ج٣لُل بي اإلاىهج اؾخسضام (2002( اإلاٟتي ؾُٗض مدمض هللا ٖبض لبحٞر  الخجٍغ
اخحن عويت ؤَٟا٫ نم ٧اهذ ،ٞالُٗىت البدث لُبُٗت إلاالثمخه  ممً (2002  -2001) الضعاسخي للٗام اإلاسجلحن  الخمهُضي  الٍغ

م جتراوح ٟلت َٟل  (34) ٖضصَم والبالٜ ؾىىاث (6-5) بحن ما ؤٖماَع   (1997) للٗبُضي الٗضواون الؿلى٥ م٣ُاؽ واؾخٗمل َو
ٗا٫ اًجابن جإزحر طو اإلا٣ترح البرهامج ؤن ٖلحها ٫اإلاخدو والىخاثج اإلاخ٩املت الخبرة ووخضة اإلا٣ترح الخٗاوهُت ألالٗاب وبغهامج  ٞو

                                                           
٣تلة كلية . لألطفاؿيوائية كتنمية معارفهن عن ا١تشكالت السلوكية البديالت با١تؤسسات اإل لألمهاتالعالقة بُت تطبيق برنامج تدرييب ، أٛتد٤تمد ،ىناء  

 .٘ٓٗ،ص(ٖٕٓٓ).(ٗٔ-ٖٔ)ٕ،.االداب جامعة حلواف
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ٟا٫ الٗضواون الؿلى٥ ج٣لُل في ت أَل بُت اإلاجمٖى ت ؤَٟا٫ وجٟى١  الخجٍغ بُت اإلاجمٖى  ؤَٟا٫ ٖلى البٗضي الازخباع في الخجٍغ

ت .  الٗضواون الؿلى٥ ج٣لُل في الًابُت اإلاجمٖى

ؼ ٖبض ٞىاػ ٖمغ ٦ضعاؾت ةاإلاسخل٠ الؿلى٥ حٗضًل ؤؾالُب ٖلى اٖخمضث ؤزغي  وصعاؾاث  اؾخسضام ٞاٖلُت "(2003)الٍٗؼ

ؼ ؤؾلىبن ٟا٫ مً ُٖىت لضي الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في والٗؼ٫  الغمؼي  الخٍٗؼ  ٖبض بً هللا ٖبض  وصعاؾت"  ٣ٖلُا اإلاٗا٢حن ألَا

ؼ ؼ ؤؾلىب اؾخسضام ٞاٖلُت "(2006) الٗؿغج ٞهض بً الٍٗؼ  مخالػمت طوي  لضي الؿلى٦ُت اإلاك٨الث يبِ في الغمؼي  الخٍٗؼ
ت اليؿاثُت الجهًت حمُٗت في صاون  ٟا٫ ٌٗخ٣ض "بالٍغاى الخحًر  آلازٍغً وان ٖضاجن م٩ان ٧له الٗالم ؤن الٗضواهُحن ألَا

ىن  ؿِئىن  ٖضاجن بك٩ل اججاَهم ًخهٞغ ًٟلىن  بهم ًتربهىن  ؤجهم ُٞٗخ٣ضون  آلازٍغً ؾلى٥ جٟؿحر َو  ٖضواهُت خلى٫  ٍو

غح٘  1شخامألا بحن بالٗال٢اث الخانت للمكا٧ل ٟا٫  بحن الٗضواون الؿلى٥ اهدكاع ٍو  و الخٗلم: مجها ؤؾباب ٖضة بلى ألَا
ىون،باٖخباع بالٗى٠ مغجبِ مباقغ ٚحر ؤو ألا٢غان و ٧األَل مباقغ بىمىطج مغجبُت ج٩ىن  ٢ض الخ٣لُض  ْهغ الٗى٠ ؤن الخلٍٟؼ

ىن  الغثِؿُت اإلاىايُ٘ ٦إخض ىن   بالٗى٠ جخمحز  ؤٞالم و بغامج مكاَضة زال٫ مً 2الٗالم في للخلٍٟؼ  ؾلى٧اث ٣ًضم ٞالخلٍٟؼ

٣ضم الُٟل ٢ُم وج٩ىن  ج٣لض ؤن ًم٨ً         3 الٗضواهُت ألاٞٗا٫ بٌٗ ٖلى جدث نىع  ٍو

خم ٨ًدؿب ل٩ن ٦بحر واخخما٫ ٢ابلُت له الٗضواون الؿلى٥" ؤن (2003) ٦باعة ٌكحر  ىن  مً حٗلمه ٍو ى  4" الخلٍٟؼ  ٌؿمى ما َو

ىون بالٗى٠   5ؤهٟؿهم ٖلى ؤو آزٍغً ٖلى مُٗىحن ألٞغاص الىٟسخي ؤو الجؿمي الٗضوان جبحن التي الهىع  في ٣ًضم طيا٫ الخلٍٟؼ

ىن  لبرامج ًخٗغيىن  الظًً ألاٞغاص ؤن"  Gerbner ؤبدار بُيذ و٢ض  ًغون الٗى٠ُ اإلادخىي  طاث البرامج وبالخهىم الخلٍٟؼ
دؿىن  ٖى٠ُ ٖالم اهه ٖلى الٗالم ضم زُغ في ؤجهم ٍو  ؤلاخباٍ هدُجت الٗضواون الؿلى٥ ٩ًىن  ؤن ًم٨ً ٦ما 6" ؤمان ٖو
ُاب  اإلاخمثل الٗاثلي والٗامل  اإلاٗلم ؤو ألاَل َٝغ مً ٣ٖابُت ؤؾالُب اؾخسضام او البِذ في الؿلُىي  الٗىهغ ؤو ألاب ٚو

 الىىم ٞى٣و ٞؿُىلىحُت ٖىامل بلى ًغح٘ ٦ما 7.الٗضواون الؿلى٥ ْهىع  ٖىامل ؤَم بحن مً ألاؾغة صازل التربُت هٓام في
ضم والجٕى ايُت ألالٗاب بٌٗ بمماعؾت للُٟل الؿماح ٖو ت الٍغ   8الًٛب مً هىباث بلى ًضٞٗه اإلاجز٫  زاعج بدٍغ

ت جغي   امت الاحخماعي الخٗلم هٍٓغ ا في  باهضوعا بٖؼ  مً وبُئخه الٟغص بحن الخٟاٖل ٖلى ع٦ؼث  والتي الٗضواون للؿلى٥ جٟؿحَر
 هماطج للٟغص ج٣ضم الخاعحُت البِئت ؤن في ٨ٞغجه جخلخو احخماُٖت ٖملُت الخٗلم ؤن ألاٞغاص ؾلى٥ ؤهماٍ مالخٓت زال٫

ى (ال٨باع ؾلى٥ ٣ًلض ان صاثما ًداو٫  الهٛحر الُٟل بن مثال ٞىالخٔ)  بخ٣لُضَا الٟغص ٣ًىم التي الؿلى٥ مً ٦ثحرة  َو
اتهم آلازٍغً باججاَاث ًخإزغ احخماعي ٧اثً ؤلاوؿان ؤن ًٟترى  ٍَغ٤ ًٖ ؾلى٦ُت هماطج مجهم ًخٗلمو وؾلى٦هم وجهٞغ

اث ججغبت ؤَمها اإلاجا٫ َظا في ججاعب بٗضة باهضوعا ٢ام و٢ض والخ٣لُض ت:  وهي الخمـ اإلاجمٖى  عحال الخٓذ ألاولى اإلاجمٖى
ت بوؿان بذجم ٦بحرة صمُت ٖلي لُٟٓا و حؿضًا ٌٗخضي  بالهىاء واإلاملىءة اإلاُاٍ مً مهىٖى

                                                           
دار الفكر :القاىرة.طفاؿ ذكم االضطرابات السلوكية على ا١تهارات النمائيةاألتدريب .خليفة عليمد السيد كحسن ،مٌت مح، عبد الرٛتن  

 .ٜٕص.ٖٕٓٓ،العريب
2
 Lacroix, J.-M. (1997). violence et télévision. paris: presses de la sorbonne nouvelle p :41  

3
 berros, J. B. (2008). Mon enfant et la télévision. (P. Couderchon, Trad.) Bruxelles: de boeck.p :59. 
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ت . ؾِىماجن ُٞلم في مهىعة هٟؿها ألاخضار مكاَضة الثاهُت اإلاجمٖى

ت . ٦غجىون ُٞلم في مهىعة هٟؿها ألاخضار مكاَضة الثالثت اإلاجمٖى

ت ت الغابٗت اإلاجمٖى .  ٖضواهُت إلاكاَض جخٗغى لم يابُت مجمٖى

ت . ٖضواون ٚحر مؿاإلاا عحال قاَضث الخامؿت اإلاجمٖى

ٟا٫ ؾلى٥ بدسجُل اإلاالخٓىن  و٢ام إلاالخٔا للىمىطج مكابه وي٘ في َٟل ٧ل وي٘ جم الىماطج ٖغى مً الاهتهاء بٗض  ألَا
اث في ٧ان الظي الٗضواهُت الاؾخجاباث مٗض٫ اؾخسغاج وجم الؼحاج ٖبر ت ًٟى١  ألاولى الثالزت اإلاجمٖى  الغابٗت اإلاجمٖى

ت اث اؾخجاباث مً ا٢ل ٧اهذ اؾخجاباتها الخامؿت واإلاجمٖى ً باهضوعا اؾخيخج الخجغبت زال٫ مً ألازغي  اإلاجمٖى  مهضٍع

: َما الاحخماعي لخٗلم٫

. خُت هماطج:  مباقغ جٟاٖل 

الم وؾاثل:  مباقغ ٚحر جٟاٖل ت ؤلٖا . والغواًاث وال٣هو واإلاغثُت واإلا٣غوءة اإلاؿمٖى

ت بالهىع  ٦ظل٪ بل الخُت بالىماطج ٣ِٞ ًخإزغ ال ٞالُٟل   1.الخي الىمىطج بىُْٟت ج٣ىم وهي والؿِىما الغمٍؼ

  2.الضاُٞٗت-الخ٣لُض-الخٟٔ –الاهدباٍ:  هي الاحخماعي الخٗلم في جخد٨م لُاثٖم 4 َىا٥ ؤنBandura  باهضوعا ًغي 

ت َظٍ ٖلى اٖخماصا ظا الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في الىمظحت ج٣ىُت ٖلى اٖخمضث صعاؾاث ؤ٢ُمذ الىٍٓغ  هخاثج ؤزبدخه ما َو

ٟا٫ ؾلى٥ لخٗضًل بغهامج ٞاٖلُت مضي "(1992) ببغاَُم ٞااص ُٞىلُذ صعاؾت  صاون  بإٖغاى واإلاهابحن ٣ٖلُا ٞحناإلاخسل ألَا
 الضوع  لٗب ٞىُت ٍَغ٤ ًٖ اإلاضعسخي الؿلى٥ يبِ ؤؾالُب ٞاٖلُت مضي "Gill (1988) حُل وصعاؾت"  للخٗلم ال٣ابلحن ٞئت مً

ٟا٫ لضي  الؿالب الظاث مٟهىم حٗضًل في الُٟضًى ومكاَضة والىمظحت " ٣ٖلُا اإلاخسلٟحن ألَا

ىُاث ؤؾالُب مسخل٠ ٖلى اٖخمضث اإلاظ٧ىعة الؿاب٣ت الضعاؾاث ؼ همظحت مً الؿلى٧ن الٗالج ٞو ا وحك٨ُل وحٍٗؼ حَر لى ٚو  ٖو
ٗمل حٗلم بٖاصة ٌٗخبر الظي الؿلى٧ن ؤلاعقاص ٖلى واٖخماصا الؿلى٥ حٗضًل في اللٗب  وحٗضًل الؿلى٦ُت اإلاك٨الث خل ٖلى َو

٣ىم اإلاًُغب الؿلى٥ لى 3 مًُغب ؤو ؾىي  ؾلى٥ا٫ َظا ٧ان ؾىاء مخٗلم ؾلى٥ َى ؾلى٥ ٧ل ؤن ؤؾاؽ ٖلى ٍو  ٖو
ت  الؿلى٥ ان ٨ٞغة مً واهُال٢ا ومباصت ؤؾـ مً به حاءث وما  مباقغة الٛحر الىمظحت ٖلى وجدضًضا الاحخماعي الخٗلم هٍٓغ

ىهُت بغامج مكاَضة) مباقغة ٚحر هماطج ج٣لُض زال٫ مً زانت مخٗلم ؾلى٥ َى الٗضواون  الؿلى٥ ٧ان ٞةطا (ٖىُٟت جلٍٟؼ
ت في ه٣و ًٖ وهاجج (الٗىُٟت البرامج مكاَضة) مباقغة الٛحر الىمظحت ٍَغ٤ ًٖ وم٣لض مخٗلم الٗضواون  الؿلى٧اث مٗٞغ
ىن  مكاَضة ؾاٖاث ٖضص وجسٌُٟ ال٣هت عواًت ٖلى ٢اثم بعقاصي بغهامج ببىاء ٢مىا احخماُٖا اإلا٣بىلت  حٗضًل في الخلٍٟؼ

ٌ   ٞةن ومىه للُٟل الٗضواون الؿلى٥  ؾاٖاث ٖضص وجسٌُٟ ال٣هت عواًت ٖلى ٢اثم بغهامج ؤزغ ما:َى اإلاُغوح الدؿائ
ىن  مكاَضة : آلاجُت الدؿائالث ٖىه ؟وجخٟٕغ الُٟل لضي الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في الخلٍٟؼ

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض َل - بُت اإلاجمٖى  ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ ٢بل الخجٍغ
تالم هٟـ ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث  الٗضواون؟ الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى البرهامج جُب٤ُ بٗض حمٖى

                                                           
 .٘٘-ٗ٘ص ،ٕٓٔٓ، دار اسامة للنشر: عماف.طفاؿاأل السلوؾ العدكاين عند ،خالد ،عزالدين 
 .ٖٙٔص .ٕٕٔٓ،دار الفكر: عماف. ٖط. تعديل كبناء السلوؾ االنساين ،فاركؽ  الركساف، 
 
 .ٓٗٗص.ٕ٘ٓٓ،دار كائل للنشر:عماف.اٟتديثة  كأساليبونظرياتو  اإلرشادمعلم النفس  ،الداىرم ،صاحل حسن 
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ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض َل -   ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ ٢بل الًابُت اإلاجمٖى
ت هٟـ ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث  الٗضواون؟ الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى البرهامج جُب٤ُ بٗض اإلاجمٖى

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث و١ ٞغ جىحض َل - بُت اإلاجمٖى  ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث الخجٍغ

ت  .الٗضواون الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ بٗض الًابُت اإلاجمٖى

: الفغيُاث -2

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض -  بُت اإلاجمٖى  ؤلاعقاصي بغهامجا٫ جُب٤ُ ٢بل الخجٍغ
ت هٟـ ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث  .الٗضواون الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى البرهامج جُب٤ُ بٗض اإلاجمٖى

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض ال -   ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ ٢بل الًابُت اإلاجمٖى
ت هٟـ ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث  .الٗضواون الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ لىٕ البرهامج جُب٤ُ بٗض اإلاجمٖى

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض -  بُت اإلاجمٖى ت ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث الخجٍغ  اإلاجمٖى

 .الٗضواون الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ بٗض الًابُت

:  الهضف -3
خماص زال٫ مً الُٟل، لضي الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في عقاصيب بغهامج ٞٗالُت ًٖ ال٨ك٠ بلى الخالي البدث حهضٝ  ٖلى الٖا

ىن  مكاَضة ؾاٖاث مً والخٌٟ ال٣هت عواًت . الخلٍٟؼ

:  ألاهمُت -4
خماص زال٫ مً الُٟل، لضي الٗضواون الؿلى٥ لخٗضًل بعقاصي بغهامج بىاء في البدث ؤَمُت جخجلى  ال٣هت عواًت ٖلى الٖا

. ون الخلٟؼي  مكاَضة ؾاٖاث مً والخٌٟ
ٟا٫، ٞئت ٖلى التر٦حز ترة ألَا  مُىله وجخدضص شخهِخه، جخ٩ىن  ٞحها للُٟل باليؿبت خؿاؾت ٞترة ٧ىجها الُٟىلت ٞو

  .واَخماماجه

اع -5 : للضعاؾت الىظغي  ؤلَا

  :العضواوي الؿلىن مفهىم 5-1

 باخث ٩ٞل له خضمى حٍٗغ٠ ؤو اجٟا١ ًىحض ال خُث م٣ٗض ؾلى٥ الٗضوان ل٩ىن  هٓغا الٗضواون الؿلى٥ مٟاَُم جخٗضص

 ٦خابه في W.mcduagal (1908)   مداوالث بلى الٗضوان بمجا٫ لالَخمام ألاولى الجظوع  وحٗىص مُىله و وحهخه مً بلُه ًىٓغ
ِل و بو ٫ ؤزغي  مداوالث جإحن طل٪ بٗض زم الاحخماعي الىٟـ ٖلم في م٣ضمت  في حاءث زم Buss & Berkowitz (1961) بحر٧ٞى

   Johnson  (1972).1 حىوؿىن  و Baron  (1977) باعون و Bandura (1973) وعاباهض صعاؾاث الؿبُٗىاث

ه دا  ماصًا ؤو لُٟٓا  الٟغص ًهضٍع ؾلى٥:" بإهه  buss  (1961) بو ٌٗٞغ  ؤو هاقُا  مباقغ ٚحر ؤو مباقغا يمىُا ؤو نٍغ

. 2" باآلزٍغً ؤو الٗضواون لؿلى٥ا ناخب هٟؿه  بالصخو اإلااصي ؤو البضون ألاطي بلخا١ الؿلى٥ َظا ٖلى ًترجب و ؾلبُا

                                                           
 
 .ٜ٘ص ،ٕٔٓٓ،دار غريب للطباعة: القاىرة.لعدكانية كتركيضهاسيكولوجية ا،العقاد ،عصاـ عبد اللطيف 
اٞتامعة .رسالة ماجستَت .رشادم قائم على فن القصة ُب خفض السلوؾ العدكاين لدل ا١تعاقُت عقليا القابلُت للتعلم إفاعلية برنامج .دأحمبدكم ،زياد  

 .ٖٙص،ٕٔٓٓ.غزة.االسالمية
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ه ُدل  ٌٗٞغ  بنابت ب٣هض ًهضع الظي و لُٟٓا ؤو بضهُا ؤ٧ان ؾىاء الؿلى٥ مً هٕى ؤي:" بإههBerkowitz  (1962) 1 بحر٧ٞى

ه". بإطي ما شخو  وبالخالي ما لصخيء بجالٝ ؤو آزغ  لصخو بًظاء ٖىه ًيخج ؾلى٥ ٧ل َى:"  بإهه  Feshbach 2  ِٞكبار ٌٗٞغ

بي ٞالؿلى٥ "  ألاقُاء هدى اإلاىحه الٗضوان ؤق٩ا٫ مً ق٩ل َى الخسٍغ

ه بُت هخاثج بخضار بلى حهضٝ ؾلى٥:"  بإهه Bandura  3(1963) بىضوعا ٌٗٞغ  ال٣ىة زال٫ مً الؿُُغة بلى ؤو م٨غوَت ؤو جسٍغ
"  ٖضواون ؤهه احخماُٖا ٌٗٝغ الؿلى٥ َظا و آلازٍغً ٖلى اللُٟٓت ؤو الجؿضًت

: عضواوياٌ الؿلىن ؤقياٌ 5-2

: مجها هظ٦غ ؤق٩ا٫ ٖضة ًإزظ الٗضوان بن

 :الكيل خُث مً العضوان 5-2-1

اثٟه ؤصاء في لئلوؿان ألامثل اإلادغ٥ ٌٗخبر: الاًجابي العضوان 5-2-1-1  ؤًً ما بٗمل ال٣ُام ؤزىاء الًِٛ خالت في مثال ْو
 4.الخى٦ُضي الؿلى٥ ؤو الخى٦ُض ؾما ٖلحها ًُل٤ ؤخُاها و اًجابُت الٗضواهُت ج٩ىن  َىا إلهجاٍػ مدضص ؤحل ًىحض

 تهضًض ٌك٩ل ؤو ألاقُاء  وجسٍغب الخضمحر بلى ٣ًىص ٧ان بطا  ؾلبي ؤهه ٖضواون ؾلى٥ ٖلى ه٣ى٫ : الؿلبي العضوان 5-2-1-2 
 5.الظاث هدى ًىحه ؤو لآلزغ

   6خخ٣اع،الا ،الاؾتهؼاء ،الؿب الدكهحر التهضًض مثل ال٨الم ؤهىإ مسخل٠ ٌكمل:اللفظي العضوان 5-2-1-3

 بضون  ؤو عنانت الخصخى، ٧الٗها، شخيء باؾخسضام آلازغ اججاٍ الجؿضًت ال٣ىة اؾخسضام َى:الجؿضي العضوان 5-2-1-4
 َظا لخلخُو ٚالبا حؿخسضم  ًخظمغ حهاحم، ٣ًاجل، مثل ؤٞٗا٫ ٧اؾخٗما٫ وألاٞٗا٫ الٌٗ الل٨م، الضٞ٘، ٧الًغب، طل٪
    .7 الٗضواهُت مً الىٕى

 اإلامخل٩اث ؾغ٢ت ؤو وخغ١  ج٨ؿحر مثل وبجالٞها آلازٍغً ممخل٩اث جسٍغب به ٣ًهض :اإلامخلياث هدى ًتالعضوان 5-2-1-5
 .ٖلحها والاؾخدىاط

: الؼغى خُث مً العضوان 5-2-2

 ٖلى الاهؼال١ الُٟل حٗمض بطا مثال باآلزٍغً ألاطي ب٣ًإ  مىه والهضٝ  آلازٍغً هدى اإلاىحه الٗضوان ؤي عضائي اججاه 5-2-2-1

  8.لئلًظاء مؿب٣ت هُت ٣ٖض ؤي مىه اهخ٣اما ؤمامه آزغ َٟال ًهضم ٧ن اإلااثل َذالـ

                                                           
 
 .ٕٕٔص.مرجع سابق .ٕٕٔٓ.فاركؽ  الركساف، 
 
 .ٜٓ، مرجع سابق صٕٓٔٓ. ،عزالدينخالد  
 
 .ٜٓمرجع سابق ص.ٕٓٔٓ،خالد ،عزالدين 

4
 Lekeu, R & all )2004).l’agressivité chez les personnes âgées. Bruxelles : Kluwer p :5. 

5
 Lekeu, R & all )2004).p :6. 

 .ٛٙٔ، صٕٙٓٓ.دار الشركؽ: عماف .فاؿطاألاالضطرابات االنفعالية كالسلوكية لدل ، لزغلوؿ ،عبدالرٛتنا  
7
 Tremblay, r., Hartup, w., & Archer, j. (2005). devlopemental origins of aggression. new york: 

the guilford press .p :83.  
 
 .ٕ٘ٔمرجع سابق ص .ٕٕٔٓ .فاركؽ  الركساف،  
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 مً ؤحؼاء خغ١  الغؤؽ، يغب الكٗغ، قض مثل الىٟـ وبًظاء بالظاث الًغع  ب٣ًإ بلى حهضٝ:   الظاث هدى مىحه 5-2-2-2
   1بلخ...الجؿم

. بهم ألاطي ب٣ًإ و آلازٍغً هدى مىحه ٖضوان: هجىمي عضوان 5-2-2-3

. الخُاة ؤحل مً الىٟـ ًٖ الضٞإ صٞاعي: وؾُلي عضوان 5-2-2-4

:  الخىحُه خُث مً العضوان 5-2-3

.  لئلخباٍ ألانلي اإلاهضع هدى الٗضوان جىحُه:  مباقغ عضوان 5-2-3-1

خضاء مثال ألانلي باإلاهضع ٖال٢ت لها ؤزغي  حهت هدى ألاطي جىحُه :اإلاباقغ الؼحر 5-2-3-2  اإلا٣ابل  مالصخ ممخل٩اث ٖلى الٖا
ا وبجالٞها ؤلاخباٍ مىي٘   2 وجضمحَر

: العضواوي الؿلىن ؤؾباب 5-3

:  بُىلىحُت وؤزغي  واحخماُٖت هٟؿُت ؤؾباب للٗضوان

 والخٗهب الؿاصًت الىٟؿُت الهضماث والخٝى ٧الًٛب الكضًضة الاهٟٗاالث ؤلاخباٍ الخغمان:الىفؿُت ألاؾباب 5-3-1
 . ال٣خا٫ وصاٞ٘

ت الٛحر الىالضًت اإلاٗاملت ؤؾالُب مجها الخاَئت الاحخماُٖت الخيكئت الاحخماعُت ألاؾباب  - -   ال٣ؿىة ٧اإلَما٫، ؾٍى

ٌ الٗضواهُت ،البِئت ألاؾغة ًٖ ألاب ،ُٚاب ،ال٣ٗاب  . بالتهضًض والكٗىع  الاحخماعي ،الٞغ
اث ،الٗاَاث  الًٗلُت ،ال٣ىة الظ٧ىعٍت الهغمىهاث اعجٟإ البُىلىحُت ألاؾباب  - -   هٓام ،ايُغاب ،الدكَى

ت الؿُاصة   3.الهمؿٟحًر

اث 5-4 : العضواوي للؿلىن اإلافؿغة الىظٍغ

ت  وألاوكُت الهماء ،الٛضص ،الهغمىهاث الهبُٛاث مثل الخي لل٩اثً البُىلىحُت الٗىامل ٖلى جغ٦ؼ:البُىلىحُت الىظٍغ
 الٗضواون للؿلى٥ مثحرة ج٩ىن  ٢ض التي اإلاش في ال٨هغباثُت

ت ؼي  ؾلى٥ الٗضوان ؤن ٞغوٍض ًغي : الىفس ي الخدلُل هظٍغ  ؤلاوؿان صازل اإلاىحىصة الٗضاثُت الُا٢ت جهٍغ٠ بلى حهضٝ ٍٚغ
جب  ٖلى اٖخضي ؤو ؤلاًظاء ؤو بالًغب ٚحٍر ٖلى اٖخضي بطا بال تهضؤ وال ؤلاقبإ في جلر التي الجيؿُت ٧الُا٢ت جماما بقباٖها ٍو
ٗىص الىٟسخي جىجٍغ ُٞىسٌٟ والخد٣حر باإلَاهت هٟؿه   يالضازل اجؼاهه بلى َو

 الكٗىعٍت ٚحر ،اإلاكاٖغ الاهٟٗالُت ،اإلاكا٧ل الضازلُت الهغاٖاث بلى ًغح٘ الٗضوان ؤن الخضًثت الٟغوٍضًت جغي  خحن في
 .بالى٣و ،الكٗىع  اإلاىاءمت ،ٖضم ألامان ،ٖضم ،الخٝى

ت  ظٍ الٟغص ًىاحهها اخباَاث هدُجت الٗضوان ًدضر:ؤلاخباٍ هظٍغ  الٗضواون الؿلى٥ب ال٣ُام ٖلى بالخدٍغٌ ج٣ىم ألازحرة َو
ىا لئلخباٍ اإلاؿبب اإلاهضع هدى مىحه ٖضواهُت ؾلى٦ُاث بلى ًلجإ الٟغص ًجٗل مما ىضما مباقغ بإهه الٗضوان ًىن٠ َو  ال ٖو

                                                           
ٔ
 .ٕٚٔا١ترجع نفسو ص   

ٕ
 .ٕٗمرجع سابق ص.ٕٓٔٓ. خالد ،عزالدين 

ٖ
 .ٙٗ-ٖٗ:، ص صٖٕٓٓ،عادل الكتب:القاىرة.النفسية االجتماعية األمراض. ٤تمد إجالؿسرم ، 
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 ؤو مباقغة ٖال٢ت له آزغ مهضع هدى الٗضوان جىحُه بلى ًلجإ ،ٞةهه لئلخباٍ ألانلي اإلاهضع هدى الٗضوان جىحُه ًم٨ً
ت  اإلاضًغ ٖلى ٌٗخضي ؤن ٌؿخُُ٘ ال ألهه الُلبت هدى ٖىٟه ًىحه مضًٍغ ٢بل مً ًدبِ الظي إلاٗلم،ٞا ألانلي باإلاهضع عمٍؼ

 . ؤَٟالها ٖلى ج٣ؿى ػوحها ٌٗىٟها التي والؼوحت

ت  :الؿلىهُت الىظٍغ

ؼ اعجبِ بطا مخٗلم ؾلى٥ الٗضواون الؿلى٥ ض ما ٖلى وخهل ألانٛغ ؤزُه ٖلى ألا٦بر ألار اٖخضي ٞةطا بالخٍٗؼ  ٞةن ًٍغ

 ٣ً.1ىي  الٗضواون الؿلى٥ ج٨غاع جما٫اح

ت : الاحخماعي الخعلم هظٍغ

ت َظٍ جٟترى  ٣ت بىٟـ الٗضواون الؿلى٥ ًخٗلمىن  ألاشخام ؤن الىٍٓغ  وؤن ألازغي، الؿلى٥ ؤهماٍ بها ًخٗلمىن  التي الٍُغ
 .باألؾغة جبضؤ َظٍ الخٗلم ٖملُت

ت ألاؾاؾُت الفغيُاث  :الاحخماعي الخعلم لىظٍغ

الم وؾاثل ومً واإلاضعؾت ألاؾغة صازل حٗلمه ًخم الٗضواون الؿلى٥ - .  ؤلٖا

ت ألاٞٗا٫ مً الٗضًض -  هخاثج حُٗى ما ٚالبا والتهظًب التربُت بهضٝ ال٣ٗاب حؿخسضم والتي اإلاٗلمىن  بها ٣ًىم التي ؤو ألابٍى
 .ؾلبُت

 ٖىض الٟغص شخهُت ،حك٩ل اإلاب٨غة الُٟىلت مغخلت في الُٟل بها ًمغ التي والخبراث وألابىاء آلاباء بحن اإلاخباصلت الٗال٢ت -
 .ألاحُا٫ ٖبر ًى٣ل الٗضواون الؿلى٥ ٞةن ،لظل٪ البلٙى

ؿخمغ اإلاب٨غة خُاجه في بظوعٍ جبضؤ ٖضواون ؾلى٥ بلى ًاصي اإلاجز٫  في الُٟل مٗاملت بؾاءة -  ؤنض٢اثه م٘ ٖال٢خه في َو
 .ومضعؾُت والضًه م٘ طل٪ ،وبٗض وبزىجه

: الؿلىن حعضًل 5-4

:  ومباصئه الؿلىن ًلحعض مفهىم 5-4-1

ىب الٛحر الؿلى٥ حٛحر به ٣ًهض ىب ؾلى٥ بلى ُٞه مٚغ سً٘ بالٟغص اإلادُُت الٓغوٝ م٘ ًخالءم ختى ُٞه مٚغ  حٗضًل ،ٍو

ت بلى الؿلى٥ : هي اإلاباصت مً مجمٖى

 ؾلبُت اثجالىذ ٧اهذ ،وبطا مؿخ٣بال الؿلى٥ وج٨غاع خضور اخخما٫ ػاص اًجابُت الىخاثج ٧اهذ ٞةطا هخاثجه جد٨مه الؿلى٥ -
 .مؿخ٣بال خضوزه خّٓى ٢لذ

 .اإلاباقغة للمالخٓت ال٣ابل الؿلى٥ ٖلى التر٦حز -
 .لها ٖغى مجغص ولِـ اإلاك٩لت َى ؤهه ٖلى الؿلى٥ م٘ الخٗامل -

حر اإلا٣بى٫  الؿلى٥ -  .ال٣ىاهحن هٟـ جد٨مه اإلا٣بى٫  ٚو

سً٘ ٖكىاثُا لِـ ؤلاوؿاون الؿلى٥ -  .مُٗىت ل٣ىاهحن ٍو
 . ًبُتججغ مىهجُت الؿلى٥ لخٗضًل -
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 :الؿلىن حعضًل زُىاث 5-4-2

: هي اإلاخخابٗت الخُىاث مً بؿلؿلت الؿلى٥ حٗضًل ًمغ

. اإلاؿتهضٝ الؿلى٥ جدضًض -
 .بض٢ت اإلاؿتهضٝ الؿلى٥ حٍٗغ٠ -

 .اإلاؿتهضٝ الؿلى٥ ٢ُاؽ -

ُُٟا اإلاغجبُت الٗىامل جدضًض -  .اإلاؿتهضٝ بالؿلى٥ ْو
 .الٗالج زُت جهمُم -

 .الٗالج زُت جىُٟظ -
 .الٗالجي هامجالبر ٞٗالُت ج٣ُُم -

ت مٗالجتها بجهاء بٗض ختى صوعٍا الخالت مخابٗت -  .حٛحر مً ٖلحها َغؤ ما إلاٗٞغ

 1.اإلاؿتهضٝ الؿلى٥ ٖلى َغؤ الظي الخٛحر ج٣ُُم -

: الؿلىن حعضًل ؤؾالُب بعٌ 5-4-3

: الىمظحت 5-4-3-1

 مباقغ الٛحر ؤو اإلاباقغ الىمىطج مالخٓت ٍَغ٤ ًٖ الؿلى٥ حٗضًل في اإلاىهجُت ألاؾالُب مً الخ٣لُض ٍَغ٤ ًٖ الخٗلم ؤو 
 تهُئت م٘ مؿب٣ا اإلاالخٓت ألاٞغاص اؾخجاباث ج٣لُض ٖملُت ؤجها الخ٣ا،ؤي جدضر ٣ٞض ٞىعٍت بالًغوعة ج٩ىن  ال والاؾخجابت

: بلى تهضٝ هي و 2الاؾخجابت َظٍ لخ٣لُض الالػمت الٓغوٝ

اصة - ىب الؿلى٥ ج٨غاع ٍػ . ُٞه اإلاٚغ

ىب الٛحر الؿلى٥ ؤق٩ا٫ ٠٦ -  .اإلاٚغ
 .الؿلى٥ مً حضًضة ؤق٩ا٫ ْهىع  حؿهُل -

ىب الٛحر الؿلى٥ حُٛحر في اإلاُٟضة ألاؾالُب مً حٗض ىب ؾلى٥ بلى ُٞه مٚغ ٟا٫ ٌكاَض ٦إن ُٞه مٚغ  ُٞه ًلٗب ُٞلم ألَا

ٟا٫ ٣ُٞىم ٖضواهُت صون  بؿٗاصة آزغون ؤَٟا٫ خم الىمىطج بخ٣لُض ألَا ؼ ٍو ىا بطا ؾلى٦هم حٍٗؼ ٣ت بىٟـ جهٞغ  3.الٍُغ

: علاباٌ 5-4-3-2

ىب الٛحر الؿلى٥ خضور اخخما٫ إله٣ام ؾُٗض بًجابن خاصر اؾدبٗاص ؤو مالم خاصر ج٣ضًم َى ى ُٞه مٚغ ان َو  هٖى
٣اب مىٟغ ؤو مالم لخاصر الٟغص حٍٗغٌ ٌكمل اًجابن ٣ٖاب ذ خاصر سخب ٌكمل ؾلبي ٖو ىب خضر ؤو ؾُٗض ؤو مٍغ  مٚغ

ىبت الٛحر الاؾخجابت بٗض الٟغص مً ُٞه  : ال٣ٗاب الُبؤؽ بحن ومً اإلاٚغ

                                                           
 .٘ٛٔ-ٖٛٔ، ص ص ٕٛٓٓ.دار صفاء:عماف.ذل تربية الطفلإمدخل . ْترم ،مٌت يوسف كقطيشات ،نازؾ ٔ
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ىب ٚحر شخيء بخ٣ضًم الٟغص ٌٗا٢ب الخاَئت الاؾخجابت بٗض اإلاىٟغة ألاخضار اؾخسضام -  مالم خضر بخضار ؤو ُٞه مٚغ
. ال٨هغباثُت ،الهضمت ،الخإهِب ٧الخىبُش

ىبت ألاخضار اؾدبٗاص - ب ما سخب زال٫ مً اإلاٚغ ى  الخاَئ الؿلى٥ ٣ٖب ًدبه وما به ًٚغ  ه٣و ٖىه ًيخج ما َو
ىب الٛحر الؿلى٥ .  الاؾخجابت وزمً الخغمان ؤؾالُبه ومً ُٞه مٚغ

  1الصخُذ للؿلى٥ اإلا٨ثٟت اإلاماعؾت ؤي الؼاثض الخصخُذ -

:   الاهُفاء 5-4-3-3

ؼ ج٣ضًم ًٖ الخى٠٢  الاؾخجابت خضور ٖىض الاهدباٍ ًٖ الخى٠٢ مثا٫ الاؾخجابت َظٍ ه٣و وبالخالي الاؾخجابت بٗض الخٍٗؼ
ىب ٚحر ٩ىن  الُبُُٗت البِئت في مىاؾب ٚحر بك٩ل ٢بل مً ٖؼػث ٢ض اهذ٥ والتي ٞحها اإلاٚغ ؼ ٖىض زانت ٞٗاال ٍو  حٍٗؼ

.  اإلاىا٢ٌ الؿلى٥

ؼ 5-4-3-4 ىبت الاؾخجابت ٣ٖب مٗؼػاث ج٣ضًم:الاًجابي الخعٍؼ ىب ؾلى٥ لخثبُذ اإلاٚغ ت ؤو حضًض ُٞه مٚغ  وجإزظ خضوزه ج٣ٍى
ٗمت مجها ؤق٩اال اإلاٗؼػاث  ٢بل ؤَٗمت مً الٟغص ًًٟل ما جدضًض ًجب لظل٪ اإلاؿخسضم الُٗام ٕبىى جخإزغ وهي والخلىي  ألَا

ؼ  واؾخسضام (٧االبدؿامت الىحه ،حٗبحراث الاَخمام ببضاء اإلاضًذ،) الاحخماعي والاؾخدؿان الغاحٗت والخٛظًت الؿلى٥ حٍٗؼ

ِل اخخمالُت ألا٦ثر الؿلى٦ُاث ؼ ٞو ٗخبر 2.الخٍٗؼ ؼ َو  الؿلى٥ زٌٟ في ٞاٖلُت ًؼالخٗؼ ؤؾالُب ؤهج٘ مً الخٟايلي الخٍٗؼ
ؼ زال٫ مً الٗضواون ىب الاحخماُٖت الؿلى٧اث حٍٗؼ ىب الٛحر الاحخماُٖت الؿلى٧اث وججاَل ٞحها اإلاٚغ  3.ٞحها مٚغ

ؼ 5-4-3-5 : الؿلبي الخعٍؼ

ؼ بحن ٞغ١  َىا٥ و الؿلى٥ لخٗضًل الٟٗالت ألاؾالُب مً   اإلاثحر بحن الٗال٢ت ٣ًىي  ٞاألو٫  ال٣ٗاب و الؿلبي الخٍٗؼ
ؼ و الٗال٢ت َظٍ ٠ًًٗ ال٣ٗاب خحن في الاؾخجابتو  خحن في الاؾخجابت خضور بٗض ؤو ٢بل ٣ًضم ان ًم٨ً الؿلبي الخٍٗؼ

. ٣ِٞ الخاَئت الاؾخجابت بٗض ًدضر ال٣ٗاب

ؼ  ت ٖلى ٌٗمل و ؾالمتها ٖلى الخٟاّ و الُىمُت خُاجىا في ٦بحرة ؤَمُت الؿلبي للخٍٗؼ  بطا ةالاؾخجاب و اإلاثحر بحن الٗال٢ت ج٣ٍى

   4اإلاىاؾب الى٢ذ في اؾخسضم ما

فاث : ؤلاحغائُت الخعٍغ

ٓهغ و٢ُاؾه مالخٓخه ًم٨ً احخماُٖا م٣بى٫  ٚحر ؾلى٥ َى:العضواوي الؿلىن غ لٟٓن ؤو بضون ٖضوان نىعة في ٍو  وجخٞى
ت ُٞه  ًدهل التي الضعحت ؤههب احغاثُا ٌٗٝغ ٦ما باإلامخل٩اث ؤو وباآلزٍغً بالظاث ألاطي بلخا١ بلى وحهضٝ والخ٨غاع الاؾخمغاٍع

م لٗبض الٗضواون الؿلى٥ م٣ُاؽ ٖلى الٟغص ٖلحها . (1991) الٗماًغة ال٨ٍغ
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  :ؤلاعقاصي البرهامج

ه غان ٌٗٞغ  مباقغة والٛحر اإلاباقغة ؤلاعقاصًت الخضماث لخ٣ضًم ٖلمُت ؤؾـ يىء في ومىٓم مسُِ بغهامج"بإهه(1998) َػ
 
ً
  ٞغصًا

ً
 الىاعي باالزخُاع وال٣ُام الؿىي  الىمى جد٤ُ٣ في مؿاٖضتهم بهضٝ اإلااؾؿت ؤو الجماٖت جًمهم مً لجمُ٘ وحماُٖا

 .1"وزاعحها الجماٖت صازل الىٟسخي الخىا٤ٞ لخد٤ُ٣ اإلاخ٣ٗل

ت ٖلمُت ؤؾـ يىء في ومىٓم مسُِ بغهامج بإهه بحغاثُا ٌٗٝغ ىُاث مباصت بلى ،ٌؿدىض وجغبٍى ت ٞو  ،ًًم الؿلى٦ُت الىٍٓغ
ت ىن  مكاَضة ؾاٖاث مً والخ٣لُل ال٣هت عواًت ٖلى اإلاٗخمضة ؤلاعقاصًت َتوألاول ؤلاحغاءاث مً مجمٖى  بهضٝ الخلٍٟؼ

ٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ  . ؾلى٦هم وحٗضًل ألَا

 واإلا٣بى٫  الؿىي  الؿلى٥ ب٦ؿابه ؤحل مً ؾلى٦ُت ؤَضاٝ جخًمً للُٟل جغوي خ٩اًت ًٖ ٖباعة هي:اللهت عواًت
ىب الٛحر الؿلى٥ ومدى احخماُٖا ت حىاهب جخًمً ًٝه مٚغ الحُت وجغوٍدُت وؤزال٢ُت جغبٍى .  واحخماُٖت ٖو

ىن  مكاهضة ؾاعاث عضص جسفٌُ ىهُت البرامج مكاَضة ؾاٖاث مً الخ٣لُل به ٣ًهض:الخلفٍؼ  الٗى٠ُ الُاب٘ طاث الخلٍٟؼ

ًها الُىمن اإلاٗض٫ في والٗضواون . الُٟل لضي مدببت ؤزغي  بإوكُت وحٍٗى

: البدث بحغاءاث -6

بي اإلاىهج اؾخسضم:الضعاؾت مىهج ت باؾخسضام وطل٪ البدث لُبُٗت إلاالثمخه الخجٍغ بُت مجمٖى ت ججٍغ  م٘ يابُت ومجمٖى

. والبٗضي ال٣بلي الخُب٤ُ

: العُىت

م جم َٟل 16 مً البدث ُٖىت جخ٩ىن  ٣ت ازخُاَع  20 مً ؤٖلى الٗضواون الؿلى٥ م٣ُاؽ ٖلى صعحتهم ٧اهذ ممً ٢هضًت بٍُغ
م جتراوح صعحت خحن بلى ج٣ؿُمهم جم َٟل 16 ٖضصَم ؾىىاث (8-6) بحن ؤٖماَع  (08) ؤٞغاصَا ٖضص  يابُت بخضاَما مجمٖى

بُت وألازغي  خحن ؤٞغاص مجاوؿت وجمذ (08) ؤٞغاصَا ٖضص ججٍغ . الٗضواون الؿلى٥ وصعحت الٗمغ خُث مً اإلاجمٖى

:  الضعاؾت ؤصواث -7

م ٖبض ألخمض لؤلَٟا٫ الٗضواون الؿلى٥ م٣ُاؽ -  . (1991) الٗماًغة ال٨ٍغ
ىن  مكاَضة ؾاٖاث وجسٌُٟ ال٣هت عواًت ٖلى ال٣اثم ؤلاعقاصي البرهامج -  .للُٟل الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في الخلٍٟؼ

 : الضعاؾت مخؼحراث

ىن  مكاَضة ؾاٖاث وجسٌُٟ ال٣هت عواًت ٖلى ٢اثم بعقاصي بغهامج :اإلاؿخلل اإلاخؼحر  الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في الخلٍٟؼ

ٟا٫ لضي  .ألَا

 .الٗضواون الؿلى٥ م٣ُاؽ زال٫ مً اإلا٣اؽ الٗضواون الؿلى٥ :بعالخا اإلاخؼحر

: ؤلاعقاصي البرهامج
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ضاص الباخثحن ٢ام إل بٗض للبرهامج باإٖل غ والضعاؾاث البرامج ٖلى الَا ت  وألَا  البرامج بىاء جىاولذ التي الؿاب٣ت الىٍٓغ

بُت الٗالحُت  البرهامج اٖخمض  و٢ض الؿلى٧ن اإلاىدجي مباصت و ٞىُاث باؾخسضام وطل٪. اإلاسخلٟت والؿلى٦ُت ؤلاعقاصًت و والخضٍع
ىن  مكاَضة ؾاٖاث وجسٌُٟ ال٣هت عواًت ٖلى ٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في الخلٍٟؼ ؼ ألَا  وطل٪ ؤلاًجابن والخٍٗؼ

ؼ بهضٝ ىب ٚحر الؿلى٦ُاث مً الخٌٟ و الاًجابُت الؿلى٦ُاث حٍٗؼ خما و٦ظا الٗضواهُت بالخهىم ٞحها اإلاٚغ  ٖلى صالٖا
ت ىب الؿلى٥ الُٟل إل٦ؿاب الاحخماعي الخٗلم هٍٓغ  ؾاٖاث وجسٌُٟ ال٣هت عواًت زال٫ مً البرهامج جىُٟظ وجم اإلاٚغ

ىن  مكاَضة . الخلٍٟؼ

 :البرهامج ؤهمُت

ٟا٫ َاالء مؿاٖضة في البرهامج ٌؿهم -  مما لضحهم اللٛىي  اإلادهى٫    وػٍاصة آلازٍغً م٘ والخىانل الجُض الخٟاٖل ٖلى ألَا
. الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ بلى يًاص

ىب للؿلى٥ وا٦دؿابه الُٟل حٗلم في ال٣هت عواًت ازغ جدضًض - ىن  مكاَضة ؾاٖاث مً الخسٌُٟ وصوع  ُٞه اإلاٚغ  الخلٍٟؼ
ىب الٛحر الؿلى٧اث ج٣لُض ًٖ ال٠٨ في ٟا٫ لضي اإلاهاعاث ٞحها مٚغ  . ألَا

م ُٞه اإلاؿتهضٞت الٟئت َبُٗت مً البرهامج ؤَمُت جٓهغ -  .َٟا٫ألا ٞئت َو

 :البرهامج مً الهضف

ىن  مكاَضة ؾاٖاث وجسٌُٟ ال٣هت عواًت ٖلى ٌٗخمض بعقاصي بغهامج ٞاٖلُت ٢ُاؽ بلى البرهامج حهضٝ  حٗضًل في الخلٍٟؼ

ٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ . ألَا

حر بلى حهضٝ ٦ما  جدى٫  و٦ُتالؿل اإلاك٩لت َظٍ باٖخباع ألا٢غان م٘ الخىانل ،وػٍاصة الٗضواون الؿلى٥ لخٌٟ وؾُلت جٞى
ٟا٫ جىانل صون  ً، م٘ والخٟاٖل الجماٖت عوح ،وجىمُت الاحخماُٖت الٗال٢اث جدؿحن البٌٗ،وبالخالي بًٗهم م٘ ألَا  آلازٍغ

ت والخهُلت اللٟٓن اإلاؿخىي  جدؿحن بلى باإلياٞت . ال٣هو عواًت زال٫ مً للُٟل اللٍٛى

:  البرهامج مضة

. باألؾبٕى حلؿاث 4 بىا٢٘ اصًتبعف حلؿت 16 بمجمٕى ؤؾابُ٘ 4  البرهامج ٌؿخٛغ١ 

: البرهامج حلؿاث مًمىن 

ت  ٖكغة الؿخت الجلؿاث جًمىذ ت الهاصٞت ال٣هو مً مجمٖى  عوح جىمُت بلى مجملها في تهضٝ ،والتي واإلاؿلُت والتربٍى
 بُانوث جىيُذ بلى ٌؿعى ال٣هو مًمىن  ،٦ظل٪ والىالضًً وألا٢غان لل٨بحر والخ٣ضًغ الاخترام الجماٖت،الخٗاون،حٗلم

 لُلى والهغنىع،٢هت الىملت ٣٦هت ٖا٢بتها وؾىء ومألها ال٣هت شخهُاث ًٖ الهاصعة الٗضواهُت الؿلى٧اث ٖا٢بت
ا اإلاُُ٘ الخلمُظ والظثب،٢هت حَر ً،الجض وألاوامغ،مؿاٖضة الىالضًً الخٗاون،بَاٖت عوح جىمي التي ال٣هو مً ٚو  آلازٍغ

ض التي ٞحها ٚىباإلاغ الؿلى٧اث مً حملت الُٟل ،وج٨ؿب واإلاثابغة  ،وبالخالي مٗهم حٗامله ،وحؿهل آلازٍغً م٘ جىانله مً جٍؼ
 للؿلى٧اث الؿلبُت الىخاثج جىضر ؤزغي  ٢هو بلى الخىانل،باإلياٞت في ه٣و ًٖ الىاجج الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل

ىبت والٛحر الٗضواهُت . لها مماعؾخه بٗض الُٟل ٖلُه ًخدهل الظي وال٣ٗاب ٞحها مٚغ
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ىن  مكاَضة ؾاٖاث مً الخ٣لُل ٖلى بغهامجا٫ ٌٗخمض ٦ما  ٖضواهُت مكاَض مدخىاَا ًًم التي البرامج ،وزانت الخلٍٟؼ
ًها بخ٣لُضَا الُٟل ٣ًىم والتي وألاؾلخت، الٗى٠ واؾخسضام  ألانض٢اء م٘ ؤو بالضمى واللٗب ٧الغؾم ؤزغي  بإوكُت وحٍٗى

:  هي ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ في زانالباح اٖخمضَا التي ألاؾالُب ومً للُٟل مدبب وكاٍ مماعؾت ؤو

ؼ ىب بالؿلى٥ ال٣ُام بٗض مباقغة ٌُٗى ٞٗالُت طو ٩ًىن  ول٩ن الاًجابن الخٍٗؼ  ٦المها وؾمإ ألام ٦مؿاٖضة ُٞه اإلاٚغ
ىب الٛحر الؿلى٥ ًٖ الامخىإ خالت وفي بلُه اإلاىحهت ألاوامغ وبَاٖت ٟا٫ بغامج مكاَضة ًٖ ٧االمخىإ ُٞه مٚغ  الٗىُٟت ألَا

ىب الؿلى٥ ؤو ألاصاء في جدؿً ُٞه ًٓهغ الظي الى٢ذ في و٦ظل٪ ٗمت:  اإلاؿخسضمت اإلاٗؼػاث بحن ومً ُٞه اإلاٚغ  والخلىي  ألَا
ت بال٣ُام م٩اٞئخه ؤو والى٣ىص ٧الهضاًا اإلااصًت اإلاٗؼػاث وج٣ضًم والابدؿامت والك٨غ الاؾخدؿان ٧لماث اؾخسضام  بجَز

. لضًه اإلاًٟلت الهىاًاث ومماعؾت

: الىخائج وجدلُل عغى-8

:  ألاولى البدث فغيُت هخائج 8-1

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض بُت اإلاجمٖى  صعحاث ومخىؾُاث البرهامج جُب٤ُ ٢بل الخجٍغ

ت هٟـ ؤٞغاص . الٗضواون الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى البرهامج جُب٤ُ بٗض اإلاجمٖى

 (01)  ع٢م والجضو٫  " T- test ث " ازخباع باؾخسضام اإلاخىؾُاث بحن الٟغو١ اللتص خؿاب جم الٟغى َظا صخت مً للخد٤٣

: طل٪ ًىضر

 ٌ ً بحن الفغوق صاللت ًىضر:(01) عكم حضو فاٌ العضواوي الؿلىن حعضًل في والبعضي اللبلي الازخباٍع  اإلاجمىعت أَل
بُت  الخجٍغ

ت  لتالضال مؿخىي  (ث) ٢ُمت اإلاُٗاعي  الاهدغاٝ  اإلاخىؾِ (ن) اإلاجمٖى

ت بُت اإلاجمٖى  (0.05) ٖىض صالت 3.50 17.91 23.37 8 البرهامج جُب٤ُ ٢بل الخجٍغ

ت بُت اإلاجمٖى  6 19 8 البرهامج جُب٤ُ بٗض الخجٍغ

 ؤٞغاص ٖلحها خهل التي الضعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ وحىص (01) ع٢م الجضو٫  هخاثج مً ًخطر
ت بُت اإلاجمٖى  ،خُث ال٣بلي ال٣ُاؽ لهالر ،وطل٪ الٗضواون الؿلى٥ م٣ُاؽ ٖلى البٗضي وال٣ُاؽ ل٣بليا ال٣ُاؽ في الخجٍغ

ت صعحاث مخىؾِ ؤن بُت اإلاجمٖى ت هٟـ صعحاث مخىؾِ ؤهسٌٟ خحن ،في (23.91)بلٜ ال٣بلي ال٣ُاؽ في الخجٍغ  في اإلاجمٖى

 صاللت مؿخىي  ٖىض(1.89) الجضولُت (ث) ة٢ُم مً ا٦بر وهي (3.50)بلٛذ اإلادؿىبت (ث) ٢ُمت ؤن ،٦ما (19)بلى البٗضي ال٣ُاؽ

ت ت وصعحت (0.05) مٗىٍى ى بخهاثُا صالت وهي (7) خٍغ  ،مما الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في ؤلاعقاصي البرهامج ٞاٖلُت ٌٗجي ما َو
. الٟغى َظا صخت جد٤٣ بلى ٌكحر

:  الثاهُت البدث فغيُت هخائج 8-2

ت ؤٞغاص ثصعحا مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض ال  ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ ٢بل الًابُت اإلاجمٖى

ت هٟـ ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث  .الٗضواون الؿلى٥ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى البرهامج جُب٤ُ بٗض اإلاجمٖى



 
 
 

 

 
 

    2016–هىفمبر    : 25العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

40 

 

  (02) ع٢م والجضو٫   T– test (ث) ازخباع باؾخسضام اإلاخىؾُاث بحن الٟغو١ صاللت خؿاب جم الٟغى َظا صخت مً وللخد٤٣

  :طل٪ ًىضر

 ٌ ً بحن الفغوق صاللت ًىضر (02) عكم حضو فاٌ العضواوي الؿلىن حعضًل في والبعضي اللبلي الازخباٍع  اإلاجمىعت أَل
 الًابُت

ت  الضاللت مؿخىي  (ث) ٢ُمت اإلاُٗاعي  الاهدغاٝ  اإلاخىؾِ (ن) اإلاجمٖى

ت  ٖىض صالت ٚحر 0.11 16.43 23.75 8 البرهامج جُب٤ُ ٢بل الًابُت اإلاجمٖى
(0.05) 

تاإلاج  18 24 8 البرهامج جُب٤ُ بٗض الًابُت مٖى

 ٖلحها خهل التي الضعحاث  مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ وحىص ٖضم (02) ع٢م الؿاب٤ الجضو٫  هخاثج مً ًخطر

ت البٗضي وال٣ُاؽ ال٣بلي ال٣ُاؽ مً ٧ل في ألاٞغاص  مؿخىي  ٖىض (0.11) اإلادؿىبت  (ث) ٢ُمت بلٛذ خُث الًابُت للمجمٖى

ت صاللت . بخهاثُا صالت ٚحر وهي(1.89) الجضولُت (ث) مً ا٦بر وهي (0.05) مٗىٍى

 :الثالثت الفغيُت هخائج 8-3

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ جىحض بُت اإلاجمٖى ت ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث الخجٍغ  اإلاجمٖى
. الٗضواون لى٥الـ ج٣ضًغ م٣ُاؽ ٖلى ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ بٗض الًابُت

 (03) ع٢م والجضو٫   T– test (ث) ازخباع باؾخسضام اإلاخىؾُاث بحن الٟغو١ صاللت خؿاب جم الٟغى َظا صخت مً وللخد٤٣

: طل٪ ًىضر

 ٌ فاٌ العضواوي الؿلىن حعضًل في البعضي لالزخباع الفغوق صاللت ًىضر(03) عكم حضو بُت اإلاجمىعت أَل  الخجٍغ
 والًابُت

ت  الضاللت مؿخىي  (ث) ٢ُمت اإلاُٗاعي  الاهدغاٝ  ٍاإلاخىؽ (ن) اإلاجمٖى

ت بُت اإلاجمٖى  (0.05) ٖىض صالت 2.71 6 19 8 البرهامج جُب٤ُ بٗض الخجٍغ

ت  18 24 8 البرهامج جُب٤ُ بٗض الًابُت اإلاجمٖى

ت ؤٞغاص صعحاث مخىؾُاث بحن بخهاثُت صاللت طاث ٞغو١ وحىص (03) ع٢م الجضو٫  هخاثج مً ًخطر  بُتالخجغي  اإلاجمٖى
ت ؤٞغاص صعحاث ومخىؾُاث  لهالر وطل٪ ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ بٗض الٗضواون الؿلى٥ م٣ُاؽ ٖلى الًابُت اإلاجمٖى

ت ت صعحاث مخىؾِ ؤن خُث الًابُت اإلاجمٖى بُت اإلاجمٖى ت مخىؾِ ًٖ اهسٌٟ ٢ض (19)الخجٍغ  (24)الًابُت اإلاجمٖى

ت صاللت مؿخىي  ٖىض بخهاثُا صالت ٢ُمت وهي (2.71) ةاإلادؿىب  (ث) ٢ُمت وبلٛذ ؤلاعقاصي البرهامج جىُٟظ بٗض  (0.05) مٗىٍى
 .الٟغى َظا صخت جد٤٣ بلى ٌكحر مما (2.14) الجضولُت (ث)  مً ا٦بر وهي
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: الىخائج مىاككت-

 زال٫ مً وطل٪ الُٟل لضي الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في ؤلاعقاصي البرهامج ٞٗالُت بلى الخالُت الضعاؾت هخاثج ؤقاعث
ت ؤٞغاص لضي الٗضواون الؿلى٥ مؿخىي  اهسٟاى بُت اإلاجمٖى  هخاثج زال٫ مً ؤي ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ بٗض الخجٍغ

 ال٣ُاؽ) ؤلاعقاصي البرهامج جُب٤ُ ٢بل  الٗضواون الؿلى٥ مؿخىي  م٘ باإلا٣اعهت ؤلاعقاصي البرهامج جهاًت بٗض البٗضي ال٣ُاؽ

ظٍ(ال٣بلي اٖلُت ٦ٟاءة بلى حكحر الىخاثج ،َو  الضعاؾت وهخاثج الٗضواون  الؿلى٥ مؿخىي  زٌٟ في ؤلاعقاصي لبرهامجا ٞو
 ٞئاث لضي الؿلى٥ وحٗضًل الٗضواون الؿلى٥ صعحت زٌٟ جىاولذ التي الضعاؾاث مً الٗضًض هخاثج م٘ جخ٤ٟ الخالُت
ئت الخانت الاخخُاحاث طوي  ٦ٟئاث مخٗضصة ٟا٫ ألاخضار ٞو م الخىخضًحن وألَا حَر ت ٞئاث وم٘  ٚو  ؤَٟا٫ مً  لٟتمسذ ٖمٍغ

ؼ مً اإلاسخلٟت الؿلى٥ حٗضًل ؤؾالُب صوع  ؤزبدذ التي الضعاؾاث جل٪ بحن ومً وقباب ومغا٣َحن حر مباقغة وهمظحت حٍٗؼ  ٚو

 :الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في (وألاٞالم ٧ال٣هو)  مباقغة

ؼ ٖبض ٞىاػ صعاؾت ؼ ؤؾلىبن اؾخسضام ٞاٖلُت جىاولذ التي (2003) الٍٗؼ  الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في والٗؼ٫  الغمؼي  الخٍٗؼ
ٟا٫ مً ُٖىت لضي بي بغهامج ازغ" بٗىىان (2007)  الكهغي  ؾٗض الغخمً ٖبض بً ؾٗض صعاؾت و٦ظل٪ ٣ٖلُا اإلاٗى٢حن ألَا  جضٍع

ٟا٫ مً ُٖىت لضي الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في بالدك٨ُل اللٗب ٖلى ٢اثم  بً مدمض بً ؾٗض وصعاؾت"  ٣ٖلُا اإلاخسلٟحن ألَا
ت اإلاغخلت َالب لضي الٗضواون الؿلى٥ صعحت زٌٟ في هٟسخي بعقاصي بغهامج ٞاٖلُت بٗىىان (2006) عقىص آ٫ ؾٗض  الثاهٍى

بي بغهامج ٞٗالُت صعاؾت بلى َضٞذ التي (1998) بسل َه ؤمحرة وصعاؾت  زٌٟ في الاحخماعي الخٟاٖل مهاعاث لخىمُت جضٍع
ٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ بي بغهامج ٞاٖلُت بٗىىان بدث ةالباخث لىٟـ وصعاؾت الخىخضًحن ألَا  بٌٗ ألصاء م٣ترح جضٍع

ت ألاوكُت  وؤهىع  نالر قٗبان ٖاًضة وصعاؾت"للخٗلم ال٣ابلحن ٣ٖلُا اإلاٗا٢حن لؤلَٟا٫ الاحخماُٖت اإلاهاعاث جىمُت ٖلى اإلاخىٖى
ٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ خضة لخٌٟ بعقاصي بغهامج ٞٗالُت"  ٖىىان جدذ (2007) البىا مدمىص  ٣ٖلُا إلاٗا٢حنا ألَا

ت ال٣ضعاث وجىمُت ال٣هت عواًت صوع  ًسو ُٞما الضعاؾت َظٍ هخاثج ؤًًا جخ٤ٟ ٦ما"  للخٗلم ال٣ابلحن  حٗضًل في اللٍٛى
 بٗىىان (2011) الجىضي الباقي ٖبض ؾلُمان الىانغ ٖبض حما٫ صعاؾت الاحخماعي والخٟاٖل الخىانل وػٍاصة الٗضواون الؿلى٥

بي بغهامج ٞٗالُت "  ٣ٖلُا اإلاٗا٢حن اإلاغا٣َحن لضي الظاث بًظاء ؾلى٥ ٖلى وؤزٍغ للٛت الاحخماعي الاؾخسضام مهاعة جىمُت في جضٍع
اص وصعاؾت  بٟٗالُت اإلاىؾىمت بها ٢ام التي الضعاؾت زال٫ مً ال٣هت لغواًت الٟٗا٫ الضوع  ؤزبدذ التي(2011) بضوي  اخمض ٍػ
 ؾُٗض ؤؾماء وصعاؾت للخٗلم ال٣ابلحن ٣ٖلُا اإلاٗا٢حن لضي ونالٗضوا الؿلى٥ لخٌٟ ال٣هت ًٞ ٖلى ٢اثم بعقاصي بغهامج

ؼ ٖبض  الغويت ؤَٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في اإلاخٗضصة ألاوكُت ٖلى ٢اثم بغهامج ٞٗالُت "(2010) اخمض الٍٗؼ

ان صعاؾت مجها الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في اللٗب ؤؾلىب صوع  ؤزبدذ ٖضة صعاؾاث ؤًًا.للخٗلم ال٣ابلحن ٣ٖلُا اإلاٗا٢حن  بحٞر
 ؤَٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ ج٣لُل في الخٗاوهُت باأللٗاب م٣ترح بغهامج ٞٗالُت بٗىىان (2002) اإلاٟتي ؾُٗض مدمض هللا ٖبض

ظا الٗضواون الؿلى٥ زٌٟ في ازغ الٟىُت لؤلوكُت ؤن ٦ما اإلاضعؾت ٢بل ما  ؾالمت وصٌ٘ ٞالىخِىا صعاؾت هخاثج ؤزبدخه ما َو

ٟا٫ لضي الٗضواون الؿلى٥ جسٌُٟ في الٟىُت ألاوكُت ٞاٖلُت ٖىىان جدذ (2001) الهاٌٜ  الُٟىلت مغخلت في الهم ألَا
 الؿلى٥ صعحاث مً للخ٣لُل ال٣هت ًٞ ٖلى ٢اثم بعقاصي بغهامج ٞاٖلُت خى٫  (ٌ 1420) الكىىاون َاهُا وصعاؾت اإلاخإزغة

ٟا٫ مً ُٖىت لضي الاحخماعي والخجل الٗضواون  الىخاثج مً ؤن ٦ما الٍغاى بمضًىت ؾىىاث (6-5) ةالٗمغي  الٟئت مً ألَا
ىن  مكاَضة ؾاٖاث زٌٟ ازغ بلحها اإلاخىنل  زال٫ مً الُٟل ٖلى ازغ مً له إلاا طل٪ الٗضواون الؿلى٥ حٗضًل في الخلٍٟؼ
لُه الخ٣لُض ىن  الُٟل حٍٗغٌ ج٣لُل ٞان ٖو  جبث يوالذ والٗى٠ُ الٗضواون الُاب٘ طاث وألاٞالم للبرامج وبالخهىم للخلٍٟؼ
ا والًغب لؤلؾلخت واؾخسضام ٖغا٥ مكاَض حَر  لهظٍ الخٗغى مً ج٣لُل ٞان وبالخالي الٗضواون الؿلى٥ مٓاَغ مً ٚو
ًها اإلاكاَض  ؾلى٦ه حٗضًل في ٦بحر بك٩ل وحؿاَم الٗضواون الؿلى٥ قضة مً جدض للُٟل مُٟضة ؤزغي  بإوكُت وحٍٗى
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ظٍ احخماُٖا م٣بىلت حضًضة ؾلى٧اث وب٦ؿابه ت البدىر مغ٦ؼ ؤحغاَا التي  الضعاؾت م٘ جخ٤ٟ الىخاثج َو  واإلاىاهج التربٍى

ذ بضولت التربُت بىػاعة  وصعاؾت الٗى٠ ؤٞالم ومكاَضة الٗضواون الؿلى٥ بحن اًجابن اعجباٍ وحىص جىنلذ والتي (1998) ال٩ٍى
 ٖاصاث ) ألاخضار لضي لجاهذا الؿلى٥ ا٦دؿاب ٖلى الًٟاثُت ال٣ىىاث بغامج جإزحر" بٗىىان 2005: َُلت اله ٖلي ؾٗض ٖلي

 ٖىض الٗى٠ ْاَغة في الًٟاثُت الضعاما ازغ" ٖىىان جدذ  (2010)  الكبى٫  لىا٠ً ؤزغي  صعاؾت. ( وؤهماَها اإلاكاَضة

ٟا٫   ".ألَا

ٟؿغ خماص بَاع في الىخاثج َظٍ الباخثان ٍو  عواًت ٖلى ٌؿدىض والظي الضعاؾت َظٍ في اإلاؿخسضم ؤلاعقاصي البرهامج ٖلى الٖا
ىن  مكاَضة ؾاٖاث ٖضص وجسٌُٟ ٢هتا٫  التي ألاؾالُب جىٕى زال٫ مً بلحها الخىنل جم التي الىخاثج جٟؿغ ،٦ما الخلٍٟؼ

ُت ٞىُاث ٖلى ؤلاعقاصي البرهامج اٖخمض ،٣ٞض ؤلاعقاصًت الجلؿاث بصاعة في ؤلاعقاصي البرهامج اجبٗها  وؾلى٦ُت،ٞمً مٗٞغ

ُت الٟىُاث ؼ واإلاىا٢كت ٧الخىاع اثٞجي البرهامج اٖخمضَا التي اإلاٗٞغ . والخٍٗؼ

ت الصخهُت ؾماث مً الهامت الؿمت يىء في الىدُجت َظٍ الباخثان ًٟؿغ ٦ما ى الؿٍى  صاثما ؾلى٦ه مً ٌٗض٫ الٟغص ؤن َو
ٗض٫ ٌٛحر به،ٞهى جمغ التي الخبراث ٖلى بىاء  اإلاىا٠٢ زام وبك٩ل ، الؿاب٣ت اإلاىا٠٢ مً حٗلمه ما خؿب ؾلى٦ه مً َو
ت له ٠ًًُ به ًمغ مى٠٢ ٩ٞل ، ُٞه ٠٣ً الظي إلاى٠٢با الٗال٢ت طاث  ٖلى ٢اصع ًجٗله مما الجضًضة الخبراث مً مجمٖى

  1:الخالُت اإلاىا٠٢ مىاحهت

ت ؤٞغاص لضي الٗضواون الؿلى٥ مؿخىي  زباث الباخثان ًٟؿغ  جل٣حهم ٖضم هدُجت البٗضي ال٣ُاؽ في الًابُت اإلاجمٖى

ضم للُٟل الؿاب٤ بالك٩ل يألاؾغ الىؾِ ؤلاعقاصي،واؾخمغاع البرهامج  .الىؾِ طل٪ في حٛحر حىاهب ؤي بخضار ٖو

ت ؤًٖاء مؿاٖضة في الىمظحت ٞىُت ؾاَمذ  بال٣بى٫  جدؿم والتي الؿىي  الؿلى٥ هماطج مدا٧اة ٖلى ؤلاعقاصًت اإلاجمٖى
ت ٚحر الؿلى٦ُت الىماطج مً الخسلو ومداولت  ؤو ال٣هت اًت٦غو  ؾلى٧ن لىمىطج  مباقغة الٛحر الىمظحت زال٫ مً الؿٍى

ىا ٦خابن همىطج ىبت الؿلى٦ُاث بىاء في حؿخسضم الىمظحت ؤن بلى" ٣ٖ2ل ٌكحر َو  وجٓهغ الغصًئت الؿلى٦ُاث ،وحٗضًل اإلاٚغ
 ؤو الىٓاٞت ،ؤو الهٟن الاهًباٍ َالبا  وٗلم ؤن ؤعصها ،ٞةطا مضاعؾىا في نىعة ابؿِ في الؿلى٥ لخٗضًل ٦إؾلىب الىمظحت
٣خضي ،ُٞالخٓه له همىطًحا ،ٌٗخبٍر له ومدب مجض، َالب حاهب بلى ه٣له بلى ٖمضها حباثبالىا ال٣ُام ؤو اإلاكاع٦ت  به، ٍو

خٗلم ىبت الؿلى٦ُاث مىه ٍو ". اإلاٚغ

ؼ ٞىُت ؾاٖضث ٦ما ت ؤٞغاص مؿاٖضة ٖلى الخٍٗؼ بُت اإلاجمٖى  للؿلى٦ُاث حٗلمهم ،وػٍاصة ؾلى٦هم يبِ ٖلى الخجٍغ
ؼ ىبت،ٞالخٍٗؼ ت ٞٗالت ؤصاة اإلاٚغ ى والاؾخجابت اإلاثحر بحن الغابُت ال٢تال٘ لخ٣ٍى ض َو  جاصي و٢لخه الؿلى٥ خضور ج٨غاع مً ًٍؼ

ؼ الاؾخجابت بحن ٢هحرا الى٢ذ ٧ان و٧لما الؿلى٥ اهُٟاء بلى ىا 3الاؾخجابت جثبُذ في ٞاٖلُخه ػاصث ٧لما والخٍٗؼ  ًظ٦غ َو

غان ؼ ٞاٖلُت وألا٦ثر ألاًٞل مً ؤهه ٖلى ؤ٦ض Skinner ؾ٨ُجر ؤن َػ  ٖلى ال٣ٗاب مً ؤ٦ثر بةزابخه الصخُذ ٖلُمالذ حٍٗؼ
. 4الصخُذ ٚحر الخٗلم

                                                           
 .ٕ٘،صٖٕٓٓ.الدكرل النشر دار: الرياض.النفسي كاإلرشاد النفسية لصحةا.الدين عالء كفاُب ٔ
 

ٕ
 .ٖٗٔ،ص ٕٕٓٓ، كالتوزيع للنشر دار ا٠ترجيي:ضالريا.كالًتبوم النفسي اإلرشاد.عطا ،٤تمود عقل 
 .ٛٚ، صٜٜٜٔ،دار الثقافة للنشر:عماف.االرشاد كالعالج النفسي نظريات.،سعيد حسٍت كعبد ا٢تادم ،جودت عزتلعزة اٖ
 

ٗ
 .ٗٓٔ، مرجع سابق ص ٕٕٓٓزىراف حامد عبد السالـ،  
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 اإلاالخم

 العضواوي الؿلىن ملُاؽ

ٟا٫ ٖلى الخٗٝغ في اإلاؿاٖضة مى٪ ًغجى الٗضواهُت الؿلى٦ُت ألاهماٍ بٌٗ به م٣ُاؽ اإلاٗلمت/اإلاٗلم ؤدي ًضً٪ بحن    ألَا

٣ت بال٣اثمت باالؾخٗاهت وطل٪ ألاهماٍ َظٍ مثل ًٓهغون الظًً  .اإلاٞغ

 ؤمام (x) ٖالمت بىي٘ وطل٪ الُٟل ٖلى ٖباعة ٧ل با١اهِ مضي جدضص وان بحابخ٪ في ص٣ُ٢ا ج٩ىن  ؤن ًٞل٪ مً خاو٫ 
 .ٖباعة ٧ل ؤمام واخضة ٖالمت مً ؤ٦ثر جً٘ ؤال هغحى ٦ما ٖلُه اهُبا٢ا ألا٦ثر هي ؤجها جغي  التي الخاهت في الٗباعة

غاى حؿخسضم ؾخ٣ضمها التي البُاهاث ؤن ٖلما وخضٍ اله٠ في َٟل ٧ل ج٣ُُم الغحاء خم ٣ِٞ ؤلاعقاص أٚل  ٖلى ةاإلاداٞٔ ٍو

تها . ؾٍغ

 .حٗاوه٨م خؿً ل٨م وك٨غ

 الخسهو                    الجيـ                                     الاؾم

 الضعاؾُت الؿىت                   اإلاضعؾت                                      الؿً
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 ؤخُاها ًدضر ال العبـاعة م
 ًدضر

 ًدضر
 باؾخمغاع

٣ت لآلزٍغً ألاطي ٌؿبب 1    . مباقغة ٚحر بٍُغ

   . آلازٍغً ٖلى ًبه٤ 2

   . آلازٍغً ٣ًغم ؤو ًسمل ؤو ًضٞ٘ 3

   . آطاجهم ؤو آلازٍغً قٗغ ٌكض 4

   . آلازٍغً ٌٌٗ 5

ـ 6    . آلازٍغً ًهٟ٘ ؤو ًًغب ؤو ًٞغ

   . آلازٍغً ٖلى ألاقُاء ًغمن 7

   . آلازٍغً زى٤ ًداو٫  8

   . آلازٍغً يض خاصة ؤقُاء ٌؿخٗمل 9

   . مالبؿه ًمًٜ ؤو ٌكض ؤو ًمؼ١  10

   . ممخل٩اجه ًلىر 11

   . ؤزغي  ممخل٩اث ؤي ؤو ٦خبه ؤو صٞاجٍغ ًمؼ١  12

   . لآلزٍغً ممخل٩اث ؤي ؤو ٦خب ؤو صٞاجغ ًمؼ١  13

   . آلازٍغً مالبـ ًمًٜ ؤو ٌكض ؤو ًمؼ١  14

    آلازٍغً مالبـ ًلىر 15
   . ؤزغي  ٖامت ممخل٩اث ؤي ؤو جبوال٪ اإلاجالث ًمؼ١  16

ت بسكىهت ًخٗامل 17    . ٦ؿٍغ ؤو ألاعى ٖلى عمُه ؤو ٦ًغبه ألازار م٘ مَٟغ

   . الىىاٞظ ٨ًؿغ 18

هغر ًب٩ن 19    . ٍو

ى ب٣ضمُه ألاقُاء ًًغب 20 هُذ ًهغر َو    . ٍو

هُذ ألاعى ٖلى بىٟؿه ًغمن 21 هغر ٍو    . ٍو

   . بٗى٠ ألابىاب ٌٛل٤ ؤو ب٣ضًه ًًغب 22

   . (خضصَا) ؤزغي  بإقُاء ٣ًىم 23
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لت : الىخائج وجفؿحر الخصخُذ ٍَغ

 .٣ٞغة (23) اإلا٣ُاؽ ٣ٞغاث ٖضص -

 :ألاوػان -

 (نٟغ) ؤبضا ًدضر ال. 

 (1) ؤخُاها ًدضر. 

 (2) صاثما ًدضر. 
 .(46-نٟغ) بحن جتراوح للم٣ُاؽ ال٩لُت الضعحت -
 .اهُتالٗضو مً ٖا٫ مؿخىي  ٞى١  ٞما (20)الٗالمت اٖخبرث -
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ت في ظل الخؼحراث الاحخماعُت الغاهىت  مياهت اإلاؿً في ألاؾغة الخًٍغ

- كغاءة ؾىؾُىلىحُت -
ج،الجؼائغ /هكام ؾبع.ؤ ٍغ حامعت مدمض البكحر ؤلابغاهُمي،بغج بىعٍغ

 

 

 

: ملخو

 حىاهب بخىيُذ  وطل٪ .الغاَىت الاحخماُٖت الخٛحراث ْل في ألاؾغة في اإلاؿً م٩اهت ٖلى الخٗٝغ بلى الضعاؾت هظه تهضف  
 َغؤث التي الخٛحراث زال٫ مً حملت قهض الجؼاثغي  اإلاجخم٘ وألن ، ؤؾغجه ؤٞغاص م٘ اإلاؿً ٖال٢ت جدضًض في ؤزغث التي الخضَىع 

٫ .  الاحخماُٖت وؤبىِخه هٓمه ٖلى  بلى ممخضة مً اهخ٣الها زال٫ مً ألاؾغة وهي احخماُٖت ماؾؿت ا٦بر قهضجه الظي ٧الخدىّي

ٟن حخم٘م ومً.هىوٍت ت وزهىنا ألاؾغة في جٓهغ  بضؤث  الاحخماعي الخٛحر بىاصع ٞةن ، خًغي  بلى ٍع  و٢خىا في مجها الخًٍغ
 م٩اهت  في وجغاح٘ اؾخ٣غاع ال خالت بلى الخٛحر  مً الىمِ َظا ؤصي ال٨بحرة، الٗاثلت ًٖ الاهٟها٫ وخب ٧االؾخ٣اللُت  الخالي،

م ؤٞغاص م٘ اإلاؿىحن غ الظي ألالُمٕ الىا١ لهظا وهدُجت.ؤؾَغ  الخ٣ُ٣ُت اإلا٩اهت ًٖ لخ٨ك٠ الضعاؾت َظٍ جإحن اإلاؿىحن بٟئت ؤيّي

م  ؤٞغاص م٘ للمؿىحن .   الخالي الاحخماعي الخٛحر ْل في ؤؾَغ

. اإلاؿىحن م٩اهت الاحخماُٖت، الخٛحراث اإلاؿً، ألاؾغة، :اإلافخاخُت اليلماث

 

 

:  جلضًم

 ؤو ُٚاب َى اإلاالخٔ ؤن بال الاحخماعي، الخٛحر ب٨ٟغة الغاثضة وألاصبُاث ؤلاؾهاماث مً بالٗضًض الؿىؾُىلىجي الترار ًؼزغ
ر مٟهىم عبِ ٖلى جغ٦ؼ التي وألاصبُاث الضعاؾاث  ه٣و  الاحخماعي الخٛحر ْاَغة وألن ، والكُسىزت الؿً ٦بر بمك٩لت الخٛحّي
ً الػمذ  مً الخٛحر ْاَغة مً حؿلم لم ؤًًا هي لٗغبُتا ألاؾغة ٞةن ، بها مغ التي واإلاىا٠٢ ألاػمىت مً ال٨ثحر في الٗغبن الَى
ر  زال٫ دت في مباقغ بك٩ل ؤزغث والتي والث٣اُٞت، الاحخماُٖت جغ٦ُبتها حٛحّي  هي ؤنبدذ ؤجها ختى وقُسىزتهم الؿً ٦باع قٍغ

ىهت -الؿً ٦باع -ألازغي   خًغي ا٫ ألاؾغي  الىؾِ صازل و٢ُمُت ز٣اُٞت ومٗاًحر ٢ُم مً الخٛحراث جل٪ جٟغػٍ ما بمضي مَغ
:  الخالي ؤلاق٩ا٫ بُغح والٟدو بالخىاو٫  هدُُه إلهىا ؾىؾُىلىحُت صاللت مً ؤ٦ثر ًدمل اإلاىيٕى وألن.اإلاخٛحر

ت ألاؾغة جغهُبت ػّحرث هل  ؟ اإلاؿىحن مياهت الجؼائغ في الخًٍغ

ت ألاؾغة صازل الاحخماعي الخؼّحر ظاهغة بغوػ ظل في اإلاؿىحن مياهت جخإزغ مضي بي بلى   ؟ الخًٍغ

ٌ  خىع الم . الضعاؾت مفاهُم في ؾىؾُىلىحُت كغاءة:ألاو
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: ألاؾغة مفهىم جدضًض:  ؤوال

: الاحخماع علم علماء خؿب ألاؾغة-ؤ

 اإلاجخم٘، بىاء في حؿاَم التي اللبىت بوكاء بلى ًغمن ب٣ٗض وامغؤة عحل ا٢تران مً جيكإ التي الاحخماُٖت اإلااؾؿت هي ألاؾغة
 1.الصوألاو والؼوحت، الؼوج، ؤع٧اجها، وؤَم

 ٧اإلاضعؾت، ألازغي  اإلااؾؿاث باقي م٘ جمثل بدُث الاحخماُٖت، الٗال٢اث بهخاج جًمً التي الهامت اإلااؾؿت هي وألاؾغة

 . 2ؤٞٗالىا ٚالبُت ًخسلل احخماعي ٢اهىن  باهخضاب احخماُٖت ؤ٦ثر اإلاجخم٘ حٗلها زال٫ مً بلخ...ألانض٢اء وحماٖت

ت ماؾؿت وؤزُغ ؤَم هي وألاؾغة  ًٖ ٖباعة هي وألاؾغة الخُاة، مباصت بخٗلم اليلء ًبضؤ ؤخًاجها ٟٞن حخمٗاث،الم في جغبٍى
ت ى م٣ضؽ عابِ بُجهم ًجم٘ ألاٞغاص مً مجمٖى ٟا٫ زال٫ مً الخُاة جمخض الغابِ َظا وهدُجت الؼواج، َو  الظًً ألَا
م الخُاة، مؿحرة ًىانلىن    َو

ً
ان وألاؾغة .واخض بِذ في ٌِٗكىن  حمُٗا  اإلاغ٦بت ألاؾغة ؤو اإلامخضة ألاؾغة ٌو ألاو٫  الىٕى: هٖى

  لؤل٦بر الخا٫ بُبٗت ٞحها الؿلُت وج٩ىن  وألاحضاص وآلاباء ألابىاء جًم التي وهي
ً
ظا الظ٧ىع، مً ؾىا  ٧ان ألاؾغ مً الىٕى َو

 
ً
اٝ بٌٗ في ػا٫ وال مىدكغا   .الجؼاثغ مً ألاٍع

ً جًم نٛحرة ؤؾغ ًٖ ٖباعة وهي الجؼاثغ، لتصو في آلان مىدكغة وهي الىىوٍت، ألاؾغة َى ألاؾغ مً آلازغ والىٕى  ومً ألابٍى
  بظاتها مؿخ٣لت ألاؾغة َظٍ وحٗخبر ؤبىاء، مً ٌٗىلىن 

ً
، ا٢خهاصًا

ً
 ؤَغاٝ مً جضزل صون  ؤبىائها جغبُت ٖلى وحكٝغ واحخماُٖا

 .ال٨بحرة الٗاثلت مً آزٍغً ؤٞغاص ؤو

 اإلاٟاَُم ؤ٦ثر مً ػا٫ ال اإلاٟهىم ؤن الاحخماعي،بال لخىُٓم٫ ألاؾاؾُت الىخضة هي ألاؾغة بإن م٣خىٗىن  الاحخمإ ٖلماء بن

ٟها في اإلااوٗت ٟا ًًٗا ؤن (1953 ألاؾغة) ٦خابهما في ولىن بحرحـ خاو٫  و٢ض. لضحهم حٍٗغ  مً حماٖت ألاؾغة:" مًمىهه حٍٗغ
خٟاٖلىن  واخضا بِخا ًالٟىن  والخبجي والضم الؼواج ًغبُهم ألاٞغاص ا ٍو  ر ؤ ؤم ، ؤب ػوحت، ؤو ج٦ؼو  اإلادضص صوعٍ ول٩ل ؾٍى

ٗٝغ" مكتر٦ت ز٣اٞت م٩ىهحن وؤزذ   ؤؾاؽ ٖلى بُجهم ُٞما الٗال٢اث ج٣ىم ألاٞغاص مً حماٖت" بإجها ألاؾغة صًفؼ هىجؼلي َو

م اليؿب ٢غابت ا مً ؤحؼاء في الُٟل بلحها ًيخمي التي ألاؾغة جدضص وال. آلازغ للبٌٗ بًٗهم ؤ٢اعب َو  ٍَغ٤ ًٖ مثال مالحًز
غة ٟٞن الاحخماُٖت ألامىع  بٌٗ ؤصاء ٖلى ٌٗخمض طل٪ ل٨ًو اإلاُالص،  ؤبا ه٣ىصا للمىلىص ًضٞ٘ الظي الغحل ًهبذ مجها حٍؼ
غة وفي ، للُٟل ؤما جهبذ وػوحخه للُٟل . اإلاجز٫  باب ؤمام ألاشجاع ًؼعٕ الظي الغحل ألاب ٌٗخبر ؤزغي  حٍؼ

 ؤو اإلاجخمٗاث بحن ؾىاء ألاؾغة بىاء صازل جىحض التي الخ٣ُ٣ُت الازخالٞاث ًٖ ًخٗاضخى ؤهه بحرحـ حٍٗغ٠ ٖلى ًازظ ما بن

م٨ً. مُٗىت مجخمٗاث صازل ٟه اٖخباع ٍو  والؼوحت الؼوج مً م٩ىهت الىاؽ مً حماٖت ًٖ ٖباعة وهي الىىوٍت لؤلؾغة حٍٗغ

ٟا٫ . اإلادلي اإلاجخم٘ مً ٦جؼء وخضة وج٩ىن  البالٛحن، ٚحر وألَا

 الىىوٍت ألاؾغة مً ؤوؾ٘ ججم٘ ؤي:  بإجها" للٗاثلت الخضًث اإلاضزل"  ٦خابهما في اإلامخضة ألاؾغة وفاحُلي بُلي مً ٧ل ٌٗٝغ

   3".الخبجي ؤو الؼواج ؤو" الاهدضاع الؿاللت، ٖال٢اث جغبُه

                                                           
م، قسم علم االجتماع، ، رسالة ماجستَتغَت منشورة، ٗتصص العالج األسرالعنف األسري وآثاره على األسرة والمجتمععبد اهلل بن أٛتد العالؼ، -ٔ

   .ٖص دت،اإلمارات العربية ا١تتحدة،
ٕ Gilles Ferréol & Jean-Pierre Noreck, Introduction  à la Sociologie , 7  édition , Armand Colin , Paris , p 120. 

 . ٕٓ، ٜٔ، ص صٜٜٛٔسكندرية، مصر،، اإلٖ، ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، األزاريطة ، طقاموس علم االجتماععبد ا٢تادم اٞتوىرم،  - ٖ
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 وألابىاء ألاباء بحن ) الضم عابُت ؤو (وألابىاء والؼوحت الؼوج بحن ) ػوحُت عابُت بإجها ألاؾغة وهُمىىف اوػبرن   مً ول ٌعغف

دُىن  واخض بِذ في ٌِٗكىن  (وألا٢اعب  مؿخمغ،٦ما  وماػا٫ ٧ان الىحىص صاثم ٖالمي هٓام وهي مكتر٦ت ا٢خهاصًت خُاة ٍو
ا ًغجبِ  احخماُٖت حماٖت بإجها حٗٝغ  1.الخبجي ؤو الؼواج ؤو الضم عوابِ ٍَغ٤ ًٖ ببًٗهم ؤًٖاَئ

ف  ألاٞغاص ؾلى٥ في ؤؾاؾُا صوعا وجلٗب لُٟلا وكإة ًٖ اإلاؿاولت ألاولى الاحخماُٖت الىخضة هي ألاؾغة"مُل صاهُاٌ حعٍغ
٣ت ت بٍُغ ت ٚحر ؤو ؾٍى  صازل جضوع  التي والخٟاٖالث الؿلى٥ ٞإهماٍ ألبىائها ج٣ضمها التي الؿلى٦ُت الىماطج زال٫ مً ؾٍى

 2"ألابىاء جغبُت في بالؿلب ؤو باإلًجاب جازغ التي الىماطج هي ألاؾغة

 بُجهما  ج٣ىم وامغؤة عحل مً جخ٩ىن  هٓامُت بُىلىحُت احخماُٖت حماٖت َاؤن:والبُىلىحُا الىفـ  علماء خؿب ألاؾغة -ب
اث٠ ؤَم وؤبىائهما،ومً م٣غعة ػواحُت عابُت  الٗال٢اث الٗاَُٟت،ومماعؾت الخاحاث بقبإ الجماٖت َظٍ بها ج٣ىم التي الْى

اًت اإلاالثم الث٣افي الاحخماعي اإلاىار الجيؿُت،وتهُئت  ألاؾاؽ ٖلى جخ٩ىن  التي الجماٖت ؤن ًالخٔو ألابىاء وجىحُه وجيكئت لٖغ

اث٠ َظٍ وجماعؽ الؿاب٤  الخٍٗغ٠ ًخًمً ؤن ألاؾغة حٍٗغ٠ ٖىض ًخٗحن زمت ومً واضخا ازخالٞا بىائها في ًسخل٠. الْى

 ملحكذ و٢ض. وؤبىائهم آلاباء مً الٗامت البُىلىحُت ؤلاوؿاهُت ألاؾغة وجخإل٠. الجماٖت لهظٍ اإلادخملت الىماطج بلى ؤلاقاعة
ُل٤ الغؾمي بالخبجي ؤبىاء البؿُُت ألاؾغة  ألاولُت ألاؾغة ؤو البُىلىحُت ؤ اإلاباقغة ألاؾغة ؤو الىىاة ألاؾغة الك٩ل َظا ٖلى ٍو

   3.اإلادضوصة ألاؾغة ؤو

 ًترجب مما ألاؾغي، الًبِ مً الىاضر وبالخدغع  الٟغصًت مً ٖالُت بضعحت ؤًٖاءٍ ًخمحز ؤؾغي  همىطج :الىىاة ألاؾغة -
 وػوحت ػوج مً ٖاصة جخ٩ىن  خُث حجمها بهٛغ الىىاة ألاؾغة وجمخاػ. ٩٦ل ألاؾغة مهالر الٟغص مهلخت حٗلىا ؤنٌ ٖلي

غي . والضحهم م٘ اإلاتزوححن ألابىاء اخض ٌِٗل ؤن اؾخثىاثُت ْغوٝ وفي هاصعا بال ًدضر وال اإلاتزوححن ٚحر وؤبىائهما  مً ٦ثحرا ٍو
ت اإلاجخمٗاث في اهدكاٍع ًتزاًض الظي َى ألاؾغة مً الىمىطج اَظ ؤن الخًغي  الاحخمإ ٖلم في الباخثحن  4.الخًٍغ

 وؤبىائهم اإلاتزوححن ٚحر وؤبىائهم ألاحضاص جًم ولهظا ؤ٦ثر ؤو ؤحُا٫ زالر مً بىاثُا جخ٩ىن  ؤؾغة هي: اإلامخضة ألاؾغة -
 ال ممخضة،بِىما  ؤؾغا ٖاصة (الضم ٢تٖال يىء في جىٓم التي) ال٣غابُت ألاؾغة وجال٠ ؤخٟاصَم و٦ظل٪ (بىاتهم ؤو )اإلاتزوححن

ب٣ا ممخضة ؤؾغا (الؼوحُت الٗال٢ت ٖلى ال٣اثمت ) الؼواحُت ألاؾغة جال٠  بلى جيخمي التي الىىاة ألاؾغ ٞةن الخٍٗغ٠ لهظا َو
  5.الخٗضصي الؼواج ٍَغ٤ ًٖ اعجبُذ وبن ممخضة ؤؾغا حٗخبر ال واخض حُل

ت ألاؾغة مفهىم جدضًض -  اإلاجخم٘ جمض بظل٪ ٞهي الاحخماعي، لئلهخاج وألامثل اإلاًٟل اإلا٩ان طل٪ هي ألاؾغة: الجؼائٍغ
لى ٖجها، الاؾخٛىاء البخت ًم٨ً ال ؤؾاؾُت بمضزالث  . ُٞه وجازغ ُٞه جيكإ الظي بالىؾِ جخإزغ طل٪ ٚغاع ٖو

ت ألاؾغة ؤن ُٞه ق٪ ال ومما ا الجؼاثٍغ  قهضث زانت بهٟت يالٗغب الٗالم وبلضان ٖامت بهٟت الٗالم ٖبر ألاؾغ مً ٦ٛحَر
 في وصزىلها اؾخ٣اللها اإلاؿخٗمغة الضو٫  مً ال٨ثحر هُل وؤَمها خضزذ، التي الٗاإلاُت الخٛحراث بٟٗل ملمىؾت وجُىعاث حٛحراث

                                                           

٣تلة العلـو الًتبوية كالنفسية، " مشكالت األسرة األردنية في شمال األردن في ضوء بعض المتغيرات االجتماعية"يوسف ضامن ا٠تطايبة،  -ٕ
  .ٖٖٔ، ص ٖٕٔٓ، مركز النشر العريب ، جامعة البحرين، مارس، ٔ، العددٗٔاجمللد

2 - Daniel Mellier, Henri lehall,Psychologie du développement, Dunot , Paris , France , 2002,p 226 . 
 .ٚ٘ٔ، ٙ٘ٔ، ص صٕٙٓٓ، دار ا١تعرفة اٞتامعية، األزاريطة، اإلسكندرية، دط، مصر، قاموس علم االجتماع٤تمد عاطف عيث،  - ٖ
 .٤ٜٔ٘تمد عاطف غيث، ا١ترجع السابق، ص  - ٗ
 .ٔٙٔا١ترجع نفسو، ص، - ٘
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 الخهيُ٘ لٗملُت َبُُٗت هدُجت َى الظي والخمضن والخدضًث الخهيُ٘ ٖلى ؤؾاؾا جغ٦ؼث التي الكاملت، الخىمُت مغخلت

الم وؾاثل في اإلالخّى الخ٣ضم بٟٗل اإلاخ٣ضمت حخمٗاثبالم الخًاعي  والاجها٫  1. الغ٢مُت والاجهاالث ؤلٖا

ت ألاؾغة -ج جي الضًىان ٣ًؿم:لإلخهاء الىَني الضًىان خؿب الجؼائٍغ حن بلى ألاؾغة لئلخهاء الَى : 2َما عثِؿُحن هٖى

ت ؤو واخض شخو مً الٗاصًت ألاؾغة جخ٩ىن :العاصًت ألاؾغة - غون اإلاؿ٨ً هٟـ في ون ٌِٗل ألشخام مً مجمٖى ًّي د  ٍو
دىاولىن   . مهاَغة ؤو صم ٢غابت ألاشخام َاالء ًغبِ ما ٚالبا ، ألاؾغة عب مؿاولُت وجدذ الىحباث ؤَم مٗا ٍو

 لخٍٗغ٠ باليؿبت اإلاظ٧ىعة للم٣اًِـ حؿخجُب ال وهي ؤ٦ثر ؤو شخهحن مً الجماُٖت ألاؾغة جخ٩ىن : الجماعُت ألاؾغة
 ًم٨جهم مهىُت وألؾباب ٖاصة ، حماُٖت ؤو ٖاصًت ٚٝغ في ؤو واخض مؿ٨ً في حماُٖا ألاشخام َاالء ٌِٗل الٗاصًت، ألاؾغة

.  ألاؾغة لغب وحىص ال ألاؾغ مً الىٕى َظا في ، مٗا الُٗام وجىاو٫  الِٗل

خمثل  الضًيُت الجالُت الٟىاص١،ؤًٖاء مهلخت مؿخسضمى مثل ، اإلاؿ٨ً هٟـ في ٌِٗكىن  ٖما٫ في ٖاصة ألاشخام َاالء ٍو

 ماٖضا ) الؼعاُٖىن  الىِٟ،اإلاىؾمُىن  قغ٧اث و٢ىاٖض آلاباع وخٟغ الٗمىمُت ألاقٛا٫ ل٣ُإ اإلاا٢خت الىعقاث ٖما٫ ،

جب ، (الغخل غ ٍو حن جٞى : الجماُٖت ألاؾغة بلى لالهًمام قَغ

ت - . ؤ٦ثر ؤو شخهحن مً م٩ىهت مجمٖى

ة ج٩ىن  -    3.بلخ...الىعقت لجماعي،ا الؿ٨ً في اه٣ُإ وبضون  ألا٢ل ٖلى ؤقهغ (06) ؤلا٢امت مضّي

 4.باؾخمغاع ؤو صوعٍا وجيخ٣ل الخُم في حِٗل ؤؾغة بإجها الغاخلت ألاؾغة حٗٝغ: الغاخلت ألاؾغة

ضص ل٣ض:حعلُب ا لؤلؾغة ألاو٫  الخٍٗغ٠ خّي  َظٍ في ألاؾغة الثاون الخٍٗغ٠ ؤما اإلاجخم٘، في ألاولى الاحخماُٖت اإلااؾؿت واٖخبَر
ا ٣ٞض الضعاؾت  هُىجؼلي الؿىؾىلىحُحن مً ٧ل هجض ؤهىا خحن في.مجخم٘ ؤي في الاحخماعي للخىُٓم ألاؾاؾُت الىخضة اٖخبَر

 ألاٞغاص مً حماٖت  هي ألاؾغة  بان ًغون ألاهثروبىلىحُحن وختى الؿىؾُىلىحُحن الٗلماء مً وال٨ثحر ولىن وبحرحـ صًفؼ

غاُٞا"  الجؼاثغ في و والخبجي، والضم الؼواج ًغبُهم جي الضًىان خضص  ٣ٞض" صًمٚى  مجها ؤهىإ، هي ألاؾغة بإن لئلخهاثُاث الَى
 جخمحز والتي. الجؼاثغي  الجىىب في جدك٩ل التي ألاؾغ بلى مىه بقاعة في الغخالت وألاؾغة الجماُٖت، ألاؾغة الٗاصًت، ألاؾغة

 ومهاحغة مؿخ٣غة ٚحر ؤؾغ بإجها احخماُٖا واٖخبرث بخهاثُا خضصث و٢ض الٗكب، ًٖ وبدثا َمٗا الضاثم والترخا٫ بالخى٣ل

.   والضعاؾاث اإلادُاث مً ٦ثحر في

ف زالٌ ومً الباخث بن*  ا خضصَا التي الخٗاٍع٠ ٧ل بإن ٌؿخيخج لؤلؾغة، الظهغ ؾالفت العلمُت الخعاٍع  الباخثحن وط٦َغ
 جل٪ انتور -ؤلاوؿان ٖلم وختى الث٣اٞت الىٟـ، ٖلم الاحخمإ، ٖلم في ٧اهىا ؾىاء  -اإلاجخمٗاث ألخىا٫ واإلاخدبٗحن

 ْاَغ في ول٨ً" ألاٞغاص ٖضص"  صازلُا ألاؾغ حك٨ُلت وخؿب باَىه في ًسخل٠ ألاؾغة مٟهىم بان ًالخٔ اإلاخٛحرة اإلاجخمٗاث
هىع  حك٩ل في ألاؾاؾُت الخالًا مً زلُت ألاؾغة ؤن ٖلى جغ٦ؼ والتي الضعاؾت َظٍ في ط٦غث التي الخٗاٍع٠ مجمل  ؤي ْو

                                                           
، ٕٕٔٓ، عماف،األردف،ٖ،العدد5، اجمللة األردنية للعلـو االجتماعية ٣ّتلد"الجزائر في األسري التغير في االقتصادية العوامل أثر" عطارم،  إبراىيم - ٔ
  .ٖٛٙص

2 -  Office National des Statistiques 5
eme 

 Recensement Général De La Population et de L'Habitat, Guide Du 

Recenseur, Algérie, février 2008,p9. 
3
 - Ibid,P10. 

4
-  Ibid,P10. 
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 وحٍٗغ٠ بؾهام ؤي بان ال٣ى٫  ًم٨ً ومىه مجخم٘ ؤي وحك٨ُل ن٣ل في  حخماُٖتالا اإلااؾؿاث بحن مً َبٗا وهي مجخم٘

 .  الغاَىت الضعاؾت خالت وجدب٘ يبِ في ًسضمىا ٢ض لؤلؾغة

ف بهُاٚت ه٣ىم ؾب٤ ما زال٫ ومً ت لألؾغة ؤلاحغائي الخعٍغ : الخالي الىدى ٖلى الضعاؾت هظه في الجؼائٍغ

ت ألاؾغة  وهي ؾُُف بىالًت الضعاؾت بلضًتي مً ول في الخًغي  بالىؾِ جلُم التي ؾغةألا هي الضعاؾت هظه في الجؼائٍغ

.  الؿً في هبحراث وعجائؼ حضاث ؤو قُىزا ًىىهىا كض مؿىحن ؤفغاصا ؤفغاصها، يمً جدخًً التي

 :الاحخماعي الخؼّحر مفهىم جدضًض -زاهُا

سه الٗام اإلاىخىو ن ماَُخه وجدضًض الخٛحر بمٟهىم الاحخمإ ٖلم عواص مً ال٨ثحر اَخم البا ومٗىاٍ، لخاٍع  لكغح ؾٗىا ما ٚو

٤ بمؿخ٣بله الخيبا الاحخماعي،ومداولت الخٛحر  مٟهىم خى٫  اَخمامهم اههب الظًً ألاواثل الغواص ومً.  مدضص همىطج ٞو
 ،(٢بله خضر ؤو و٢٘ مما ؤًٞل ؾ٩ُىن  مؿخ٣بال ٣ً٘ ؤو ًدضر ما ..) ؤن بلى ٌكحر الظي له،٧الخ٣ضم اإلاغاصٞت واإلاٟاَُم الخٛحر

اصة ) بلى ٌكحر الظي والخُىع   ) بلى ٌكحر الظي ،والخٛحر(جدخىحها التي الثروة مهاصع واؾخسضام البِئت اؾخٛال٫ ٖلى ال٣ضعة في ٍػ
 َغبغر (الاحخماُٖت والىٓم الٗال٢اث ؤهماٍ مٗه جخٛحر احخماعي بىاء صازل ؤزغي  بلى خالت مً الجماٖت ؤو الٟغص اهخ٣ا٫

ضو هذ،٧ى ؾبيؿغ،ؤوحؿذ خى، ٞلٍٟغ م  ومُلغ ماع٦ـ ٧اع٫  باٍع حَر  مىحؼة بهىعة الخٗغى الضعاؾت َظٍ في اعجإًىا و٢ض ، 1ٚو
.  واإلاُضاون الىٓغي  ق٣ُه في الخالي بدثىا مىيٕى م٘ ًخالثم ما الخؿبان في ؤزظًً الغواص َاالء بٌٗ أل٩ٞاع

 م٘ الاحخمإ ٖلم بضؤ ٣ٞض واخض، و٢ذ في خغاوؽ نٗىبت الاحخمإ ٖلم مك٨الث ؤ٦ثر الاحخماعي الخٛحر مىيٕى ٌٗخبر
حٍر هىهذ ؤوحؿذ مداوالث  حٗبحٍر وحض الظي ومؿاٍع الاحخماعي الخٛحر ؤؾباب جٟؿحر في ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  ٖلماء مً ٚو
 نٕ البدث ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  في الاحخمإ ٖلم ٖلى ٌؿُُغ و٧ان اهجلترا في والهىاُٖت الٟغوؿُت الثىعة مً ٧ل في الضعامن

ت  ل٣ُام و٧ان" اإلاجخمٗاث خغ٦ت"  ٢ىاهحن ًٖ ج٨ك٠ ؤن ًيبػي التي الاحخماعي الضًىام٩ُن ؤو الاحخماعي الخٛحر في الىٍٓغ
 وألا٩ٞاع الىاؽ وخغا٥ الهىاُٖت والؿُاؾت الخًغي  الىمى طل٪ في ناخبذ التي الاحخماُٖت والثىعاث الغؤؾمالي اإلاجخم٘
غي  للخٛحر الؿىؾُىلىجي لُلبالخذ الىاضر الاَخمام بزاعة في الًٟل  الخٛحر ؤن الخايغ الى٢ذ في الاحخمإ ٖلماء ٍو

لبرث لخو و٢ض ، للمجخم٘ َبُُٗت خالت الاحخماعي :  الخالي الىدى ٖلى اإلاٗانغ اإلاجخم٘ في للخٛحر الغثِؿُت الهٟاث مىع  ٍو

٘ الاحخماعي الخٛحر بدث -1 .  ز٣اٞت ؤو مجخم٘ ؤي في صاثما ؤو ٦ثحرا الؿَغ

"  ؤػماث نىعة في ولِؿذ مخخابٗت ؾلؿلت في جدضر الخٛحراث ؤن ؤي م٩اهُا، ٖؼلها ًم٨ً ال ٦ما ما٢خت الخٛحراث ثلِـ -2

دبٗها"  ما٢خت . ٞٗال بإ٦مله الٗالم في ؤو بإ٦ملها ؤ٢الُم في الامخضاص بلى الىخاثج وجمُل الخُٛحر َاصثت ٞتراث ٍو

.  مؼصوحا ؤؾاؾا له ٞةن ٦ظل٪ م٩ان ٧ل في َامت هخاثجه ج٩ىن  ٣ٞض م٩ان ٧ل في الخضور مدخمل الاحخماعي الخٛحر ٧ان بطا -3

ت هخاثج ًٖ هاقئا ؤو مسُُا الخٛحر ٧ان ؾىاء الؿاب٣ت الٗهىع  في وؿبخه ًٖ ٦ثحرا اإلاٗانغ الخٛحر وؿبت جؼصاص -4  هاججت زاهٍى

      2.اإلا٣هىصة الابخ٩اعاث ًٖ

                                                           
، دراسة ٖتليلية لنمو كتطور اٟتركة اإلسالمية كمفهـو التغَت الثقاُب ُب الحركات اإلسالمية والتغير الثقافي في المجتمع الجزائريالربيع جصاص،  -ٔ

 . ٕٛٓٓعة منتورم ، قسنطينة، اٞتزائر،اجملتمع اٞتزائرم،، رسالة دكتوراه ُب علم اجتماع التنمية جاـ
  .ٙٙ،٘ٙعبد ا٢تادم اٞتوىرم،مرجع سابق، ص ص - ٕ
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ٗخبران ، الاحخماعي الخٛحر ماَُت بلى وملؼ ححرر ٧ل ًخٗغى -  ألاصواع ٖلى ًُغؤ الظي الخدى٫  َى:  الاحخماعي الخٛحر ؤن َو
 البىاء ًخًمجها التي الاحخماعي الًبِ و٢ىاٖض ، الاحخماُٖت الىٓم ٖلى ًُغؤ ما و٧ل ، ألاٞغاص بها ٣ًىم التي الاحخماُٖت
ظَب.الؼمً مً مُٗىت مضة في الاحخماعي  ال٩ل في الاحخماعي البىاء ٖلى ًُغؤ حٛحر ٥٫ َى:  الاحخماعي الخٛحر ان بلى" حجزبغج" ٍو

 زال٫ ًماعؾىجها التي جل٪ ًٖ مسخلٟت احخماُٖت ؤصواعا ًماعؾىن  ألاٞغاص ٞةن ولهظا ، الاحخماعي الىٓام ق٩ل وفي والجؼء
 مً مُٗىت لخٓت زال٫ مً بلُه هىٓغ ؤن ال٣اثم،وحب بىاثه يىء في مجخم٘ جدلُل خاولىا بطا ؤهىا ؤي ، الؼمً مً خ٣بت

  1. الاحخماعي الخٛحر َى َظا.له خضر الظي الاحخماعي الخٟاٖل ازخالٝ مالخٓت الؼمً،ؤي

 الاحخماعي جىُٓمه وق٩ل ؤحؼاثه وجغ٦ُب حجمه في ؤي اإلاجخم٘، بىاء في بال ًخم، حٛحرا ؤٞهم ال ؤها" ٣ًى٫ " حجزبغج" ؤياٝ ٦ما
 ٞترة زال٫ ًماعؾىجها ٧اهىا التي لخل٪ مٛاًغة احخماُٖت اعوؤصو مغا٦ؼ ؤٞغاصٍ ًماعؽ اإلاجخم٘ في الخٛحر َظا ًدضر وخُىما ،

 بىائهم في الؿاب٣ت ألوياٖهم مٛاًغة احخماُٖت ؤوياٖا لؤلٞغاص ًدُذ الظي َى هٍٓغ في الاحخماعي والخٛحر". ؾاب٣ت ػمىُت
 الخٛحر ٌٗٝغ ٞهى ًغ،ولظاالخٜ بخضار في الغثِـ الٗامل َى الؼمان وبن ، للخٛحر ٖغيت بظاتها ألاويإ َظٍ الاحخماعي،وج٩ىن 

اصة مثل الاحخماعي  اإلاٗخ٣ضاث في الخٛحراث ٌكمل ٦ما ، الاحخماُٖت وألاحهؼة الىٓم في او اإلاجخم٘ حجم في الى٣و او الٍؼ
  2.واإلاىا٠٢

لت ٞترة زال٫ مخمؿ٨حن الاحخمإ ٖلماء بٗضَم ومً الٟالؾٟت ٧ان -  ًسً٘ الاحخماعي الخُٛحر ؤن ماصاٍ باٞتراى ٍَى

" جىا٢ًاث" ًٖ الخُٛحر للماع٦ؿُحن،ًىجم طل٪،وباليؿبت في َُجل ًدب٘ الظي ، إلااع٦ـ باليؿبت:  مخٟغص بل مخمحز،ال جلىمىط
البا مخٗضصة مٗان الخىا٢ٌ ل٨ٟغة  ؤن و٧ىهذ ؾُمىن  ؾان مثل آزٍغً إلاالٟحن وباليؿبت اإلااع٦سخي، الخ٣لُض في ؤ٦ُضة ٚحر ٚو
 جٟؿحرا ألا٢ل ٖلى ؤو لغوؾى امخضاص ٌٗخبرون الظًً آلازغون ؤما ؤًٞل، زالُتم خالت هدى بالًغوعة جخجه اإلاجخمٗاث حمُ٘
ض ، جغاح٘ ؤهه ٖلى الخُٛحر جٟؿحر بلى ال٨ٗـ ٖلى ُٞمُلىن  ، لغوؾى مم٨ىا ٍغ  لؤلهٓمت طا٥ ؤو الىحه َظا في ًغي  ؤن البٌٗ ٍو

  3.طا٥ ؤو الٗامل َظا في ؤو الاحخماُٖت

ٌ بلى ًاصي جماعيالاج للخُٛحر اإلا٣ٗضة الىحٍى ٞهم بن ض،ٖلى التي الخ٣الُض ٞع  الخُٛحر ًإزظ ؤن ، مٗحن ماع٦سخي ج٣لُض ٚغاع جٍغ
ى ْهىع  م٘ اإلاخخابٗت ؤلاه٣ُاٖاث ق٩ل بالًغوعة ٌ ٖلى ًىُىي  الخىا٢ًاث،َو  ٢ض الاحخماعي الخٛحر بإن ال٣اثلت ال٨ٟغة ٞع

ىمت ؤؾاؾُت"  ؤؾباب" ًٖ ًيخج ى. مٖؼ ٌ ٖلى ٦ظل٪ ًىُىي  َو ت " مخٛحراث ٞع ب التي البيٍُى  اإلاؿخ٣بل ٩ًىن  ؤن في جٚغ

البا. الخايغ" بجى"  في مخًمىا ىمت" البجى"  ج٣ىم ما حضا ٚو  حٗؿٟا،" البيُىي "  ٢غع  التي الىٓام ٖىانغ بخُٗحن ؾىي  اإلاٖؼ

ت بيٟاء    4. ٖلحها ألاولٍى

: حعلُب

حر ألاو٫  الخٍٗغ٠ يبِ ل٣ض
ّي
 ؤي في ألاٞغاص بها ٣ًىم التي الاحخماُٖت ألاصواع لىٕ ًُغؤ الظي الخدى٫  بإهه واٖخبر الاحخماعي للخٛ

 -الاحخماعي الخٛحر -واٖخبٍر الاحخماعي الخٛحر بلى هٓغ ٣ٞض حجزبغج بالباخث والخام الثاون الخٍٗغ٠ ؤما بِئت، ؤي وفي مجخم٘
ٌ  حٍٗغ٠ ،ؤما اإلاجخم٘ في الؿاب٣ت ألوياٖهم مٛاًغة احخماُٖت ؤوياٖا لؤلٞغاص ًدُذ الظي َى  ٢ُمت خضص ٣ٞض عهـما واع

                                                           
 . ٕٕ، ٕٔ، عماف، األردف، ص ص ٔدار كائل للنشر كالتوزيع، ط التغير اإلجتماعي والثقافي،دالؿ ملحس استيتية،  -ٔ

 . ٕٕدالؿ ٤تسن استيتية، مرجع نفسو ، ص - ٕ
، ص ص  ٜٙٛٔ، اٞتزائر، ٔ، ترٚتة سليم حداد ، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية ،ط المعجم النقدي لعلم االجتماعكو، رديوف بودكف ، فرانسوا بورم -ٖ
،ٔٙٚ . 
 . ٕٚٔـردين بودكف، فرانسوا بوريكو، ا١ترجع نفسو، ص  -ٗ
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ت وا٢خهاصًت احخماُٖت ٍغ حر إلاٟهىم حَى
ّي
 الٗضالت الٗما٫ َب٣ت وهي اإلاجخم٘ مً واؾٗت لُب٣ت ًد٤٣ ألهه. الاحخماعي للخٛ

ضالت واؾخ٣غاع عاخت ًد٤٣ زم الاحخماُٖت، واإلاؿاواة  ٦ما الىىع، بلى الٓالم مً ًخٛحر ؤن اإلاجخم٘ ؤعاص بطا لؤلٞغاص احخماُٖت ٖو
ض

ّي
. الغؤؾمالُت الا٢خهاصًت اإلاجخمٗاث في زهىنا يغوعة مً ؤ٦ثر الخٛحر مؿإلت بان اع٦ـم ٧اع٫  ؤ٦

ف زالٌ ومً الباخث بن*  حر الظهغ ؾالفت العلمُت الخعاٍع
ّي
حر للخٛ

ّي
 بك٩ل اإلاٟهىم َظا جُىع  بإن ٌؿخيخج الاحخماعي والخٛ

ُب ت اإلاضازل حٗضص وم٘ آلزغ، ٖلم ومً ؤزغي، بلى ٞلؿٟت مً َع ا في احتهضث التي ؾُٟتوالٟل الىٍٓغ  وجدلُلها جٟؿحَر
هىعٍ ؤؾب٣ُت خؿب خهٍغ ومداولت الاحخماعي الخٛحر إلاٟهىم ويبُها  مٟهىم ؤن ٖلى الباخث ًا٦ض صعاؾخه مُضان و٦ظا ْو

ا وختى وؾىؾُىلىحُا ز٣اُٞا ٖلُه الضالت الؼمىُت والخُىعاث الاحخماُٖت الؿُا٢اث زال٫ مً ٌٗٝغ الاحخماعي الخٛحر  مُٗاٍع
 .  ًمُاو١ 

ف ٌ  و الخؼّحر بلى الضعاؾت هظه في الاحخماعي الخؼحر فىغة حكحر: الاحخماعي والخؼحر للخؼحر  ؤلاحغائي الخعٍغ  َغؤ الظي الخدى
 هىوٍت، بلى ممخضة مً ألاؾغة خالت هخؼحر الخدضًض وحه على ؾُُف بىالًت ألاؾغة وفي الجؼائغي  الخًغي  اإلاجخمع على

 ظل في الؾُما خالخه ولخضوي وإلاغيه، ؾىه لىبر جلبله وعضم اإلاؿً الشخو بلى هظغةاٌ  في خهل الظي الخؼحر وهظا

ف في اإلامخضة ألاؾغ بعٌ لضي الخًامً كُم مً بعٌ فلضان بغوػ . ؾُُف لىالًت والخًغ الٍغ

: اإلاؿً مفهىم جدضًض -زالثا

 لؿان مىٓىع، ابً)  ؾىا مىه ؤ٦بر ؤي َظا مً وؤؾً ٦بر، ؤي الغحل ؾً ال٨بر،٣ًا٫ بمٗجى الٗغبُت اللٛت في اإلاؿً :لؼت -1-ؤ

 بها ًمغ التي اإلاغاخل لىن٠ ؤزغي  ؤلٟاى الٗغب حؿخسضم ،٦ما(23،م2008ال٣ٟن، ؤخمض مدمض مهُٟى: ًٖ ه٣ال ،العغب

ى" قُش" ٞخ٣ى٫  ، الؿً ٦بحر هغ الؿً ُٞه اؾدباهذ ؾً َو ٣ا٫ ، الكِب ٖلُه ْو ى َغم ٍو  1. الٗمغ ؤ٢صخى َو

ت اإلاغخلت َى بالكُسىزت اإلا٣هىص م اإلاخ٣ضمت الٗمٍغ  ٖمغ جدضًض في الٓاَغة بهظٍ تهخم التي اإلادُاث ازخالٝ مً وبالٚغ

 بٗض ما ؾً ؤن اٖخباع َى والضعاؾاث اإلادُاث َظٍ بحن ُٞما الىاضر الخىا٤ٞ ؤن بال .الكُسىزت إلاغخلت ٞانلت وؾىت

ا :ؤلاوؿان قار يب٫ ٞحرح٘ اللٟٔ اقخ٣ا١ ؤنل وؤما .الكُسىزت بمغخلت اإلا٣هىص َى الؿخحن
ً
  الٟغص و .وقُسىزت قُس

ى الهغم وصون  ال٨هىلت ٞى١  مغخلت وهي الخمؿحن ٖىض ٚالًبا وهي الكُسىزت ؤصع٥ مً َى الكُش  ؤو . الٗلم في اإلا٩اهت طو َو

اؾت ؤو الًٟل ٣ا٫ ،الٍغ  2. َغم ٞهى وي٠ٗ ال٨بر ؤ٢صخى بلٜ ؤي َغًما الغحل َغم ٍو

ف -2-ؤ ٟاث حٗضصث صل٤: للمؿً الانُالحي الخعٍغ  الٗلمُت اإلاتراصٞاث ،وجىٕى الٗلمُت الخسههاث لخٗضص جبٗا اإلاؿً حٍٗغ
م، ال٣غآن في وعص ٦ما الٗمغ ٦إعط٫ ومهُلخاث الٗمغ في والخ٣ضم اللجؼ، الهغم الكُسىزت، م٘ اإلاؿً ل٩لمت  اهه بال ال٨ٍغ

ٟاث جل٪ ؤَم ٖلى الى٢ٝى ؾىداو٫  جدضًضا الضعاؾت َظٍ وفي  جسههىا طل٪ في مغاٖحن اإلاؿىحن َلرإلاو الٗلمُت الخٍٗغ

ت الخىحهاث وؤَم دت بهظٍ بإلااما ؤ٦ثر لخٗاٍع٠ يبُها في ع٦ؼث التي الؿىؾُىلىحُت الىٍٓغ . الاحخماُٖت الكٍغ

                                                           
 . ٖٕ، صٕٛٓٓ، ا١تكتب اٞتامعي اٟتديث، جامعة األزىر، القاىرة، مصر، رعاية المسنينمصطفى ٤تمد أٛتد الفقي،  -ٔ

مرحلة "نعيم مطر ٚتعة الغلباف، : ، نقال عن ٖ٘٘ٔ، ص ٜٜٓٔ ،مصر، القاىرة كالتعليم، الًتبية كزارة ، الوجيز المعجم ، العربية اللغة ٣تمع  - ٕ
 .ٖٙ،ص ٕٛٓٓ، أطركحة دكتوراه، جامعة عُت مشس، القاىرة، مصر،"متغيرات ومتطلبات في الجانب النفسي والبيولوجي" الشيخوخة 
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٣ا ًخم ؤن ًجب اإلاؿىحن جهي٠ُ ؤن قعالن مدمض ًا٦ض ُٟن آلصائهم ٞو م ولِـ الخُاة، ٖلى وب٢بالهم الْى  الؼمىُت ؤٖماَع

ضلل  1. اإلاغا٣َت ؾً في جٓهغ ٢ض مغيُت قُسىزت َىا٥ ؤن بل ؾً، ؤي في جإحن ٢ض الكُسىزت ؤن لهب٣ى طل٪ ٖلى ٍو

 ؤن الٗمغ في ج٣ضمه ٖىض ٌؿخُُ٘ ال الظي َى اإلاؿً الٟغص بإن الىٟسخي اإلاىٓىع  ًغي : والُبُت الىفؿُت الىاخُت مً اإلاؿً -
٣ت ًخىا٤ٞ  الاحخماعي، اإلاى٠٢ حٛحر م٘ بىجاح الخىا٤ٞ ؤحل مً لى٥الـ في الخٛحر َى الظاحن الخىا٤ٞ ؤن باٖخباع هاجخت بٍُغ

 هدُجت الجؿم في جدضر والتي للغحٕى ال٣ابلت ٚحر الٟؿُىلىحُت الخٛحراث جل٪"  بإهه الُبي اإلاىٓىع  مً اإلاؿً ٌٗغّيٝ خحن في
 .جهاٖضًت بهٟت وحؿخمغ الٗمغ في ج٣ضمه

 الاحخماُٖت والٟاٖلُت اإلا٩اهت واٞخ٣ض الكُسىزت ؾً بلٜ الظي الصخو َى اإلاؿً ؤن: الاحخماعي اإلاىظىع  مً اإلاؿً -
.   الخاعجي اإلاجخم٘ ؤو ألاؾغي  اإلاجخم٘ وبحن بِىه الاعجباٍ ي٠ٗ مغخلت لُىاحه

ؼصاص ٖمٍغ مً الؿخحن ججاوػ  الظي الصخو َى اإلاؿً بن اثٟه جغاح٘ باػصًاص ٚحٍر ٖلى اٖخماصٍ ٍو  والىٟؿُت الجؿضًت ْو

سخل٠ ، والاحخماُٖت  2. اإلاجخم٘ في الؿاثضة والث٣اُٞت الاحخماُٖت واإلاٗاًحر اإلاؿً لصخهُت اجب٘ َظا ٍو

ىُب٤ الؿً ٦بحر الصخو َى مٗمغ مؿً، بإن: الاحخماعُت الخضمت مىظىع  مً اإلاؿً  الظي الٟغص ٖلى الخٗبحر َظا ٍو

 64-60) مً ألاولى الٟئت ٞئاث بثالر الؿ٩ان مً اإلاؿىحن مجخم٘ ًدضصون  الىٟـ بٗلم واإلاكخٛلىن  ؾىت65 ٖمٍغ ًخسُى
ؿمىجها (ؾىت  ٞى١  ٞما ؾىت74 ،ومً الىؾُى الكُسىزت وحؿمى (ؾىت74-65) مً الثاهُت والٟئت اإلاب٨غة الكُسىزت َو

 3.اإلاخإزغة الكُسىزت ٌؿمىجها

ٗخبر الكُسىزت ؾً بلى الؿ٩ان ونى٫  هي الهغم الكُسىزت:الاحخماعُت العلىم معجم خؿب اإلاؿً  اإلاُُٗاث مً َو

ٗخبر اإلاخُىعة ؤو الىامُت بلضانا٫ في الٗامت  للمغؤة ؾىت 81.2و للغحا٫ باليؿبت ؾىت 74.9 ألاوعبن ؤلاجداص في الخُاة مٗض٫ ،َو
ظا غاُٞت ؤلاؾ٣اَاث بلى باليؿبت 2001ؾىت خؿب َو  اإلاخُىعة البلضان في الؿ٩ان لغب٘ باليؿبت الخُاة مٗض٫ ٩ًىن  الضًمٚى

 اؾم وبَال١ ٧لُا ًسخلٟان ٢ض اإلاٗمٍغً ألاشخام ووكاٍ ويُٗت ٞةن لؿ٩انا ُٞه ٌكُش الظي الى٢ذ وفي. ؾىت 65 مً ؤ٦ثر
 في الب٣اء وبلى الاحخماُٖت الٗال٢اث اهدهاع بلى ًاصي اليكاٍ اه٣ُإ ٞةن ألامغ، َظا ًٖ ٧لُا ٌٗخبر الخ٣اٖض ٖلى ؤلاخالت

ت الضاثغة وفي البِذ  4. اإلادضوصة ألاؾٍغ

 الخضَىع  مً خالت ٖلُه وجٓهغ الكباب ؾً ججاوػ  مً ٧ل َى" بإهه اإلاؿً الُب ٖلماء ٖغّيٝ: الؿً هباع مفهىم جدضًض

اث٠ ٖام ي٠ٗ م٘ وؤلاصعا٧ن الهخي ًاء لْى ت ألٖا ٝغ ، للجؿم الخٍُى  ٧ل"  هى  بإهه اإلاؿً الاحخماُٖت الخضمت ٖلماء ٖو
خُل٘ الخُاجُت ؤوكُخه حؿُحر ٖلى ال٣ضعة وا٢خهغ والؿخحن الخامؿت ؾً حٗضي مً  5 . الاحخماُٖت ئؾؿاثالم ٖىن  بلى ٍو

                                                           
 . ٕ٘ٛتد الفقي ، مرجع سبق ذكره، ص أمصطفى ٤تمد  -ٔ
، ٕ٘، ٣تلة جامعة دمشق، اجمللد"دراسة مقارنة لسمة القلق عند المسنين المقيمين في دور الرعاية أو مع أسرىم" كماؿ يوسف بالف، -ٕ

  .ٕٔ، دمشق ، سوريا، ص ٜٕٓٓ (ٕ+ٔ)العدد
  ٕٓٓٓدار ا١تعرفة اٞتامعية ،األزاريطة، مصر ،، قاموس الخدمة االجتماعيةأٛتد شفيق السكرم،  -ٖ
، ٜٕٓٓ، اإلمارات العربية ا١تتحدة،ٔ، ترٚتة جورج كتورة، ا١تؤسسة اٞتامعية للدراسات كالنشر كالتوزيع،طمعجم العلوم اإلنسانيةفرانسوا دكرتيو،  -ٗ

  .ٛٔ٘ص
، اجمللة  "دراسة تحليلية: حلتي التعليم األساسي والثانوي في األردن صور كبار السن في كتب التربية اإلسالمية في مر" خالد عطية السعودم،  -ٖ

  .ٜٕٗ، ص  ٕٕٔٓ، ، عماف ، األردف، ٕ، العدد٘األردنية للعلـو االجتماعية ،اجمللد 
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ف جلً زالٌ ومً الباخث بن*  ٤ حاء للمؿً الٗلمي الخدضًض بإن ٌؿخيخج للمؿً  الظهغ ؾالفت العلمُت الخعاٍع  ٞو

 مً مغخلت اإلاؿً ؤن ٖلى مًمىجها في جخ٤ٟ و٧لها. البُىلىحُت وختى والُبُت والاحخماُٖت الىٟؿُت مجها ٖضًضة جسههاث
ت اإلاغاخل ى ، ٞى١  ٞما ؾىت ؾخىن  ؾىه ًٟى١  ما ٖاصة الظي الصخو َاب ًمغ التي الٗمٍغ با للخ٣اٖض ال٣اهىون الؿً َو  في ج٣ٍغ

ىلىحُت الىاخُت مً البضون و٦ظا الهخي اإلاؿخىي  لخضون عاح٘ وطل٪. الٗالم صو٫  ٧ل  الهبر مؿخىي  جضون ،م٘ الٟحًز
ت اإلاغخل لهظٍ الخدمل،إلاا ٖلى الجؿضًت وال٣ضعة والاؾدُٗاب  وزٝغ والاؾخُاٖت الجؿضي والٗىػ  ألاٞى٫  ًتبضا مً الٗمٍغ

 .   ؾىت ؾخىن  ٞى١  ما اإلاؿً الصخو ٖلى جٓهغ التي الخٛحراث ومجمل الكُسىزت،

ف ًظهغ: اإلاؿً إلافهىم ؤلاحغائي الخدضًض  -3-ؤ  اإلاؿً، للشخو العمغي  الخدضًض زالٌ مً الضعاؾت هظه في اإلاؿً حعٍغ

 باإلاؿىحن ألامغ حعلم ؾىاء الؿً هباع ألاشخام الضعاؾت هظه ملحل الخدضًض هظا زالٌ ؾىت،وم60ً ًفىق  والظي

  (وعجائؼ قُىر )وبهار طهىعا

. الؿً هباع و اإلاخؼحرة العغبُت ألاؾغة  مكىالث: الثاوي اإلادىع 

 ًٖ مؿاوال ال٨بر الابً ٌٗض بط الظ٧ىع، ألابىاء ؾُما وال واإلاِٗكت اإلاؿ٨ً ؤبىاءَم الٗغبُت ألاؾغة في الؿً ٦باع ٌكاع٥

اة خالت في ألام وزانت ، والضًه هىع  الٗمل، بلى اإلاغؤة وزغوج وج٣لهها، ألاؾغة حجم واهدهاع الاحخماعي وبالخٛحر.ألاب ٞو  ْو
٨ظا اإلاؿ٨ً، في مكاع٦تهم وزانت ، آبائهم اججاٍ مؿاولُاتهم مً الخىهل ًداولىن  ألابىاء بضؤ الاؾخ٣اللُت،  ٦ثحرون بضا َو

 ٞةن لظا ، الٓغوٝ َظٍ مثل في ٨ًٟحهم ما قبابهم في ًضزغوا لم الظًً ؤولئ٪ زانت الُت،م مك٨الث ٌٗاهىن  الؿً ٦باع مً

.   1والٗىػ  ال٣ٟغ ٌٗاهىن  ألاؾغ مً الٗضًض في اإلاؿىحن مٗٓم

اًت مجا٫ في الٗغبُت اإلاجخمٗاث قهضجه الظي الخ٨ىىلىجي، الخٛحر هخاج ٧ان ٣ٞض  اعجٟٗذ ؤن زضماتها، وجدؿً الُبُت الٖغ

ماع، ؾِمخى مٗضالث اصة خضزذ وبالخالي ألٖا  مً الٗضًض الٓاَغة َظٍ وؤٞغػث. الؿ٩ان ٖضص بلى بال٣ُاؽ اإلاؿىحن ؤٖضاص في ٍػ
 الخ٣اٖض بلى بخالخه بلى ألاب ؾً ٦بر ؤصي ٣ٞض ، والا٢خهاصي الاحخماعي ومغ٦ٍؼ ألاب م٩اهت ٦خٛحر لها اإلاهاخبت الٓىاَغ

ُٟخه ٣ٞض وبالخالي . ؾاب٣ا الخ٣لُضًت اإلاجخمٗاث في به ًخدلى ٧ان الظي الؿُاصة مغ٦ؼ ي٠ٗو ال٣ىة جمىده ٧اهذ التي ْو
اصي  ٦جماٖت م٩اهتهم ٣ٟٞضوا ، اإلاؿىىن  ألاؾغة ؤٞغاص ًل٣اَا ٧ان التي اإلاٗاملت هٕى في حٛحر بلى ٚالبا الجضًض الىي٘ َظا ٍو

ؿخم٘ ، ألاؾغة ؤٞغاص جىحه ،(مغحُٗت حماٖت ) وبعقاص جىحُه ٣ضث تها،وبعقاصا ههاثدها بلى َو  ٦جلِؿت م٩اهتها الجضة ٞو

 . واإلاغبُت الخاصمت ؤو الُٟضًى قٍغِ مدلها وخل ٢ضًما لؤلَٟا٫ مًٟلت

ت اإلاكا٧ل بن ظا ألزغي  ؤؾغة مً جسخل٠ ألاؾٍغ ه وما بلحها،  جيخمي التي اإلاجخمٗاث بدؿب ٩ًىن  َو  مً اإلاجخمٗاث َظٍ جدخٍى

 في ألاؾغة ؤن ق٪ وال ، آزغ مجخم٘ في مك٩لت ٩ًىن  ال ٢ض حخم٘وم ؤؾغة في مك٩لت َى ٞما. وز٣اٞاث وؤ٩ٞاع اٖخ٣اصاث
ا التي والث٣اُٞت الاحخماُٖت الخٛحراث هدُجت اإلاكا٧ل مً لٗضص جخٗغى الخضًث ٖهغها إة قضًضة البٌٗ ٌٗخبَر  ٖلى الَى

 وألن خُاتهما، صوعة ا٫َى ٧املت والؼواج ألاؾغة خُاة ج٩ىن  ؤن الىاصع مً ؤهه بلى الخىلي ؾىاء وحكحر. الخضًث ألاؾغة هٓام
 اإلاالثمت ؤلام٩اهُاث لها لِـ التي جل٪ ، ٚالبا هي اإلاك٨الث خضور بلى جاصي ألاؾغة لها جخٗغى التي ألاخضار مً ٦ثحرا

 2.ألاخضار بمىاحهت

: ًلي ما  اإلاؿىحن م٩اهت ٖلى بضوعَا جإزغ والتي ألاؾغة لها جخٗغى التي اإلاك٨الث ؤَم  هبحن ؤن ًم٨ً اإلاىُل٤ َظا ومً 

                                                           
 621.، صٕٛٓٓيدات، دط، القاىرة، مصر، ، الشركة العربية ا١تتحدة للتسويق كالتورعلم االجتماع األسريخنبة من ا١تختصُت،  -ٔ
  . ٕ٘،ص ٕٗٔٓ، عماف، األردف،  ٕ، دار ا١تسَتة للنشر، ط سيكولوجية المشكالت األسريةأٛتد عبد اللطيف أبو أسعد كسامي ٤تسن ا٠تتاتنة،  -ٕ
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:  ألاؾغة  صازل اإلاؿً على وجإزحرها الىفؿُت اإلاكىالث -ؤ

ت الٗال٢اث في الىٟؿُت اإلاك٨الث جازغ  ألاخُان، بٌٗ في ؾِئا جإزحرا وؤبىائهما، الىالضًً بحن ؤو وػوحخه الؼوج بحن ألاؾٍغ

ضم ألاٞغاص، مً ٚحٍر م٘ ٖال٢اجه وفي للٟغص الىٟسخي الخىا٤ٞ ؾىء في جٓهغ خُث  الجى وفي. 1ؤؾغجه م٘ الخٟاَم ٖلى ٢ضعجه ٖو
غ ما بطا والضًه، هدى الخب مً بىٕى الُٟل ٌكٗغ خُث الاهٟٗالُت، اإلاكاٖغ جُاعاث ألاؾغي،جيكإ  ؤلاقبإ مً ٢ضع له جٞى

كٗغ بالؿٗاصة، والكٗىع   الخب ًٖ الخٗبحر في آلاباء ؤؾلىب ؤن ٦ما ؤلاقبإ، طل٪ ًخىاٞغ لم ما بطا ال٨غاَُت مً بىٕى َو

ٟالهما ؤو لبًٗهما، ٨ؿىن "  ؤقاع و٢ض. لؤلؾغة الاهٟٗالي الجى جدضًض في ًازغ أَل  خالت بلى بالُٟل ههل ؤن يغوعة بلى" بٍع
ضم الث٣ت بحن وؾِ  في الخ٣ُ٣ُت ألازُاع بصعا٥ ٖلى ٢اصع ٚحر ججٗله ألاولى الخالت ؤن طل٪ ، الخاعجي بالٗالم الث٣ت ٖو

ىب ٚحر الخالخحن و٦ال ٖؼلتا٫ بلى به جضٞ٘ الثاهُت الخالت بِىما الخاعج، . ٞحهما مٚغ

:  ؤؾغهم مع  اإلاؿىحن فئت على وجإزحراتها الاحخماعُت اإلاكىالث -ب

.  ؤٞغاصَا بحن الٗال٢اث ٢ىة وج٣ٟضَا جماؾ٨ها مً ٞخ٠ًٗ لؤلؾغة، البُئُت الٗىامل ايُغاب مً اإلاك٨الث جيكا ما ٚالبا
ٗاث ٢هىع  مً الىاججت اإلاك٨الث ؤو وألابىاء، آلاباء بحن الٗال٢ت ؾىء هدُجت جيكا التي اإلاك٨الث َظٍ ؤَم ومً  ؤخىا٫ حكَغ

ت واحباجه ؤصاء في ؤ٦ثر ؤو صوع  لٟكل الاحخماُٖت ألاصواع بىاء واجهُاع والىاحباث الخ٣ى١  خٟٔ في الصخهُت  ب٨ٟاءة، ألاؾٍغ
:  2الاحخماُٖت اإلاك٨الث َظٍ بحن مً وهجض الؿِئت الٓغوٝ ٍَغ٤ ًٖ الىاججت واإلاك٨الث

:  بالخؼحر وعالكتها  العغبُت ألاؾغة في الفلغ مكيلت -

ت اإلاكا٧ل مً الٗضًض بلى ًاصي الضزل اهسٟاى مك٩لت مً ألاؾغة مٗاهاة بن  مً ٖلُه ًترجب وما الخٛظًت، ه٣و مثل ألاؾٍغ

حر بم٩اهُت ٖضم ؤن ٦ما. الٟغص خُاة مخىؾِ اهسٟاى ٖلى ٌؿاٖض ألامغاى جل٪ ٞاهدكاع.  ومك٨الث ؤمغاى  الٛظاء جٞى
ٟا٫ ًضٞ٘ الضزل ٢لت ؤن ٦ما ، زُحرة ألمغاى ٌٗغيهم لؤلَٟا٫ ال٩افي ظا الٗمل ؤحل مً للخغوج باأَل م َو م بٚغ  في نَٛغ

ما٫، مؼاولت ؤحل مً الضعاؾت م٣اٖض ُٞتر٧ىن  الؿً، ضٞ٘ ألٖا . والؿغ٢ت ؤلاحغام بلى آلازغ البٌٗ ال٣ٟغ ٍو

:  ألاؾغة حؼحر في وجإزحرها الُالق مكيلت -

 بحن والاحخماعي الث٣افي اإلاؿخىي  وازخالٝ الؼواجي الخىا٤ٞ ٖضم ٖىامل،ومجها ٖضة بلى بعحاٖها ًم٨ً الُال١ بابؤؽ بن
حر وال٣ٗم والؼوحت، الؼوج ٟا٫ ٖلى الُال١ ؤزغ ًٖ ؤما طل٪، ٚو ٟا٫ ٞهاالء ٖلحهم ياع جإزحر له ٞىجض ألَا  ًخٗغيىن  ألَا
اًت ألاؾاؾُت مهامها ٩ًىن  التي والخىُٓماث ئؾؿاثالم ٦ٟاًت لٗضم هدُجت والًُإ اإلاأسخي مً ل٨ثحر ٟا٫، َاالء ٖع  وختى ألَا

ً ؤخض ٧ان بن ٟا٫ حهخم الظي َى ألابٍى اًت خاحت في الُٟل ؤن ق٪ ٞال باأَل ت لٖغ  خىان مً ج٣ضمه وما ٞاألم مٗا، ؤبٍى
اًت وألاب الُٟل ٖلى وعٖاًت  الؼوحُت الخُاة مساَغ مً ٌٗخبر ١والُال للُٟل، باليؿبت َام ؤمغ وجىححهه له الضاثمت والٖغ

. 3الؼوححن بحن الخ٠ُ٨ ٞحها ًىٗضم التي ألاؾغة صازل

ى وهٟؿُت احخماُٖت مك٩لت الُال١ بن  ألاػمىت في الٗغبن مجخمٗىا في اهدكاعا اػصاص خُث اإلاجخمٗاث حمُ٘ في ٖامت ْاَغة َو
ٟا٫ ٖلى الؿلبُت وآلازاع ، والبًٛاء الٗضاوة صًاصواػ ألاؾغة ج٨ٟ٪ في ؾلُبت آزاع مً ٖلُه ًترجب وما والُال١ الخضًثت  ألَا

                                                           
 . ٗ٘مرجع نفسو، ص  -ٔ
 . ٜٕ، ص ٖٕٓٓزاريطة ، مصر، ، دراسة التغَتات ُب األسرة العربية، دار ا١تعرفة اٞتامعية، األعلم االجتماع العائلي٤تمد أٛتد البيومي،   -ٖ
، مكتبة الًتبية العربية، ٖٗ، ٣تلة رسالة ا٠تليج، العدد"األثر السيكولوجي والتربوي لعمل المرأة على شخصية الطفل العربي" السيد أٛتد ا١تخز٧تي،  -ٔ

 .ٙ٘، ص ٕٜٜٔالرياض ا١تملكة العربية السعودية، 



 
 
 

 

 
 

    2016–هىفمبر    : 25العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

59 

 

مت اإلاىدٝغ الؿلى٥ بلى الىٟؿُت الايُغاباث مً بضءا الٗضًضة والىٟؿُت الاحخماُٖت آلازاع زم ومً حر والجٍغ  ومما.  طل٪ ٚو
ً واإلاغؤة الغحل بحن الٗال٢ت جىُٓم ؤن ُٞه ق٪ ال  الكغاج٘ ٧ل في وهجض ُٖض،ب ػمً مىظ اإلا٨ٍٟغً اَخمام ها٫ ٢ض ألاؾغة وج٩ٍى

ا وحىصَا ويمان الٗال٢ت َظٍ لخىُٓم واؾٗت ٞهىال وألازال١ وال٣ىاهحن لماء ال٨ٟغ وعحا٫ الضًً وحهخم ، واؾخمغاَع  ٖو
 هٟؿها الخُاة اؾخمغاع طل٪ في ألن الٗال٢ت َظٍ هجاح ًسضم ما ٣ًضم ان ًداو٫  مجهم ٩ٞل الٗال٢ت بهظٍ والىٟـ الاحخمإ

. وجُىعَا وؾٗاصتها

: ألاؾغي  الخىظُم ؾىء مكيلت -

كل ألاصواع بىاء جدلل بلى ألاؾغة جدُُم بلى ألاؾغي  الخىُٓم ؾىء ٌكحر ٣ت بضوع  ال٣ُام في ؤ٦ثر ؤو واخض ٞو  مالثمت، ٍَغ
ضزل ت اإلاك٨الث مً الٗضًض اإلادخىي  َضا جدذ ٍو  بالضوع  ال٣ُام ٖضم بلى ًاصي ٞظل٪ ٣ٞضاجها، ؤو ألابىة ٞؿاص مثل ألاؾٍغ

. َا٢اتها ب٩ل ألاؾغة وحٗمل.به ال٣ُام بًج الظي

ت اإلاكىالث -ج :  ألاؾغة صازل التربٍى

 مً اإلاٟغوى ألاؾلىب َى ألاؾغ مٗٓم في الكاج٘ ألاؾلىب وبن ألاؾغة، في الىالضًً ٖلى ج٣٘ ألابىاء جغبُت مؿاولُت بضاًت بن

ى ، الٗغبن ؾِبالى حٗاملىا في وؾلُت ٢ُمت طو ماػا٫ ألاؾغة في ٞاألب. ألابىاء ٖلى ألاب  ألابىاء، ٖلى ؾلبُت ألاخُان بٌٗ في َو
م في آلاباء ٖلى ًجب ولظل٪. الُىمُت خُاتهم في ألامىع  مً ال٨ثحر ٞهم ٌؿِئىن  ًجٗلهم ٢ض اللحن ؤن ٦ما  ٩ًىهىا ال ان ؤؾَغ

. جامت وصعاًت الهضع عخابت ب٩ل ألابىاء مك٨الث ًخٟهمىن  بل ألابىاء م٘ مٗاملتهم في ٢اؾحن

:  ألاؾغة وحؼحر الاكخهاصًت ثاإلاكىال -ص

ت اإلاك٨الث جخمثل  الخمُض ٖبض خؿحن ط٦غ و٢ض وال٣ٟغ، اإلاِٗصخي اإلاؿخىي  ٦خضون الا٢خهاصًت اإلااقغاث مً الٗضًض في ألاؾٍغ

 الخاحاث بقبإ ٖلى ال٣ضعة ٖضم اهه ٖلى البٌٗ بلُه ًىٓغ والظي ، ال٣ٟغ ؤن"  واإلاجخم٘ ألاؾغة"  ٦خابه في عقىان ؤخمض
بضوا ، 1بقباٖها ًجب خاحاث حك٩ل التي والبُىلىحُت ةألاؾاسخي  ٨ًٟن ال بما الضزل ٢لت ؤو.  البُالت خالت في ال٣ٟغ ٍو

ت الٗال٢اث ٖلى خخمي جإزحر له ؤلاوؿان،وال٣ٟغ خاحاث ىسٌٟ ، الضزل في الخهٝغ ٌؿىء زالله ٞمً.  ألاؾٍغ  اإلاؿخىي  ٍو

. الخام وال٠ًٗ الخٛظًت، ؾىء ؤمغاى وحؿىص لؤلؾغة الا٢خهاصي

ت، اإلاك٨الث ًٖ ٦بحر خض بلى مؿاوال اإلاجخمٗاث مً ٦ثحر في الا٢خهاصي الٗامل بن  بلى ًاصًان البُالت ؤو ٞال٣ٟغ ألاؾٍغ

ت اإلاك٨الث ًسل٤ مما اإلااصًت اإلاىاعص ه٣و .  2والخٝى بال٣ل٤ الكٗىع  ألاؾغة ألٞغاص حؿبب التي ألاؾٍغ

ٟا٫ حكُٛل بلى وي اإلاؿذ َظا اهسٟاى بؿبب ال٣ٟحرة ألاؾغة جًُغ و٢ض  مً الُٟل ًدغم الظي ألامغ مب٨غة، ؾً في ألَا
ٗغيه الخٗلُم، ٞغنت ٗض ، اإلاجخم٘ في الاهدغاٝ لٗىامل َو  ألاؾغة الخجاء ًٖ مؿاو٫ الا٢خهاصي اإلاؿخىي  اهسٟاى َو
 ؤو ٖمله في عالاؾخمغا ًٖ  ألاؾغة عب حٗى١  ٢ض اإلاغى ؤلىان وكإة بلى جاصي الصخُت الىاخُت مً ؾِئت مؿا٦ً في للِٗل

٘ اصة مً جٞغ ت للٗالج ؤٞغاصَا خاحت بؿبب ألاؾغة اخخُاحاث ٍػ . ولؤلصٍو

                                                           
، ٕٕٔٓ، مؤسسة شباب اٞتامعة، د ط، اإلسكندرية، مصر، " دراسة في علم اجتماع األسرة" جتمع األسرة والمحسُت عبد اٟتميد أٛتد رشواف،  - ٔ

 . ٘ٓٔص 
 . ٗ٘أٛتد عبد اللطيف أبو أسعد ك سامي ٤تسن ا٠تتاتنة، مرجع سابق ، ص  - ٕ
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بضو  إلاىاحهت مالثمت جهبذ ٞال واإلااصًت الا٢خهاصًت اإلاىاعص ٞحها ج٣ل التي الخاالث في ألاؾغة ٖلى وجإزحراجه الا٢خهاصي الجاهب ٍو
 ألاؾغة مىاعص في اإلاؿاو٫ وجدضًض ؤلاهٟا١ ؤؾلىب ٖلى الؼوحُت الخُاة في ؤلاهٟا١ ٖضم في ًبضوا ٦ما اإلاسخلٟت ؤلاهٟا١ حىاهب

 َٝغ مً البسل ؤو ؤلاؾغاٝ ٩ًىن  و٢ض ، اإلاجز٫  في ؤلاهٟا١ ًٖ اإلاؿاو٫ ٩ًىن  ؤن ٖلى مثال الؼوج ًهغ ٦إن. الا٢خهاصًت
 جىلض ألجها ؾٍغتألا اإلاك٨الث ؤ٦بر مً الا٢خهاصًت اإلاك٨الث وحٗخبر.  الضزل ًىٗضم ٖىضما م٣ٗضة اإلاك٩لت وجهبذ الؼوج

.  1ألاؾغي  الخ٨ٟ٪ بلى ًاصي الظي ألاؾغة صزل ٧اهسٟاى ؤزغي  مك٨الث

. اإلاؿىحن على وجإزحرها العالم في الؿياهُت الترهُبت حؼحر  -:الثالث اإلادىع 

ام 1950 ٖام بحن ما الٟترة ٟٞن. ألازحرة ال٣ٗىص في الٗالم في الؿ٩اهُت التر٦ُبت ٖلى حظعي  حٛحر َغؤ  الٗمغ عجٟ٘ا ،2010 ٖو
خى٢٘ ٖاما، 68 بلى ٖاما 46 مً الٗالم ؤهداء حمُ٘ في اإلاخى٢٘ ض ؤن ٍو جضع. ال٣غن  َظا جهاًت بدلى٫  ٖاما 81 لُبلٜ ًٍؼ  ٍو

ع بما الخالي الى٢ذ في الغحا٫ ٖضص ًٟى١  اليؿاء ٖضص ؤن باإلاالخٓت  جبلٜ الظًً الؿ٩ان بحن ُٞما وؿمت ملُىن  66 بىدى ٣ًضّي

م ً مجمٕى ومً. ؤ٦ثر ؤو ؾىت 60 ؤٖماَع ٠ٗ بلى اليؿاء ٖضص ًهل ؤ٦ثر، ؤو ؾىت 80 بلٛىا مَر با، الغحا٫ ٖضص يِر  بحن ومً ج٣ٍغ
ٍغً  في ألاولى وللمغة. الغحا٫ ٖضص ؤيٗاٝ زمؿت ؤو ؤعبٗت بحن ما بلى اليؿاء ٖضص ًهل ؾىت ماثت الٗمغ مً بلٛىا الظًً اإلاٗمّي

ش ت، جاٍع ض البكٍغ ٟا٫ ٖضص ًٖ نالؿتي ججاوػوا الظًً ألاشخام ٖضص ؾحًز  .20502 ٖام في الٗالم في ألَا

ىا٥ ض وؿمت ملُىن  700 ٖلى ًغبى ما آلان َو م جٍؼ  ما ؤي وؿمت، بلُىها َىا٥ ؾ٩ُىن  ،2050 ٖام وبدلى٫ . ٖاما 60 ًٖ ؤٖماَع

ض م جبلٜ الٗالم، ؾ٩ان مجمٕى مً اإلااثت في 20 ًٖ ًٍؼ اصة وؾخ٩ىن . ؤ٦ثر ؤو ٖاما 60 ؤٖماَع  في وؤؾٕغ ؤ٦ثر الؿً ٦باع ٖضص ٍػ
هبذ الىامن، الٗالم بلضان ٣ُا وجىاحه الؿً، ٦باع مً ٖضص ؤ٦بر جًم التي اإلاى٣ُت آؾُا وؾخُأ اصة ؤ٦بر ؤٍٞغ  َظا في مخىاؾبت ٍػ

ض بًالء ًلؼم ؤهه الىاضر مً َظا، مغاٖاة وم٘. الهضص  الٗضًض ًىاحهها التي الخانت والخدضًاث لالخخُاحاث الاَخمام مً اإلاٍؼ
ت اإلاؿاَمت ؤن بُض. الؿً ٦باع مً ٍغ ؿهم ؤن ًم٨ً التي الجَى  اإلاجخم٘ ؤٖما٫ في واليؿاء الغحا٫ مً الؿً ٦باع ؤٚلبُت بها ٌُأ

غث بطا  َظا في اإلابظولت الجهىص حمُ٘ نمُم في ؤلاوؿان خ٣ى١  وج٨مً. ألاَمُت مً هٟؿه بال٣ضع جدؿم ٧اُٞت، يماهاث جٞى
. الكإن

 م٩ان الاحخماعي ال٣ُإ ٞحها اخخل حضًضة، وبغامج بؿُاؾاث زظألا بلى الؿ٩ان قُسىزت ؤصث اإلااضخي، ال٣ٗض وزال٫

ضمذ التي اإلاؿاَماث ؤٚلبُت مً ًدبحن ٦ما الهضاعة،
ُأ
غ َظا بٖضاص ؤحل مً ٢ مذ. الخ٣ٍغ  بلضان في الخ٩ىماث مً الٗضًض ونمّي

ت ؾُاؾاث بضؤث ؤو وهامُت الىمى مخ٣ضمت ا٢خهاصًاث طاث اًت ؤو حخماعيالا الًمان ؤو الصخُت الىٓم في ابخ٩اٍع  الٖغ

ت الىزاث٤ مً الٗضًض ؾً جم َظا، بلى وباإلياٞت. الاحخماُٖت اٍع  ٖمل زُِ طل٪ في بما الٗامت، بالؿُاؾاث اإلاخٗل٣ت ؤلَا
ىُت  بالكُسىزت مٗىُت َو

:  زخامُت اؾخيخاحاث 

 ًدبحن الؿىؾُىلىحُت ٢غاءةا٫ َظٍ وفي. الاحخماُٖت الخُاة مىاقِ مً الٗضًض في وجبٗاث آزاع الاحخماعي للخٛحر ؤن ق٪ ال
دت بان  ألاؾغة في للمؿىحن الخ٣ُ٣ُحن والضوع  اإلا٩اهت جضَىع   حغاء الاحخماعي الخٛحر ٖىامل بٟٗل جإزغث ٢ض الؿً ٦باع قٍغ

ر ألاخُان بٌٗ في واوٗضامها الضزل مىاعص وه٣و الصخُت ألاويإ جضون وم٘ ، الخًغي  الىؾِ صازل  وبيُت جغ٦ُبت وحٛحّي
 بيافي ٖبئ بلى ألاؾغة صازل مًاٞت احخماُٖت ٢ُمت مً اإلاؿً بلى الىٓغة في جدىالث بٓهىع  عجل الظي َى  ةالخًغي  ألاؾغة

                                                           
 
 . ٓٚ،  ٜٙردف، ص ص  ، عماف، األٔ،دار الصفاء للنشر كالتوزييع، طالطفل واألسرة والمجتمعحناف عبد اٟتميد العناين،  - 

2
 - http://www.un.org./ar/events/olderpersonsday/background.shtml 
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ىب ٚحر ٩ًىن  و٢ض ميسخي ٩ًىن  ٢ض ؾغ ألاٞغاص حهىص جًاٞغ مً بض ال لظل٪. الخاالث بٌٗ في ُٞه مٚغ
ُأ
 واإلااؾؿاث وألا

 مد٪ ًب٣ى اإلاجخمعي الىؾِ في اإلاؿً ألن مجها الٗغبُت نازهى.لؤلؾغة الجمالي واإلاىعور البكغي  اإلاىعص َظا ٖلى للخٟاّ
. وحض خُثما والخ٨مت واإلاثل لل٣ىة ومًغب

 

:  اإلاغاحع كائمت

ت، صٍ، مهغ، كامىؽ علم الاحخماعمدمض ٖا٠َ ُٖث،  -1 ُت، ؤلاؾ٨ىضٍع ت الجامُٗت، ألاػاٍع  ، 2006، صاع اإلاٗٞغ

 2012.، ٖمان، ألاعصن1صاع واثل لليكغ والخىػَ٘، ٍ الخؼحر ؤلاحخماعي والثلافي،صال٫ ملخـ اؾخِخُت،  -2

مىن بىصون ، ٞغاوؿىا بىع٩ٍى،   -3 اث الجامُٗت  اإلاعجم الىلضي لعلم الاحخماعٍع ، جغحمت ؾلُم خضاص ، صًىان اإلاُبٖى

 .1986، الجؼاثغ، 1،ٍ

غ، ال٣اععاًت اإلاؿىحنمهُٟى مدمض ؤخمض ال٣ٟن،  -4   .2008َغة، مهغ، ، اإلا٨خب الجامعي الخضًث، حامٗت ألاَػ

وُٗم مُغ : ، ه٣ال ًٖ 1355، م 1990 ،مهغ، ال٣اَغة والخٗلُم، التربُت وػاعة ، الىححز اإلاعجم ، الٗغبُت اللٛت مجم٘ -5

، ؤَغوخت ص٦خىعاٍ، حامٗت "مخؼحراث ومخُلباث في الجاهب الىفس ي والبُىلىجي" مغخلت الكُسىزت "حمٗت الٛلبان، 

 .2008ٖحن قمـ، ال٣اَغة، مهغ،

ُت، مهغ ،كامىؽ الخضمت الاحخماعُتؤخمض ق٤ُٟ الؿ٨غي،  -6 ت الجامُٗت ،ألاػاٍع   2000، صاع اإلاٗٞغ

، 1،جغحمت حىعج ٦خىعة،اإلااؾؿت الجامُٗت للضعاؾاث واليكغ والخىػَ٘،ٍمعجم العلىم ؤلاوؿاهُتٞغاوؿىا صوعجُه،  -7

 . 2009ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة،

٤ والخىعٍضاث، صٍ، ال٣اَغة، مهغ، جماع ألاؾغي علم الاجهسبت مً اإلاسخهحن،  -8 ، الكغ٦ت الٗغبُت اإلاخدضة للدؿٍى

2008. 

تؤخمض ٖبض الل٠ُُ ؤبى ؤؾٗض وؾامن مدؿً الخخاجىت،  -9 ،  2، صاع اإلاؿحرة لليكغ، ٍ ؾُىىلىحُت اإلاكىالث ألاؾٍغ

 .2014ٖمان، ألاعصن، 

ُت ، ، صعاؾت الذعلم الاحخماع العائليمدمض ؤخمض البُىمن،  -10 ت الجامُٗت، ألاػاٍع ٚحراث في ألاؾغة الٗغبُت، صاع اإلاٗٞغ

 2003مهغ، 

، ماؾؿت قباب الجامٗت، ص " صعاؾت في علم احخماع ألاؾغة" ألاؾغة واإلاجخمع خؿحن ٖبض الخمُض ؤخمض عقىان،    -11

ت، مهغ،   .2012ٍ، ؤلاؾ٨ىضٍع

. ، ٖمان، ألاعصن1لهٟاء لليكغ والخىػٍُ٘، ٍ،صاع االُفل وألاؾغة واإلاجخمعخىان ٖبض الخمُض الٗىاون،  -12

غي،   -13 ُت ، ٍكامىؽ علم الاحخماعٖبض الهاصي الجَى ت، 3، اإلا٨خب الجامعي الخضًث، ألاػاٍع ، ؤلاؾ٨ىضٍع

.  1998مهغ،
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، صعاؾت جدلُلُت لىمى وجُىع الخغ٦ت الخغواث ؤلاؾالمُت والخؼحر الثلافي في اإلاجخمع الجؼائغي الغبُ٘ حهام،   -14

ؾالمُت ومٟهىم الخٛحر الث٣افي في اإلاجخم٘ الجؼاثغي،، عؾالت ص٦خىعاٍ في ٖلم احخمإ الخىمُت حامٗت مىخىعي ، ؤلا

.   ٢2008ؿىُُىت، الجؼاثغ،

حر ميكىعة، جسهو العىف ألاؾغي وآزاعه على ألاؾغة واإلاجخمعٖبض هللا بً ؤخمض الٗالٝ،  -15 ، عؾالت ماحؿخحٚر

  .صثإ، ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة،الٗالج ألاؾغي، ٢ؿم ٖلم الاحخم

، مجلت "صعاؾت ملاعهت لؿمت الللم عىض اإلاؿىحن اإلالُمحن في صوع الغعاًت ؤو مع ؤؾغهم" ٦ما٫ ًىؾ٠ بالن، -16

 . ، صمك٤ ، ؾىعٍا2009 (2+1)، الٗضص25حامٗت صمك٤، اإلاجلض

مجلت " وء بعٌ اإلاخؼحراث الاحخماعُتمكىالث ألاؾغة ألاعصهُت في قماٌ ألاعصن في ى"ًىؾ٠ يامً الخُاًبت،   -17

ت والىٟؿُت، اإلاجلض ً، ماعؽ، 1، الٗضص14الٗلىم التربٍى  .2013، مغ٦ؼ اليكغ الٗغبن ، حامٗت البدٍغ

، اإلاجلت ألاعصهُت للٗلىم الاحخماُٖت، اإلاجلض ، ؤزغ العىامل الاكخهاصًت في الخؼحر الاحخماعي في الجؼائغببغاَُم ُٖاعي  -18

.  2012، ألاعصن، ، ٖمان3، الٗضص5

نىع هباع الؿً في هخب التربُت ؤلاؾالمُت في مغخلتي الخعلُم ألاؾاس ي والثاهىي في " زالض ُُٖت الؿٗىصي،  -19

.  2012، ، ٖمان ، ألاعصن، 2، الٗضص5، اإلاجلت ألاعصهُت للٗلىم الاحخماُٖت ،اإلاجلض  "صعاؾت جدلُلُت: ألاعصن 

، مجلت عؾالت "لؿُىىلىجي والتربىي لعمل اإلاغؤة على شخهُت الُفل العغبيألازغ ا" الؿُض ؤخمض اإلاسؼهجي،  -20

اى اإلامل٨ت الٗغبُت الؿٗىصًت، 34الخلُج، الٗضص . 1992، م٨خبت التربُت الٗغبُت، الٍغ

-  Gilles Ferréol & Jean-Pierre Noreck, Introduction  à la Sociologie , 7  édition , Armand 

Colin , Paris . 

-   Daniel Mellier, Henri lehall,Psychologie du développement, Dunot , Paris , France , 2002.  

-     Office National des Statistiques 5
eme 

 Recensement Général De La Population et de 

L'Habitat, Guide Du Recenseur, Algérie, février 2008. 

-   http://www.un.org./ar/events/olderpersonsday/background.shtml 
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ت  صوع ؤلاطاعت اإلادلُت في الخىعُت اإلاغوٍع
 2حامعت مدمض إلاحن صباػحن ؾُُف/ولُضة خضاصي.ؤ

 

 

 

: ملخو

الم ًمخاػ         غوٞها اإلادلُت البِئت بث٣اٞت العجباَه اإلادلي، للمىاًَ اإلاسخلٟت الخاحاث جلبُت ٖلى ٦بحرة ب٣ضعة اإلادلي ؤلٖا  ْو
الم ومًمىن  وق٩ل ؤؾلىب والؿُاؾُت والا٢خهاصًت ماُٖتوالاحذ الث٣اُٞت ٢ُمها ج٩ىن  بدُث الىا٢ُٗت،  ٞهى اإلادلي، ؤلٖا
 مً اإلادلي، للمجخم٘ ةيالخًاع اإلاالمذ حك٨ُل في ٌؿاَم ؤن وألاَضاٝ اإلاٗالم مدضصة بٖالمُت ؾُاؾت بَاع في ٌؿخُُ٘

الم وؾاثل ؤَم اإلادلُت ؤلاطاٖت وحٗخبر. الؿلُمت ٚحر والؿلى٦ُاث الٗاصاث حُٛحر زال٫  في ٞٗاال صوعا جماعؽ التي اإلادلي ؤلٖا
ُت اإلادلي حخم٘الم جىمُت ت اإلاك٩لت زانت بِئتهم، بمك٨الث ووعي بصعا٥ ٖلى ل٩ُىهىا ؤٞغاصٍ وجٖى اب ٌؿمى ما ؤو اإلاغوٍع  بةَع

ت لآلزاع هٓغا واإلاجخمٗاث، الٟغص ؤمً حهضص ؤنبذ الظي الُغ٢اث،  ٍقغو  اخترام ٖضم ًٖ جىجغ التي الخُحرة واإلااصًت البكٍغ

ت الؿالمت  .اإلاغوٍع

الم اإلافخاخُت، اليلماث ُت اإلادلي،ؤلاطاٖت ؤلٖا ت،ألامً اإلادلُت،الخٖى ت اإلاك٩لتاإلاغوعي، اإلاغوٍع   .اإلاغوٍع

 

 

: ملضمت

 اإلاسخلٟت، الخُاة مٓاَغ وجُٟٗل حك٨ُل في ٞٗا٫ صوع  مً له إلاا اإلاجخمٗاث مً مجخم٘ ؤي في َامت م٩اهت لئلٖالم بن        
 والث٣اُٞت والؿُاؾُت الا٢خهاصًت باإلوؿان اإلاخٗل٣ت ال٣ًاًا ومٗالجت وألامم والكٗىب ألاٞغاص بحن جها٫الا ٢ىىاث وعبِ

. وألامىُت

ٗخبر         الم َو  مساَبت ٖلى ٢ضعة مً به ًمخاػ ما بًٟل اإلاغوعي، الىعي وجُىع  ْهىع  في الغثِؿُت الٗىامل مً اإلاؿمٕى ؤلٖا
اتهم ازخالٝ ٖلى الاحخماُٖت الكغاثذ ٧ل  ومىا٦بتها اإلادلُت، ؤلاطاٖاث اهدكاع م٘ زانت ٞحهم، والخإزحر وجىحهاتهم مؿخٍى

الم، وؾاثل ؤَم مً ٧ىاخضة اإلاىاٞؿت ؾاخت بلى ؤلاطاٖت ٖىصة في ؾاَمذ التي الخضًثت، الخ٨ىىلىحُت للخُىعاث  ٞلم ؤلٖا
ُه وؾُلت حٗض ُت مىيٕى ومجها اإلاسخلٟت، اإلاىايُ٘ مٗالجت بةم٩اجها ناع بل ٣ِٞ للتٞر  اإلاغوع خىاصر مساَغ مً الخٖى

.   اإلاؿخمٗحن وؾلى٦ُاث و٢ُم اججاَاث في للخإزحر مخُىعة وج٣ىُاث حظابت ؤؾالُب باؾخسضام

ت اإلاك٩لت ؤنبدذ و٢ض         ت ماصًت زؿاثغ بلى ؤصث خُث واإلاجخم٘، الٟغص ؤمً تهضص التي اإلاك٨الث ؤزُغ مً اإلاغوٍع  وبكٍغ
اب حؿمى ؤنبدذ بط الضو٫، وا٢خهاص نؤم ٖلى ؾلبُا ؤزغث ٞاصخت، ظا الُغ٢اث، بةَع  خىاصر بخهاثُاث ح٨ٗؿه ما َو

ت الخىاصر ٞةخهاءاث" بىيىح، اإلاغوع ا ًهل اإلاهابحن ٖضص بإن جُٟض الٗالم في اإلاسجلت اإلاغوٍع  زُالُت، ؤع٢ام بلى ؾىٍى
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ا١ ًٖ مؿئىلت الخىاصر َظٍ ؤن خُث  واإلاهابحن الجغحى ٖضص ًهل خحن في شخو، ؤل٠ وؤعبٗماثت ملُىن  خىالي ؤعواح بَػ

 800 خىالي بلى اإلااصًت الخؿاثغ جهل بِىما صاثم، عجؼ بدالت ًهابىن  مالًحن زمؿت هدى بُجهم شخو ملُىن  50 هدى بلى
ا، صوالع ملُاع ظٍ صو٫، ٖضة في والخسل٠ وال٣ٟغ اإلاجاٖت مكا٧ل إلاٗالجت ٨ًٟن ما ؤي ؾىٍى  لم ما لالعجٟإ، مغشخت ألاع٢ام َو

ت خلى٫  وي٘ ًخم  الؿاث٣حن، بلى وجدضًضا البكغي  الٗىهغ بلى ألاؾاؾُت ؤؾبابها حٗىص التي ال٣اجلت الخىاصر مً للخض حظٍع

ت، الخىاصر مً % 85 بلى 75 بحن ما جتراوح وؿبت ًخدملىن  ؤجهم اإلاسخلٟت وألابدار الضعاؾاث جا٦ض الظًً  وجخىػٕ اإلاغوٍع

ضم الُغ٢اث ومؿاوت  الٗغباث وه٣اثو اإلاكاة ؤزُاء ٖلى البا٢ُت اليؿبت حر ٖو  البالص وفي .لها الالػمت الؿالمت ٢ىاٖض جٞى

 ؤلاخهاثُاث وحكحر .ًىم بٗض ًىما جخٟا٢م ٖجها الىاججت الىزُمت وآلازاع اإلاغوع خىاصر ؤنبدذ الخهىم، وحه ٖلى الٗغبُت
غة ا ٣ًٟض الٗغبن الٗالم ؤن اإلاخٞى  والجغحى اإلاهابحن ٖضص ًهل خحن في الؿحر، خىاصر هدُجت شخو ؤل٠ 21 مً ؤ٦ثر ؾىٍى

 مً ؤ٦ثر بلى ٖضصَا ًهل التي الخىاصر جل٪ ٞحها جدؿبب التي الجؿُمت ألايغاع ًٖ هاَُ٪ شخو، آالٝ 210 خىالي بلى
ا والجؼاثغ" 1."الؿىت في خاصر ملُىن  هه٠  ألاقهغ زال٫ٝ اإلاغوع، خىاصر حغاء الطخاًا مً ال٨ثحر جخ٨بض الضو٫  مً ٦ٛحَر

دا 38030و ٢خُال، 2447 زل٠ خاصزا 23909 حسجُل جم 2011 ؾىت مً ولىألا الؿبٗت  الجؼاثغ ؤن الى٣ل وػٍغ ؤ٦ض ٦ما ،2"حٍغ
ا صًىاع ملُاع 100 مً ؤ٦ثر جسؿغ اة بلى ؤصث التي اإلاغوع خىاصر بؿبب ؾىٍى  خاصزا 42864 في آزغ 69582 وحغح شخها 4540 ٞو

ا ض ؾٝى 2020 ٖام بدلى٫  ؤهه ًخى٢٘ ما٥. 20133 ؾىت زال٫ مغوٍع ُاث جٍؼ  البلضان في 80% خىالي اإلاغوع خىاصر بؿبب الٞى

ىا 4.واإلاخىؾِ اإلاىسٌٟ الضزل طاث ُت في والاحخماُٖت ألامىُت اإلااؾؿاث بلى بياٞت اإلادلُت ؤلاطاٖت ؤَمُت جبرػ َو  الخٖى
 و٢ىاهحن اإلاغوع ٢ىاٖض عامواخذ باإلاؿاولُت الكٗىع  جىمي التي وؤلاعقاصًت، الخدؿِؿُت البرامج زال٫ مً الىي٘ بسُىعة

ت، الؿالمت بكغوٍ والالتزام الؿحر، ت اإلااصًت الخؿاثغ ٞضاخت مً الخض ؤحل مً اإلاغوٍع .  والبكٍغ

: اإلافاهُم جدضًض -ؤوال

 :اإلادلُت ؤلاطاعت -1

 الىاخُت مً مخىاؾ٣ا اإلاؿاخت، مدضوصة ؤعى ٞى١  ٌِٗل الٗضص، مدضوص زانا، مدلُا، مجخمٗا ًسضم بٖالمن حهاػ هي        
 وجث٠ُ٣ بٖالم وؾُلت ٧اهذ وبن اإلادلي، للمىاًَ اإلاسخلٟت الخاحاث لخلبُت بغامجها جبث والاحخماُٖت، والث٣اُٞت الا٢خهاصًت

ُه ُت ًغبُها زانا التزاما ٖلحها ٞةن وجٞغ  عواٞض ؤخض ؤجها ٖلى اإلادلُت ؤلاطاٖت حٗٝغ ٦ما. 5اإلادلي اإلاجخم٘ في الخُاة بىٖى
الم ىحه ومدضصة، مُٗىت بِئت مً ًىبث٤ يالظ اإلادلي ؤلٖا الم ًهبذ بدُث البٌٗ، بًٗها م٘ جغجبِ بُٗجها حماٖت بلى ٍو  ؤلٖا
غوٞها اإلادلُت البِئت بث٣اٞت ومخهال الىاؽ، َاالء بداحت وز٣ُا اعجباَا مغجبُا  للترار او٩ٗاؾا ًجٗله مما الىا٢ُٗت، ْو
 ومًمىن  وق٩ل ؤؾلىب والؿُاؾُت والا٢خهاصًت والاحخماُٖت اُٞتالث٤ ٢ُمها ج٩ىن  بدُث البِئت، َظٍ في وال٣ُمي الث٣افي

الم   6.اإلادلي ؤلٖا

                                                           
، ٕٚٓٓدكر كسائل اإلعالـ ُب نشر التوعية ا١تركرية، مركز الدراسات كالبحوث، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، : أٛتد مطهر عقبات.  ٔ

 .٘:ص
. ٙ-ٗ:، ص صٕٔٔٓألمن عرب الطرؽ، إحصائيات حوادث ا١تركر اٞتسمانية خالؿ األشهر السبعة األكذل من سنة ا١تركز الوطٍت للوقاية كا.  ٕ
. ٗ: ، صٕٗٔٓ/ٕ/ٓٔ، يومية،  ٖٗٓٗٔآالؼ مليار سنويا، عدد ٓٔجريدة النصر، حوادث ا١تركر تكبد اٞتزائر خسائر بأكثر من .  ٖ
 .ٖٓٔ: ، صٕٕٔٓ، ٣تلة الباحث، ٔٔية ٟتوادث ا١تركر باٞتزائر، عدد التكاليف االقتصادية كاالجتماع: رحيمة حوالف.  ٗ
 .ٗٔ-ٖٔ:، ص صٜٜٙٔ، دار الفكر العريب، القاىرة، ٔ، ط(إنتاج الربامج ُب الراديو كالتليفزيوف)تكنولوجيا االتصاؿ : عبد اجمليد شكرم.  ٘
 .ٕٙٔ:، صٕٗٓٓرية اللبنانية، القاىرة، ، الدار ا١تصٕاإلعالـ كاجملتمع، ط: مٌت سعيد حديدم كسلول إماـ علي.  ٙ
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ت الخىعُت -2 : اإلاغوٍع

ت بٖالمُت حهىص هي         ً جث٣ُُٟت جغبٍى ت ز٣اٞت لخ٩ٍى ت وال٣ىاهحن بال٣ىاٖض ًلتزمىن  ججٗلهم ألاٞغاص، لضي مغوٍع  اإلاغوٍع

خدملىن  اإلاسخلٟت، حر في واإلاؿاَمت اإلاغوع، خىاصر مً والخ٣لُل للى٢اًت ال٩اُٞت اإلاؿاولُت ٍو . اإلاغوعي  ألامً جٞى

ُت حٗخبر بط        ً، التربُت إلاهمت م٨ملت ٞهي الى٢اًت في الىاحٗت الىؾاثل مً الخٖى  إلاؿخٗمل جظ٦حرا جخًمً خُث والخ٩ٍى
 مؿخ٣اة مىايُٗها ج٩ىن  ؤن ًخُلب طل٪ ؤن بال لخٟاصحها، ص٣ُ٢ت بىهاثذ بتزوٍضٍ مجها وجدظًٍغ به، اإلادض٢ت باألزُاع الٍُغ٤

 ج٩ىن  لظا اإلاغوع، خىاصر في اإلادؿببت اإلاسخلٟت الٗىامل لدصخُو الخضًثت الٗلمُت للمىاهج ومؿدىضة ٖلمُت، هخاثج مً
ت بغامجها ٍى ت، بالخىاصر اإلاخٗل٣ت اإلاُُٗاث ٧ل وجدلُل وصعاؾت اإلاُضاهُت البدىر هخاثج بلى مؿدىضة الخٖى  وهجاخها اإلاغوٍع
اث مً اإلاىاؾبت الىؾاثل اهخ٣اء خؿً ٖلى ًخى٠٢ ا ومله٣اث والٞخاث مٍُى حَر  1.ٚو

: اإلادلُت ؤلاطاعت زهائو -زاهُا

الم وؾاثل ؤَم مً الٗمىم ٖلى ؤلاطاٖت حٗخبر         ُت مجا٫ في ؤلٖا  ٣ٖى٫  بلى الىنى٫  ٖلى ٢ضعتها زال٫ مً وؤلا٢ىإ، الخٖى
 جخمخ٘ التي للخهاثو هٓغا اإلاخالخ٣ت، الخ٨ىىلىحُت الخُىعاث ْل في زانت اإلاجخم٘، قغاثذ مسخل٠ مً اإلاؿخمٗحن و٢لىب

: وهي بها،

 لظل٪ وهدُجت والصخاعي، والبداع وألاجهاع الجبا٫ مثل الُبُُٗت الخىاحؼ ٧ل وازترا١ ججاوػ  ٖلى ؤلاطاعي ؤلاعؾا٫ ٢ضعة -
 الضازل في مخٗضصة ؤبٗاص وطاث ٞتمسخل ؤَضاٝ لخد٤ُ٣ ؾالخا وجخسظَا ؤلاطاٖت بلى جلجإ وماػالذ ٧اهذ الخ٩ىماث ٞةن

ت ال٩لمت ججٗل التي ؤلاطاعي، لئلعؾا٫ الجٛغاُٞت الخُُٛت باحؿإ الخانت للمحزة هٓغا والخاعج،  ٖضص ؤ٦بر بلى جهل اإلاؿمٖى

   2.الجماَحر مً مم٨ً
ت ؤلاطاٖت جخمحز - ت، اإلاؿمٖى  للجمهىع  لخ٣ضم ،الهىجُت واإلاازغاث اإلاىؾ٣ُى بلى بياٞت ؤلاوؿان بهىث جيبٌ ٞهي بالخٍُى

 ال٩لمت زال٫ مً اإلاؿخمٗحن حمهىع  في الىحضاون الخإزحر ٖلى ال٣ضعة له ٞالغاصًى 3.وممخ٘ حظاب ٞجي ٢الب في اإلاخل٣ن
ت غ الظي الىٟسخي، وؤلا٣ًإ اإلاؿمٖى س٠ٟ والاؾترزاء، الغاخت لهم ًٞى اث الخىجغ خضة مً ٍو  التي الىٟؿُت والًَٛى

 . الُىمُت خُاتهم في ٌِٗكىجها

اع عؾم في ؤلاطاٖت اَمحـ -  ج٣ىم بِىما والخٟائ٫، للٗمل ال٣ُٓت للىاؽ جهيء الهباخُت ٞالبرامج للمؿخمٗحن، الىٟسخي ؤلَا
ُه الؿهغة بغامج  ب٣ًاُٖا حىا جسل٤ ٞهي وبظل٪ للىىم، والاؾدؿالم الاؾترزاء مً حىا جسل٤ الجهاًت وفي والاؾخمخإ، بالتٞر

 4.حضًض ًىم الؾخ٣با٫

المُت الىؾاثل ؤؾهل مً ؤلاطاٖت ؤحهؼة -  في جىحض ؤنبدذ خُث ؤحجامها، ولخٗضص وزٟتها، ه٣لها لؿهىلت اؾخسضاما، ؤلٖا
اث الدكُٛل ؾهلت وهي الى٣الت، الهىاج٠ وفي الخاؾبت، آلاالث وفي اإلاٗضهُت، السجاثغ ٖلب وفي الُض ؾاٖاث  خالت في بالبُاٍع

 1.ال٨هغباء وحىص حٗظع

                                                           
 ك للوقاية الوطٍت كالسياقة، ا١تركز الوقاية ٣تلة  ، ٕالوقاية، العدد عملية ُب إسًتاتيجيتو ك الطرؽ عرب األمن ك للوقاية الوطٍت ا١تركز مهاـ :بوطاليب ا٢تامشي.  ٔ

 58. :ص ، 2003 عرب الطرؽ، األمن
  .ٛٔ:، صٕٛٓٓ، عادل الكتب، القاىرة، ٖاإلذاعي كالتليفزيوين كالفضائي، طمدخل إذل الفن : ماجي اٟتلواين.  ٕ
 .ٕٙ: ، صٜٜٜٔالربامج الثقافية ُب الراديو كالتليفزيوف، دار الفجر، القاىرة، : سهَت جاد كسامية أٛتد علي.  ٖ
 .ٖٕٔ: ، صٖٕٓٓالمية كا١تعلوماتية، ا١تكتبة اٞتامعية، اإلسكندرية، النظرية العامة للمعرفة اإلعالمية للفضائيات العربية كالعو١تة اإلع: ٤تمد نصر مهنا.  ٗ
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ضم ألاٞغاص لضي معيالج ؤلاخؿاؽ زل٤ في ؤلاطاٖت حؿاَم -  حمهىع  في ًٖى ؤهه ًدـ الٟغص ٞإنبذ بالىخضة، الكٗىع  ٖو
 اإلاؿخمٗحن بحن ونل َمؼة ومظٌٗحها ؤلاطاٖت ج٩ىن  خُث 2.الىؾُلت َظٍ زال٫ مً مٗه الخٟاٖل ًم٨ً اإلاؿخمٗحن مً ٦بحر

كاع٧ىن  ًخٟاٖلىن  الظًً ت، مىايُ٘ خى٫  خىاعاث في َو ً بلى جاصي مخىٖى ال٢ا عوابِ ج٩ٍى ت بوؿاهُت ثٖو  .بُجهم ٢ٍى
 لئلطاٖت الاؾخمإ ؤزىاء صاثما ًضٞٗه ؤلاًداء ٞهظا لضًه، الخسُل خاؾت وبزاعة اإلاؿخم٘، اخخىاء ٖلى ب٣ضعتها ؤلاطاٖت جخمحز -

 ؤن طل٪ 3.ٌؿخ٣بلها التي ألانىاث زال٫ مً ومكاَض نىع  ٩ًىن  ومجها والصخهُاث، والى٢اج٘ ألاخضار وجهىع  للخسُل
 .  ٣ِٞ الؿم٘ خاؾت ٖلى حٗخمض ألجها لؤلخضار م٨خملت جىيُدُت وع م ج٣ضم ال ؤلاطاٖت

ا اإلادلُت ؤلاطاٖت ٞةن ؾب٤ ما بلى بياٞت          م٘ ؤٞغاصٍ باعجباٍ ًخمحز مدلُا مجخمٗا ًساَب َاما بٖالمُا حهاػا باٖخباَع
 ج٣ضًم ؤحل مً مخجاوؿت، بِئت ٌك٩ل بدُث مكتر٦ت وؾُاؾُت وا٢خهاصًت واحخماُٖت ز٣اُٞت ٢ُم لىحىص البٌٗ بًٗهم

غى تهمهم التي ألازباع ج٣ضًم زال٫ مً وال٣ُمُت، الث٣اُٞت م٩ىهاتها بىٟـ مًامحن اث ال٣ًاًا ٖو  جمـ التي واإلاىيٖى
خذ الُىمُت، خُاتهم  ألاوكُت مسخل٠ في صوعَم لخُٟٗل آعائهم، وببضاء والخٟاٖل للمكاع٦ت ؤمامهم واؾٗا اإلاجا٫ ٞو

 ؤن زانت. ٩٦ل الاحخماعي اليؿ٤ اؾخ٣غاع في ٌؿهم الظي والث٣افي، الاحخماعي والخىا٤ٞ هخماءباال ًدؿىا ختى والٟٗالُاث
 ًٞاءاث زل٤ زال٫ مً واإلا٩اون، الؼماون البٗضًً ججاوػ  مً م٨ىتها التي اإلاٗلىماث زىعة مً اؾخٟاصث  اإلادلُت ؤلاطاٖاث

ظا ألا٩ٞاع، وجباص٫ والخىاع للمكاع٦ت اٞترايُت .  ؤلاًجابن اإلاكاع٥ صوع  بلى الؿلبي إلاخل٣نا صوع  ًدى٫  ما َو

ذ الىٟسخي والجى ألالٟت ٖال٢ت زال٫ مً اإلاؿخمٗحن، حمهىع  في الخإزحر ٖلى ب٣ضعتها اإلادلُت ؤلاطاٖت وجخمحز          الظي اإلاٍغ

. اإلاؿخمٗحن حمهىع  مً ٞإ٦ثر ؤ٦ثر الا٢تراب في ٌؿاَم والظي الاجها٫، بٗملُت ًدُِ

ابضو جخمحز ٦ما           ًٖ مٗؼولت قبه ألاخُان بٌٗ في ج٩ىن  التي اإلاىا٤َ في واإلاىاًَ الؿلُت مً ٧ل بحن ٧ىؾُِ الٟٗا٫ َع

الم   4.ال٨بري  الىَىُت وألاخضار اإلاىاؾباث في بال ؤلٖا

 مً ؤ٦ثر والخٗلُمي الاحخماعي مؿخىاَم بازخالٝ اإلادلي اإلاجخم٘ في الٟئاث ٧ل جمـ ؤن اإلادلُت ؤلاطاٖت وحؿخُُ٘        
ت، ؤلاطاٖاث  ؤلاطاٖت في مالطَا ججض ألامُت وؿبت جؼصاص ؤًً والصخاعي  البىاصي صازل الاحخماُٖت الكغاثذ مٗٓم بن زم اإلاغ٦ٍؼ

 5. اإلادلُت

الم مجا٫ في الهاثلت الخ٨ىىلىحُت الخُىعاث ْل وفي         هىع  والاجها٫، ؤلٖا المُت الث٣اُٞت الٗىإلات ْو  اؾخُاٖذ وؤلٖا
المُت الىؾاثل حٗضص هدُجت اإلاؿخدضزت، وألا٩ٞاع اإلاٗلىماث مً ال٨بحر للؼزم جهضيا٫ والخ٩ىماث الضو٫   ال٨م خُث مً ؤلٖا

ن صًً" ٣ًى٫  الهضص َظا وفي. اإلادلُت ؤلاطاٖاث بًٟل والىٕى  ألاوعوبُت ؤلاطاٖاث اجداص في ؤلاطاٖت بغامج لجىت عثِـ" ؤهخَى

 اإلاجخمٗاث وبطاٖاث اإلادلُت ؤلاطاٖاث ٨ٞغة بدصجُٗها ؤوعبا في ؤلاطاٖت ؤن:"  الٗغبُت الضو٫  بطاٖاث اجداص هضوة زال٫
ض وا٦دؿبذ اإلاٗانغة الخ٣ىُاث جدضًاث وحه في الب٣اء مً جم٨ىذ الهٛحرة،  الىمِ َظا ؤزبذ خُث ،"الظاجُت ال٣ىة مً اإلاٍؼ

                                                                                                                                                                                           
 .ٚ٘ٔ:،  صٜٜٗٔالرأم العاـ بُت الدعاية كاإلعالـ، اٞتامعة ا١تفتوحة، مصر، : عواشة ٤تمد حقيق.  ٔ
 .ٕٕ:، صٕٚٓٓ، دار الوفاء، اإلسكندرية ،ٔالفنوف اإلذاعية كالتليفزيونية كفلسفة اإلقناع، ط: مصطفى ٛتيد كاظم الطائي.  ٕ
  .ٜٚٔ:، صٕٚٓٓكسائل االتصاؿ نشأهتا كتطورىا، دار الفجر، القاىرة، : ٤تمد منَت حجاب.  ٖ
 .ٖٚٔ:، صٜٜٗٔ، حوليات اٞتامعة، ٖالعدد ،(ا١تفهـو ا٠تصائص كالوظائف)الصحافة اٞتهوية : صاحل بن بوزة.  ٗ
 .ٕٛ-ٕٚ:، ص صٜٜٛٔ، ٣تلة اإلذاعات العربية، تونس، ٕدد ، الع(الفضاء اآلخر)اإلذاعات احمللية : ٤تمد األمُت مواقي.  ٘
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اث جل٣اثُا الاؾخجابت ٖلى ألاٞغاص حؿاٖض ؤلاطاٖاث مً الىٕى لهظا اإلادلُت ٞالصخهُت ٞاٖلُخه، الاجها٫ مً  للمىيٖى

  1.بدُاتهم اإلاخهلت

: اإلادلُت ؤلاطاعت وظائف -زالثا

 زال٫ مً الهٛحرة، اإلاجخمٗاث ْغوٝ جدؿحن في ٞٗاال صوعا ٦بحرة ؤَمُت طاث بٖالمُت ٧ىؾُلت اإلادلُت ؤلاطاٖت جلٗب        
٘  وطل٪ تهمهم، التي والؿُاؾُت والث٣اُٞت والاحخماُٖت الا٢خهاصًت بال٣ًاًا لضحهم الىعي صعحت وػٍاصة الث٣افي، مؿخىاَم ٞع

غ الخبؿُِ ٖلى مٗخمضة وعمىػٍ، بلٛخه اإلادلي اإلاجخم٘ جساَب ألجها مؿخمٗحها، مً ٢غبها بد٨م  ما الخُت، والىا٢ُٗت والخهٍى
المُت، عؾاثلها مدخىي  ٖلى بًجابا ًى٨ٗـ  الخىمُت لخد٤ُ٣ ومخُلباجه، خاحاجه وجلبُت اإلاؿخم٘ زضمت اججاٍ في ج٩ىن  التي ؤلٖا

اث٠ وجخمثل .الغاًَ الىي٘ جدضًاث ومىاحهت الكاملت، :  في زهىنا اإلادلُت وؤلاطاٖت ٖمىما ؤلاطاٖت ْو

ت الىظُفت  -1  : ؤلازباٍع

المُت، الخضمت في ال٣ٟغي  الٗمىص َى الخبر بن         ا، بلحها، والؿب٤ والخ٣اَها، ألازباع، ًٖ البدث ؤنبذ ول٣ض ؤلٖا  ووكَغ

غ ال نىاٖت حَى ت ؤؾاؽ َى ٞالخبر اإلاٗانغة، مؤلٖا  2.اإلاٗانغ ٖاإلاىا في خىلىا ًجغي  ما ٧ل ٞهم ًم٨ً زالله ومً اإلاٗٞغ
 مٗلىماث وجى٣ل الىباء، ؤو الخغب ؤو الهجىم مثل الُبُُٗت ألازُاع مً اإلاجخم٘ جدظًغ ٖلى حٗمل بٖالمُت ٧ىؾُلت ٞاإلطاٖت

ت الا٢خهاصًت ٧األزباع هُٟٗت ت والجٍى ًىله الٟغص ةخاج وجلبي والخىمٍى ت البِئت اؾخُإل في ٞو  3.به ًدُِ ما ومٗٞغ

 : (الخثلُف التربُت، الخعلُم، ) الترار هلل وظُفت -2

 ٖغى بلى اإلاجخمٗاث مً الٗضًض في ؤلاطاٖت وحؿعى للٟغص، الاحخماُٖت الخيكئت وؾاثل بخضي هي الخٗلُم ٖملُت بن        
ٟا٫ حٗلُمُت خهو الب اإلاضاعؽ أَل اث َو  ًيخمىن  الظي للُىع  الخٗلُمي اإلا٣غع  ٞهم مً ًخم٨ىىا ختى لجامٗاثوا الثاهٍى

 .بلُه

الم وؾاثل ؤَم ٦ةخضي ؤلاطاٖت ج٣ىم ٦ما          مً وه٣له لؤلمت، الث٣افي الترار وخماًت وتهظًب حٗلُم مً جغبىي  بضوع  ؤلٖا
ت بيكغ وج٣ىم حُل، بلى حُل ً اإلاٗٞغ حر واإلاغوعي، ٢خهاصيوالا والؿُاسخي والاحخماعي الهخي الىعي وج٩ٍى  ؤهىإ مً طل٪ ٚو

. ألازغي  الخث٠ُ٣

 جل٪ اٖخباعها في هضزل مالم ما ؤمت في الٗام الغؤي ٞهم اإلاؿخدُل مً ؤهه (Hodgar)" ؤوصًجاع" ًا٦ض الهضص َظا وفي        
 اإلاىٓمت بضعاؾت َخمامالا ٖلُىا ًجب وآعائها اججاَاتها ٖلى وللخٗٝغ ألامت، َظٍ شخهُت حك٩ل التي وألاصبُت اإلااصًت ال٣ىي 

 الضولت، هٓام الخ٣الُض، الضًً، باألؾغة، ًخإزغ اإلاجخم٘ في ٞاإلوؿان اججاَاجه، وحك٩ل مٗخ٣ضاجه للٟغص حُٗن التي الاحخماُٖت

الم ووؾاثل والهُئاث ٧األخؼاب الىٟىط طاث والجماٖاث ألانض٢اء،   4.ؤلٖا

 

                                                           
 .ٜ-ٛ:، ص ص٣ٕٓٓٗتلة الفن اإلذاعي، القاىرة، أكتوبر  ،ٙٚٔ، العدد(رؤية من الغرب)اإلذاعة ُب عصر التليفزيوف كأقمار االتصاؿ : سعد لبيب.  ٔ
 .ٚٔ:، صٕٛٓٓيب، القاىرة، كسائل اإلعالـ من ا١تنادم إذل االنًتنت، دار الفكر العر: ٤تمد سيد ٤تمد.  ٕ
، ٕٜٜٔديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، اٞتزائر،  ،ٔ، ط(سلسلة الدراسات اإلعالمية )الدكر الوظيفي لوسائل اإلعالـ، عادل االتصاؿ : عبد اهلل بوجالؿ.  ٖ
 .ٓٔ:ص
 .ٖٔ:، صنفسو ا١ترجع.  ٗ
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 : وؤلاعقاص الخىحُه وظُفت -3

ً وؤلاعقاص وحُهالذ ٖملُت جغجبِ         ً ٖملُت جخُلب ؤًًا الى٢ذ هٟـ وفي الاججاَاث، بخ٩ٍى ت الاججاَاث ج٩ٍى  ال٨ٍٟغ
ىبت  اإلاجخم٘ ٧ان بطا وزانت اإلاسخلٟت، بماؾؿاجه واإلاجخم٘ والخ٩ىمت ؤلاطاٖت في اإلاؿاولحن بحن الخيؿ٤ُ ألاٞغاص ٖىض اإلاٚغ

 ؤن ؤلاطاٖت وحؿخُُ٘ ُٞه، حضًضة واججاَاث ٢ُم ْهىع  ٖلُه ًترجب الظي ألامغ الىُا١، واؾ٘ حُٛحر ؤو بنالح بمغخلت ًمغ
 والتي اإلاجخم٘، َبُٗت م٘ ًخالءم بما ال٣ضًمت اججاَاجه وحُٛحر حٗضًل ؤو حضًضة، اججاَاث الٟغص ب٦ؿاب في َاما صوعا جاصي

ىبت، باالججاَاث حؿمى خى٠٢ اإلاٚغ المُت اإلااصة ازخُاع خؿً ٖلى طل٪ ٍو  1.ؤلٖا

 :الترفحهُت الىظُفت -4

خضا٫ ٩ًىن  ؤن ؤحل مً والتروٍذ الدؿلُت مً ٦بحر ٢ضع بلى ؤلاوؿان ًدخاج          ولهظا خُاجه، في للٟغص الىٟسخي الخىاػن  ؤو الٖا
غة الىؾاثل بكتى الٗملُت َظٍ جد٤ُ٣ بلى ٌؿعى هجضٍ  وقٛل اإلاخاٖب، ًٖ الخىِٟـ في ٦بحر صوع  ولئلطاٖت مجخمٗه، في اإلاخٞى

. الٟغاٙ ؤو٢اث

:  والخفؿحر الكغح وظُفت -5

ً ؤن بما         الم وؾاثل ج٣ضمه بما ألاؾاؽ في مغجبِ الٗام الغؤي ج٩ٍى  الًغوعي  مً ؤنبذ ٣ٞض وؤزباع، مٗلىماث مً ؤلٖا
 مضلىالث بلى الىنى٫  ًم٨ىه ما اإلاا٫ ؤو الجهض ؤو الى٢ذ ًمل٪ ال الخضًث اإلاجخم٘ في ٞالٟغص اإلاٗلىماث، َظٍ وقغح جٟؿحر

ً ؤو اإلاٗاٝع لجمُ٘ ص٣ُ٢ت  2.خىله الظي للٗالم خ٣ُ٣ُت نىع  ج٩ٍى

ت الىظُفت -6 :  الخىمٍى

م٨ً الجىاهب، مخٗضصة ْاَغة ٞالخىمُت الكاملت، الخىمُت جد٤ُ٣ في َاما صوعا جاصي ؤن ؤلاطاٖت حؿخُُ٘          بلى ج٣ؿُمها ٍو
ُت، حىاهب ت والا٢خهاصًت الث٣اُٞت الخىمُت ٞهىا٥ البٌٗ، ببًٗها جغجبِ الىا٢٘ في ول٨جها ٖٞغ  خُث والؿُاؾُت، وؤلاصاٍع
 بال٣ُم والاَخمام ؤلاهخاج، هدى وحٗضًلها الاججاَاث جغقُض زال٫ مً الخىمُت ٖملُت في الاحخماعي اإلاجا٫ في ؤلاطاٖت حؿهم

غؽ الؿلبُت، ال٣ُم ومٗالجت ؤلاًجابُت  الخىمُت ح٤ُٗ التي الاحخماُٖت اإلاكا٧ل ٖلى وال٣ًاء الخضًثت، الخ٨ىىلىحُت ال٣ُم ٚو

 بٛغؽ الا٢خهاصي اإلاجا٫ في ؤلاطاٖت حؿهم ٦ما. وؾُاؾُا واحخماُٖا ا٢خهاصًا الخىمُت ح٤ُٗ التي ألامُت، مدى مك٩لت مثل
 اؾخسضام ٖلى حٗخمض والتي الجضًضة، الا٢خهاصًت ال٣ُم وكغ ٌؿخُُ٘ ٦ما اإلاجخم٘، ؤٞغاص لضي اإلاىخج الٗمل ٢ُم

 بكغح ؤًًا ؤلاطاٖت ج٣ىم خُث الؿُاسخي، اإلاجا٫ في الجىاهب حٗضصةم ؤَمُت ولئلطاٖت ؤلاهخاج، في الخضًثت الخ٨ىىلىحُا
 اإلاجخم٘، صازل ؾُاؾاتها وكغ في الخ٩ىمت وحؿخسضمها اإلاجخم٘، ٖلحها ًخٗٝغ ختى اإلاسخلٟت الؿُاؾُت الاججاَاث وجٟؿحر

الم الىٟؿُت الخغب في الغاصًى ٌؿخسضم ٦ما  3.الضو٫  بحن الضولُت الٗال٢اث وجىيُذ الؿُاسخي، وؤلٖا

:  والدؿىٍم ؤلاعالن وظُفت -7

غاٝ ٦بحرة ؤَمُت الىُْٟت َظٍ ج٨دسخي          صٖاجن ججاعي، َضٞها ٩ًىن  خُث اإلاؿتهل٪، وختى واإلاىخج الباج٘ الؿى١  أَل
 .واؾتهال٧ن

                                                           
 .ٜٔٔ:، صٕ٘ٓٓ، دار ا١تعرفة اٞتامعية، اإلسكندرية، (ا١توضوع كالقضايا) االتصاؿ اٞتماىَتم ُب اجملتمع العريب اٟتديث: طو عبد العاطي ٧تم. ٔ
 .ٔٔ: صا١ترجع السابق، : عبد اهلل بوجالؿ. ٕ
 . ٖٕٔ:صا١ترجع السابق، : طو عبد العاطي ٧تم. ٖ
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: اإلاغوعي  ألامً جدلُم وؾائل -عابعا

ُٟن حؿاهض وحىص يغوعة جبرػ ،واإلاجخم٘ الٟغص ؤمً تهضص التي اإلاغوع لخىاصر ال٨بحرة الٗىا٢ب مً وللخض          مسخل٠ بحن ْو
ُت ؤحل مً الاحخماُٖت الخيكئت ماؾؿاث ت، الؿالمت قغوٍ ؤ٢صخى وجد٤ُ٣ الُغ٢اث مساَغ مً الجماَحر جٖى  اإلاغوٍع

الم وؾاثل ؤَم مً حٗخبر التي اإلادلُت ؤلاطاٖت زانت ا ؤلٖا ئاجه، قغاثده بمسخل٠ اإلادلي اإلاجخم٘ مً ٢غبا وؤ٦ثَر  مً وطل٪ ٞو
٣ىباتها، وؤهىاٖها اإلاغوع و٢ىاهحن ؤهٓمت ًٖ اإلاٗلىماث وكغ جخًمً التي والخدؿِؿُت ؤلاعقاصًت البرامج ٫زال  والخهو ٖو

ت ت للمك٩لت جخُغ١  التي التربٍى  اإلااؾؿاث ب٣ُت به ج٣ىم الظي الضوع  بلى بياٞت ومىا٢كاث، وخىاعاث بدىر ق٩ل في اإلاغوٍع
جي واإلاغ٦ؼ الى٣ل، ٧ىػاعة  ٖلى حٗمل التي ألامىُت واإلااؾؿاث اإلاضون، اإلاجخم٘ ومىٓماث الُغ٢اث، ٖبر ألامًو للى٢اًت الَى

ا  اإلاغوع، ٢اهىن  في ٖلحها اإلاىهىم لئلحغاءاث الهاعم الخُب٤ُ حَر  جلٗب التي والجامٗت واإلاضعؾت ٧األؾغة اإلااؾؿاث مً ٚو
ت التربُت في صوعا  زال٫ مً الُغ٢اث، م٘ الخٗامل في ؾلُمت ًاثوؾلى٥ بًجابُت ٢ُم زل٤ ؤحل مً والكباب لؤلَٟا٫ اإلاغوٍع

غؽ بال٣اهىن، اليلء حٍٗغ٠ .  الاحخماعي الؿلى٥ لًبِ الاحخماُٖت اإلاؿاولُت ٢ُم ٚو

 مكاة ٧اهىا ؾىاء الُغ١  إلاؿخٗملي والىٟسخي الجؿضي ألامً جد٤ُ٣ ٌؿتهضٝ الظي اإلاغوعي  ألامً جد٤ُ٣ وؾاثل وحٗخبر        
 في اإلاخسههحن في جخمثل حهاث ٖضة جخ٣اؾمها ومؿاولُت اإلاغوع، خىاصر زُغ مً ج٣لُللل يغوعة ؾاث٣حن، ؤو ع٧ابا ؤو

 بلى بياٞت الُغ١، إلاؿخٗملي اإلاىحهت والخٗلُم التربُت بغامج ٖلى وال٣اثمحن اإلاغوع، خغ٦ت حؿُحر وفي الُغ١، َىضؾت

:  زال٫ مً وطل٪.  الؿُاعاث وجهمُم نىاٖت مجا٫ في والٟىُحن الهىاُٖحن

ت بُتالتر -1   :اإلاغوٍع

ت التربُت حٗخبر         ٟا٫ ًخل٣اَا التي اإلاغوٍع  مغوع م٘ نضوعَم في ج٨بر التي ال٣ُٗضة هي مب٨غة ؾً وفي اإلاضاعؽ، في ألَا
ت مىاهجها في وجضعحها بالٛت ؤَمُت اإلاخُىعة اإلاجخمٗاث جىلحها ولظل٪ الؿىحن،  ماصة ججٗلها بدُث الضعاؾُت، وبغامجها التربٍى
ٟا٫ ؤٖماع م٘ ًدىاؾب بما َىع  ل٩ل مىايُ٘ وجدضص والخٗلُم، التربُت مىاهج في ؤؾاؾُت  ومُىالتهم ال٣ٗلُت و٢ضعاتهم ألَا

 1:آلاجُت ألاَضاٝ جد٤ُ٣ ألحل الىٟؿُت

 .واإلاغ٦بت الٍُغ٤ اؾخسضام ؾالمت لًمان الالػمت ال٣ٗلُت اإلاهاعاث ا٦دؿاب -

٤ا٫ اؾخسضام بؿالمت الخانت واإلاٗلىماث الخ٣اث٤ ا٦دؿاب -  .واإلاغ٦بت ٍَغ

. واإلاغ٦بت الٍُغ٤ اؾخسضام ؾالمت جسو بًجابُت و٢ُم اججاَاث ا٦دؿاب -

ت ؤًام جسهُو ًم٨ً ٦ما         ٍى ٟا٫ لخٗلُم اإلاغوع خىاصر مً الى٢اًت خى٫  اإلاضاعؽ في جٖى  وآصاب اإلاغوع ٢ىاٖض ألَا
٤، اؾخٗما٫ ت التربُت ؤن بال الٍُغ  للخهى٫  لؤلَٟا٫ ألاؾاسخي اإلاهضع ألجها ٦ظل٪، ةلؤلؾغ ألاؾاؾُت اإلاهام مً حٗخبر اإلاغوٍع

ت، اإلاٗلىماث ٖلى ت الؿالمت قغوٍ ؤ٢صخى جد٤ُ٣ ؤحل مً الؿلُمت، الؿلى٦ُاث الاؾخجاباث وا٦دؿاب اإلاغوٍع . اإلاغوٍع

غ  -2 : الؿُاكت على والخضٍعب الخىىًٍ مىظىمت وجدؿحن جٍُى

                                                           
غَت منشورة، جامعة األمَت عبد القادر للعلـو ، رسالة ماجستَت (دراسة ٖتليلية كميدانية)دكر القناة اإلذاعية األكذل ُب التوعية ا١تركرية : ىبة شعوة.  ٔ

 .ٚٚ: ، صٕٚٓٓ/ٕٙٓٓاإلسالمية، قسنطينة، 
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حر بن         ُت اإلاُُٗاث ٧ل جٞى  طي الؿاث٤ شخهُت بىاء بلى خخما ًهل الؿُا٢ت لخٗلُم حُتهمىط مضعؾت ل٣ُام اإلاىيٖى
 في الؿُا٢ت حٗلُم مضاعؽ صوع  جُٟٗل ؤحل ومً واخترامه، اإلاغوع ٢اهىن  اؾدُٗاب في ال٣ٗلُت ال٣ضعاث وطي الٟىُت ال٨ٟاءة

 1:هي ،"عجُمي مغاص" به نغح ما خؿب َغ١  ٖضة اؾخسضام ًجب اإلاغوعي  ألامً جد٤ُ٣

 .واإلاًامحن البرامج خُث مً نالخ٩ىي  مىٓىمت مغاحٗت -

غ والىؾاثل اإلاىاهج وجدضًض الؿُا٢ت مضاعؽ جإَحر - غ ؤن ًجب بط الامخداهاث، هٓام وجٍُى  الؿُا٢ت حٗلُم مضاعؽ جخٞى
يُت بىؾاثل مجهؼ ٢ؿم مً اإلاضعؾت م٣اًِـ  .بُضاٚىحُت ووؾاثل ج٩ٍى

ً مٟهىم في الىٓغ بٖاصة - خماص حإلاً الىَىُت الؿُاؾت ومغاحٗت الؿاث٣حن، ج٩ٍى  لِـ ؤن ؤي الؿُا٢ت، حٗلُم إلاضاعؽ الٖا
ت حٗض لم الؿُا٢ت مهىت ألن حامُٗت قهاصة له ٩ًىن  ؤن ُٞه ٌكتٍر بل ؾُا٢ت مضعؾت له ٩ًىن  ؤن ٌؿخُُ٘ بوؿان ٧ل  خٞغ

الم ًجهل الظي ُٞه ًهبذ و٢ذ وؾُإحن جُىع، في اإلاغوع خغ٦ت ألن ٖلمُت مهىت ؤنبدذ بل بؿُُت،  ٌؿخُُ٘ ال آلالي ؤلٖا

 .ؾُاعة اصةقي

- ً جي مغ٦ؼ بوكاء يغوعة بلى والضٖىة الؿُا٢ت عزو ومىذ الامخداهاث بحغاء ٦ُُٟت ٖو  نضع و٢ض الؿُا٢ت، لغزو َو
 ألامغ حٗل٤ ؾىاء الؿُا٢ت بغزو ًخٗل٤ ما ب٩ل ؾِخ٨ٟل الظي اإلاغ٦ؼ َظا وجىُٓم اإلاهام ًدضص الظي الخىُٟظي اإلاغؾىم

ً ؤو الامخداهاث بىٓام ها الغزهت ق٩ل ختى ؤو واإلاىاهج البرامج ؤو الخٗلُم ؤو الخ٩ٍى  .وهٖى

ً ومضة اإلامخدىحن ًسو ُٞما الىٓغ بٖاصة -  .الُبُت والٟدىم الخ٩ٍى

ً ٖملُت في التر٦حز - ُت ٖىهغ ٖلى الخ٩ٍى ت الخٖى . اإلاغوع خىاصر مً الى٢اًت ٦ُُٟت بلى وجىححههم للممخدىحن اإلاغوٍع

 : وؾالمت ؤمىا ؤهثر َغق  جىفحر -3

ؼ ؤحل مً الالػمت بالىؾاثل وجؼوٍضَا الُغ١  ونُاهت بترمُم وطل٪         ت، الؿالمت حٍٗؼ  في اإلاغوع خىاصر و٢ٕى ألن" اإلاغوٍع
 وي٤ُ الغثِؿُت، الكىإع في للمكاة ممغاث وحىص ٦ٗضم الُغ١، ُٖىب هدُجت ٩ًىن   مخ٨غع  بك٩ل مُٗىت حٛغاُٞت ه٣اٍ
 ؤو للمغوع، الضولُت والٗالماث باإلقاعاث مجهؼ ٚحر الٍُغ٤ ون ً٪ ؤن ؤو زُغة، مىدىُاث ووحىص واػصخامها الكىإع بٌٗ

ت خغ٦ت م٘ ًدىاؾب ال الٍُغ٤ جهمُم ٩ًىن  ؤن  .2"الؿُاعاث وؾٖغ

ت ؤلامياهُاث جىفحر -4 : صوعٍا اإلاغهباث لفدو الًغوٍع

ت، الؿالمت لًمان والهامت الغثِؿت الٗىانغ مً اإلاغ٦بت حٗض          الضوعٍت الٟدىناث اءوبحغ الهالخُت خُث مً اإلاغوٍع

ت مً الٟىُت الخجهحزاث وج٣ٟض  بها اإلاؿمىح بالخمىالث الخ٣ُض و٦ظل٪ عؤؽ، ومؿىض ؤمان وخؼام وم٣ىص (ٞغامل) وم٩ابذ ؤيٍى
غ اهٟجاع ًاصي ٣ٞض وحجما، وػها ت خالت في ألَا ت ؾٖغ  ال٩ىابذ جاصي و٢ض ٖلحها، الؿُُغة ٣ٞضان ؤو الؿُاعة اه٣الب بلى مَٟغ

ت للمغ٦باث الضوعٍت الخ٣ىُت الغ٢ابت حٗخبر لظل٪ 3.الٍُغ٤ ٖاث٤ جٟاصي ٖلى ال٣ضعة صمٕ بلى اإلاُٗلت  ؾالمت لخدضًض يغوٍع

. الخ٣جي الٟدو لى٧االث اإلا٨ثٟت الغ٢ابت بلى بياٞت لالؾخٗما٫، ونالخُتها اإلاغ٦باث

                                                           
. ٘ٚ-ٗٚ: ، ص صنفسو ا١ترجع.  ٔ
 .ٜٓٔ: ، صٕٙٓٓ، مركز الكتاب للنشر، القاىرة، ٔط اإلعالـ األمٍت بُت النظرية كالتطبيق،: جاسم خليل مَتزا.  ٕ
 .ٓٔ: ، صٕٔٓٓحوؿ حجم حوادث ا١تركر ُب الوطن العريب، جامعة نايف العربية للعلـو األمنية، السعودية،  الندكة العلمية: عالء عبد الرٛتن البكرم.  ٖ
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  :والغصع للىكاًت ؤهبر فعالُت قغوٍ لًمان اللاهىهُت اإلااصة مغاحعت -5

ٗاث وي٘ ٖلى ٫بالٗم         ٤، ٖلى واإلاغوع الى٣ل وجىُٓم يبِ بلى تهضٝ التي وألاهٓمت وال٣ىاهحن الدكَغ  ومغاحٗتها الٍُغ
ت ال٣ىاٖض ووي٘ اإلاغوع، ٢اهىن  جُب٤ُ آلُاث لخضُٖم ؤزغي  بحغاءاث الجساط صوعي بك٩ل  خ٤ جدٟٔ التي الؿلُمت، اإلاغوٍع

ت، الؿالمت في وحؿهم ،اإلاجخم٘ غى اإلاغوٍع  اإلاغوع ٢اهىن  في ٖلحها اإلاىهىم ال٣اهىهُت لل٣ىاٖض اإلاخجاوػًٍ ٖلى ال٣ٗىباث ٞو

ت والخىاصر اإلاسالٟاث مً للخ٣لُل  .اإلاغوٍع

ت الغكابت -6 : اإلاغوٍع

ٗاث ال٣ىاهحن ؾً ٨ًٟن ال اإلاغوعي  ألامً لخد٤ُ٣         ت والدكَغ  الٗمل ًجب وبهما الالػمت، الخٗضًل بحغاءاث واجساط اإلاغوٍع
اٖلت صاثمت وع٢ابت مخابٗت زال٫ مً واخترامه، هىن ال٣ا جُب٤ُ ٖلى  ألامىُت ألاحهؼة َٝغ مً ال٣ىاهحن جىُٟظ ٖملُت ٖلى ٞو

ت) جي، والضع٥ الكَغ .  (اإلاضهُت والخماًت الَى

مىما          1:في ألامجي الجهاػ صوع  ًخمثل ٖو

- ٘ ٗاث ٧اٞت وي٘ في الاقترا٥ زال٫ مً: الدكَغ  واإلاغوع الى٣ل وجىُٓم يبِ بلى تهضٝ التي وألاهٓمت، وال٣ىاهحن الدكَغ

٤، ٖلى ت ال٣ىاٖض ووي٘ الٍُغ ت الؿالمت في وحؿهم اإلاجخم٘ خ٤ جدٟٔ التي الؿلُمت اإلاغوٍع  .اإلاغوٍع

 وبصاعة اإلاغوع بصاعة واإلاغ٦باث، الؿاث٣حن جغزُو بصاعة وهي اإلاسخهت، ؤلاصاعاث مً ٖضص زال٫ مً: والخىُٟظ الغ٢ابت -
 ومىذ الخىاصر مسُُاث وجىُٓم اإلاسالٟاث يبِ اإلاغوع، جىُٓم في الىاحباث َظٍ موجخلخ الخاعحُت، الضوعٍاث

 .اإلاغ٦باث ٞدو ٖملُت زال٫ مً الترازُو

 جدضًض مثل اإلاجا٫، َظا في الٗال٢ت طاث ألازغي  الجهاث م٘ والخيؿ٤ُ بالخٗاون  جخم التي: والٟىُت الهىضؾُت ؤلاحغاءاث -
ت ؤلاقاعاث ووي٘ الؿحر اججاَاث  اإلاغوع خىاصر ٞحها ج٨ثر التي الخُحرة والخ٣اَٗاث ألاما٦ً وجدضًض لها، الالػمت اإلاغوٍع

 حؿاٖض التي البرامج إلًجاص الخ٣اَٗاث في زانت اإلاغوعي  الخٗضاص في اإلاكاع٦ت بلى بياٞت لها، الالػمت الهىضؾُت الخلى٫  وبًجاص

 .ألاو٢اث حمُ٘ في اإلاغوع خغ٦ت بوؿاهُت ٖلى

ُت - المن الٗمل مباقغة زال٫ مً: عي اإلاغو  والخٗلُم الخٖى المُت اإلااؾؿاث م٘ واإلاؿاَمت اإلاىاًَ، ججاٍ ؤلٖا  اإلاسخلٟت ؤلٖا

.  الخٗلُمُت الى٢اثُت اليكاَاث في

:  والخدؿِـ الخىعُت -7

ت اإلاك٩لت مىاحهت ًخُلب         ُُٟا حؿاهضا اإلاغوٍع ت، بالؿالمت اإلاٗىُت الهُئاث مسخل٠ بحن ْو  الخسُُِ ؤحل مً اإلاغوٍع
ُت ؤن بال ؾىاء، خض ٖلى اإلاخٗضصة ؤؾبابها ٌٗالج قامل لبرهامج  ال صاثم بك٩ل الخدؿِؿُت الخمالث جىُٓم زال٫ مً الخٖى

ت، الى٢اًت ٖملُت في ألاؾـ ؤَم حٗخبر مىاؾباحن، ت اإلاك٩لت ألن اإلاغوٍع  َى ٞالىعي. "احخماعي ووعي ؾلى٥ مك٩لت هي اإلاغوٍع
ض مجخم٘ في ألاو٫  الهضٝ خُىع  ًىمى ؤن ًٍغ الم وؾاثل ٖلى ٧ان َىا ومً ألازُاع، مىاحهت في ٍو  إلاىاحهت جخدض ؤن ؤلٖا

ُت في الٟٗا٫ صوعَا زال٫ مً اإلاك٨الث المُت للخمالث الخسُُِ زال٫ مً وطل٪ اإلاؿخضًمت، التربُت و الخٖى  حؿهم التي ؤلٖا
ُخه الجمهىع  مساَبت بهضٝ اإلاكا٧ل، َظٍ ٖلى ال٣ًاء في  ؤؾالُب و ؤ٩ٞاع حٗضًل ٖلى وخثه الٗىاث٤ َظٍ بةبٗاص وجٖى

 ؤ٦ثر مىا٠٢ هدى الخدى٫  و وال٣ُم الاججاَاث في حُٛحر خضور ٖلى جض٫ حضًضة مماعؾاث وجبجي بها، والا٢خىإ حضًضة

                                                           
 .ٓٚ: ص.سابقاؿرجع ادل: ىبة شعوة.  ٔ
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 الىٟؿُت الخهاثو بَاع في لها الجُض والخىُٟظ بالخسُُِ ؤؾاؾا ًغجبِ بٖالمُت خملت ؤي هجاح ؤن بال 1.بًجابُت

. والٟاٖلُت ال٨ٟاءة مً صعحت بإ٢صخى ؤَضاٞها جد٤ُ٣ ؤحل مً مؿخمغ بك٩ل وج٣ُُمها ،للمجخم٘ والاحخماُٖت

: اإلاغوعي  الىعي وكغ في اإلادلُت ؤلاطاعت صوع  -زامؿا

ا اإلاٗانغة اإلاك٨الث ؤبغػ  مً اإلاغوع خىاصر ؤنبدذ          للخؿاثغ هٓغا وطل٪ وجىمُتها، اإلاجخمٗاث جُىع  ح٤ُٗ التي وؤزَُغ
ت ُاث، لئلناباث، اإلاغجٟٗت اليؿب في جى٨ٗـ التي والىٟؿُت، والاحخماُٖت ًتوالا٢خهاص البكٍغ  اإلاغ٦باث، بجالٝ الٞى

ظا. والاحخماُٖت الىٟؿُت وألامغاى  مىٓمت ؤٖلىذ خُث" الٗالم، صو٫  ٧ل في اإلاغوع خىاصر بخهاثُاث ح٨ٗؿه ما َو

ا في الٗاإلاُت الصخت َغ  ما بلى الجغحى ٖضص اعجٟ٘ ،٦ما2004 ٖام ٢خُل ؤل٠ 180و ملُىن  زلٟذ الٗالم في اإلاغوع خىاصر ؤن ج٣ٍغ
 ،%60 بيؿبت ؤلاناباث اعجٟإ ًخى٢٘ 2020 ؾىت وبدلى٫  صاثمت، عجؼ خالت مالًحن 5 ًٖ ؤؾٟغث بنابت ملُىن  (50-20) بحن

اة ؤؾباب ٢اثمت في الثالثت اإلاغجبت هدى والخىحه  بلى ال٣خلى واعجٟإ الخالُت، الخاؾٗت اإلاغجبت ًٖ ٖىيا باألمغاى وؤلانابت الٞى

 2".للىؾاثل امخال٧ا ألا٢ل البلضان في مجهم %90 ٢خُل، ملُىن  2.3

ت، اإلاك٩لت بإبٗاص اإلاجخم٘ ماؾؿاث إلاسخل٠ اإلاكتر٥ الاَخمام ؤنبذ اإلاغوع خىاصر مساَغ مً وللخ٣لُل          وزانت اإلاغوٍع
المُت ُت ؤحل مً يغوعة مجها ؤلٖا ت، الخٖى  ٣ًىم ص٣ُ٢ت ٖلمُت واؾتراجُجُت زُت بَاع في اإلاغوع، رخىاص مً والى٢اًت اإلاغوٍع

ت اإلاك٩لت ؤن طل٪. الٗلمُت اإلاجاالث مسخل٠ في اإلاسخهىن  ٖلحها  بؿلى٥ ٣ِٞ جغجبِ ال التي اإلا٣ٗضة اإلاكا٧ل مً اإلاغوٍع

.  الٗىانغٌ َظ ل٩ل ص٤ُ٢ جدلُل جخُلب صعاؾتها ٞةن لظا والث٣اٞت، الُبُٗت، الخ٨ىىلىحُا، لدكمل جمخض وبهما ؤلاوؿان

المُت الىؾاثل ؤ٦ثر اإلادلُت ؤلاطاٖت وحٗخبر         ا الجمهىع، مً ٢غبا ؤلٖا  زال٫ مً اإلاغوعي  الىعي وكغ في ؤَمُت وؤ٦ثَر
خماص بىعجاحاث مسخلٟت اجهالُت ؤق٩ا٫ ٖلى الٖا ت، والىمًاث والخمثُلُاث، ؤلاطاُٖت، والخىاعاث ٧الٍغ  باؾخٗما٫ ؤلاقهاٍع
المُت الغؾالت ججٗل التي وؾ٣ُُت،والم الهىجُت اإلاازغاث ُتهم ؤحل مً اإلاؿخمٗحن، ووحضان ٣ٖى٫  بلى جهل ؤلٖا  وب٢ىاٖهم جٖى
ت، الؿالمت بكغوٍ  و٢ىاهحن ب٣ىاٖض والالتزام باإلاؿاولُت الكٗىع  جىمُت زال٫ مً الصخُذ، الؿلى٥ بلى وجىححههم اإلاغوٍع

ت، الؿحر حر اإلاغوع، خىاصر وزُغ حجم مً الخس٠ُٟ في ٌؿاَم مما اإلاغوٍع  ؤؾاؾُا ٖامال ٌٗخبر الظي اإلاغوعي، ألامً وجٞى
خُلب الكاملت، الخىمُت لخد٤ُ٣ ت، جث٣ُُٟت بٖالمُت حهىصا طل٪ ٍو  بمكا٧ل للخٍٗغ٠ ومسُُت وم٨ثٟت مؿخمغة وجغبٍى
ت، والا٢خهاصًت والاحخماُٖت الىٟؿُت اإلاغوع خىاصر وآزاع وؤؾباب  ؤهٓمت مً عوعبالم ًخٗل٤ ما ب٩ل الىاؾ٘ وؤلاإلاام والبكٍغ
اصٞت واضخت اؾتراجُجُاث وبىاء و٢ىاهحن، ت الث٣اٞت وكغ زال٫ مً اإلاغوعي، الىعي جغؾُش بلى َو ٟا٫ لضي اإلاغوٍع  ؤوال، ألَا
ت بالؿالمت اإلاٗىُت الجهاث مسخل٠ م٘ بالخٗاون  بًجابُت، مجخمُٗت و٢ُم مباصت ٖلى وجيكئتهم  الى٣ل، وػاعة مً اإلاغوٍع
 والباخثحن الخٗلُمُت، واإلااؾؿاث اإلاضون، اإلاجخم٘ ومىٓماث الؿُا٢ت، حٗلُم ومضاعؽ اإلاسخهت، عا٦ؼوالم ألامىُت، وألاحهؼة

.  اإلاجا٫ َظا في اإلاسخهحن

٣ا الٗالم صو٫  في اإلاغوع خىاصر ؤؾباب جخٗضص خُث         ُت و٦ظل٪ اإلاخبٗت، اإلاغوع ألهٓمت ٞو  وؤًًا الُغ١، ونالخُت هٖى
٤، ةاإلاغ٦ب باؾخسضام البكغي  الىعي ٗخبر والٍُغ  ولظل٪ الؿحر، خىاصر خاالث حمُ٘ في اإلاكتر٥ الٗامل َى ؤلاوؿان َو

ا الؿحر خىاصر ؤؾباب وألابدار الضعاؾاث ويٗذ  ماقُا، ٧ان ؤو اإلاغ٦بت ٣ًىص الظي َى ٧ان ؾىاء ؤلاوؿان ٖلى ومساََغ
الم وؾاثل اٖخماص يغوعة جٓهغ َىا ومً ُت زانت جبغام بث ٖلى اإلادلُت ؤلاطاٖت ومجها ؤلٖا ت، للخٖى  ومًاث بهخاج ؤو اإلاغوٍع

                                                           
. ٜٕٔ: ، صٕٜٜٔعلم االجتماع ك دراسة اإلعالـ كاالتصاؿ، دار ا١تعرفة اٞتامعية، اإلسكندرية، : ٤تمد اٞتوىرم كآخركف. ٔ
، ٔ، ط(حجم  حوادث ا١تركر كسبل معاٞتتها)التنظيم ا١تؤسساٌب للهياكل الرٝتية ا١تركرية كدكره ُب معاٞتة مشاكل ا١تركر : م بن عيسى٤تسن العجم. ٕ

 .ٓٔ:، صٕٙٓٓجامعة نايف العربية للعلـو األمنية، مركز الدراسات كالبحوث، الرياض، 
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 والخىاصر، الخؿاثغ وؿبت ج٣لُل ؤحل مً الٍُغ٤ ومؿخسضم الؿاث٤ لضي الصخُدت لؤل٩ٞاع التروٍج َضٞها م٨ثٟت
المُت والغؾاثل البرامج جل٪ وجساَب ت، اإلاغاخل مسخل٠ وفي اإلاؿخمٗحن، ٧اٞت ؤلٖا  بك٩ل جدغم ٦ما الجيؿحن، ومً الٗمٍغ

ت، اإلاغاخل مسخل٠ وفي ؤلاوؿان بِع ٖلى صاثم  ومىا٦بت الٗلمي الخُىع  بدغ٦ت والٗلمي الاحخماعي اإلاؿخىي  وجباًً الٗمٍغ
 وؤَمُت ٞحها، ًيخ٣ل التي البِئت ًٖ مٗلىماث ؤلاوؿان وبُٖاء ؤًًا، وللٍُغ٤ للمغ٦بت الخ٣جي الجاهب في اإلاخٛحرة اإلاىجؼاث

 1.ؾالمتها ٖلى الخٟاّ

ت واحهت َى اإلاغوع ؤن وبما          الخاحت ٞةن ٦ثحرة، واحخماُٖت ا٢خهاصًت ؤبٗاص لها وخىاصثها اإلاغوع و٢ًاًا صولت، ألي خًاٍع
ُت بيكغ تهخم بٖالمُت بغامج إلًجاص ٦بحرة ت، الخٖى ٤ وجيخج حٗض الٗامت، الؿالمت ومباصت مٟاَُم وجا٦ض اإلاغوٍع  وؤ٩ٞاع نُٜ ٞو

اتهم بازخالٝ الجماَحر ؤوؾاٍ في ال٨بحر ألازغ وجغ٥ ؤلا٢ىإ، ٖلى ٢اصعة مخمحزة  وحٗخبر والاحخماُٖت، الث٣اُٞت مؿخٍى
ا وحؿخىحي اإلاؿخم٘، طًَ جساَب عؾالت ؤؾٕغ الىمًاث م وتهخم وججاعبهم، الىاؽ خُاة مً ؤ٩ٞاَع  ؤمىع  هدى بخدظًَغ
ت، قا٧لالم ؤؾاؽ مً ٞحها الىاعصة ألا٩ٞاع اؾخسلهذ بطا زانت الُىمُت، اإلاماعؾت هخاج وحٗخبر الؿالمت،  وهخاثج اإلاغوٍع

 2.باإلاغوع اإلاخٗل٣ت وال٣غاعاث والخٗلُماث الخىاصر

م٨ً           3:زال٫ مً اإلاغوعي  الىعي وكغ في َاما صوعا جلٗب ؤن اإلادلُت لئلطاٖت ٍو

 ألامً جد٤ُ٣ في به اإلاىٍى بالضوع  الايُإل مً ٞغص ٧ل ًخم٨ً ختى والجماٖاث ألاٞغاص اججاَاث حٗضًل -
ت، اإلاك٩لت هدى الىاؽ ؾلى٥ في خ٣ُ٣ن حُٛحر خضاروالاؾخ٣غاع،وب  جخهٝغ التي ؤلاًجابُت الصخهُاث بًجاص بهضٝ اإلاغوٍع

. اإلاؿاولُت بغوح

ت جِؿحر بهضٝ وم٣ىٗت، مٟهىمت بهىعة الجماَحر ٧اٞت بلى واإلاٗلىماث البُاهاث جىنُل - ت اإلاٗٞغ . اإلاغوٍع
ً ًهبدىا ل٩ن ال٩اُٞت بالخبرة الجماَحر جؼوٍض -  الخلى٫  ووي٘ اإلاغوع، جسو التي اإلاكا٧ل مسخل٠ م٘ الخٗامل ٖلى ٢اصٍع

ت اإلاكاع٦ت لخد٤ُ٣ الهضص َظا في اإلابظولت الجهىص ومخابٗت لها، اإلاىاؾبت  اإلاضع٥ ؤلاوؿان وبىاء وؤلاًجابُت، الجاصة الجماَحًر

 .إلاؿاولُاجه

: زاجمت

 الخُىع  مٗالم ؤَم مً ل٩ُىن  وم٩ان، ػمان ٧ل في ماٖاثوالج ألاٞغاص بها ٣ًىم التي الهامت ألاوكُت مً الى٣ل ٌٗخبر        
 ؤٖضاصَا، وػٍاصة اإلاغ٦باث ا٢خىاء وؿب اعجٟٗذ لؤلٞغاص، اإلاِٗصخي اإلاؿخىي  وجدؿً الخمضن م٘ ؤهه بال البلضان، ٧ل في والخ٣ضم

ُاث، و٦ثرة الخىاصر وػٍاصة اإلاغوع خغ٦ت ح٣ٗض في ؾاَم ما ا٢اث، الٞى  واإلاجخمٗاث، ألاٞغاص ؤمً تهضص ْاَغة ٞإنبدذ وؤلٖا

غاٝ واإلااؾؿاث الهُئاث مسخل٠ بحن الخٗاون  يغوعة ٌؿخضعي مما ُت لخمالث للخسُُِ وألَا  .الخٖى

                                                           
 .ٕٓ-ٜٔ: ، ص صٜٜٛٔار عالء الدين، دمشق، اإلعالـ كالتوعية ا١تركرية، منشورات د: شاكر اٟتاج ٥تلف. ٔ
 .ٖٓ:صق، نفس ا١ترجع. ٕ
، مركز الدراسات كالبحوث، أكادديية ٔ، ط(اإلعالـ األمٍت العريب قضاياه كمشكالتو)التوعية االجتماعية ُب ا١تواضيع األمنية : ٤تي الدين عبد اٟتليم. ٖ

. ٛٔ:، صٕٔٓٓنايف العربية للعلـو األمنية، الرياض، السعودية، 
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الم وؾاثل بحن َامت م٩اهت ؤلاطاٖت جدخل         ُت في ألازغي  ؤلٖا  ووْاث٠ زهاثو مً به جخمحز إلاا اإلاغوع، بدىاصر الخٖى

. اإلاجخمٗاث وجُىع  ح٣ٗض ؤٞغػَا التي للجمهىع، اإلاخجضصة اثوالخاج الاَخماماث مىا٦بت حؿخُُ٘ مخٗضصة

ُت جدؿِـ بلى تهضٝ وصاثمت، ص٣ُ٢ت ٖمل زُِ وي٘ ٖلى ال٣اصعة اإلااؾؿاث ؤَم مً اإلادلُت ؤلاطاٖت وحٗخبر          وجٖى
 اإلامحزة زهاثهها اله مدلُت مجخمٗاث بلى جخجه ألجها مجها، الى٢اًت وؾبل اإلاغوع، خىاصر بمساَغ ٞئاتهم بجمُ٘ اإلاىاَىحن

ىه، له مٗلىماث ج٣ضم ٦ما ومكا٧لها، ٢ًاًاَا وجىا٢ل ٢ُمها ح٨ٗـ خُث اإلاكتر٦ت، واَخماماتها  الخلى٫  وج٣ترح ٖو
ض وما بغمىػَا، وبؿُُت واضخت لٛت مؿخسضمت والخىححهاث،  آعاثه إلبضاء اإلاؿخمٗحن لجمهىع  اإلاجا٫ ٞخذ َى ٞاٖلُتها مً ًٍؼ

اث مسخل٠ هدى اجهواججاٍ ؤ٩ٞاٍع ًٖ والخٗبحر ا التي اإلاىيٖى ت اإلاك٩لت جثحَر . اإلاغوٍع

غ ؤن بال         ُت ًسو ُٞما الجمهىع  مٗاٝع جٍُى ت الخٖى ُت لبرامج الخ٣ُ٣ُت الٟٗالُت ألن ٧افي، ٚحر اإلاغوٍع ت الخٖى  اإلاغوٍع
ىبت ٚحر والؿلى٦ُاث الؿلبُت الاججاَاث حُٛحر جخُلب  ألاحهؼة هدى الظَىُت والهىعة اإلاغوع و٢اهىن  ال٣ُاصة ؾلى٥ هدى اإلاٚغ
ت ٞاإلاك٩لت لظل٪ الغ٢ُب، صوع  جلٗب التي ألامىُت ا مً الخ٣لُل مؿاولُت ًخدمل م٣ٗضة اإلاغوٍع  الهُئاث ٧ل مساََغ

حر الغؾمُت الاحخماُٖت والخىُٓماث ٗالت مىاؾبت واؾتراجُجُاث زُِ بلى للىنى٫  الغؾمُت، ٚو .         ٞو

: كائمت اإلاغاحع

ت، مغ٦ؼ الضعاؾاث والبدىر، حامٗت ها٠ً الٗغبُت : باثؤخمض مُهغ ٤ٖ -1 ُت اإلاغوٍع الم في وكغ الخٖى صوع وؾاثل ؤلٖا

اى،   .2007للٗلىم ألامىُت، الٍغ

البي الهاقمي -2 جي اإلاغ٦ؼ مهام :بَى  الى٢اًتمجلت  ، 2الى٢اًت، الٗضص ٖملُت في بؾتراجُجُخه و الُغ١  ٖبر ألامً و للى٢اًت الَى

جي والؿُا٢ت، اإلاغ٦ؼ  .2003 ٖبر الُغ١، ألامً و للى٢اًت الَى

ت والخُب٤ُ، ٍ: حاؾم زلُل محرػا -3 الم ألامجي بحن الىٍٓغ  .2006، مغ٦ؼ ال٨خاب لليكغ، ال٣اَغة، 1ؤلٖا

ضة الىهغ، خىاصر اإلاغوع ج٨بض الجؼاثغ زؿاثغ بإ٦ثر مً  -4 ا، ٖضص 10حٍغ  .10/2/2014، ًىمُت،  14304آالٝ ملُاع ؾىٍى

 .2012، مجلت الباخث، 11الخ٩ال٠ُ الا٢خهاصًت والاحخماُٖت لخىاصر اإلاغوع بالجؼاثغ، ٖضص : عخُمت خىال٠ -5

ىن وؤ٢ماع الاجها٫ : ؾٗض لبِب -6 ، مجلت الًٟ ؤلاطاعي، ال٣اَغة، 176، الٗضص(عئٍت مً الٛغب)ؤلاطاٖت في ٖهغ الخلٍُٟؼ

 .2004ؤ٦خىبغ 

ىن، صاع الٟجغ، ال٣اَغة، البرامج الث٣اُٞت في : ؾهحر حاص وؾامُت ؤخمض ٖلي -7  .1999الغاصًى والخلٍُٟؼ

ت، ميكىعاث صاع ٖالء الضًً، صمك٤، : قا٦غ الخاج مسل٠ -8 ُت اإلاغوٍع الم والخٖى  .1998ؤلٖا

ت : نالر بً بىػة -9 اث٠)الصخاٞت الجهٍى  .1994، خىلُاث الجامٗت، 3، الٗضص(اإلاٟهىم الخهاثو والْى

ت الجامُٗت، (اإلاىيٕى وال٣ًاًا)اَحري في اإلاجخم٘ الٗغبن الخضًث الاجها٫ الجم: َه ٖبض الٗاَن هجم -10 ، صاع اإلاٗٞغ

ت،   .2005ؤلاؾ٨ىضٍع

الم، ٖالم الاجها٫ : ٖبض هللا بىحال٫ -11 ُٟن لىؾاثل ؤلٖا المُت )الضوع الْى ، صًىان 1، ٍ(ؾلؿلت الضعاؾاث ؤلٖا

اث الجامُٗت، الجؼاثغ،   .1992اإلاُبٖى



 
 
 

 

 
 

    2016–هىفمبر    : 25العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

75 

 

ىن )حُا الاجها٫ ج٨ىىلى: ٖبض اإلاجُض ق٨غي  -12 ، صاع ال٨ٟغ الٗغبن، ال٣اَغة، 1، ٍ(بهخاج البرامج في الغاصًى والخلٍُٟؼ

1996. 

ً الٗغبن، حامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم : ٖالء ٖبض الغخمً الب٨غي  -13 الىضوة الٗلمُت خى٫ حجم خىاصر اإلاغوع في الَى

 .2001ألامىُت، الؿٗىصًت، 

الم، الجامٗت اإلاٟخىخت، مهغ، الغؤي الٗام بن: ٖىاقت مدمض خ٤ُ٣ -14  .1994ن الضٖاًت وؤلٖا

ىون والًٟاجن، ٍ: ماجي الخلىاون -15  .2008، ٖالم ال٨خب، ال٣اَغة، 3مضزل بلى الًٟ ؤلاطاعي والخلٍُٟؼ

ت وصوعٍ في مٗالجت مكا٧ل اإلاغوع : مدؿً اللجمي بً ِٖسخى -16 حجم  )الخىُٓم اإلااؾؿاحن للهُا٧ل الغؾمُت اإلاغوٍع

اى، 1، ٍ(عوع وؾبل مٗالجتهاخىاصر الم  .2006، حامٗت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم ألامىُت، مغ٦ؼ الضعاؾاث والبدىر، الٍغ

 .1998، مجلت ؤلاطاٖاث الٗغبُت، جىوـ، 2، الٗضص (الًٟاء آلازغ)ؤلاطاٖاث اإلادلُت : مدمض ألامحن مىاقي -17

غي وآزغون -18 الم والاجو: مدمض الجَى ت، ٖلم الاحخمإ و صعاؾت ؤلٖا ت الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع  .1992ا٫، صاع اإلاٗٞغ

الم مً اإلاىاصي بلى الاهترهذ، صاع ال٨ٟغ الٗغبن، ال٣اَغة، : مدمض ؾُض مدمض -19  .2008وؾاثل ؤلٖا

 .2007وؾاثل الاجها٫ وكإتها وجُىعَا، صاع الٟجغ، ال٣اَغة، : مدمض مىحر حجاب -20

ت ؤلا: مدمض ههغ مهىا -21 ت الٗامت للمٗٞغ المُت واإلاٗلىماجُت، اإلا٨خبت الىٍٓغ ٖالمُت للًٟاثُاث الٗغبُت والٗىإلات ؤلٖا

ت،   .2003الجامُٗت، ؤلاؾ٨ىضٍع

ُت الاحخماُٖت في اإلاىايُ٘ ألامىُت : مخي الضًً ٖبض الخلُم -22 الم ألامجي الٗغبن ٢ًاًاٍ ومك٨الجه)الخٖى ، 1، ٍ(ؤلٖا

اى، الؿٗىصًت، مغ٦ؼ الضعاؾاث والبدىر، ؤ٧اصًمُت ها٠ً الٗغبُت للٗلىم   .2001ألامىُت، الٍغ

لؿٟت ؤلا٢ىإ، ٍ: مهُٟى خمُض ٧اْم الُاجن -23 ىهُت ٞو ت، 1الٟىىن ؤلاطاُٖت والخلٍُٟؼ اء، ؤلاؾ٨ىضٍع  .2007، صاع الٞى

الم واإلاجخم٘، ٍ: مجى ؾُٗض خضًضي وؾلىي بمام ٖلي -24 ت اللبىاهُت، ال٣اَغة، 2ؤلٖا  .2004، الضاع اإلاهٍغ

ت صوع : َبت قٗىة -25 ُت اإلاغوٍع ، عؾالت ماحؿخحر ٚحر ميكىعة، (صعاؾت جدلُلُت ومُضاهُت)ال٣ىاة ؤلاطاُٖت ألاولى في الخٖى

 .2006/2007حامٗت ألامحر ٖبض ال٣اصع للٗلىم ؤلاؾالمُت، ٢ؿىُُىت، 

جي للى٢اًت وألامً ٖبر الُغ١، بخهاثُاث خىاصر اإلاغوع الجؿماهُت زال٫ ألاقهغ الؿبٗت ألاو -26 لى مً ؾىت اإلاغ٦ؼ الَى

2011 .
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ألاعماٌ ؤلانالخُت لإلمام اإلاؼُلي بالؿىصان الؼغبي وجإزحرها 
م ٞاًؼي .ؤ ت لخًغ،الىاصي،الجؼاثغ /ٖبض ال٨ٍغ حامٗت الكهُض خمَّو

 

 

 

و
َّ
: ملخ

م عبض بً مدمض ؤلامام ٧ان  تهغؤف اإلاُالصي، ٖكغ الخامـ/ الهجغي  الخاؾ٘ ال٣غن  زال٫ الباعػًٍ الٗلماء مً اإلاؼُلي الىٍغ
 بلى مجها وؤهخ٣ل عؤؾه، مؿ٣ِ جلمؿان في ٖاف. والؿُاؾت الخ٨م وؤنى٫  واإلاى٤ُ وال٣ٟه اللٛت ٖلىم في الٗضًضة بمالٟاجه

٣ن الٛغبن الؿىصان بالص بلى طل٪ بٗض عخل الصخغاء، في" جىاث"  بيكغ ٢ام الضو٫  بهظٍ جىاحضٍ وؤزىاء بد٩امها، وؤجهل ؤلاٍٞغ
ٗت جُب٤ُ مجها لخ٩امها، ٢ضمها التي ثذالىها زال٫ مً ؤلانالخُت ؤ٩ٞاٍع  وحٗامالتهم الؿُاؾُت مٗامالتهم في ؤلاؾالمُت الكَغ

 وجصخُذ بهالخهم، بال ًهلر ال اإلاجخم٘ ألن بالٗلماء والاَخمام بلحهم، الخحر ؤَل وج٣ٍغب وؤلاحخماُٖت، ؤلا٢خهاصًت
 بالص في ؤلاؾالمن ال٨ٟغي  للخُىع  بضاًت جمثل ٣ٞهُت زىعة ؤخضر ٢ض الجلُل الٗالم َظا ٩ًىن  وبظل٪ الؿىت، وبخُاء اإلاٟاَُم

. الٛغبن الؿىصان

 .الٗلماء الٛغبن، الؿىصان ؤلانالخُت، الضٖىة ؤلاؾالم، اإلاؼُلي،  :اإلافخاخُت اليلماث

: ملضمت

 عٖل الخامـ/ الهجغي  الخاؾ٘ ال٣غن  مً الثاون الىه٠ في ألاوؾِ اإلاٛغب ٖلماء ؤبغػ  مً 1اإلاؼُلي ؤلامام ٌٗخبر    
ى اإلاُالصي،  لهم ٧اهذ الظًً اإلاكهىعًٍ الٗلماء مً وواخض الهاثبت، والخ٨مت الثا٢بت الغئٍت طوي  ألاط٦ُاء ال٣ٟهاء مً َو

٣ن الٛغبن الؿىصان وبالص جىاث بمى٣ُت والث٣اُٞت وؤلاحخماُٖت الؿُاؾُت الخُاة جُٟٗل في مكاع٦ت    .2ؤلاٍٞغ

٤ اإلاؿلمحن ؤخىا٫ بنالح َى اإلاؼُلي ؤلامام عخالث مً الٛاًت ٧اهذ ل٣ض ٗت ؤخ٩ام ٞو ا ؤلاؾالمُت، الكَغ
َّو
 ألامحر وحىص ٧ان وإلا

ٗض الهالر لت الٗىامل مً ٌُأ ِر
ؿهّي

ُأ
 مً و٢خه في ألامغاء م٘ الخٗاون  مً وؾٗه في ما ٖمل ٣ٞض ؤلانالحي، مكغوٖه جد٤ُ٣ في اإلا

ٝغ زالِ ؤن بٗض الؿىصان بالص بلى َاحغ خُث 3طل٪ ؤحل حنوالـ ألامغاء َباج٘ ٖو  ؤؾلم ُٞغتهم ٞىحض. َىا٥ اَل
ل اؾخٗضاصَم وؤن اإلاٛغب، بإمغاء م٣اعهت ؤلاؾالمن الضًً حٗالُم بخُب٤ُ ألامغ ًخٗل٤ ٖىضما ؤ٦بر واؾخجابتهم  الضٖىة لخ٣بُّي

                                                           
٤تمد أٛتد  :تح ،ب اللباب في تحرير األنسابلُل : عبد الرٛتن السيوطي: بضواحي تلمساف، أنظر مغيلةقرية إذل للميم، نسبةن ا١تغيلي بالفتح كالكسر    

 .ٜٕٙبَتكت، ص عبد العزيز كأشرؼ أٛتد عبد العزيز، دار الكتب العلمية،
الرباط،  ٤تمد حجي، دار الغرب للتأليف كالًتٚتة كالنشر، :تح ،لمغرب من مشايخ القرن العاشردوحة الناشر لمحاسن من كان  في ا: ابن عساكر   
  .ٖٓٔص  ،ـٜٚٚٔ ،ٕط
اٞتزائر،  ، الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع،(م20-16) شر إلى القرن الرابع عشر الهجرياتاريخ الجزائر الثقافي من القرن الع: أبو القاسم سعد اهلل  

 .ٚٗص
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 م٘ ًخماشخى بما الٟخىي  ومماعؾت ؤلانالخُت، وؤ٩ٞاٍع مباصثه ليكغ بلحهم ٞخىحه بالصٍ، ؤمغاء اؾخٗضاص مً ؤ٢ىي  وؤلانالح

 .ؤلاؾالمُت الضولت لىٓام وجهىعٍ الصخُذ ؤلاؾالم جمىه

 
ً
ف: ؤوال  :اإلاؼُلي باإلمام الخعٍغ

سُت الغواًاث وجخ٤ٟ ،الخلمؿاوي اإلاؼُلي مسلىف بً عمغ بً مدمض بً هللا عبض ؤبى َى  الكٍغ٠ اليؿب خى٫  الخاٍع

م للمؼُلي ر 1وؤؾمائهم ؤحضاصٍ حٗضاص في الازخالٝ بٌٗ مً بالٚغ ِر
 و٢ُل 2م1417/  َـ820 هي مىلضٍ ؾىت نؤ الغواًاث وجغجّي

ت 3م1427/  َـ831 ؾىت . 5جلمؿان بًىاحي 4"مُٛلت" ب٣ٍغ

 عاج٘، ز٣افي واػصَاع وكاٍ ٖهغ ٖهٍغ و٧ان ٖامت، ؤلاؾالمن واإلاٛغب بخلمؿان، الهجغي  الخاؾ٘ بال٣غن  اإلاؼُلي الكُش ٖاف
الم مً ٦بحر ٖضص ٖهٍغ في هبٜ و٢ض ٢بله، والؿاب٘ الثامً ال٣غهان ٧ان ٦ما  مً الهجغي، الخاؾ٘ ال٣غن  بهم اػصان الظًً ألٖا

زحن ٣ٞهاء ِر
ٍغً ومدضّي ِر

اب ومٟؿّي زحن وقٗغاء و٦خَّو ِر
م، وماعّي حَر ، مىاَلها ومً  اإلاؼُلي وكإ الث٣اُٞت البِئت َظٍ وفي ٚو  وال ٦ٕغ

ا ؤن ق٪   ٧ان ُٞه جإزحَر
ً
 .٦بحرا

انمت ألاوؾِ اإلاٛغب خايغة جلمؿان هدىٌ اجج وبٗضَا" مُٛلت" عؤؾه مؿ٣ِ في ألاولى صعاؾخه اإلاؼُلي بضؤ  ٖبض بجي صولت ٖو

اهُحن الىاص خلمظ الٍؼ  خىايغ بخضي خُيئظ بجاًت و٧اهذ 7الٗلم لُلب بجاًت مضًىت في ٞترة اؾخ٣غ بٗضَا 6ٖلمائها ٦باع ٖلى للخَّو
  بها ٣ًم لمٌ ل٨ً واإلاٛغب، اإلاكغ١  مً والٗلماء الٗلم ٢بلت ؤنبدذ و٢ض ؤلاؾالمُت، الٗغبُت والث٣اٞت الٗلم

ً
ال  مجها ٞسغج ٍَى

 
ً
ىت بجي حؼاثغ ٢انضا   الجؼاثغ مضًىت - 8مٚؼ

ً
ِرؾها قُسها قهغة ًٖ ػمالثه بٌٗ مً ؾمٗه إلاا -خالُا

 الغخمً عبض" ؤلامام ومضعّي

                                                           
، ص ـٕٕٓٓ ،ٔتلمساف، ط ، مؤسسة اٞتزائر للكتاب،اإلمام محمد بن عبد الكريم المغيلي من خالل المصادر والوثائق التاريخية: ؾ مقدـمربك  ٔ

ر دا خالؿ القرف الثامن كالتاسع كالعاشر للهجرة، ،يا الغربيةقفريإالك ـبإمارات ومم اإلصالحيالشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي وأثره : نفسو، ٕٛ
 .ٜٗص ،ـٕٕٓٓ ،ٕج كىراف، الغرب،

ك٤تمد بن عبد الكرًن : "ُب تلك السنة قاؿ" بن ٤تمد ا١تغراكم ا١تصمودم دأحم"، فعندما ذكر كفاة تاريخ الوفياتُب " القاضي ا١تكناسي"كىو رأم   ٕ
رائد  محمد بن عبد الكريم المغيلي: أٛتد اٟتمدم: ظر، أف"النبذة"ُب كتابو " عبد اٟتميد بكرم"كىذا التاريخ ذكره " ا١تغيلي الرجل الصاحل ُب حدكدىا

: عبد اٟتميد بكرم، ٖٗ، ص ـٕٓٓٓ جامعة كىراف، كلية العلـو اإلنسانية كاٟتضارة اإلسالمية، رسالة ماجستَت، ،الحركة الفكرية بتوات عصره وآثاره
 .ٗٔص ـ،ٕ٘ٓٓ ،ٔ، ط ائراٞتز ،دار ا٢تدل ،ـه 14إلى القرن  9من القرن  وأعالمهاالنبذة في تاريخ توات 

 :ُب كتابو أنو كلد ُب ىذه السنة، كقاؿ لتطابقو مع األحداث كخاصة مراسالتو كتنقالتو ألصقاع العادل كخاصة افريقية الغربية، أنظر" مربكؾ مقدـ"رجَّح   ٖ
 .ٜٗص ،يا الغربيةقفريإالشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي وأثره اإلصالحي بإمارات وممالك 

ك٢تا أرض طيبة، كهبا عيوف  كىي فرع من قبيلة صنهاجة كربل شعوب األفارقة البيض، قبيلة من الرببر استوطنت تلمساف ككىراف كا١تغرب األقصى، ىي  ٗ
 .ٖٗٔص  ،ٔج ـ،ٜٚٛٔ ،ٔ، طاإلسالميةجامعة اإلماـ ٤تمد بن سعود  عبد الرٛتن ٛتيدة، :تر ،إفريقياوصف  :اٟتسن الوزاف ،جارية

 .ٕٔٔ، ص ـٜٜٛٔ ، ديواف ا١تطبوعات اٞتامعية، قسنطينة،الواقع والمستقبل :إفريقياالدعوة اإلسالمية في : رٛتن عمر ا١تاجيعبد اؿ    ٘

ا١ترجع السابق، ص : أٛتد اٟتمدم، ٜٗص ،يا الغربيةقفريإالشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي وأثره اإلصالحي بإمارات وممالك  :مربكؾ مقدـ  ٙ
ٖ٘. 

،: ، تحتاج الدين فيما يجب على الملوك والسالطين: عبد الكرًن ا١تغيليف ٤تمد ب  ٚ / ىػ ٘ٔٗٔ)، ٔبَتكت، ط ٤تمد خَت رمضاف يوسف، دار ابن حـز
 .ٜٛ٘بَتكت، ص  مة، دار اٞتيل،ا١تقدِّد : ابن خلدكف، ٓٔص ، (ـٜٜٗٔ

رسالة ماجستَت، كلية العلـو  ،ه اإلصالحية بتوات والسودان الغربيالفكر السياسي عند الشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي ودعوت: ياسُت شباييب  ٛ
 .ٖٔص ،ـٕٚٓٓ-ٕٙٓٓ جامعة كىراف، اإلنسانية كاٟتضارة اإلسالمية،
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لم والخضًث والخٟؿحر ال٣غآن ٖلىم ٖىه ًإزظ الؼمً مً مضة ٖىضٍ ٞم٨ث 1"الثعالبي ، ٖو ا الخهٝى
َّو
 "الثعالبي" الكُش عؤي وإلا

به والصجاٖت وال٣ٟه الظ٧اء اإلاؼُلي في حه بلُه ٢غَّو يب" ابيخه وػوَّو . 2"ٍػ

٨ظا   ؤحاص اإلاؼُلي ٞةن َو
ً
ه مسخلٟت، ٞىىها  ط٧اءٌس  الخدهُل، ٖلى ؾاٖضٍ و٢ض ،"ؤوـ ابً مالً" ؤلامام مظَب ٖلى وج٣َّٟو

، ت مٍٟغ َُّو ض ؤزال١، وم٩اعم نالخت، وه
ُّي
لى طا٦غة، وجى٢ ت، ٖو  لضًه الضهُا ناعث ختى الهٟاث طٌٍ للكُش احخمٗذ و٢ض َمَّو

ُت بظوع  هٟؿه في ٞىمذ وؤعقى، وؤًٞل ؤٖلى َى إلاا َضٝ اَا الهٞى
َّو
ظ  ،"الثعالبي الغخمً عبض" اإلاٟؿغ بالٗالم اجهاله ٚو

إل للغخالث ٧ان إلاا باإلياٞت ىه في الباعػ  ألازغ مً الىاؾ٘ وؤلَا . 3الث٣افي ج٩ٍى

ىضما ه جىؾٗذ ٖو ، مً ٦ُٟهي بما وجؼوص ومضاع٦ه مٗاٞع ي اإلاٗاٝع  جلمؿان، مضًىت في ومغبن ٦كُش للخضَعـ آلازغ َى جهضَّو

 عبض بً مدمض"و 5"اإلاؿىفي ألاههمُني هللا عبض بً العاكب" الكُش بُجهم مً 4والكُىر الٗلماء مً الٗضًض ًضٍ ٖلى ٞخخلمظ

م 6"الفجُجي الجباع حَر . ٚو

ت ٖلى ٢ل٣ه اإلاؼُلي ؤلامام ؤبضي و٢ض  مل٪ ًض ٖلى ألاهضلـ في اإلاؿلمحن مٗا٢ل آزغ ٚغهاَت ؾ٣ُذ ٖهضٍ ٟٞن ؤلاؾالمُت، ألامَّو

ىن  ٢كخالت اؽ، بجي ممال٪ ؤن ٦ما م،1492 ؾىت وؤٚع اهُحن، الىاص ٖبض وبجي َو ٣ن الكما٫ في والخٟهُحن، الٍؼ  ٧اهذ ألاٍٞغ
. 7مىاهئها ٖلى والبرحٛالُحن ؤلاؾبان ٖضوان مً حٗاون

                                                           
كالقريبة من  بوالية بومرداسالواقعة حاليا  (يّسر)بوادم يّسر ٔتدينة  ـٖٗٛٔ/  ىػٙٛٚىو أبو زيد عبد الرٛتن بن ٤تمد بن ٥تلوؼ بن طلحة، كلد سنة   

ُب علـو التفسَت،  اٞتزائرمكلم، كاف معركفان عنو أنو عادل زمانو ُب القطر  ٖ,ٕٙ، حيث تبعدىا ٔتسافة العاصمة اٞتزائريةمشاؿ شرقي  األخضريةمدينة 
انت معظم العقيدة، الفقو، كالتصوؼ، كغَتىا من العلـو الدينية األخرل، كىو أحد أعالـ القرف التاسع ا٢تجرم، فقد عكف على التدريس كالتأليف، كؾ

/  ىػ٘ٚٛل تسعُت مؤلَّفا ُب التفسَت كاٟتديث كالفقو كاللغة كالتاريخ كالًتاجم كغَتىا، توُب سنة مصنَّفاتو ُب علـو الشريعة، كقد ترؾ ُب ىذا اٟتقل ما يزيد عل
 ،ٕاٞتزائر، ط ،، الشركة الوطنية للنشر كالتوزيعرضية في الدولة البكداشية في بالد الجزائر المحميةالتحفة المُل  :٤تمد بن ميموف: ، أنظرـٔٚٗٔ
 :، كانظر أيضان ٖٛٗ، ص ـٜٔٛٔ

kamel Bouchama : Algérie terre de foi et de la culture, Edition El Maarifa, bab el oued, Alger, 2000, p199. 
 

أبو "الذم عاش بعد موت أبيو كخلَّف كلدين مها " عبد اهلل"الذم توُب ُب مقتبل عمره، ك" علي: "لإلماـ ا١تغيلي ثالث أبناء كىم" السيدة زينب"أ٧تبت    
فهو ابنو الثالث ككاف مالزمان ألبيو كُعرؼ عنو العلم " عبد البار" كمنهما انتشرت كتفرَّعت ساللة ا١تغيلي بتوات، أمَّا" عبد الرحيم"ك" القاسم ٤تمد

، نيل االبتهاج بتطريز الديباج: أٛتد بابا التنبكيت. كالشجاعة، كقد قتلو اليهود بعدما تركو أبوه على زعامة القصور التواتية قبل رحيلو إذل بالد السوداف الغريب
 ..ٕٙٙ، ص ٕـ، جٕٗٓٓ، ٔىرة، طعلي عمر، مكتبة الثقافة الدينية، القا: تح

 
رسالة ماجستَت، كلية العلـو اإلنسانية، جامعة األمَت  ،فريقياإمحمد بن عبد الكريم المغيلي ومساىمتو في الثقافة اإلسالمية في غرب  :بوغرارة منَتة  

 .ٕٓقسنطينة، ص  عبد القادر للعلـو اإلسالمية،

 
 .ٕٓص اٞتزائر، كالنشر، ىومة للطباعة دار ،ميةاإلسالالغربية  إفريقياخ يتار :كعزيزبحيي   

 
ق على يد الشيخ ٤تمد بن عبد الكرًن ا١تغيلي ٔتسجد الكرامة كأخذ عنو علم التوحيد كا١تنطق كقد كاف درس ُب بداية حياتو كتفقَّ  ،"زأكد"ىو من أىل   

ا١ترجع  :أٛتد اٟتمدم. جوده ٔتمالك السوداف حيث تأثر بسلوكو كمنهجو العلميللشيخ ا١تغيلي طواؿ ك ككاف مالزمان  حاد اللساف، كاسع اٟتفظ، ،نبيهان  فقيهان 
 .ٕٗص  السابق،

 
كغَته من علماء " عبد اٞتبار"كانت دراستو األكذل بفجيج على يد كالده  .عادل متصوؼ لو إ١تاـ بعلـو اٟتديث كركاياتو ـ،ٜٗٗٔ/  ىػٜٙ٘ سنةتوُب  

ابن . ٍب رجع إذل بالده ل مع ا١تغيلي ُب فاس حيث الزمو طواؿ كجوده هبا كاخذ عنو التصوؼ كعلـو اٟتديث كالفقو،التق اشتهر بالشعر كمهر فيو، ،ا١تنطقة
  .ٖٓٔص ا١تصدر السابق، : عساكر

7
 .ٕٚ، ص يا الغربيةقفريإالشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي وأثره اإلصالحي بإمارات وممالك  :مربكؾ مقدـ   

http://ar.wikipedia.org/wiki/786%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/wiki/1384
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/875%D9%87%D9%80
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=1471%D9%85&action=edit&redlink=1
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ً
  مٛاصعتها اإلاؼُلي ٢غع  ؾان،بخلم الؿُاؾُت ألاويإ لخىجغ وهٓغا

ً
 بجىىب  –جىاث مى٣ُت – 1الخىاجُت ال٣هىع  هدى مخجها

ه الصخغاء
َّو
  الؿُاؾُت الٗىانم ًٖ البُٗضة الىىاحي َظٍ في ًجض ٖل

ً
  م٩اها

ً
خه ُٞه ًباقغ 2آمىا  بلى والضٖىة الٗلم جل٣حن في خغٍَّو

يُت الضولت ػمان زغآ جىاث إل٢لُم اإلاؼُلي ؤلامام صزى٫  ٧ان ول٣ض الىاؽ، وبٞاصة هللا  في جًاعبذ ألازباع ؤن بال باإلاٛغب، اإلاٍغ

ش جدضًض . 3بلحها صزىله جاٍع

ً"و" جىاث" ٢هىع  بن ت" ؤول٠"و" ؤؾمال٫"و" جمىُُِ"و" ج٨ُغاٍع ُل"و" ٧ىهخت" وػاٍو  ؤلامام لهظا حكهض ؤؾماء ٧لها ،"ٞخٚى
ا التي اإلاىا٤َ َظٍ. 4وصٖىجه صَاءٍ  ؤلاؾالمُت اإلاباصت ووكغ وؤلانالح، هللا بلى الضٖىة بمهمت ٣ًىم ٞحها وحا٫ ونا٫ ػاَع

ت الصخُدت َُّو ها ٦ما الى٣  خُث" ؾُٗض بجي" ألانُلت الٗغبُت ال٣بُلت اخخًيخه و٢ض ٖلحهم، هللا عيىان الهالر الؿل٠ ٖٞغ
لىهه ًدترمىهه مجهم ٧ىاخض بُجهم ٖاف ِر

بجّي ؿخمٗىن  ٍو بٗىن  صعوؾه بلى َو
َّو
د . 5صٖىجه ٍو

لَّو  وؤلانالح، والضٖىة الخٗلُم مهام مباقغة احل مً الٛغبن الؿىصان بالص بلى اإلاؼُلي ؤلامام ؾاٞغ بٗضَا،   ْو
ً
 مكخٛال

ٔ بالضٖىة ُا، وال٣ًاء والخضَعـ والٖى خْس ُٟأ ٫ وال
َر
ظ صر وبَر اٝ. ٞحها ألامغ وؤولي ألمغائها الىُّي  ٞؼاع 6وؤ٢الُمها ٖىانمها مً بٗضصٍت  َو

٣ُت اإلامال٪ هل ؤلاٍٞغ ة واجَّو  بالص في اإلاؼُلي ٢طخى و٢ض ألاؾ٣إ، جل٪ في ؤلاؾالم وكغ في باعػ  صوع  له ٧ان ؤًً  7و٥ومل ؤمغاء بٗضَّو
ها ًجىب ؾىت ٖكغ زالزت خىالي الؿىصان   عبٖى

ً
  هللا بلى صاُٖا

ً
 . 8صًىه لخٗالُم وهاقغا

لت الغخلت َظٍ بٗض ٣ُت البالص في الٍُى  بهٟت جىاث بمضًىت لِؿخ٣غ بٗضَا ٖاص الدج، ٍٞغًت بإصاء اإلاؼُلي ؤلامام ٢ام ؤلاٍٞغ
ب ٢هضٍ جىاث بلى ٖىصجه وبٗض جهاثُت،

َّو
٣هه بٗلمه ٖلحهم ًبسل ٞلم والٗلماء، الٗلم َال م ٞو ه ٦بر ٚع ِر

  وب٣ن ؾىّي
ًّا
ُا  في لغؾالخه ٞو

                                                           
فرج ٤تمود : ، أنظرعربيةأهنا بربرية كالبعض األخر يؤكد على  أصوؿرجع ىذه التسمية إذل فالبعض مُ  " توات" تسمية  أصلباينت حوؿ كت اآلراءدت تعدَّ    

التاريخ : ٛتد الصديقأحاج  ،ٕص  ـ،ٜٚٚٔ ،، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، اٞتزائرين الثامن عشر والتاسع عشر الميالديينقرنإقليم توات خالل ال: فرج
 :، كانظر أيضان ٕٛ  –ٕٙ، ص ـٖٕٓٓ ،ٔط، م20 /ىـ 14القرن  م إلى17/ ىـ 11ثقافي إلقليم توات من القرن ال

GAUTIER : Le Sahara, Edition Payot, Paris, 1946, P. 118-119, L. Rouire : Le sud ouest Oranais et Le Touat,  

Revue De La Société De La Géographie, Oran, 1891, P. 362, P. DEVORS  : Le Touat études géographique et 

médicales, Archives De L'Institut Pasteur, Alger, T: XXV. 
 

 .ٓٚص ،ا١ترجع السابق :كعزيزبحيي   

 
دار ىومة،  ،جهاتوالمخطوطات والعادات وما يربط توات من ال واآلثارعالم الرحلة العلية إلى منطقة توات لذكر بعض األ: ٤تمد بام بلعادل  

 .ٗٔا١ترجع السابق، ص : فرج ٤تمود فرج ،ٔٛ، ص ـٕ٘ٓٓ، ٔج  ،ٔط ،اٞتزائر

 :١تزيد من التوسع حوؿ اسقرار اإلماـ ا١تغيلي بتوات راجع   
'Abd-Al-'Aziz 'Abd-Allah. Batran : "A Contribution to the Biography of Shaikh Muhammad Ibn 'Abd-Al-

Karim Ibn Muhammad ('Umar-A 'Mar) Al-Maghili, Al-Tilimsani", The Journal of African History, 1973, 14 

(3), p. 381–394. 
 

، مذكرة ماجستَت ُب الشريعة المنهج الدعوي لإلمام المغيلي من خالل الرسائل التي بعثها للملوك واألمراء والعلماء: حاج أٛتد نور الدين  
  -ٖٚ، ص (ـٕٔٔٓ/ ىػ ٕٖٗٔ)ف، فرع دعوة كإعالـ، كلية العلـو اإلجتماعية كالعلـو اإلسالمية، جامعة اٟتاج ٠تضر، باتنة، اإلسالمية، قسم أصوؿ الدم

ٗٓ. 

 
 .ٕٓ، ص ا١ترجع السابق :بوغرارة منَتة  

7
 .٘ٔـ، ص ٜٗٚٔاٟتليب، القاىرة، ، دار اإلمام المغيلي وآثاره في الحكومة اإلسالمية في القرون الوسطى في نيجيريا: آدـ عبد اهلل األلورم  

 
،٤تمد شايب شريف: ، تحمختصران في الفرائض: عبد الكرًن ا١تغيلي٤تمد بن     .ٗٔ، ص (ـٕٕٔٓ/ ىػ ٖٖٗٔ)، ٔط  بَتكت، ، دار ابن حـز
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خه اؾم ًدمل الظي باإلا٩ان جىاث في جىفي ؤن بلى وؤلانالح، الضٖىة لي ٢هغ مً بال٣غب) آلان ػاٍو ت بلضًت بٖى  ؾىت (٦ىخت ػاٍو

. 1م1504/  َـ909

  بهخاحا اإلاؼُلي ؤلامام لىا جغ٥ و٢ض
ً
ا ُّي   جإلُٟ

ً
ت الضًيُت الٗلىم مسخل٠ قمل ٦بحرا ُت، والؿُاؾت واللٍٛى  وال٣ُٗضة والكٖغ

  ٖكغ ؤعبٗت ٦خبه ٖضص بلٜ و٢ض 2والىىاػ٫ 
ً
ٟا

َّو
. 3ؤلانالح بلى الضٖىة مىايُ٘ في ٦خبها التي ال٨ثحرة ثلالغؾا باؾخثىاء مال

 
ً
 :الهىؾا بةماعاث ؤلانالخُت اإلاؼُلي صعىة: زاهُا

م عبض بً مدمض ؤلامام مٛاصعة بٗض  بلى زم" ؤ٦ضػ"و"  ج٨ضة" ببلضة ٞمغَّو  الٛغبن الؿىصان بالص هدى جىحه جىاث، اإلاؼُلي الىٍغ

٣ن للؿىصان الٛغبن والجىىب الجىىب بلى ج٣٘ التي 4"٧اهى" بماعة . ؤلاٍٞغ

 بً مدمض" بدا٦مها والخ٣ى 6الؼمً مً ٞترة ٞحها وب٣ن اإلاؼُلي ؤلامام ونلها بط  5"الهىؾا" بماعاث ؤَم ؤخض" ٧اهى" وحٗخبر 

٘ ٧ان الظي (ػهلا ؤو)" عهفا ٌعلىب  .7(م1499-م1463/  َـ904-َـ867) الؼمىُت الٟترة في ٧اهى ٖغف ٖلى ًتربَّو

                                                           
 

: ، أٛتد بابا التمبكيتٖٖٔص  ،ا١تصدر السابق: ابن عساكر، ٔٔص ، تاج الدين فيما يجب على الملوك والسالطين: عبد الكرًن ا١تغيلي٤تمد بن   
 .ٕٙٙ، ص ٕا١تصدر السابق، ج

 
، الجزائر من صدر اإلسالم إلى العصر الحاضر أعالمم ـمعج: عادؿ نويهض، ٖٙ – ٕٔ، ص مختصران في الفرائض: عبد الكرًن ا١تغيلي٤تمد بن   

 .ٖٛٓ، ص ـٜٓٛٔ ،ٕمؤسسة نويهض الثقافية، بَتكت، ط 

 
 .ٜاٞتزائر، ص  ،الشركة الوطنية للنشر كالتوزيع، عبد القادر زبادية: ، تحأسئلة األسقيا وأجوبة المغيلي :عبد الكرًن ا١تغيلي٤تمد بن   

ا من منذ قدًن الزماف بأسوارىا العظيمة اليت ٖتيط بو" كانو"اشتهرت  ُب القرف العاشر ا١تيالدم، كتقع على طريق القوافل التجارية،" كانو"تأسست مدينة    
  -ٜ٘ٓٔ)" كغجيما س" األمَتخُت أف أكؿ من بٌت ىذا السور ىو ز، ككما يذكر بعض ا١تؤرِّد دة ذات الطراز ا١تغريب ا١تتميِّد اباهتا ا١تتعدِّد كل مكاف، كببو

عات ابات بعد ذلك خاصة ُب القرنُت ا٠تامس عشر كالسادس عشر الذين شهدا حركة إصالح إسالمي، كتوسُّس كالبوَّ  األسوارعت ىذه ، كلقد توسَّ (ـٖٗٔٔ
، (ـٖٕٙٔ – ٛٔٙٔ) ٤تمد نزاكيعنا كبَتنا ُب القرف السادس عشر ُب عهد السلطاف كما شهدت كانو توسُّس  .رات متعددة ُب بالد مارلاقتصادية، كىج

 :أنظر
Ousmane Kane : Les mouvement islamiques et le champ politique au nord du Nigeria : le cas du mouvement 

Izala à Kano, Université Paris, 1993, (thèse de doctorat de Science politique), John N. Paden : Religion and 

political culture in Kano, University of California Press, Berkeley, 1973, p. 461, M. G. Smith: Government in 

Kano, 1350-1950, Westview Press, Boulder, Colo., 1997, p. 595. 
الوسطى ُب ا١تنطقة احملصورة بُت سلطنيت مارل كسنغام  حاليا مشاؿ نيجَتيا كجزءان من ٚتهورية النيجر، حيث كانت تقع ُب القركف" ا٢توسا"تشمل بالد    

ة " أىَت" غربان، كسلطنة الربنو شرقان، حيدىا من الشماؿ إقليم كالصحراء الكربل، كمن اٞتنوب ما يُعرؼ حالّيان ّتنوب نيجَتيا، كقد تواجدت ببالد ا٢توسا عدَّ
دراسات  -الحضارة العربية والتأثير األوروبي في إفريقيا الغربية جنوب الصحراء : ديةزبا عبد القادر كغَتىا،" زنفرة"ك" دكرة"ك" كانو" إمارات مثل 

الممالك اإلسالمية في غرب إفريقيا ودورىا في تجارة الذىب عبر : زاىر رياض ،ٔٔص ،ـٜ٘ٛٔ اٞتزائر، ا١تؤسسة الوطنية للكتاب، ،–ونصوص
 :أيضان ، كانظر ٗٚٔص ،ـٜٛٙٔ صرية،ادلا١تكتبة األ٧تلو  ،الصحراء

Oumarou Moussa : La Culture arabo-islamique, les Haoussas du sud-Cameroun (le cas de Yaoundé) et 

l'intégration nationale, Université de Paris 3, 1987, p. 324 (thèse), Jacqueline Monfouga-Nicolas : Ambivalence et 

culte de possession : contribution à l'étude du Bori hausa, Éd. Anthropos, Paris, 1972, p. 384. 
 

 .ٗٔ٘، ص الكويت ،مؤسسة ا٠تليج للطباعة كالنشر ،بداية الحكم المغربي في السودان الغربي: ٤تمد الغريب  

7
ية واإلصالحية في السودان الغربي من الحركة العلمية والثقاف: أبو بكر إٝتاعيل ميقا، ٜٜٙ، دار صادر، بَتكت، ص رحلة ابن بطوطة: ابن بطوطة  

 .ٜٔٔص ،ـٜٜٚٔ، ٔػ، مكتبة التوبة، الرياض، طه12الى  05القرن 

https://ar.wikipedia.org/wiki/909%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/909%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%83%D9%8A&action=edit&redlink=1
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خه الظي ؤلاؾخ٣غاع ٞبٗض  ا ونى٫  بٗض ٧اهى مضًىت ٖٞغ  الٗلماء مً الٗضًض ؤلاماعة ٖلى جىاٞض الخ٨م، بلى" عهفا" الجضًض ؤمحَر

اّ،٦ما وال٣ٟهاء َّٖو   الخجاعة لٗبذ و٢ض 1ال٣ىاٞل ل٨ثرة اإلاىؾمُت ألاؾىا١ واهتهًذ الخجاعة ٞحها جُىعث والى
ً
  صوعا

ً
 عبِ في باعػا

الث ِر
 .ؤلاؾالمن اإلاٛغب وبالص اإلامال٪ َظٍ بحن َبُٗتها وجدضًض والٗال٢اث الهّي

ً
َّو
ع ،"اإلاؼُلي الكُش مضعؾت: "باؾمه اإلاٗغوٞت مضعؾخه ٞحها وبجى ب٩اهى، اإلاؼُلي ؤلامام جَى ت 2للخضَعـ بها وجهضَّو  اقتهغ وبؿٖغ

مضث ومهلر، ٦ٗالم َىا٥ به ؾحرجه، ٞدُأ ٤" عهفا ٌعلىب بً مدمض" الؿلُان و٢غَّو
َّو
 عٞدٌ إلماعجه، صزىله مىظ به وحٗل

٣ت اإلاؼُلي ؤلامام له بحَّون و٢ض به، وحٗل٤ مىه و٢غبه الٗلمُت، خل٣اجه  ًجب التي ال٣ىاٖض له ووي٘ الخ٨م، في الصخُدت الٍُغ

ل خُث ٖلحها، الؿحر . 3الؿلُاهُت ألاخ٩ام مً ال٨ثحر له ٞهَّو

دبحَّون م عبض بً مدمض ؤلامام ويٗه ما زال٫ مً طل٪ ٍو ام عؾالت له ٝؤ٫َّو  خُث ٧اهى، ألمحر اإلاؼُلي الىٍغ
َّو
اَا للخ٩  عؾالت: "ؾمَّو

ام ًجىػ  ُٞما مسخهغة
َّو
 قاون في" عهفا" ألامحر بلى ؤزغي  عؾالت بخىحُه اإلاؼُلي ٢ام ٦ما 4"الخغام ًٖ الىاؽ عصٕ مً للخ٩

ُت والؿُاؾت والخ٨م ؤلاماعة  مً ٧اهى خا٦م اؾخٟاص وبظل٪ 5"والؿالَحن اإلالى٥ ٖلى ًجب ُٞما الضًً جاج: "ٖىىاجها الكٖغ
  اإلاؼُلي

ً
 ٦ما ممل٨خه، جىاحهها التي ألامىع  ٧ل في بلُه ًغح٘ له ٦مؿدكاع واجسظٍ. هاقئت بؾالمُت صولت ٢ىاٖض بعؾاء في ٦ثحرا

ٍ
َّو
بٍى الىاؽ ٖلُه ٞإزجى ببالصٍ، ٢ًاَا التي الٟترة في وؤلاٞخاء ال٣ًاء وال  .6باإلمام ول٣َّو

  الؿاب٣خحن الغؾالخحن اإلاؼُلي ؤلامام ٦خب و٢ض  
ً
 الغؾالت مىيٕى جىاو٫  ٣ٞض ًٓهغ، ٦ما الؿلُان َلب ٖلى بىاءا

اث٠ مً حٗض التي الخؿبت، ألاولى ٤ ال٣ًاء، ْو
َّو
ُٟتها وجخٗل  والكغوٍ ٞٗله، ْهغ بطا اإلاى٨غ ًٖ والىهي باإلاٗغوٝ باألمغ ْو

هل مسخلٟت مىايُ٘ جدىاو٫  ٞهي الثاهُت الغؾالت ؤما اإلاؿإلت، َظٍ في مغاٖاتها الىاحب  الضولت قاون جىُٓم ُٞتب٩ن ٧لها جخَّو

ُت وؾُاؾت ٤ الٖغ . 7ؤلاؾالمن الكٕغ ٞو

ٓهغ   الغؾالخحن زال٫ مً ٍو
ً
تٍت  ٖلى ٧ان اإلاؼُلي ؤلامام بإن ؤًًا ، ػماهه بإويإ ص٣ُ٢ت مٗٞغ

ً
 الؿىصان بالص وؤخىا٫ ٖمىما

  الٛغبن
ً
ُت، الؿُاؾت في ؤلاؾالمن ال٣ٟه بإخ٩ام واؾ٘ اَإل ٖلى ٧ان وؤهه. زهىنا ى الكٖغ ٍز ما َو ِر

 ٖلماء ؤٚلب ًٖ ًمحّي

                                                           
 

 .ٖٖ، ص يا الغربيةقفريإالشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي وأثره اإلصالحي بإمارات وممالك  :مربكؾ مقدـ  

 
 .ٔ٘ ص ا١ترجع السابق، :حاج أٛتد نور الدين  

 
كزارة الثقافة ٣تلة الثقافة، ، "جهاده من أجل الوحدة اإلفريقية والوحدة اإلسالمية من مآثر محمد بن عبد الكريم المغيلي،": افشبيب عبد الرٛتن  

 .ٗ٘ص ،ـٜ٘ٛٔ ،ٛٛع اٞتزائر، كالسياحة،

 
نتها رسالة    على أمَت كانو بأف دينع أىل بالده من ٚتيع  أنو أشار" ٚتلة ٥تتصرة ُب ما جيوز للحكاـ من ردع الناس عن اٟتراـ:"من التوجيهات اليت تضمَّ

، حيث انصبَّ اىتماـ ا١تغيلي على إصالح العقيدة أكالن، فال معبود ْتق إال اهلل، كال ...مظاىر الشرؾ، ككشف العورة، كشرب ا٠تمر، كأكل ا١تيتة كالدـ
رؾ، فإذا ًب لو ذلك انتقل لتغيَت ا١تنكرات األخرل كفق ضوابط اٟتسبة شريك لو ُب ذاتو أك صفاتو، ك٤تاربتو البدع كا٠ترافات اليت تبدك فيها مظاىر الش

 .ٖٕٔ – ٕٕٔص ا١ترجع السابق،: أٛتد اٟتمدمكقواعدىا، 

 
سية ألمور عديدة ىامة ُب شؤكف اإلمارة كمسائل اٟتكم، إذ بيَّنت ا١تفاىيم اإلسالمية األسا" تاج الدين فيما جيب على ا١تلوؾ كالسالطُت: "تعرَّضت رسالة  

، راجع ٖتقيق ىذه اليت جيب أف يلتـز هبا اٟتاكم ُب سياسة رعيتو، بل تناكلت كل ما يتعلَّق باألمَت من أمور كمسائل جيب عليو مراعاهتا ُب تدبَت إمارتو
، ٔط ،، بَتكتحـز ٤تمد خَت رمضاف يوسف، دار ابن: ، تحتاج الدين فيما يجب على الملوك والسالطين: عبد الكرًن ا١تغيلي٤تمد بن : الرسالة

 .(ـٜٜٗٔ/ ىػ ٘ٔٗٔ)

 
 .ٕٔٔص ا١ترجع السابق،: أٛتد اٟتمدم  

7
 .ٕ٘ٙ ص، ٕج  السابق، صدرادل :أٛتد بابا التنبكيت  
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ض خُث الٟترة، َظٍ في ػماهه  للُغ١  الىاؾ٘ لئلهدكاع هٓغا ؤلاؾالمن، ال٣ٟه مً الباب َظا في الخبدغ ًٖ الٗلماء مً ال٨ثحر َػ

ُت . ؤزغي  هاخُت مً الخ٩ام م٘ مباقغة مىاحهاث في الضزى٫  ولخٟاصي حهت، مً الهٞى

 وبنالح ؤلاؾالمُت الضٖىة لغؾم ؤلا٢لُم َظا صزلىا الظًً اإلاٛاعبت اإلاؿلمحن الٗلماء ؤواثل مً اإلاؼُلي ٧ان ل٣ض  

زحن مً الٗضًض ٦خاباث في واقتهغ اإلاٗخ٣ضاث، ِر
 " جىاث ب٣ُٟه" اإلاى٣ُت في له اإلااعّي

ً
ُحن ال٣ٟهاء ًٖ له جمُحزا ِر

ّي
 ألانى٫  طوي  اإلادل

حٍر الؿىصاهُت،   ججض  -٧اهى بماعة م٘ الخا٫ َى ٦ما  -الهىؾا بالص بماعاث ٧اهذ ٣ٞض. الغخالت ال٣ٟهاء مً ٚو
ً
ت ٖىاءا  في ومك٣َّو

. 1مجها الجىىب بلى الىا٢ٗت الىزيُت ال٣باثل بحن ؤلاؾالم وكغ

  جغ٦ذ ُٖٓمت، وهخاثج ٦بحر نضًي  ٧اهى بلى اإلاؼُلي ؤلامام بها ٢ام التي الغخلت لهظٍ ٧ان ل٣ض
ً
  ؤزغا

ً
 ٞدؿب، ٧اهى في ال واضخا

، الهىؾا والًاث في ول٨ً
ً
ي ٧اهى في ؤلاؾالم اعاهدل ألن حمُٗا  ؤن وؿخُُ٘ الى٢ذ طل٪ ومً ألازغي  الىالًاث في اهدكاٍع بلى ؤصَّو

، بؾالمُت والًت ؤنبدذ ٧اهى والًت بن ه٣ى٫ 
ً
ا   جلٗب بٗضثظ وبضؤث خ٣ّي

ً
  صوعا

ً
 الىالًاث في ؤلاؾالمُت الث٣اٞت زضمت في َاثال

 .2ألازغي 

 باهًمام ؤلاماعاث َظٍ ج٣ىي  ٧اهذ خُث ؤلاؾالم، بصزالهم في الؿالح ٢ىة ًٖ بضًلت وؾُلت بًجاص الًغوعي  مً ٧ان ل٣ض
اث  ؤواؾِ في به ال٣ُام والٗلماء الضٖاة ٖلى ًخٗحَّون الظي الضوع  َى َظا ٩ٞان بلحها، بؾالمها ؤٖلىذ التي ال٣باثل مجمٖى

ٓت بالخ٨مت هللا بلى الضٖىة ٍَغ٤ ًٖ 3الىزيُحن ٍز في ؤلاؾالم مؼاًا ػوببغا ؤخؿً، هي بالتي واإلاجاصلت الخؿىت، واإلاٖى  ًٖ جمحُّي

. 4ألازغي  الضًاهاث

ٗض خُث اإلاى٨غ، ًٖ والىهي باإلاٗغوٝ ألامغ في ٖاصجه ٖلى ٞجغي  5"٦كىت" مضًىت بلى اإلاؼُلي اهخ٣ل" ٧اهى" مضًىت ومً
ُأ
 َظٍ ح

ظَا التي ؤلانالخُت م٣ترخاجه بةهجاػ ٧اهى في هجر و٦ما الهىؾا، بماعاث بخضي" ٦كىت بماعة" ٖانمت اإلاضًىت َّٟو  الؿلُان، ه

ٗت ؤخ٩ام جُب٤ُ البالص ؤَل ٖلى ٞغى الظي" ابغاهُم ماجي" ٦كىت مضًىت خا٦م م٘ حهىصٍ اإلاغة َظٍ ؤزمغث ٣ٞض  الكَغ
. 6ؤلاؾالمُت

ز ما ؤن بال  ِر
 بً إلادمض ٦خبها التي الغؾاثل َى ٦كىت بماعة في صٖىجه ًٖ ٧اهى بماعة في ؤلانالخُت اإلاؼُلي ؤلامام صٖىة ًمحّي

ش في ؾاَمذ خُث ،هفاع ٌعلىب   ٧اهى إلماعة الخإٍع
ً
ا ٦كىت، بةماعة م٣اعهت زحن صٞ٘ ممَّو ِر

 ب٢امخه ؤزىاء للمُٛلي للخٗغُّيى اإلااعّي
اث٠ ومً لؿلُاجها، وم٣ابلخه ب٩اهى، ضَا، التي الْى

َّو
ا، التي اإلاى٨غاث ومً ج٣ل َر ماله حٗغُّييهم مً ؤ٦ثر ٚحَّو  صزىله ٖىض أٖل

ى ٦كىت، إلاضًىت غ ٢ض ما َو ِر
. ٧7اهى بماعة في ٢ًاَا ٢ض التي اإلاضة و٫ ٍ ًٟؿّي

 

 

                                                           
 

 .ٖٕٔ  -ٕٕٔ ص ا١ترجع السابق،: أٛتد اٟتمدم  

 
 .ٕٗ، ص ـٖٜٜٔ، ٕالرياض، ط  ،شرشركة العيكباف للطباعة كالنحركة اللغة العربية وآدابها بنيجيريا،  :شيخو أٛتد سعيد غالدنثي  

 
 .ٜٜٔص ،ـٜٜٛٔ دار الفكر العريب، القاىرة، ،اإلسالم والثقافة العربية في إفريقيا :حسن أٛتد ٤تمود  

 
 .ٔٗٔص ا١ترجع السابق، :ياسُت شباييب  

 .ٚٛص ا١ترجع السابق،: بوغرارة منَتة   
 

 .ٔٗٔص ا١ترجع السابق، :ياسُت شباييب  

7
 .ٕٙٙ ص، ٕج  السابق، صدرادل :نبكيتأٛتد بابا الت  
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ً
: ؾىؼاي بمملىت ؤلانالخُت اإلاؼُلي صعىة: زالثا

  اجسظٍ خحن اإلاؼُلي مً ٦ثحرا عهفا ٌعلىب بً مدمض ٧اهى خا٦م اؾخٟاص ل٣ض 
ً
ٍ له، مؿدكاعا

َّو
 ب٩اهى وؤلاٞخاء ال٣ًاء ووال

 ٞىنل 2"الخ٨غوع" ببالص  ج٣٘ التي ؤلاؾالمُت 1"ؾىٛاي ممل٨ت" بلى ومجها" ٦كىا" بلى ٚاصع وبٗضَا ببالصٍ، ٢ًاَا التي بالٟترة

  اإلاضًىت في وؤ٢ام م،1498 في 3"ٚاو" ٖانمتها
ً
 وخطخي" الىبحر مدمض ألاؾلُا" بدا٦مها والخ٣ى 4والخإل٠ُ الخضَعـ ًماعؽ مضة

  بالٛت بدٟاوةٍت  ٖىضٍ
ً
ًله لٗلمه حُٗٓما . 5ٞو

ا
َّو
 خُث 6 ال٣ٟهُت اإلاؿاثل في الٗالي ال٣ٟهي ومغحٗه الخام مؿدكاٍع حٗله لياإلاغي حهت مً مدمض الخاج ألاؾلُا اَمئن وإلا

 جىاحه ٧اهذ التي والضًيُت، والؿُاؾُت، ؤلاحخماُٖت، اإلاكا٧ل ٞحها ؤزاع مؿاثل ؾبٗت ببالصٍ ٢ًاَا التي الٟترة في ٖلُه ٖغى
ر عؾالت في َامت بإحىبت اإلاؼُلي ؤلامام بمبراَىعٍخه،ٞإحابه اث في وعؾىله هللا وخ٨م ؤلاؾالمُت اوي الٟذ ٞحها له وضَّو  اإلاىيٖى

ا ٞخاوي  ًٖ ٖباعة ألاحىبت َظٍ ٩ٞاهذ ألاؾ٣ُا، ٨ٞغ قٛلذ التي  وهي ممل٨خه، ؤمىع  جضبحر في بها لُٗمل لؤلمحر الكُش ؤنضَع

ا الثاإلاٗام وهٓام الصخهُت ٧األخىا٫ وألاٞغاص، الضولت خُاة جمـ التي اإلاؿاثل ؤَم ٖلى ًدخىي  قغعي ٢اهىن  بمثابت حَر . 7ٚو

                                                           
، "غاك"تأسَّست كتوسَّعت على حساب دكلة مارل، كقد اشتقَّت تسمية ىذه الدكلة من اسم القبيلة اليت تُنسب إليها، أمَّا عاصمتها فهي مدينة    

١تؤسِّدس اٟتقيقي ١تملكة سنغام، فقد كوَّف جيشان كبَتان ، كيُعد ىذا األخَت ا(ىػٜ٘ٛ  -ٙٙٛ)" سٍت علي"استطاعت التحرُّسر هنائّيان من سلطة مارل ُب عهد 
الذم توذلَّ " األسقيا ٤تمد الكبَت"عرفت ىذه ا١تملكة أزىى عصورىا عهد . ىػ كغَتىا من ا١تدفٓٚٛسنة " تنبكتو"سار بو إذل الغرب كاستوذل على مدينة 

بثورة قاـ هبا عليهم عقب " آؿ سٍت"، بعدما أهنى حكم أسرة "األسقيا"سم ـ كأسَّس أسرة حاكمة جديدة تُعرؼ باٖٜٗٔ/ىػٜ٘ٛاٟتكم ابتدءان من سنة 
الشركة  ،(م1591-1493)مملكة سنغاي في عهد األسقيين : عبد القادر زبادية .مباشرة حيث كاف ضابطان عسكريّان ُب جيشو" سٍت علي"كفاة 

 :، كانظر أيضان ٖٔص الوطنية للنشر كالتوزيع، اٞتزائر،
Sékéné Mody Cissoko : Tombouctou et l'Empire songhay, L'Harmattan, 1996, Djibril Tamsi Niane : Histoire 

générale de l'Afrique, vol. 4 : L’Afrique du XIIe au XVIe siècle, UNESCO, 2000, Jean-Michel Djian : Les 

Manuscrits de Tombouctou : Secrets, mythes et réalités, Éditions Jean-Claude Lattès, 2012. 
 ان ضي ا١تناطق ا١تعركفة اليـو سياسيّ ات تلك ا١تملكة أرضمَّ  ،شاسعة ُب أراضٍض  احمليط األطلسي سواحل إذل السودافت من غرب امتدَّ كىي ا١تنطقة اليت    

اٟتارل ككانت عاصمة ٦تلكة  هنر السنغاؿىو اسم ١تدينة على  "تكركر"اسم  خُت، إذل إفَّ كيذىب بعض ا١تؤرِّد ، كتشاد كالنيجر كنيجَتيا كمارل كالسنغاؿ ٔتوريتانيا
 :، أنظرالتكركر

Boubacar Ly : L’honneur et les valeurs morales dans les sociétés ouolof et toucouleur du Sénégal. Étude de 

sociologie, Paris, Université de Paris I, 2 vol., 1966, p. 574 (Thèse de 3e cycle), Yves Jean Saint-Martin : L’empire 

toucouleur et la France. Un demi-siècle de relations diplomatiques (1846-1893), Dakar, Univ. de Dakar, 1967, 

p. 482 (Thèse de 3e cycle publiée en 1968, Dakar, Publications FLSH, no 11). 
ـ، بينما قبل ىذا التاريخ كانت ٜٓٓٔة ٦تلكة سنغام منذ القرف اٟتادم عشر ا١تيالدم كبالذات منذ سنة عاصم" قاك"أك " غاك"أصبحت مدينة    

 :، أنظر"تيال بَتم"ك" غاك"اليت تقع على هنر النيجر األدىن بُت " كوكيا"عاصمتها 
Abiola Félix Iroko : Gao, des origines à 1591, Université Panthéon-Sorbonne, Paris, 1973, p. 385 (thèse de 3e cycle 

d'Histoire), Anne Ouallet : Gao, indicateur urbain de la crise sahélienne, Université de Rouen, 1993 (thèse de 

Géographie), Éric Milet : « Gao », in Mali, Olizane, Genève, 2007, p. 243-256. 
 

، رسالة ماجستَت، جامعة أـ القرل، مكة (م1591 – 1464/ ىـ 1000 – 842)ي دولة سنغاي خالل الفترة الحياة العلمية ف: ٤تمد ألفا جالو  
 .ٕٓٔ  -ٜٔٔ، ص (ـٖٜٜٔ/ ىػ ٖٖٗٔ)ا١تكرمة، 

 
 .ٕٗٔص ا١ترجع السابق،: أبو بكر إٝتاعيل ميقا  

 
 .ٖ٘ ص ا١ترجع السابق، :حاج أٛتد نور الدين  

7
 .ٜ، ص ة األسقيا وأجوبة المغيليأسئل: عبد الكرًن ا١تغيلي٤تمد بن   

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_L%27Harmattan
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l%27Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l%27Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Jean-Claude_Latt%C3%A8s
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%84%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%AC%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%BA%D8%A7%D9%84_%28%D9%86%D9%87%D8%B1%29
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 اإلاىايُ٘ مسخل٠ والخٟهُل بالخىيُذ ُٞه اإلاؼُلي جىاو٫  خُث 1"اإلاُٛلي وؤحىبت ألاؾ٣ُا ؤؾئلت: "باؾم الخإل٠ُ َظا واقتهغ 
ى بؾالمن، مىٓىع  مً ؾىٛاي بممل٨ت جخٗل٤ التي والضًيُت وؤلاحخماُٖت الؿُاؾُت غ ما َو ِر

 بإويإ اإلاؼُلي بإلاام مضي ًٟؿّي
ٗض ٦ما الٛغبن، الؿىصان

ُأ
ا بالٛت ؤَمُت طاث الغؾالت َظٍ ح ت الىزاث٤ مً باٖخباَع ش في اإلاهضٍع  .الٟترة لهظٍ الخإٍع

 ٖلى اإلاؿلمحن ؤويإ بةنالح الكضًض ؤلاَخمام مً ؤلانالخُت صٖىجه في اإلاؼُلي ؤلامام ٖلُه ٧ان ما ج٨ك٠ ألاحىبت َاجه بن

  َىا٥ ؤلاؾخجابت مً صٖىجه مً جهال١ إلاا الخهىم، وحه ٖلى الٛغبن الؿىصان وببالص الٗمىم، وحه
ً
  قٗىبا

ً
 ٦ما 2وخ٩اما

 مجها ٢ؿم ًخٗل٤ بل ٣ِٞ، الضازلُت البالص ؤخىا٫ مً ألاؾئلت خىتها التي اإلاىايُ٘ ٖلى ج٣خهغ ال ٧ىجها في ؤَمُتها جٓهغ

 .3لى٢ذا طل٪ في ؾىٛاي إلامل٨ت وؤلاماعاث ال٣باثل جل٪ وهٓغة لها، اإلاجاوعة وال٣باثل باإلماعاث ؾىٛاي بٗال٢ت

٨ظا    البالص، جل٪ بماعاث ؾاثغ ٖلى بُٗض وؤزغ واؾ٘ نضي الٛغبن الؿىصان ببالص ؤلانالخُت اإلاؼُلي لخغ٦ت ٧ان َو

ا صٖىجه حىذ و٢ض 4لؿ٩اجها ؤلاؾالمُت والث٣اٞت الٗغبُت الٗلىم جغ٢ُت في ٦بحر ب٣ضع ؾاَم خُث  ؾ٩ان مً ؤحُا٫ ٖضة زماَع

 ٖكغ الخاؾ٘/  الهجغي  ٖكغ الثالث ال٣غن  في ختى اإلاُالصي ٖكغ الخامـ/  الهجغي  ؾ٘الخا ال٣غن  مىظ الٛغبن، الؿىصان بالص
ي خُث اإلاُالصي،  مضي ٖلى بها ًدُِ وما اإلاى٣ُت بهظٍ والاحخماُٖت الؿُاؾُت الىاؽ خُاة في ملمىؽ حُٛحر بلى طل٪ ؤصَّو

. الٛغبن الؿىصان بالص في ُٖٓمت م٩اهت بظل٪ اإلاؼُلي ٞإ٦دؿب الؼمً، مً ٣ٖىص

 
ً
 :ؤلانالخُت اإلاؼُلي ؤعماٌ جإزحر: عابعا

م عبض بً مدمض لئلمام اإلاخ٨غعة الغخالث ؾمدذ ل٣ض  واضخت جإزحراث بتر٥ الٛغبن الؿىصان وممال٪ إلماعاث اإلاؼُلي الىٍغ

ٔ، الخضَعـ، ٞبامتهاهه 5اإلاىا٤َ بهظٍ ٣ه ػاص والٟخُا، وؤلاعقاص، وؤلامامت، والٖى
ُّي
٤ وػاص باإلاجخم٘، حٗل

ُّي
 وبإ٩ٞاٍع به، جم٘اإلاج حٗل

ن  الثىعٍت، وآعاثه ت بظل٪ ٩ٞىَّو  ووكغ بخُب٤ُ بٗض ُٞما ٢امىا والظًً 6ٖىضٍ ًضعؾىن  ٧اهىا الظًً الخالمُظ مً ٦بحرة مجمٖى

. ؤ٩ٞاٍع

                                                           
 

القسم األكؿ خيص القواعد اليت تساعد على ٘تكُت الدين كحفظو، كذلك ٔتحاربة  الكفر كالوثنيُت كأىل البدع : ينقسم ىذا التأليف إذل قسمُت  
اليت يُقوِّدـ هبا أم أمَت ملكو، بًتتيب ٦تلكتو، كقضاء  كالضالالت كا١تشعوذين كالسحرة، كا١تتكلِّدمُت ُب الدين على غَت علم، أما القسم الثاين فيخص الركائز
العديد من " األسقيا ٤تمد"ألجل ذلك باشر . مصاحل الرعية، كعدـ السكوت على الظلم كا١تنكرات، لتكوف أحكاـ الشرع مطاعة كقواعد الدين نافذة

 .ٗٗٔص ا١ترجع السابق، :ياسُت شباييب .ة، كالقضائية، كاالجتماعيةاإلصالحات بناءان على توجيهات ا١تغيلي مشلت ٥تتلف الشؤكف العسكرية، كاإلدارم

 
ندوة األفارقة العلماء ومساىمتهم في الحضارة العربية  ،"علماء السودان الغربي في القرن السادس عشر وآثارىم العلمية" :أٛتد إبراىيم دياب  

،اخل ، مؤسسة ا٠تليج للطباعػة كالنشر،ـٖٜٛٔ أكت، ٖٓ-ٕٛ ،اإلسالمية  .ٕٔٗص ،ـٜ٘ٛٔ رطـو

 
 .ٖٙٔص ا١ترجع السابق،: أبو بكر إٝتاعيل ميقا  

 
/ ىػ ٜٕٗٔ، ذك اٟتجة ٖ، ٣تلة قراءات إفريقية، ع مظاىر الثقافة العربية اإلسالمية في تمبكتو وغاو وجنِّي في عهد األساكي: ٤تمد ٛتد كناف ميغا  

 .ٕٕـ، ص ٕٛٓٓديسمَت 

 
سنة  "حسن إبراىيم كوارزك"رسالة دكتوراه قدمها ُب جامعة لندف النيجَتم  راجعاٟتركات اإلصالحية كالدعوية ُب الصحراء عن تأثَت ىذا اإلماـ اٞتليل ُب   

بالواليات ا١تتحدة  "كسًتف اٞتديدة"١تركز الدراسات اإلفريقية ُب مدينة  صبح رئيسان أالذم  "جوىن ىوناؾ"ٖتت إشراؼ الربكفيسور اال٧تليزم ، ـٕٜٚٔ
 ." The Life and Teaching of Al-Maghali"  :ٖتت عنواف، االمريكية

 
 .ٖٔ، ص يا الغربيةقفريإالشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي وأثره اإلصالحي بإمارات وممالك  :مربكؾ مقدـ  
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ى عوخُت مضعؾت ٦خبه وؤنبدذ وؤلانالح، الضٖىة صهُا في الالمٗحن اإلاهلخحن ٦إخض اإلاؼُلي نِذ طإ ل٣ض  الٗلماء ٖلحها جغبَّو
هغ والٗامت، اموالخ٪َّو  ا ْو   ؤزَغ

ً
ت ٖلى باعػا لى ٖهضٍ، في ألامَّو  الظًً الؿىصاهُحن، اإلاهلخحن مً بٗضٍ مً ؤجذ التي ألاحُا٫ ٖو

غوا
َّو
. 1بٗضٍ مً وزلٟاثه وؤجباٖه" فىصي بً عثمان" الكُش بمىهجه ؤزظ و٢ض ال٣ُٗضة، وجصخُذ الخُٛحر، في ومىهجه بأعاثه جإز

 (فىصي بً عثمان الكُش ؤجبإ) 2"الؿ٩ىجى قٗب" حهاص ٞترة َى اإلاؼُلي لئلمام ًغالخإر طل٪ ٖلى قاَض ؤ٦بر ولٗل  

 وؾُاؾُت احخماُٖت، صًيُت، بنالخُت، خغ٦ت ال٣غن  َظا قهض خُث اإلاُالصي، ٖكغ الخاؾ٘/  الهجغي  ٖكغ الثالث ال٣غن  في
٣ُا ٚغب مً واؾٗت مى٣ُت قملذ ٦بري  ِرحذ الصخغاء، حىىب بٍٞغ

 ماؾؿها ًض ٖلى بؾالمُت صولت بة٢امت الجهاًت في جىّي

. 3فىصي بً عثمان الكُش الغوحي وػُٖمها

٨ظا غث ٣ٞض َو
َّو
ماء الٗلماء مً الٗضًض في الٛغبن الؿىصان ببالص اإلاؼُلي ٞخاوي  ؤز  ٦دغ٦ت ؤلانالخُت خغ٧اتهم في ألاٞاع٢ت والٖؼ

امت الٟىصًحن  في" ٚالمي" إلا٣اَٗت الخابٗت" ٚىبغ" في ولض الظي ،الفىالوي نالر بً مدمض بً فىصي بً عثمان الكُش بٖؼ

 خٟٔ ،(الٟىالهُت باللٛت وال٣ُٟه الٗالم وحٗجي) ٞىصي بابً مٗغوٞا ٧ان م،1817/  َـ1232 ؾىت وجىفي م،1754/  َـ1168 ؾىت
م ال٣غآن محن ؤًضي ٖلى الٗلىم صعؽ زم والضٍ، ٖلى ال٨ٍغ ِر

ّي
 ٦ما" ؾيب مدمض" والكُش"  صوعي بً عثمان" ٧الكُش آزٍغً مٗل

ل" الكُش بمضعؾت الخد٤ . 4ٖهٍغ ؤويإ ٖلى الثاثٍغً الٗلماء ٦باع مً ٧ان الظي" حبًر

غ ل٣ض 
َّو
  اإلاؼُلي بإ٩ٞاع فىصي ابً جإز

ً
  جإزغا

ً
ب٘ ٖىه، والضٞإ ؤلاؾالم ٖلى ٚحرجه في ٦بحرا  ؤلانالخُت، خغ٦خه في اإلاؼُلي ؤؾلىب ٞاجَّو

، ٖىه ًى٣ل ٦إهما ٦خبه مً ًى٣ل ناع ختى
ً
ام حُىف مً ألاٞهام خهً: "٦خابه في عصؤو ول٣ض مكاٞهت  ٞخاوي  بٌٗ"  ألاَو

م مباقغة، ٖىه ازظ ؤو ؾم٘ الظي ٧الخلمُظ اإلاؼُلي بلى هٟؿه فىصي ابً وؿب و٢ض ،اإلاؼُلي ٗض ٚع  ًٖ ٣ًل ال الظي الٗهض بُأ

ا ٢غون زالزت ٍغ ٖلى ًض٫ ممَّو
ُّي
٣ه الكضًض جإز

ُّي
ى ؤلانالخُت صٖىجه عثمان الكُش بضؤ و٢ض. به وحٗل ، مً الٗكٍغً في َو  ٖمٍغ

 
ً
ٔ الخضَعـ ؤؾلىب صٖىجه في ؾال٩ا  لخضزل ؤجباٖه، ٦ثر وبظل٪ الٛغبن، للؿىصان عخلخه في اإلاؼُلي ؤلامام اهخهجه الظي والٖى

. 5الؿلُان ٢هغ هدى الخدغُّي٥ مغخلت في ؤلانالخُت صٖىجه

ٗض   عثمان الكُش وَُأ
ً
  زُُبا

ً
ا ً ٦ما ألاجبإ، مً الٗضًض ٨ًؿب ؤن اؾخُإ خُث باٖع

َّو
 حماٖت جإؾِـ مً ؤجباٖه م٘ جم٨

 بالصٍ، مً عثمان بىٟن ؤمٍغ ؤنضع ؤن ًلبث لم الظي" ٚىبغ" مل٪ بلى بًٗهم به ٞىشخى" اإلاى٨غ ًٖ والىهي باإلاٗغوٝ ألامغ"
  اإلال٪ ًجض ٞلم ،عثمان الكُش م٘ حهاحغ ُٖٓم جُاع ٞإهضٞ٘ حماٖخه، ٖلى الهجغة وحىب  وؤٖلً

ً
ا ضّي  و٢ُ٘ مىٗهم مً بُأ

٣ه ً بلى ٞىصي ابً ٞايُغ م،ٍَغ  ملى٥ مً خلٟاثه بلى باإلعؾا٫ اإلال٪ ٞؿإع اإلال٪، َظا ٖضوان إلا٣اومت بؾالمن حِل ج٩ٍى
حن بحن و٢امذ له، ٞاؾخجابىا ٌؿدىجضَم، الهىؾا ـ وبظل٪ ،عثمان الكُش حمُٗها في اهخهغ ٖىُٟت، مٗاع٥ الُٞغ  ؤؾَّو

                                                           
 

 .ٔٚٔ ص ا١ترجع السابق،: أبو بكر إٝتاعيل ميقا  

 :ٓتصوص شعب السكوتو كا١تملكة اليت أنشأىا راجع   
Ibraheem Sulaiman : The Islamic State and the Challenge of History: Ideals, Policies, and Operation of the 

Sokoto Caliphate, Mansell, 1987, Hugh A.S. Johnston : Fulani Empire of Sokoto, Oxford, 1967. 
 :، كانظر أيضان ٜ٘المية ُب القركف الوسطى ُب نيجَتيا، ص اإلماـ ا١تغيلي كآثاره ُب اٟتكومة اإلس: آدـ عبد اهلل األلورم   

Djibo Hamani : L'Adar précolonial (République du Niger): Contribution à l'étude de l'histoire des États 

Hausa, Éditions L'Harmattan, 2006, Jean Jolly : Histoire du continent africain : de la préhistoire à 1600, vol. 1, 

Éditions L'Harmattan, 1996, Mervyn Hiskett : The Sword of Truth: The Life and Times of the Shehu Usuman 

Dan Fodio, Northwestern Univercity Press, 1973, Reprint edition (March 1994). 
 

 .ٖٛص ـ،ٜ٘ٙٔاٟتياة، بَتكت، دار مكتبة  ،موجز تاريخ نيجيريا :آدـ عبد اهلل األلورم  
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م صولخه، ى مدمض" البىه عبُتالٜ ألا٢الُم ٞجٗل ٢ؿمحن، بلى البالص و٢ؿَّو
ُّ
 وعجَّوب ،"هللا عبض" ألزُه الكغ٢ُت وألا٢الُم ،"بل

. 1هىاب زماهُت بحن البالص

٠ ٢ض اإلاؼُلي ٧ان وبطا
ًّا
 والؿُاؾت واللٛت، والخىخُض، والخٟؿحر، والخضًث، ٧ال٣ٟه، الٗلىم، مسخل٠ في ال٨خب مً الٗضًض ؤل

ُت، ٟها التي الثالر الغؾاثل جل٪ وهي 2فىصي ابً اماَخم هالذ الخهىم ٖلى مالٟاجه مً ؤعبٗت ٞةن الكٖغ
َّو
 ب٢امخه زال٫ ؤل

. 3جىاث حهىص هاػلت في ٦خبها التي الغابٗت وعؾالخه ؾىٛاي، وؾلُان ٧اهى ؤمحر مً بُلب الٛغبن الؿىصان في

٨ظا ماء في الٛغبن الؿىصان بالص في ؤلانالخُت اإلاؼُلي خغ٦ت ؤزغ ًٓهغ َو لى الٟىصًحن، الؿ٩ىجى ٖػ  ،عثمان الكُش معؤؾه ٖو
اجه، ٦خبه صعؾىا ٖىضما ،هللا عبض وؤزُه ،مدمض وابىه ٣ت جل٪ وباألزو ومسَُى ِر

ّي
 وؤلاحخماعي، الؿُاسخي باإلاُضاهحن اإلاخٗل

 بً عثمان ؤ٢امها التي ؤلاؾالمُت الضولت ٧اهذ خُث لبالصَم، والاحخماُٖت الؿُاؾُت الخالخحن وحُٛحر بنالح ؤحل مً وطل٪

  صامذ والتي فىصي
ً
  ٢غها

ً
  ج٣ىم الٗكٍغً ال٣غن  مُل٘ ٚاًت بلى الؼمً مً ٧امال

ً
. 4ؤلاؾالمُت الضٖىة وكغ  ٖلى ؤؾاؾا

٤ٟ بنَّو   َى والٛغبُحن، الٗغب ومً واإلادضزحن، ال٣ضامى مً اإلاؼُلي ؤلامام شخهُت جىاولىا الظًً الضاعؾحن حمُ٘ بحن ٖلُه اإلاخَّو

  وملمىؽ ٢ىي  جإزحرٌس  له ٧ان الغحل ؤنَّو 
ً
صًتر نضاٍ ْل حضا   بٗضٍ صَّو

ً
لت، ٢غوها ض ؤن ووؿخُُ٘"  ٍَى ِر

ّي
 الؿاب٣ت، الىهىم مً ها٦

  جغ٥ ٣ٞض. الٛغبن الؿىصان في مٛغبن ٖالم به ٢ام صوع  ؤي ًضاهُه ال اإلاؼُلي الجلُل الٗالم به ٢ام الظي الضوع  ؤنَّو 
ً
  ؤزغا

ً
ا ُّي  بؾالم

،
ً
ت ٧اهذ ٦ثحرة مٟاَُم بخصخُذ و٢ام ٦بحرا ت ؤطَان في مٛلَى  .5"ًًوالؿالٍ الٗامَّو

: زالنت

ٗضُّي  م عبض بً مدمض ؤلامام ٌُأ / الهجغي  الخاؾ٘ ال٣غن  مً الثاون الىه٠ في ألاوؾِ اإلاٛغب ٖلماء ابغػ  مً اإلاؼُلي الىٍغ
ء، ال٣ٟهاء مً ٞهى  اإلاُالصي، ٖكغ الخامـ

َّو
الم ألاحال  مً وواخض الهاثبت، والخ٨مت الثا٢بت الغئٍت طوي  الباعػًٍ وألٖا

 والؿىصان ؤلاؾالمن اإلاٛغب ببالص والث٣اُٞت الؿُاؾُت الخُاة جُٟٗل في واضخت مكاع٦ت لهم ٧اهذ نالظي اإلاكهىعًٍ، الٗلماء

. الٛغبن
٣هاء ٖلماء في اإلاؼُلي الجلُل ؤلامام جإزحر ؤنَّو  ٖلى ٣ُا وصٖاة ٞو ص في خهٍغ ًم٨ً ال بٍٞغ جغَّو ص هجضَا التي ال٨ثحرة الى٣ى٫  مُأ  جترصَّو

ل في ٣خه بؿحرجه، ب٢خضائهم بلى طل٪ ججاوػ  ل٣ض بل ٦خاباتهم، حُأ ٍغ  بأعاثه الٗمل وبلى الضٖىة، في ومىهجه البضٕ، عصٕ في َو
 و الٗلماء َاالء ٦خبها التي والغؾاثل الٟهى٫  مً و٦ثحرٌس . زهىمهم ومجاصلت مىا٢ٟهم جضُٖم في واؾخٗمالها بإ٩ٞاٍع والا٢خضاء

                                                           
 

 .ٓٙٔ ص ،موجز تاريخ نيجيريا :آدـ عبد اهلل األلورم 

 
كرسائلو، صاياه كفتاكيو إذا عدنا إذل مؤلَّفات عثماف بن فودم فإننا ال نكاد ٧تد مؤلَّفان من مؤلَّفاتو خيلو من اإلشارة للمغيلي، كالنقل عنو كالرجوع إذل ك 

سراج اإلخواف ُب أىم ما "ق كاالحتجاج بأقوالو كآرائو ُب تدعيم دعوتػو، حيث اعتمد ُب مؤلَّفاتو كلّيان، كُب كثَت من األحياف على كالـ ا١تغيلي، فمثالن ُب كتاب
بتو عن أسئلة األسقيا، كلو حذفنا ىاتو النقوؿ ١تا بقي فقد قسَّمو إذل عشرة فصػوؿ نقل ُب تسعة منها كالـ ا١تغيلي ا١تتعلِّدق بأجو" حيتاج إليو ُب ىذا الزماف

خصَّص " تنبيو اإلخواف على أحواؿ أرض السوداف" سول بعض فقرات قليلة أك تعليق أك كسيلة ربط بُت الكالـ، كُب رسالة أخرل البن فودم بعنواف 
اة الفصل السادس من ىاتو الرسالة لذكر كصية ا١تغيلي حملمد بن يعقوب أمَت كانو،  بنقل " حصن األفهاـ من جيوش األكىاـ "كما قاـ ُب رسالتو ا١تسمَّ

 .الكثَت من كالـ ا١تغيلي ُب مواضع ٥تتلفة

 
 .ٕٙٚ، صاإلمام المغيلي من خالل المصادر: مقدـ مربكؾ 

 
 .ٕٗٙا١ترجع السابق، ص :أٛتد إبراىيم دياب 

 
السعودية،  ،جدة ،ن الغربي في عهد السلطنتين اإلسالميتين مالي وسنغايالعالقات بين المغرب األقصى والسودا :األمُت ٤تمد عوض اهلل 
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م عبض بً مدمض ؤلامام أل٩ٞاع جبهخا بٖاصة ؤو حٗل٤ُ ؤو جلخُو ؤو قغح ؤو ج٨غاع بال هي ما الضٖاة  و٦خاباجه اإلاؼُلي الىٍغ

 .وآعاثه إلا٣ىالجه وجغصاص
: اإلاهاصع واإلاغاحع كائمت

 
ً
: اإلاهاصع العغبُت: ؤوال

ت (1  .، صاع ناصع، بحروثعخلت ابً بُىَت: ابً بَُى

ؼ الضًباج: الخيب٨تي، ؤخمض بابا (2  .م2004، ٢1اَغة، ٍٖلي ٖمغ، م٨خبت الث٣اٞت الضًيُت، ا٫: ، جذهُل الابتهاج بخٍُغ

مت: ابً زلضون  (3  .، صاع الجُل، بحروثاإلالّضِم

ن، ٖبض الغخمً (4 غ ألاوؿاب: الؿَُى ب اللباب في جدٍغ
ُث
ؼ، صاع ال٨خب : ، جذل ؼ وؤقٝغ ؤخمض ٖبض الٍٗؼ مدمض ؤخمض ٖبض الٍٗؼ

 .الٗلمُت، بحروث

مدمض خجي، صاع الٛغب للخإل٠ُ  :، جذصوخت الىاقغ إلاداؾً مً وان  في اإلاؼغب مً مكاًش اللغن العاقغ: ابً ٖؿا٦غ (5

 .م1977، 2والترحمت واليكغ، الغباٍ، ٍ

م (6 مدمض زحر عمًان ًىؾ٠، صاع ابً خؼم، : ، جذجاج الضًً فُما ًجب على اإلالىن والؿالَحن: اإلاُٛلي، مدمض بً ٖبض ال٨ٍغ

 .(م1994/ َـ 1415)، 1بحروث، ٍ

 .(م2012/ َـ 1433)، 1ًغوث، ٍ مدمض قاًب قٍغ٠، صاع ابً خؼم، ب: ، جذمسخهغان في الفغائٌ (7

ىُت لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ: ، جذؤؾئلت ألاؾلُا وؤحىبت اإلاؼُلي (8  .ٖبض ال٣اصع ػباصًت، الكغ٦ت الَى

غيُت في الضولت البىضاقُت في بالص الجؼائغ اإلادمُت: بً مُمىن، مدمض (9
ُث
ىُت لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ، الخدفت اإلا ، الكغ٦ت الَى

 .م1981، 2ٍ

لُا: ، الخؿًالىػان(10  .م1987، 1ٖبض الغخمً خمُضة، حامٗت ؤلامام مدمض بً ؾٗىص ؤلاؾالمُت، ٍ: ، جغونف بفٍغ

 
ً
 :اإلاغاحع العغبُت: زاهُا

ا: ألالىعي، آصم ٖبض هللا(11 ، صاع الخلبي، ال٣اَغة، ؤلامام اإلاؼُلي وآزاعه في الخىىمت ؤلاؾالمُت في اللغون الىؾُى في هُجحًر

 .م1974

ش هُجحر(12  .م1965، صاع م٨خبت الخُاة، بحروث، ًامىحؼ جاٍع

ش جىاث وؤعالمها مً اللغن : ب٨غي، ٖبض الخمُض(13  .م2005، 1، صاع الهضي، الجؼاثغ، ٍ هـ 14بلى اللغن  9الىبظة في جاٍع

الغخلت العلُت بلى مىُلت جىاث لظهغ بعٌ ألاعالم وآلازاع واإلاسُىَاث والعاصاث وما ًغبِ جىاث مً : بلٗالم، مدمض باي(14

 .م2005، 1، صاع َىمت، الجؼاثغ، ٍهاثالج

ؼ، ًخي(15 ٍؼ لُا الؼغبُت ؤلاؾالمُت: بٖى ش بفٍغ  .، صاع َىمت للُباٖت واليكغ، الجؼاثغجاٍع

، هضوة ألاٞاع٢ت الٗلماء ومؿاَمتهم "علماء الؿىصان الؼغبي في اللغن الؿاصؽ عكغ وآزاعهم العلمُت": صًاب، ؤخمض ببغاَُم(16

ىم، 1983ؤوث،  30-28 في الخًاعة الٗغبُت ؤلاؾالمُت،  .م1985م، ماؾؿت الخلُج للُباٖـت واليكغ، الخَغ

اى، ػاَغ(17 لُا وصوعها في ججاعة الظهب عبر الصخغاء: ٍع ت، اإلامالً ؤلاؾالمُت في ػغب بفٍغ  .م1968، اإلا٨خبت ألاهجلى اإلاهٍغ

لُا الؼغبُت حىىب ا: ػباصًت، ٖبض ال٣اصع(18 ، اإلااؾؿت –صعاؾاث وههىم -لصخغاء الخًاعة العغبُت والخإزحر ألاوعوبي في بفٍغ

ىُت لل٨خاب، الجؼاثغ،   .م1985الَى

ىُت لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ(م1591-1493)مملىت ؾىؼاي في عهض ألاؾلُحن (19  .، الكغ٦ت الَى

ش الجؼائغ الثلافي مً اللغن العاقغ بلى اللغن الغابع عكغ الهجغي : ؾٗض هللا، ؤبى ال٣اؾم(20 ً(م20-16)جاٍع ًت ، الكغ٦ت الَى

. لليكغ والخىػَ٘، الجؼاثغ

ش الثلافي إلكلُم جىاث مً اللغن : الهض٤ً، خاج ؤخمض(21 . م2003، 1، ٍم20/ هـ 14م بلى اللغن 17/ هـ 11الخاٍع
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، العالكاث بحن اإلاؼغب ألاكص ى والؿىصان الؼغبي في عهض الؿلُىخحن ؤلاؾالمُخحن مالي وؾىؼاي: ٖىى هللا، ألامحن مدمض(22

 .م1970حضة، الؿٗىصًت، 

ذبضاًت الخىم اإلاؼغبي في الؿىصان الؼغبي: الٛغبن، مدمض(23  .، ماؾؿت الخلُج للُباٖت واليكغ، ال٩ٍى

ا: ٚالصهثي، قُسى ؤخمض ؾُٗض(24 اى، ٍ خغهت اللؼت العغبُت وآصابها بيُجحًر ، 2، قغ٦ت ال٨ُٗبان للُباٖت واليكغ، الٍغ

.  م1993

ىُت لل٨خاب، الجؼاثغ، الخاؾع عكغ اإلاُالصًحنبكلُم جىاث زالٌ اللغهحن الثامً عكغ و: ٞغج، ٞغج مدمىص(25 ، اإلااؾؿت الَى

 .م1977

لُا: اإلااجي، ٖبض الغخمً ٖمغ(26 اث الجامُٗت، ٢ؿىُُىت، الىاكع واإلاؿخلبل: الضعىة ؤلاؾالمُت في بفٍغ . م1989، صًىان اإلاُبٖى

لُا: مدمىص، خؿً ؤخمض(27  .م1998 ، صاع ال٨ٟغ الٗغبن، ال٣اَغة،ؤلاؾالم والثلافت العغبُت في بفٍغ

سُت: م٣ضم، مبرو٥(28 م اإلاؼُلي مً زالٌ اإلاهاصع والىزائم الخاٍع ، ماؾؿت الجؼاثغ لل٨خاب، ؤلامام مدمض بً عبض الىٍغ

 .م2002، 1جلمؿان، ٍ

لُا الؼغبُت(29 م اإلاؼُلي وؤزغه ؤلانالحي بةماعاث وممـالً بفٍغ ، زال٫ ال٣غن الثامً والخاؾ٘ والٗاقغ الكُش مدمض بً عبض الىٍغ

غان، جللهجغة، ص  .م2002، 2اع الٛغب، َو

، م٨خبت الخىبت، هـ12الى  05الخغهت العلمُت والثلافُت وؤلانالخُت في الؿىصان الؼغبي مً اللغن : م٣ُا، ؤبى ب٨غ بؾماُٖل(30

اى، ٍ  .م1997، 1الٍغ

، 2 ، ماؾؿت هىحهٌ الث٣اُٞت، بحروث، ٍمعجـم ؤعالم الجؼائغ مً نضع ؤلاؾالم بلى العهغ الخايغ: هىحهٌ، ٖاص٫(31

 .م1980

 
ً
 :الضعاؾاث العغبُت: زالثا

غاعة، مىحرة(32 لُا: بٚى م اإلاؼُلي ومؿاهمخه في الثلافت ؤلاؾالمُت في ػغب بفٍغ ، عؾالت ماحؿخحر، ٧لُت مدمض بً عبض الىٍغ

 .الٗلىم ؤلاوؿاهُت، حامٗت ألامحر ٖبض ال٣اصع للٗلىم ؤلاؾالمُت، ٢ؿىُُىت
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ٗت ؤلاؾالمُت، ٢ؿم ؤنى ٫ الضًً، ٕٞغ صٖىة وبٖالم، ٧لُت الٗلىم ؤلاحخماُٖت والٗلىم ؤلاؾالمُت، حامٗت الخاج ماحؿخحر في الكَغ

 .(م2011/ َـ 1432)لخًغ، باجىت، 

ت بخىاث عهغه وآزاعه: الخمضي، ؤخمض(35 م اإلاؼُلي عائض الخغهت الفىٍغ ، عؾالت ماحؿخحر، ٧لُت الٗلىم مدمض بً عبض الىٍغ

 .م2000عان، ؤلاوؿاهُت والخًاعة ؤلاؾالمُت، حامٗت ٍو

م اإلاؼُلي وصعىجه ؤلانالخُت بخىاث والؿىصان الؼغبي: قباًبي، ًاؾحن(36 ، الفىغ الؿُاس ي عىض الكُش مدمض بً عبض الىٍغ

غان،   .م2007-2006عؾالت ماحؿخحر، ٧لُت الٗلىم ؤلاوؿاهُت والخًاعة ؤلاؾالمُت، حامٗت َو

 
ً
 :اإلالاالث العغبُت: عابعا

لُت والىخضة ؤلاؾالمُتمً مأزغ م": قبِبان، ٖبض الغخمً(37 م اإلاؼُلي، حهاصه مً ؤحل الىخضة ؤلافٍغ ، "خمض بً عبض الىٍغ

 .م1985، 88مجلت الث٣اٞت، وػاعة الث٣اٞت والؿُاخت، الجؼاثغ، ٕ

ي في عهض ألاؾاوي: مُٛا، مدمض خمض ٦ىان(38 ِم
ّ
٣ُت، ٕ مظاهغ الثلافت العغبُت ؤلاؾالمُت في جمبىخى وػاو وحن ، مجلت ٢غاءاث بٍٞغ

 .م2008صٌؿمحر / َـ 1429الدجت ، طو 3

 
ً
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_L%27Harmattan
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54) Iroko, Abiola Félix : Gao, des origines à 1591, Université Panthéon-Sorbonne, Paris, 1973, p. 385 
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 اإلاؼغبُت باإلاضعؾت اإلاغحعُاث ونغاع اللُم مىظىمت جدىالث
هب.ص ً /امباع٥ بٖى  ال٣ىُُغة،اإلاٛغب،ؤؾخاط الخٗلُم الٗالي مؿاٖض اإلاغ٦ؼ الجهىي إلاهً التربُت والخ٩ٍى

 

 

 

      :ملخو

اهاث الُىم اإلاٛغبُت صعؾتالم جىاحه       خباعاث وطل٪ ال٣ُم، مجا٫ في وجدضًاث َع ه ُٞما باألؾاؽ جخمثل مخٗضصة، اٖل  حٗٞغ
ت لخدىالثبا ؤؾاؾا واإلاغجبُت ٢ُمُت، جدىالث مً اإلاضعؾت ٍغ ت الجَى ها التي واإلادؿاٖع  الٌؿحر والظي اإلاٛغبن اإلاجخم٘ ٌٗٞغ

ه ما م٘ وميسجم مخىاٚم بك٩ل  .٢ُمي ونغإ جىاٞغ مً طل٪ عا٤ٞ وما ال٣ُم، مىٓىمت في حٛحراث مً ًتاإلاٛغب اإلاضعؾت حٗٞغ
ً ؤ٤ٞ في واؾخضماحها ال٣ُم وكغ مؿاولُت اإلاضعؾت ٖاج٤ ٖلى اإلاجخم٘ ؤل٣ى لظل٪ وهدُجت  ال٣ُم بهظٍ جلتزم ؤحُا٫ ج٩ٍى

 .وحماُٖت ٞغصًت ومماعؾاث ؾلى٧اث زال٫ مً ججؿُضَا وجداو٫ 

تها التي الخدىالث َظٍ بٌٗ ٖىض ٝوالى١  اإلا٣ا٫ َظا ًغوم لظل٪،       التي والٗىامل ال٣ُم، مجا٫ في اإلاٛغبُت اإلاضعؾت ٖٞغ
ت، اإلااؾؿاث ًٞاء حضًضة ٢ُم ازترا١ وعاء ٧اهذ  الضزُلت وال٣ُم امخال٦ها، اإلاٛغبن للمخٗلم اإلاغاص ال٣ُم وجدضًض التربٍى

 .اإلاغحُٗاث َظٍ بحن والهغإ والخضازل الخىا٤ٞ وخضوص مغحُٗاتها وجدضًض ٖلُه،

 .اإلاغحُٗاث نغإ -ال٣ُم جدىالث -ال٣ُم مىٓىمت -اإلاضعؾت: اإلافخاخُت اليلماث

 :ملضمت

ت الخدىالث ؤن ٖلمىا بطا الؾُما الغاَىُت، صاثمت ؤلاق٩الُاث مً اإلاٛغبُت اإلاضعؾت في ال٣ُم جدىالث مىيٕى ٌٗض         ٍغ  الجَى
ت ها التي واإلادؿاٖع ه ما م٘ وميسجم مخىاٚم بك٩ل حؿحر ال اإلاٛغبن اإلاجخم٘ ٌٗٞغ  مىٓىمت في حٛحراث مً اإلاٛغبُت اإلاضعؾت حٗٞغ

 ال٣ُم وكغ مؿاولُت اإلاضعؾت ٖاج٤ ٖلى اإلاجخم٘ ؤل٣ى لظل٪ وهدُجت .٢ُمي ونغإ جىاٞغ مً طل٪ عا٤ٞ وما ال٣ُم،
ً ؤ٤ٞ في واؾخضماحها  .وحماُٖت عصًتٝ ومماعؾاث ؾلى٧اث زال٫ مً ججؿُضَا وجداو٫  ال٣ُم بهظٍ جلتزم ؤحُا٫ ج٩ٍى

ذ ت اإلاىٓىمت ٞاهسَغ  في ع٦ؼث ؤلاوؿان،٦ما وخ٣ى١  اإلاىاَىت ٖلى التربُت ٢ُم لترؾُش بنالخُت بغامج في اإلاٛغبُت التربٍى
 والؿُا٢اث الضولُت الؿُاؾُت الؿاخت ٞغيتها حضًضة وؤزال٢ُاث خضًثت ب٣ُم الدؿلر ٖلى الخالُت البُضاٚىحُت ؾُاؾتها

  .والهغإ الخىا٢ٌ خالت حِٗل صاثما ْلذ ل٨جها خىلها، الخىا٤ٞ جم مسخلٟت ٢ُمُت مغحُٗاث نم ججهل حٗلها مما الىَىُت،

اهاث جىاحه اإلاٛغبُت اإلاضعؾت ًجٗل الظي ألامغ       خباعاث وطل٪ ال٣ُم، مجا٫ في وجدضًاث َع  باألؾاؽ جخمثل مخٗضصة، اٖل
ه ُٞما ت وجدىالجه اإلاجخم٘ بخُىع  اعجباٍ في ٢ُمُت، جدىالث مً اإلاضعؾت حٗٞغ  بلى  مجها حؼء في حٗىص والتي الٗم٣ُت، البيٍُى

 ال٣ُم واهدكاع والاجها٫ للمٗلىمُاث الخضًثت الخ٣ىُاث مجا٫ في زهىنا جُىع، مً عا٣ٞها وما الٗىإلات ْاَغة جىامن
هىع  الاؾتهال٦ُت،  ًمُل خُث حخم٘،والم ألاؾغة صازل والخضازت الخ٣لُض نغإ ٖلُه ًُل٤ ؤوما ألاحُا٫، بحن ال٣ُم نغإ ْو

دغم الخضًثت،/الخضازُت بال٣ُم الدكبث بلى البٌٗ  بلى الكباب بٌٗ ًمُل بِىما الخ٣لُضًت، بال٣ُم الخمؿ٪ ٖلى آزغون ٍو
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ى والخضًث، ال٣ضًم بحن الخلِ  والبىاء الؼواج بماؾؿت اإلاخٗل٣ت واإلاماعؾاث الؿلى٥ ألهماٍ جمثالتهم ٖلى ًى٨ٗـ ما َو

. والضًيُت الؿُاؾُت بمماعؾاتهم اإلاغجبُت ال٣ُم ٖلى ٖالوة الجيؿحن، بحن واإلاؿاواة اُٖتالاحخم والخيكئت ألاؾغي،

ى           مً ال٣ُم، مىيٕى خى٫  مجخمعي ه٣اف ٞخذ زال٫ مً الخدى٫، َظا مىا٦بت مؿاولُت اإلاضعؾت ٖاج٤ ٖلى ًل٣ن ما َو

. ٖلحها ألاحُا٫ جيكئت ومؿخ٣بال خايغا اإلاٛغبُت اإلاضعؾت ٖلى ًيبػي التي اإلاكتر٦ت ال٣ُم خى٫  حٗا٢ض بلى ًٟطخي ؤن قإهه
ان  الثىابذ لهُاهت ألاَمُت بالٜ مجخمعي طٕع اإلاضعؾت ؤن مٟاصٍ؛ ا٢خىإ مً ًيب٘ ال٣ُم ٖلى التربُت في اإلاضعؾت ٖلى والَغ

ر اإلاٛغبن للمجخم٘ اإلاكتر٦ت ال٣ُم ولى٣ل الىَىُت، بَّو َٗر
ُأ
 ٢ُم حؿخمض ؤن اإلاٟترى مً والتي. اإلاسخلٟت ؤلانالح وزاث٤ في ٖجها اإلا

 . مجها مغحُٗتها اإلاٛغبُت اإلاضعؾت

ذ لظل٪           ت اإلاىٓىمت اهسَغ  ٦ما ؤلاوؿان، وخ٣ى١  اإلاىاَىت ٖلى التربُت ٢ُم لترؾُش بنالخُت بغامج في اإلاٛغبُت التربٍى
 الضولُت الؿُاؾُت ؾاختا٫ ٞغيتها حضًضة، وؤزال٢ُاث خضًثت ب٣ُم الدؿلر ٖلى الخالُت البُضاٚىحُت ؾُاؾتها في ع٦ؼث

ش مً مٓلمت نٟداث لُن خ٣ُ٣ُت زُىة في. الىَىُت والؿُا٢اث  ٖلى ٢اثمت حضًضة، ز٣اٞت بعؾاء في والكغوٕ اإلاٛاعبت، جاٍع
خطر وال٣اهىن، وال٣ُم الخ٤ مبضؤ  ٖلى الخ٨ٟحر اههبّي  َىا ومً الغؾمُت، اإلاىاهج جُغخه ما زال٫ مً نغاخت طل٪ ٍو

 جبجي بلى ؤلانالح ؾُاؾت اججهذ الهضص َظا وفي واإلاٗلىماحن، اإلاٗغفي بالجاهب اَخمامها مً ؤ٦ثر ألازالقي ال٣ُمي الجاهب
 اإلاجخم٘، ألاٞغاص خاحاث م٘ وجخالءم جيسجم مخىاػهت، احخماُٖت لخيكئت ال٩اُٞت الٗضة وبٖضاص الخضَعـ، في ال٣ُم م٣اعبت

م مغحُٗت بعؾاء ؤحل مً والىبل
ْس
ل ِٗر . الخٗلُمي جهاجوالم اإلاضعؾت ٖبر ال٣ُم ل

ت ال٣ُم بلى باإلياٞت ا٦دؿبىا الخالمُظ ؤن الىاضر ل٨ً         ٗلىَر
ُأ
 ج٨ً لم و٢ُم مٟاَُم ٖلُه، اإلاخىا٤ٞ الغؾمي اإلاجهاج في اإلا

 ٖلى ال٣اثمحن ٢بل مً جى٢ٗها ختى ؤو عؾمُا لها الخسُُِ ًخم لخد٣ُ٣ها،ولم اإلاٛغبُت اإلاضعؾت حؿعى التي ألاَضاٝ في مٗلىه

  .الخٗلمُت الخٗلُمُت الٗملُت

ت و٢ُم ؤلاؾالمُت، ال٣ُٗضة ٢ُم) ال٣ُم مجاالث في الخٗضص َظا           (...ال٩ىهُت ومباصئها ؤلاوؿان خ٣ى١  و٢ُم واإلاىاَىت، الهٍى

ض مما ومغحُٗاتها، ال٣ُم جل٪ بحن والهغإ الخضازل بق٩ا٫ ًُغح ٦ما اإلاغحُٗاث، حٗضص  -بالخب٘  -٣ًخطخي  ٚمىيا، ألامغ ًٍؼ
 ؤن لها ًغاص ٚغبُت مغحُٗت هي الؿُا٢اث، حمُ٘ وفي ؤلاوؿان، خ٣ى١  مجا٫ في الخىٓحر في اإلاٗخمضة اإلاغحُٗت ؤن اإلاٗلىم ومً

ا ٖلى ومهُمىت ٧ىهُت، ج٩ىن  ها التي الخٛحراث طل٪  ٖلى ػص .اإلاغحُٗاث مً ٚحَر  في وزانت ألازحرة الؿىىاث في الٗالم ٖٞغ
الم ج٨ىىلىحُا مجا٫ ىإلات الث٣اٞاث، وجضازل والاجها٫، ؤلٖا  الث٣اُٞت لئلزيُاث الٗٓمى ال٣ىي  وحصجُ٘ الا٢خهاص، ٖو

ت  ج٨ً لم واؾٗت زُاعاث بلى الىلىج مً اإلاخمضعؾحن م٨ىذ التي ال٣ُم مهاصع حٗضص بلى ؤصي مما وؤلاًضًىلىحُت، واللٍٛى

المن الخُىع  َظا. ٢بل مً لهم مخاخت  والث٣افي ال٨ٟغي  الخإَحر في ج٣لُضًت؛ا٫ الاحخماُٖت اإلااؾؿاث مىاٞؿت في ؤؾهم ؤلٖا
ت جل٣ن ومهاصع الخُاعاث صاثغة جىؾُ٘ ٖبر اإلاجخم٘ صازل ت الخهىعاث وبىاء اإلاٗٞغ  .وال٣ُمُت ال٨ٍٟغ

الم لٗب التي ال٣ُم مهاصع في الخٗضصًت َظٍ       ؿها؛ في مدًٟؼا صوًعا ؤلٖا  ال٣ُم مىٓىمت ٖلى ٦بحرة او٩ٗاؾاث لها ٧اهذ ج٨َغ
ت، اإلاغحُٗت م٘ الٗال٢ت في حضًضة ؤهماٍ بغوػ في ؤؾهمذ ٦ما ٚغبُت،الم باإلاضعؾت  ٢ُم ؾُاصة مً طل٪ ٖلى ؤص٫ وال والهٍى

بت ً، التربُت مىٓىمت إلنالح اإلاىحهت الىزاث٤ في ٖلحها اإلاىهىم ال٣ُم مجاالث ًٖ ٍٚغ  َُمىت ؤمام ؤنبدىا بل والخ٩ٍى
ا الىاحباث مً والخملو خترامالا ٢ىاٖض بإبؿِ وؤلازال٫ والالحؿامذ، الٗضواهُت مٓاَغ حَر  التي الؿلبُت، اإلآاَغ مً ٚو

 ال٣ُم ٣ًٟض مما إلاغحُٗاتها، ونغإ وجضازل لل٣ُم وجضاٞ٘ جدى٫  بَاع في ... الدؿامذ و٢ُم والىاحب الخ٤ ز٣اٞت م٘ جخٗاعى
٣ٟض مًمىجها  .ووخضجه جماؾ٨ه اإلاجخم٘ ٍو
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تها التي الخدىالث َظٍ بٌٗ ٖىض ٢ٝىالى بلى اإلا٣الت َظٍ تهضٝ الؿُا١ َظا ويمً         مجا٫ في اإلاٛغبُت اإلاضعؾت ٖٞغ
ت اإلااؾؿاث ًٞاء ازتر٢ذ التي ال٣ُم وؤق٩ا٫ َبُٗت وجدضًض ال٣ُم،  وعاء ٧اهذ التي والٗىامل ومغحُٗتها، اإلاٛغبُت التربٍى
ت، اإلااؾؿاث لًٟاء الجضًضة ال٣ُم َظٍ ازترا١  ٖلُه الضزُلت وال٣ُم امخال٦ها، عبناإلاٜ للمخٗلم اإلاغاص ال٣ُم وجدضًض التربٍى

  .اإلاغحُٗاث َظٍ بحن والهغإ والخضازل الخىا٤ٞ وخضوص مغحُٗاتها، وجدضًض

: الضعاؾت مهُلخاث

 الىٓغ ػواًا حٗضص بدؿب وطل٪ واإلاغحُٗاث، ألاَضاٝ وبازخالٝ والاؾخٗماالث، الضالالث بخٗضص اإلاٟهىم َظا ًدؿم: اللُم
ت، اإلاظاَب ازخالٝ وبدؿب بلُه،  ونغإ حٗاعى مىيٕى ًجٗله مما. الضًيُت والخىحهاث الث٣اُٞت، والخُاعاث ال٨ٍٟغ

: مجها هظ٦غ لل٣ُم؛ ٦ثحرة حٗاٍع٠ وحىص بلى ؤٞطخى .صاثمحن

ت، مغحُٗت بلى حؿدىض ووحضاهُت، ٣ٖلُت مٗاًحر ال٣ُم -  مخ٨غعة وبهىعة واُٖت، خغة بةعاصة الازخُاع مً ناخبها جم٨ً خًاٍع
 
ً
  وكاَا

ً
ؿٗض ُٞه، ِٞؿخٛغ١  مخاخت بضًلت ؤوكُت مً ٖضاٍ ما ٖلى ًغجخه ـ والٟٗل وال٣ى٫  ال٨ٟغ ُٞه ًدؿ٤ ـ بوؿاهُا  به، َو

دخمل ، في ًدخمل مما ؤ٦ثر ؤحله ومً ُٞه ٍو  . طاجُت إلاىٟٗت اهخٓاع صون  ٚحٍر

ت: ًٖ ٖباعة ال٣ُم -  الٟغصًت الخبراثو اإلاىا٠٢ م٘ جٟاٖله زال٫ مً الٟغص لضي جخ٩ىن  وألاخ٩ام، اإلاٗاًحر مً مجمٖى
٠ُ حضًغة ًغاَا لخُاجه، وجىحهاث ؤَضاٝ ازخُاع مً جم٨ىه بدُث والاحخماُٖت،  الاَخماماث زال٫ وججؿض بم٩اهُاجه، بخْى

٣ت اللٟٓن ؤو الٗملي الؿلى٥ ؤو الاججاَاث ؤو حر مباقغة بٍُغ .  مباقغة ٚو

ى خضًث، مٟهىم: ال٣ُم -  مً ال٣ُم وجخ٩ىن  مىه، جدهُله خؿب وكاٍ ؤو ٞغص ؤو شخو ججاٍ به ه٣ىم ج٣ضًغ ًٖ ٖباعة َو
 وحك٩ل بجماٖخه، اعجباَه مضي وجدضص وآعاءٍ، ومىا٢ٟه الصخو جهٝغ ؤؾلىب جمثل وؤ٩ٞاع وازخُاعاث مٗخ٣ضاث مجمٕى

.  الٗالم بلى الىٓغة ال٣ُم؛ مجمٕى

 مٟهىم ٧ان ٞةطا وجًاصَا، اًجهاجب ٖىه ًيخج مما ال٣ُم وؿ٤ صازل والاوسجام الخىا٤ٞ ُٚاب بها وه٣هض: اإلاغحعُاث نغاع -
ُُٟا واإلاخباًىت بىاثُا، اإلادؿاهضة ال٣ُم وؿ٤ كملها ًىٓمها بَاع صازل في ْو غؾم َو  الاحؿا١ ٖضم ٞةن زانا، جضعحا لها ٍو

.  ومخًاعبت مخٗاعيت ال٣ُم ٞحها ج٩ىن  خالت ٌٗجي والاوسجام

 حمُ٘ في ٢ىاهِىه ٣ٖض وجىٓم بلض ٧ل جد٨م التي اإلاغحُٗت، بلى الاؾدىاص بلى صإ بحن خايغا ًب٣ى واإلاغحُٗاث ال٣ُم وحضلُت
ت الخهىنُاث بلى اؾدىاصا اإلاجاالث، ىٓغ بل الٗالم، بلضان مً ٚحٍر ًٖ جمحٍز التي الخًاٍع  الخهىنُاث َظٍ بلى ٍو
ا ؼ في ٌؿهم مسخل٠، همىطحا باٖخباَع  ٢ُمت ٖلى ٢اثمت َظٍ اإلاكاع٦ت ؤٞٗا٫ و٧ل والخٟاَم، والخٗاٌل الخىاع ز٣اٞت حٍٗؼ

.  الخهىنُاث وججاوػ  الازخالٝ ٢بى٫  وهي ؤال هبُلت؛

                                                           

 .ٜٔ:، صٖٜٜٔسنة  ٙٙ-٘ٙ، العدد "تعليم القيم فريضة غائبة ُب نظم التعليم، ٣تلة ا١تسلم ا١تعاصر"أٛتد ا١تهدم عبد اٟتليم،   -1
 .ٖٗ:، صٜٛٛٔراىيم حليب، ا١تدينة ا١تنورة، ، مكتبة إبالقيم اإلسالمية والتربويةأبو العينُت علي،  - 2
: ، صٕٚٓٓ، مطبعة طوب بريس، الرباط، ٗ، سلسلة كتاب تربيتنا رقمالمسؤولية أساس التربية اإلسالمية، محاولة في التأصيلاألٛتر عبد السالـ،  -3

ٖٚ. 
 .21 :ص ،ٜٛٛٔالعريب، الفكر دار القاىرة، ،اإلسالمية التربية منظور من ومواجهتو الشباب لدى القيمي الصراع حسن، أٛتد الشحات السيد  -4
، منشورات ا١تنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة، القيم اإلسالمية في المنظومة التربوية دراسة للقيم اإلسالمية وآليات تعزيزىاالصمدم خالد،   -5

 .ٗٔ  -ٖٔ: ، صٕٛٓٓايسيسكو، 



 
 
 

 

 
 

    2016–هىفمبر    : 25العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

94 

 

 :اإلاؼغبُت اإلاضعؾت في اللُم وجىمُت التربىي  الخُاب -1

ً التربُت مىٓىمت في ال٣ُم ٖلى التربُت مضزل اٖخماص ق٩ل           مً ٦ثحر لخضاع٥ الباب جٟخذ حضًضة مغخلت باإلاٛغب، والخ٩ٍى
 صواعي هبحن ؤن خاولىا ما وبطا مؿخجضاث، مً خ٣٣ه وما التربُت ٖلىم مجا٫ في يُغصالم الخ٣ضم ٖجها ؤبان التي الى٣اثو

ً التربُت هٓام في اإلاضزل َظا اٖخماص ت اؾخجابت خهل ٢ض طل٪ هجض اؾتراجُجي،ٞةهىا ٧ازخُاع باإلاٛغب والخ٩ٍى  مً إلاجمٖى

٣هض. الٟلؿُٟت الضواعي جي اإلاُثا١ ٖلحها هو التي ألاؾـ بها ٍو ً، للتربُت الَى  ؤلانالح في ألاؾاسخي اإلاغح٘ ٌٗخبر الظي والخ٩ٍى
 الٗلمُت واإلاخُلباث للكغوٍ ٌؿخجُب مخ٩امل حضًض مجهاج بىاء ٢هض الخٗلُم، بغامج مغاحٗت جمذ يىثه في والظي الجضًض،

 ويمً مخٗضصة، و٢ُم لىؾاثِ خامل مخٛحر ٖالم في وِٗل ؤنبدىا ؤهىا بلى باإلياٞت َظا. التربىي  اإلاجهاج بىاء ٣ًخًحها التي
 اإلاكتر٦ت ال٣ُم م٘ ؤخُاها حٗاعى ٢ُما ًمخل٩ىن  جالمظتها ؤيخى حٗلُمُت ًٞاءاث وفي ٖم٣ُت، جدىالث ٌكهض مٛغبن مجخم٘

. التربىي  ؤلانالح وزاث٤ ومسخل٠ الضؾخىع  في ٖجها اإلاٗبر اإلاٛغبن للمجخم٘

ي٘ لظل٪       جي اإلاُثا١ وُأ ً للتربُت الَى ت الؿُاؾت في مال٣ن مىٓىمت لترؾُش والخ٩ٍى  ٖلى التربُت وحٗل الىَىُت، التربٍى
ت، للمىٓىمت الكامل ؤلانالحي للمىٓىع  الثالزت اإلاضازل ؤخض ال٣ُم  اإلاخٗل٤ ألاو٫، ٢ؿمه والؾُما اإلاُثا١، هو خُث التربٍى

ً، للتربُت الجضًضة للمىٓىمت ألاؾاؾُت باإلاباصت  خ٣ى١  ؤو ال٨بري، ٚاًاثا٫ ؤو الثابخت، باإلاغج٨ؼاث اعجباَها في ؾىاء والخ٩ٍى

 ٧ل في مدُُه م٘ للخىا٤ٞ وجإَُله الخُاة في اإلاخٗلم بهجاح ٖلى والٗمل .ال٣ُم ٖلى التربُت ٖلى والجماٖاث، ألاٞغاص وواحباث
ىه، جغبِخه ومغاخل ٞتراث ت ٦ٟاًاث مً ٨ًدؿبه ما بًٟل وطل٪ وج٩ٍى  مً مىٓىمت يمً والخىا٤ٞ الىجاح لخد٤ُ٣ يغوٍع

.  وال٩ىهُت ال٣ٗضًتو الىَىُت ال٣ُم

ت ؤلانالخاث إلاىاز٤ُ وب٣غاءجىا جي اإلاُثا١ وز٣ُت وزانت التربٍى ً للتربُت الَى  مجا٫ ٖلى وبالتر٦حز مجاالجه، وجدب٘ والخ٩ٍى
 :ًلي ما هالخٔ ٞةهىا ال٣ُم؛

ذ بكيل علحها والخىهُو اللُم خًىع  - ٌ  اللؿم في نٍغ  م٣ضمت وفي نالحؤلا ٖلحها بجي التي ألاؾاؾُت باإلاباصت اإلاخٗل٤ ألاو

ىو مجاالجه، ٧ل وجخهضع اإلاُثا١، ً التربُت هٓام حهخضي" بالخٝغ ٍو  ؤلاؾالمُت، ال٣ُٗضة بمباصت اإلاٛغبُت للممل٨ت والخ٩ٍى
ً الغامُت و٢ُمها خضا٫ اإلادؿم والهالح، باالؾخ٣امت اإلاخه٠ اإلاىاًَ لخ٩ٍى  بااٖل

-http://www.mithaqarrabita.ma/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9"والدؿامذ

%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-
%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7 - l1 ، ظا  .وي الترب هٓامىا بنالح في ال٣ُم م٩اهت بىيىح ًا٦ض َو

 ال٣ُم مجاالث ٖضص الظي ألابٌُ، ال٨خاب مثل إلاجمالجه واإلابِىت ،للمُثاق الخفهُلُت الىزائم في اللُم مجاالث حعضص -
ت ٢ُـم و ؤلاؾالمُت، ال٣ُٗضة ٢ُم لدكمل ت الهٍى  ؤلاوؿان خ٣ى١  و٢ُم اإلاىاَىت، و٢ُم ،والث٣اُٞت ألازال٢ُت ومباصئها الخًاٍع

 جخضعج مىانٟاث وهي بها، اإلاغجبُت الاحخماُٖت واإلا٣اًِـ ال٣ُم خُث مً اإلاخٗلمحن وانٟاثم خضص ٦ما ، ال٩ىهُت ومباصئها

 بدىٕى والىعي اإلاٛغبُت الخًاعة ٢ُم ؤزال٢ُاتها، ومماعؾت ؤلاؾالمُت بال٣ُم الدكب٘: ومجها للخالمُظ الٗمغي  اإلاؿخىي  بازخالٝ

                                                           

 .ٜ: ، صٕٓٓٓالوطنية، ا١تيثاؽ الوطٍت للًتبية كالتكوين،  ا١تملكة ا١تغربية، كزارة الًتبية  -ٔ
 .ٙ: ، صٕٔٓٓالكتاب األبيض، نونرب،  -ٕ

http://www.mithaqarrabita.ma/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7#l1
http://www.mithaqarrabita.ma/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7#l1
http://www.mithaqarrabita.ma/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7#l1
http://www.mithaqarrabita.ma/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7#l1
http://www.mithaqarrabita.ma/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7#l1
http://www.mithaqarrabita.ma/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7#l1
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 ٖلى اإلاسخلٟت اإلاىاص م٣غعاث بىاء ٖلى الٗمل جم و٢ض... احباجهوو  اإلاٛغبن اإلاىاًَ خ٣ى١ /ؤلاوؿان خ٣ى١  ٢ُم عواٞضَا، وج٩امل

. ال٣ُم مً مىٓىمت جغؾُش ؤؾاؽ

 َبُٗتها بد٨م ال٣ُمي الخىاؾ٤ بهخاج اإلاضعؾت مهام مً ٞةن ٧ىون، مجخمعي مُٗى َى ال٣ُم خى٫  الجزإ ٧ان وبطا        

ت، .   اإلاجخم٘ في الخانل ال٣ُمي الخًاعب بظل٪ ٖا٦ؿت مخًاعبت، ٢ُم بتروٍج ج٣بل ؤو مداًضة ج٠٣ ؤن ًم٨ً وال التربٍى

ت للمىٓىمت الخضًثت اإلاغحُٗت الىهىم لهظٍ اإلاخٟدو ل٨ً           ًجض لً اإلاضعؾُت، وال٨خب اإلاىاهج ؤو اإلاٛغبُت، التربٍى
ت مىٓىمخىا بإن مٟاصٍ خ٨ما لُهضع ٖىاء ت، باليؿبت ج٣بل التربٍى  ٢ُم مً ج٣ضمه ام ٧ل بحن عابِ ٦سُِ وحٗخمضَا اإلاُٗاٍع

 . اإلاٛغبُت اإلاضعؾت لغواص

جي اإلاُثا١ وايعي بإن هجض اإلاٛغبن، التربىي  للمكغوٕ اإلااؾؿت الثىابذ ؤو باإلاغج٨ؼاث الخام ال٣ؿم ٟٞن           جىا٣ٞىا الَى

ت اٖخماص ٖلى ت الضواثغ مً مجمٖى ت ؤو ال٣ُمُت آلاٞا١ اإلاٛغبُت للمضعؾت جغؾم اإلاخجاوعة، اإلاُٗاٍع م٨ً . اإلاُٗاٍع  بحما٫ ٍو

 :الخالُت الٗىانغ في ال٣ُمُت الغئٍت مٗالم بٌٗ

٤ الًٟلى، ومغامُه الٗلُا وؤَضاٞه الىبُلت ؤلاوؿاهُت و٢ُمه ؤلاؾالمن الضًً في واإلاخمثل :الضًني البعض -  ججضًضًت عوح ٞو

ت وال٣ُم لؤلزال١ مىلضة وببضاُٖت ٍغ ت الخىٍى ت والجهًٍى . والخًاٍع

سُت الث٣اُٞت الغواٞض مسخل٠ ًًم يوالظ :الخًاعي  البعض -  واإلاٛغب اإلاٛاعبت َبُٗت محزث التي وألاهُغوبىلىحُت والخاٍع
٨ظا الٗهىع، ٖبر ٣ن ألاهضلسخي الغاٞض ًٖ الخضًث ًم٨ً َو ظٍ. الخؿاون/ والصخغاوي  وؤلاٍٞغ ىاَا بخٗضصَا الغواٞض َو  ٚو

ت له٣ل ٖىانغ جمثل م وبط٧اء اإلاٛاعبت ٍَى . منالٗا٫ الهُٗض ٖلى جمحَز

ت لٛت الٗغبُت اللٛت ٧ىن  ٖلى الخىهُو زال٫ مً طل٪ ًخطر :اللؼىي  البعض -  اللٛت بلى باإلياٞت للمٛاعبت، مُٗاٍع
ُٛت،  ألاحىبُت اللٛاث مٟهىم بصزا٫ بلى باإلياٞت َظا. وجمُحٍز َُبخه ويمان اإلاٛغب اؾخ٣ال٫ مبضؤ جمثالن واللخان ألاماَػ
 الٟغوؿُت باللٛت الاعجباٍ ٞ٪ ٌؿدكٝغ حضًض جىحه بػاء ؤهىا مىه ًٟهم مما ال٩ىن، في اإلاؿخٗملت الخُت باللٛاث وجض٣ُ٢ها

. للمٛاعبت ؤولى ٧لٛت

ت والٗض٫ ؤلاوؿان خ٣ى١  ٣٦ُم ؾامُت، بوؿاهُت ٧ىهُت ٢ُم مً ًخًمىه بما :الىىوي البعض -  وٗخ٣ض ل٨ىىا... وال٨غامت والخٍغ
٤ ٩ًىن  ؤن وحب ال٩ىهُت، ال٣ُم َظٍ اؾخلهام ٖملُت ؤن  اإلاسلت وبق٩االجه اإلااضخي ُٖىب جخجاوػ  وججضًضًت ببضاُٖت عئٍت ٞو

. ال٣ُم بهظٍ

اث الخ٣ى٢ُت، ال٣ُم ٖلى التر٦حز اإلاضعؾُت اإلاىاهج في الاَخمام ٖلحها اههب التي ألازغي  ال٣ُم ومً          الُبُُٗت والخٍغ
 الخ٣ى١  ًٖ والضٞإ الؿلُت، قُِ مً والخض ون،وال٣ان الخ٤ صولت وبعؾاء والجماٖت، الٟغص ٦غامت ًٖ والضٞإ واإلاضهُت،

 .والاحخماُٖت والث٣اُٞت والا٢خهاصًت الؿُاؾُت الخ٣ى١  ٞحها بما اإلاكغوٖت اإلاضهُت

 :كُمه اإلاؼغبي التربىي  الىظام مجها ٌؿخمض التي اإلاغحعُاث -2

                                                           

، دفاتر الًتبية كالتكوين، منشورات اجمللس األعلى "حدكد االختيار التوافقي كانعكاساتو على منظومة القيم ُب ا١تدرسة ا١تغربية"جنجار ٤تمد الصغَت،   -ٔ
 .٘ٔ:، صٕٔٔٓبر ، شنت٘للتعليم، العدد 

 .ٚٔ-ٙٔ: نفسو، ص  -ٕ
 .ٚٔ: نفسو، ص  -ٖ



 
 
 

 

 
 

    2016–هىفمبر    : 25العضص                                                                          البدث العلميحُل  مغهؼ  

96 

 

 ومدضصة ص٣ُ٢ـت ًخىزاَا التي التربُت م٣انض ج٩ىن  واضخت،ختى مغحُٗاجه ج٩ىن  ؤن البض جغبىي  هٓام ؤي ؤن اإلاٗلىم مً          

م و٢ابلت خطر.  للخ٣ٍى  مغحُٗت اٖخماص بلى بىيىح ؤقاعث ٢ض اإلاٛغبن التربىي  الىٓـام ٞـن اإلادـضصة والخىحهاث الازخُاعاث ؤن ٍو
تالخًا واإلاغحُٗت صولُا، ٖلحها مخٗاٝع هي ٦ما ؤلاوؿان وخ٣ى١  اإلاىاَىت مغحُٗـت حاهب بلى ؤلاؾالمُت ال٣ُٗضة ٢ُم  ٍع

ً وجىا٢ٌ جًاعب ؤمام اإلاجا٫ ًٟخذ مما الىَىُت، ت واإلاىايُ٘ اإلاٟاَُم بٌٗ في ٦بحًر .  واإلاىاهج البرامج وي٘ ؤزىاء التربٍى

 الٟلؿُٟت الىَىُت، الضًيُت، ال٣ُم"  مخجاوعة، ٢ُمُت مغحُٗاث مً ًجهل التربىي  اإلاكغوٕ ؤنبذ الىي٘، َظا ْل في        

 َظٍ مً ألازظ في الخ٤ واإلاضعؾحن اإلاضعؾُت ال٨خب ومالٟن واإلاىاهج البرامج لىايعي جغ٥ زم ومً...ؤلاوؿان الخضًثت،خ٣ى١ 
٤ اإلاغحُٗاث ت، وخضة ؤو جغاجبُت ؤصوى صون  ومً ٢ىاٖاتهم، ٞو  اإلا٣غعاث في ال٣ُمي الخًاعب في واضخا ًخجلى الظي ألامغ ًٍٖى

.  اإلاسخلٟت الضعاؾُت

ً التربُت مىٓىمت ومغحُٗت ؤَضاٝ خى٫  ائ٫ للدـ ًضٞٗىا والخىاٞغ الخًاعب َظا        في مؿخ٣لت هي َل باإلاٛغب، والخ٩ٍى
 بٌٗ في ها٢ًذ وبن ال٩ىهُت، اإلاغحُٗاث اٖخماص بلـى صاُٖت صولُت يٍٛى جدذ جٟغى ؤو الىَىُت، الخُاعاث خؿم

ت اإلاغحُٗاث م٣خًُاتها . مغحُٗاث نغإ حٗاون اإلاٛغبُت باإلاضعؾت ال٣ُم مىٓىمت حٗل مـا َظا ولٗل. الىَىُت الخًاٍع
ل ٢ابلت ٖامت نُٜ اٖخماص بلى وجلجإ بل الضولُت، اإلاخٛحراث م٘ التربىي  هٓامها ج٠ُُ٨ بلى وحؿعى  ؤو اإلاخٗضصة، وال٣غاءاث للخإٍو

غاٝ لجمُ٘  بعياء وؤبٗاصَا مىُل٣اتها بٌٗ في مخىا٢ًـت ٧اهذ وبن ختى مخٗضصة مغحُٗاث اٖخماص .  ألَا

 :والىاكع اإلاجهاج جهىعاث بحن ةاإلاؼغبي اإلاضعؾت في اللُم -3

ت اإلاىاهج في زانت بإَمُت ال٣ُم مىيٕى ًدٓى          اإلاخٗلمحن لضي وحٗؼػَا اإلاثلى، لل٣ُم خامُت اإلاضعؾت باٖخباع التربٍى

ت واإلاخٗلماث  جبجى التي ألاؾاؽ الغ٦حزة َى ٞاإلاجهاج. للخُب٤ُ وال٣ابلت الٟٗالت الخٗلُمُت البرامج ٖبر وؾلى٧ا، وز٣اٞت مٗٞغ
 .اإلاؿخ٣بل ؤَضاٝ ٖلحها

حهذ اإلاىُل٤، َظا مً   في بصعاحها زال٫ مً ال٣ُم ٖلى التربُت مخُلباث م٘ الضعاؾُت والبرامج اإلاىاهج إلاالءمت الٗىاًت وُأ

٣ت ًغجبِ ؤلاق٩ا٫ ل٨ً. للمخٗلمحن ه٣لها لخِؿحر البُضاٚىحُت الُغاث٤ وي٘ م٘ والخسههاث، اإلاىاص مسخل٠  ٖغى بٍُغ
 .ال٣ُمُت ألاَضاٝ م٘ اإلاضعؾحن جٟاٖل و٦ُُٟت اإلاضعؾُت، ال٨خب في اٞهابإنً ال٣ُم

 واإلاىاص، ألاؾال٥ ب٩ل خايغة ال٣ُم ؤن  -بحماال  -ال٣ى٫  ًم٨ً اإلاضعؾُت، ال٨خب مًامحن بٌٗ اؾخ٣غاء زال٫ مًٝ          
 خى٫  الضاعؾحن مىا٠٢ جباًً بلى ؤٞطخى الظي ألامغ ألزغي، ماصة ومً آلزغ ٦خاب مً خًىعَا مضي في ازخالٝ وحىص م٘

ا بط اإلاضعسخي، بال٨خاب ال٣ُم خًىع  َبُٗت ت بإجها ، البٌٗ ٌٗخبَر  واإلا٩اؾب اإلااصًت اإلاأعب ًٖ بُٗضة ومثالُت وهبُلت مخىٖى

ماجُت ىُت مًامحن طاث ؾامُت ٢ُم هي بل. الىُٟٗت البٚر لؿُٟت، وز٣اُٞت واحخماُٖت وؤزال٢ُت وبوؿاهُت و٢ىمُت َو  ٞو

                                                           

، منشورات ا١تركز ا١تغريب للدراسات كاألْتاث الًتبوية تجديد الفلسفة وتحديث الممارسة ،التربية اإلسالمية في عالم متغيرالصمدم خالد، خطاب  -ٔ
. ٔٗ:با١تدرسة العليا لألساتذة بتطواف، ص

 .ٔٗ:، ـ س، صاإلسالمية في عالم متغيرخطاب التربية الصمدم خالد،   -ٕ
 .ٛٔ: ـ س، ص" حدكد االختيار التوافقي كانعكاساتو على منظومة القيم ُب ا١تدرسة ا١تغربية"جنجار،   -ٖ
 .ٔٗ:، ـ س، ص"خطاب الًتبية اإلسالمية ُب عادل متغَت"خالد الصمدم،   -ٗ

. ٖ٘-ٕ٘: نفسو، ص   -٘
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ا ٢لُلت ؤجها ، آزغون ًغي  ُٞما. وحمالي عوخاون َى ما بلى ماصي َى ما جخجاوػ   الىَىُت ؤلابٗاص في واضر شخىب ومحَز

م جماما م٣هُت ؤجها لل٣ى٫  البٌٗ ًظَب بل. وؤلاؾالمُت وال٣ىمُت .  ؤَمُتها ٚع

لُه،          ًاثلها الًٟلى ومباصئها اإلاثلى ب٣ُمها اإلاضعؾُت ٞال٨خب ٖو  للخلمُظ، الاحخماعي الىا٢٘ ًٖ بُٗضة ؤنبدذ الٗلُا ٞو
ت الُبُٗت طاث ال٣ُم َظٍ وناعث ت الىٍٓغ ت ٢ُم مجغص الُىباٍو  ٖامت بهٟت اإلاجخم٘ ؤٞغاص ٖلى مٟغويت ٣ُٖمت هٍٓغ

 وما الضولت، بها جمغ التي آلاهُت والاحخماُٖت والؿُاؾُت الا٢خهاصًت الٓغوٝ حؿخلؼمها زانت، بهٟت واإلاخمضعؾحن
ت لخثبُذ جضزالث مً الضولُت الٗال٢اث حؿخىحبه ا ؤو جصخُدها ؤو ال٣ُم مً مجمٖى  ج٣خًُه وما مجها، الخض ؤو حُٛحَر

ت ج٨َغـ حغاء مً الخا٦مت والٟئاث الؿلُت جبخٛحها التي ؤلاًضًىلىحُت وألاَىاء اإلاهالر  في حٗضًلها ؤو ال٣ُم مً مجمٖى
 بالجاهب ٚلٟذ مما ؤ٦ثر وؤلاًضًىلىجي الؿُاسخي الُاب٘ب ٚلٟذ الؿلى٦ُت ال٣ُم َظٍ ؤن اإلادلل ًالخٔ ٦ما مُٗىت، ٞتراث

.  وألازالقي الضًجي

تزاػ وحٗم٤ُ ال٣ُم ٖلى اإلاخٗلمحن جغبُت في الخٗلُمُت اإلااؾؿت هجاح ٞةن ألامغ، ٨ًً ومهما          حن الىَىُت بالظاث الٖا  َع
ت بخظلُل  التي للخ٣ى١  اإلاخٗلم بةصعا٥ ؤو اإلاالثمت، البُضاٚىحُت الُغاث٤ بازخُاع اإلاغجبُت ؾىاء الهٗىباث؛ مً مجمٖى
ت مجغصة ؾلى٦ُت مباصت ال٣ُم َظٍ جب٣ى ال ختى باخترامها، الالتزام ًيبػي التي والىاحباث بها ًخمخ٘ ىباٍو  جترحم ال ماصامذ َو

 .وبحغاثُا وا٢ُٗا جماعؽ وال للخالمُظ الُىمُت الخُاة في مُضاهُا

 الٗلمُت ٧ال٣ُم مٗانغة ٢ُم ٖلى ههذ بل ؾاب٣ا، اإلاٗهىصة ألازال٢ُت ال٣ُم بخ٣ضًم اإلاضعؾُت ال٨خب ج٨خ٠ ولم       
المُت والث٣اُٞت إل ٖلى ومؿاٖضجه واإلاٗلىماث، الاجها٫ ج٨ىىلىحُا بخ٣ىُاث اإلاخٗلم حؿلُذ ٖلى جىهب التي وؤلٖا  ٖلى الَا

ت بالث٣اٞت حكبٗه يغوعة م٘ والا٢خهاصًت الث٣اُٞت الٗىإلات ٢ُم ت وجمثل والٟىُت، والجمالُت البهٍغ ٣ت الخضازُت الخٍغ  بالٍُغ

 .اإلاٟغويت الاهٟخاح ؾُاؾت حؿخىحبها التي

ت جٓهغ اإلاُُٗاث َظٍ زال٫ مً ت اإلاىٓىمت في ال٣ُم مغ٦ٍؼ  و٦ظا والضولُت، الىَىُت وؤبٗاصَا ججلُاتها بمسخل٠ التربٍى

 له ٧اهذ الغؾمي اإلاجهاج مؿخىي  ٖلى لل٣ُم الخًىع  َظا ؤن اإلاا٦ض ومً. اإلاؿخ٣بل مخُلباث واؾخدًاع اإلااضخي، اؾدُٗاب

ل مؿخىي  ٖلى او٩ٗاؾاث  .الخجًز

ت ٖلى اإلااضخي ال٣غن  مً الدؿُٗيُاث مىظ و٢ٗذ اإلاٛغبُت الضولت ب٩ىن  ٞحرجبِ الاهٟخاح َظا في الؿبب ؤما           مً مجمٖى
ت وبخ٣ا١ الضًم٣غاَن، ْامالً وبعؾاء ؤلاوؿان بؾٗاص بلى جغمن التي الضولُت واإلاٗاَضاث والبىىص الاجٟا٢ُاث  مً مجمٖى

ت ببُا٫ م٘ الخ٣ى١  اث ومى٘ وال٣م٘ ٧الخٗؿ٠ اإلاٛغبن ؤلاوؿان جُا٫ ٧اهذ التي الاهتها٧اث مً مجمٖى  الخانت الخٍغ

خ٣ا٫ والٗامت،  .بوؿاون ال بك٩ل السجىن  في الخٗظًب ؾُاؾت وجُب٤ُ الكغعي، ٚحر والٖا

ٌ  عىامل -4  :اإلاؼغبُت اإلاضعؾت في اللُمي الخدى

 ألن اإلاٛغبُت، اإلاضعؾت مؿذ التي الخدىالث مجمل ٖىض الى٢ٝى اإلاىهجُت الىاخُت مً ًهٗب اهه ال٣ى٫  مً البض بضاًت،        
ت مخٗضصة ٖلمُت مضازل ًخُلب الغنض َظا ؤن اٖخباع ٖلى اإلا٣ا٫، َظٍ خضوص جخجاوػ  ؤ٧اصًمُت صعاؾت ًخُلب طل٪  ومخىٖى

م اهه بال. عمىػٍ لٟ٪ ذ اإلاٛغبُت اإلاضعؾت بإن بال٣ى٫  وٛامغ ٞةهىا اإلاجهجي، عالخظ َظا مً بالٚغ  مجا٫ في واضخت جدىالث ٖٞغ

                                                           

 .ٖٛ -ٖٗ: ، صٕٛٓٓ، سنة ٓٙ، ٣تلة الفرقاف، عدد، "ا١تدرسية للغة العربية با١ترحلة التأىيلية فقر القيم ُب الكتب"بناف مصطفى،   -ٔ
 .ٖٔ: ، صٕٛٓٓ، سنة ٓٙ، ٣تلة الفرقاف، عدد، "مادة الفلسفة كمنظومة القيم"العسرم الفضيل،   -ٕ
 .ٖ٘-ٕ٘: ، صٕٛٓٓ، سنة ٓٙة الفرقاف، عدد، ، ٣تل"منظومة القيم ُب مقررات التعليم الثانوم التأىيلي با١تغرب"ٛتداكم ٚتيل،   -ٖ
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ا وطل٪ ال٣ُم، ًٗ ا حضًضة، ومخُلباث خاحاث ْهىع  عا٣ٞها حٛحراث، مً اإلاٛغبن اإلاجخم٘ ٖلى َغؤ إلاا جب ًُ  لخى٢ٗاث مؿخمًغا وجىام

ت طاث الٟغصًت ال٣ُم ٚلبذ رحي ال٣ُم، وؿ٤ في قغر خضور بلى ؤصي الاحخماعي الخٛحر َظا. ألاٞغاص  خؿاب ٖلى اإلااصًت الجٖز
 لؿلى٥ واإلاىحه اإلادضص هي اإلااصًت ال٣ُم ؤنبدذ خُث اإلاجخمُٗت، الًىابِ وجٟسخ جمُ٘ بؿبب وطل٪ الجماُٖت، ال٣ُم

 :الخٛحر َظا ٖىامل ومً  .مجهم الكباب زانت اإلاجخم٘، ؤٞغاص مً الٗضًض

4-1  ٌ   :الخىىىلىجي الخؼحر بؿبب كُمي جدى

 ْاَغة مٗاإلاها ؤبغػ  مً والتي الخضازت، بٗض ما مغخلت وهي حضًضة، بمغخلت ًمغ ًجضٍ الُىم ٖاإلاىا في ًدضر إلاا اإلاخدب٘ بن
با ٨ًً لم و الاجهاالث، ج٨ىىلىحُا مجا٫ وفي واإلاٗلىماحن، اإلاٗغفي اإلاجا٫ في َاثل جُىع  مً عا٣ٞها وما الٗىإلات،  ًخإزغ ؤن ٍٚغ

هىع  ٢ُم اهدهاع هخاثجها مً ٧ان التي الٗاإلاُت، الخٛحراثو باإلاؿخجضاث ال٣ُم مجا٫ م ٞالٗىإلات حضًضة، ٢ُم ْو  مً بالٚغ
ا ت، للمجخمٗاث والث٣افي الاحخماعي الجاهب في الخُٛحر َى الجهاجن َضٞها ؤن بال والؿُاسخي، الا٢خهاصي مٓهَغ  في بما البكٍغ

ت طل٪ لت وال٣ُم، الِٗل وؤهماٍ الهٍى  ول٨ً واإلااصًاث، والاؾتهال٥ اإلاا٫ م٣انض هدى مىحهت لٗىإلاتا ؤن ًبضو ألاولى وللَى
٣ُضجه، الاحخماُٖت و٢ُمه ؤلاوؿان ٣ٖلُت هدى مىحه الىا٢٘ في الخ٣ُ٣ن ؾالخها  ل٨ٟغ مىحهت ألجها بإ٦مله، ز٣افي ٚؼو  ٞهي ٖو

ُت مىٓىمت ٖلى خُاػتها بًٟل ؤلاوؿان . ومىخٓمت قاملت مٗٞغ

ا اإلاضعؾُت اإلااؾؿت ولٗل ت مالمذ ٞحها جدك٩ل التي الاحخماُٖت للخيكئت ئؾؿتم باٖخباَع  الاحخماُٖت و٢ُمه اإلاغا٤َ ٍَى
ت اإلااؾؿاث ؤ٦ثر هي واججاَاجه، ُٟتها ؤنبدذ ٣ٞض الخدىالث، بهظٍ جإزغا والاحخماُٖت التربٍى  لخٗاْم هٓغا الخ٣ُٗض، بالٛت ْو

الم مثل) اإلا٣ىىت ٚحر واإلاازغاث ال٣ىي  صوع  المُت ئؾؿتالم واخخال٫ ،(الًٟاجن ؤلٖا  صزلذ التي الًٟاثُاث والؾُما ؤلٖا
غاٝ ب٣ُت ٖلى ب٣ىة هٟؿها ٞاعيت الاحخماُٖت، الخيكئت ٖملُت لخخىلى ٢ىي، ٦مىاٞـ ٟت الٗملُت، بهظٍ اإلاٗىُت ألَا  في مْى

غاء وؾاثل مً جمل٨ه ما ٧ل طل٪  ؤن هاٖٝغ بطا زانت والاؾدؿالم، ؤلاطٖان بال مٗها اإلاخٗلم ًمل٪ ال والاؾخ٣ُاب، ؤلٚا
ً مغخلخا َما واإلاغا٣َت الُٟىلت مغخلخا  ويٗذ الخٛحراث َظٍ ؤن بمٗجى الاحخماُٖت؛ لل٣ُم والٟٗا٫ الخ٣ُ٣ن الخ٩ٍى

ضم ألاؾغي، الغابِ مً الخملو بلى ٧اإلاُل صزُلت، احخماُٖت ٢ُم مىاحهت في اإلاخٗلمحن  اإلاخٗل٣ت والٗاصاث بال٣ُم الخمؿ٪ ٖو

. الخٗلُمُت واإلاىٓمت اإلاجخم٘ ٢ُم ًٖ ابخٗض ٢ض ٩ًىن  وبظل٪ والث٣افي، الضًجي بمىعوزىا

4-2   ٌ  جىاػن  لخد٤ُ٣ وجدغ٥ ال٣ُمي، للخىاػن  اَتزاػ ٖملُت ؤؾاؾها في وهي :الاحخماعي الخُبُع عملُت بؿبب كُمي جدى
ا جٟغى مدضصة م٩ُاهؼماث الاحخماعي اليؿ٤ في ؤن هجض خُث حضًض،

ً
 مً ًخسلو ججٗله الٟغص ٖلى جىجغاث ؤو يَٛى

 التي باألؾالُب طل٪ بٗض جمضٍ زم ،)الخٗلُمُت اإلااؾؿاث صازل التربىي  اإلاىار ألانض٢اء، حماٖت مثل(اإلاخىاػن  ال٣ُمي ججاَها

ؿاٖضٍ الخىجغاث، َظٍ ٖلى بها ًخٛلب  .الجضًض الخٟاٖل لىمِ جىاػن  ٢ُام ٖلى َو

4-3  ٌ  مجا٫ في زهىنا جُىع  مً عا٣ٞها وما الٗىإلات ْاَغة جىامن ؤصي: اللُم على العىإلات جإزحراث بؿبب كُمي جدى
هىع  الاؾتهال٦ُت، ال٣ُم واهدكاع والاجها٫ للمٗلىمُاث الخضًثت الخ٣ىُاث  ٖلُه ًُل٤ ما ؤو ألاحُا٫، بحن ال٣ُم نغإ ْو

دغم الخضًثت،/الخضازُت بال٣ُم الدكبث بلى البٌٗ ًمُل خُث واإلاجخم٘، ألاؾغة صازل والخضازت الخ٣لُض نغإ  آزغون ٍو
ى والخضًث، ال٣ضًم بحن الخلِ بلى الكباب بٌٗ ًمُل بِىما الخ٣لُضًت، بال٣ُم جمؿ٪ا٫ ٖلى  جمثالتهم ٖلى ًى٨ٗـ ما َو

 ٖالوة الجيؿحن، بحن واإلاؿاواة الاحخماُٖت والخيكئت ألاؾغي، والبىاء الؼواج بماؾؿت اإلاخٗل٣ت واإلاماعؾاث الؿلى٥ ألهماٍ

. صًيُتوا٫ الؿُاؾُت بمماعؾاتهم اإلاغجبُت ال٣ُم ٖلى

 الٗمل زال٫ مً وطل٪ ومؿلمحن، ٦ٗغب لىا باليؿبت اإلا٣ضؽ ؤلاوؿاون ؤلاعر ٖلى ال٣ًاء مداولت بلى الٗىإلات ؾٗذ ٦ما       

٨ُت وزانت, الٛغبُت ال٣ُم حٗمُم ٖلى  وحٗمُم بل الٛغبن، الخًاعي  الىمىطج في الٛغبُت ٚحر الخًاعاث وطوبان, ألامٍغ
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 ألاؾغة، ج٨ُٟ٪ ٖلى حٗمل الخ٣ُ٣ت في ول٨جها خ٣ى٢هم، ٖلى بالخٟاّ والخٓاَغ وألاؾغة، ؤةواإلاغ بالُٟل اإلاخٗل٣ت الؿُاؾاث
 همىطج ٖلى مثا٫ وزحر اإلاجخم٘، في الٟاخكت وبقاٖت الجيسخي وؤلاقبإ ؤلازاعة في اإلاغؤة واؾخٛال٫ باإلاىاَىت، وؤلاخؿاؽ

٨ُت، الٛغبُت ال٣ُم لٗىإلات  واإلاٗاًحر ٞال٣ُم .اإلاخدضة ألامم باؾم ٖىإلاتها زم واز٤ُم في الٛغبُت ال٣ُم جل٪ نُاٚت َى وألامٍغ
 جل٪ ؤن طل٪ ال٣بلي، اإلاسؼون، الاحخماعي الىحىص ؤهماٍ ًٖ اإلاىعوزت وؤلاخؿاؽ الخ٨ٟحر بإهماٍ ازخلُذ ٢ض الخضازُت
ً ؤوال، الٗالمي الىٓام ٞبيُت اإلاٛغب اهضعاج ًٖ الىاحمت الخضازُت الخدىالث  جل٪ جُغخه وما اإلاٛغبن اإلاجخم٘ جدىالث ٖو
٤ لم زاهُا، الخدىالث  والاؾخٗضاصاث والظَىُاث وال٣ىاٖض ل٣ُم الاحخماُٖت، الخيكئت ماؾؿاث إلادخىي  ٞٗلي بخدضًث جٞغ

ت الىٟؿُت .  والجماعي الٟغصي للؿلى٥ اإلاىخجت والالقٗىعٍت وال٨ٍٟغ

 :اإلاغحعُاث ونغاع اإلاؼغبُت اإلاضعؾت في اللُم مىظىمت -5

اًاث الجضًض، الضؾخىع  مً الخهىم ٖلى مغحُٗتها اإلاٛغبُت اإلاضعؾت ٢ُم حؿخمض ؤن ًٟترى          الىَىُت اإلاىٓىمت ٚو

ً للتربُت ىُا مغحُٗا بَاعا بىنٟه اإلاُثا١، في اإلادضصة والخ٩ٍى ت اإلاىٓىمت بىاء لخجضًض َو  ًبحن الىا٢٘ ل٨ً. وبنالخها التربٍى
ا لٗل نغاٖاث، ٌِٗل الخضًث التربىي  الىٓام ؤن ت خى٫  عإالو ؛ؤ٦بَر  وؤق٩ا٫ مٓاَغ اجسظث التي ال٣ُم، ومىٓىمت الهٍى

ىُا ٖلحها اإلاجم٘ ث التي ال٣ًاًا بٌٗ ومؿذ مسخلٟت، .  ؤلاؾالمن الٗغبن والاهخماء واللٛت ٧الضًً َو

م٨ً          ً بحن الهغإ َظا في الخمُحز ٍو ٌ : جُاٍع جي ألاو بي والثاوي بؾالمن، َو  الؿُاسخي الخُاب هجر و٢ض . حٍٛغ

 جىٕى ؤهه ٖلى ٣ًضمه ٧ان خُث واخض، َٝغ مً وجضبحٍر الخٗاعى َظا اؾدُٗاب في - ٦بحر خض بلى - الغؾمي البُضاٚىجيو
ذي، وصوعٍ الجٛغافي إلاى٢ٗه هٓغا للمٛغب وزهىنُت ت البرامج وجدلُل الخُاب، َظا مدخىي  جدلُل ل٨ً الخاٍع  جم التي التربٍى

ت ٢ُم ؤمام هىاؤ ًبحن اإلاسخلٟت، ؤلانالخاث ٖبر اٖخماصَا  الٗمىمُت، اإلاضعؾت في الىاخض للمخٗلم ج٣ضم مخٗاعيت، مخهاٖع

ً ٖلى ؾلبا بالخالي وجازغ  . وجىاػجها وجماؾ٨ها شخهِخه ج٩ٍى

جي اإلاُثا١ وي٘ زُىة م٘ ألازحر ؤلانالح وحاء          ً للتربُت الَى  ٖلى الهغإ ؤَغاٝ بحن اليؿبي الخىا٤ٞ ٩ٞان والخ٩ٍى
٣بل ٌٗتٝر الظي الخىا٤ٞ ٧ان بطاو مكتر٦ت، ؤعيُت  الخ٣ى٫  في مدمىصا امغؤ مخٗضصة وازخُاعاث مىٓىماث وجىاٞـ بىحىص ٍو

 اإلاضعؾت زالله مً ج٣ٟض ؾلبُت مًاٖٟاث بلى ًاصي التربُت مجا٫ بلى ه٣له ٞةن والا٢خهاصًت، والاحخماُٖت الؿُاؾُت
ٗالُتها، ججاوؿها هبذ ٞو  اإلاجخم٘ في ال٣اثم وال٣ُمي اإلاُٗاعي  الهغإ وه٣ل الازخُاع حاءبع مٗىاٍ التربىي  الخ٣ل في الخىا٤ٞ ٍو

.  اإلاضعؾت ٢لب بلى

 في اإلاضعؾت، ماؾؿت بمىحبها وكإث التي للٟلؿٟت جماما مٗا٦ؿت صًىامُت جخسظ الخىا٣ُٞت اإلا٣اعبت َظٍ ؤن ق٪ وال         

 جىإػ" الؿىؾُىلىحُىن  ٖلُه ًُل٤ ما ؤو اإلاجخم٘، ٝي ال٣اثم الُبُعي الخىاٞغ ه٣ل مٗىاٍ َىا، الخضًثت،ٞالخىا٤ٞ اإلاجخمٗاث

ت، اإلااؾؿت ٢لب ،بلى"ال٣ُم  مسخلٟت مغحُٗاث جغعى مكخالو.  اإلاجخم٘ جىا٢ًاث ح٨ٗـ مغآة اإلاضعؾت جهبذ زم ومً التربٍى

                                                           

 .ٕٔ: ، صٖٕٔٓ، الطبعة الثانية، ٖٗ، سلسلة شرفات، مسارات التحول السوسيولوجي في المغربحيمر عبد السالـ،   -ٔ
 .ٗ٘: ،صٕٛٓٓ، ٓٙ، ٣تلة الفرقاف، العدد،"تغَتات منظومة القيم ُب الربامج الًتبوية ا١تغربية"بايشي ٤تمد سادل،   -ٕ

 .ٗ٘: نفسو، ص  -ٖ
 .٘٘:نفسو، ص  -ٗ
 .ٚٔ: جنجار، ـ س، ص  -٘
 .ٚٔ: نفسو، ص  -ٙ
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ت ت ال٣ُم جىا٤ٞ مضي خى٫  هدؿاء٫ ًجٗلىا الظي ألامغ  اإلاجخمعي، اليؿُج إلا٩ىهاث مخهاٖع  ُٖاثاإلاغج ٢ُم م٘ التربٍى

ا الاحخماُٖت حَر  .ٚو

 لىا لُٓهغ ،”ألابٌُ ال٨خاب“ في ال٣ُم مجا٫ في والخىحهاث باالزخُاعاث اإلاخٗل٣ت ال٣ٟغة في هض٤٢ ؤن طل٪،٨ًٟن ولخإ٦ُض         

 ما بحن حٗبتها في ججم٘ ؤن ًٖ جخىعٕ لم وجىحهاث ازخُاعاث  الباخثحن اخض خؿب بجها الهاعزت، مٓاٍَغ في الخىا٢ٌ طل٪
ت ٢ُم  -ؤلاؾالمُت ال٣ُٗضة ٢ُم: والهغإ الخىإػ خلبت ٖلى بال والضمج، اإلاؼج جملًذ ال ت الهٍى  ألازال٢ُت ومباصئها الخًاٍع

 ٢ُم بحن واخض نُٗض في ًجم٘ الظي ما: مؿدى٨غا ًدؿاء٫ زم. ال٩ىهُت ومباصئها ؤلاوؿان خ٣ى١  ٢ُم -اإلاىاَىت ٢ُم  -والث٣اُٞت
 مهضع ؤن بط ه٣ٌُ، َغفي ٖلى مجهما ٧ل مغحُٗت ؤن والخا٫ ال٩ىهُت، ومباصئها وؿانؤلا خ٣ى١  و٢ُم ؤلاؾالمُت، ال٣ُٗضة

ت واإلاؿاواة ال٨غامت ٢ُم ؤن اٖخباع ٖلى بوؿاون، ؤعضخي الثاهُت مهضع بِىما عباون، ؾماوي  ألاولى ا والخٍغ حَر  اإلاغحُٗت في ٚو

ا ألاولى ت اإلاىاهج في والخىا٢ٌ الاػصواحُت َظٍ قإن ومً. الثاهُت اإلاغحُٗت في ٚحَر ت جُاعاث ووحىص والخٗلُمُت، التربٍى  ٨ٍٞغ

ت، وحٗلُمُت وز٣اُٞت .  ال٣ُمُت الهغاٖاث مخاَاث في اإلاخٗلمحن ٌؿ٣ِ ؤن مخهاٖع

ت ٖلى الخٗلُم م٣غعاث في اإلاىحىصة ال٣ُم جغج٨ؼ وبضوعَا           ت ؤخُاها اإلاخىا٣ٞت اإلاغحُٗاث مً مجمٖى  ؤخُاها واإلاخهاٖع

 مهضع) وؾىت ٢غآها ؤلاؾالمن الضًجي اإلاهضع بلى ؤلاقاعة ًم٨ً الؿلى٦ُت؛ واإلاىا٠٢ ألازال٢ُت ال٣ُم َظٍ زال٫ ومً ؤزغي،

لم ،(ال٣ُم َظٍ إلاٗٓم ؤؾاسخي ، ،(...والدؿامذ والخٗاٌل، وألازىة، الخًامً،) ألازال١ ٖو  ال٨ٟغي  والخ٣ل والخهٝى
ٗاثوا وال٣ىاهحن ،(...الخًاعاث وخىاع الث٣اٞاث، حٗضص) والخًاعي  ٗاث) اإلاٗانغة الضولُت لدكَغ  بدىُٟظ اإلاخٗل٣ت الدكَغ

 واخترام ؤلاوؿان، خ٣ى١  ج٨َغـ) الضو٫  بحن واإلاى٢ٗت اإلابرمت والاجٟا٢ُاث ،(ؤلاوؿان بد٣ى١  الخانت وال٣غاعاث الخىنُاث

اث اب الخُٝغ ومداعبت الٗىهغي، الخمُحز وهبظ ألاحاهب، خٍغ جي واإلاُثا١ ،(...وؤلاَع ًوا٫ للتربُت الَى ت حؿُحر)ج٩ٍى  مجمٖى
لؿٟت الصخهُت، ٞلؿٟت) الٟلؿُٟت واإلاىٓىمت ،(...والٛاًاث ألاَضاٝ مً لؿٟت ال٣ُم، ٞو لؿٟت الٛحر، ٞو  الُبُٗت ٞو

لؿٟت والث٣اٞت،  ،(...بالث٣ت وؤلاخؿاؽ الظاحن، والى٣ض اإلاخٟخدت، الصخهُت)الؿ٩ُىلىجي والخ٣ل ،(...والضولت الخ٤ ٞو
 مىٓىمت)وؤلاوؿاون الخ٣ىقي والخ٣ل ،(...ؤلاًجابُت الاحخماُٖت وال٣ُم والكغا٦ت، اإلاضون، اإلاجخم٘)الؿىؾُىلىجي والخ٣ل

 الخىمُت)الا٢خهاصي والخ٣ل ،(...وال٣اهىن  الخ٤ وصولت الخ٣ُ٣ُت الضًم٣غاَُت بعؾاء)الؿُاسخي والخ٣ل ،(...ؤلاوؿان خ٣ى١ 
ت، المن والخ٨ىىلىجي الٗلمي والخ٣ل ،(...الٗىإلات وا٢خهاص اإلاؿخضامت، والخىمُت البكٍغ  والخُىع  والخضازت، الاهٟخاح،)وؤلٖا

ُت الٗلمُت وال٣ُم اإلاٗلىماحن،  في الٗالم قٗىب وحٗاٌل الدؿامذ، وزُاب ال٩ىهُت، ال٣ُم) الٗىإلات ومجا٫ ،(الجضًضة واإلاٗٞغ

ت .  واخضة ٢ٍغ

 لها ًغاص ٚغبُت مغحُٗت هي الؿُا٢اث، حمُ٘ وفي ؤلاوؿان، خ٣ى١  مجا٫ في الخىٓحر في اإلاٗخمضة اإلاغحُٗت ؤن اإلاٗلىم ومً        
ا ٖلى ومهُمىت ٧ىهُت، ج٩ىن  ؤن  ألن حؿىص؛ ؤن ًجب التي وخضَا هي ؤجها الٛغب م٨ٟغي  مً ٦ثحر بضٖىي  اإلاغحُٗاث، مً ٚحَر

ٗتها في لِـ الخدضًض، وحه ٖلى ؤلاؾالمُت اإلاغحُٗت  خ٣ى١  جغؾُش في بًجابُت بهىعة ٌؿهم ما ال٨ٟغي  جغاثها في وال قَغ

.  الخ٣ى١  جل٪ ٢ُام وحه في ٖاث٣ا ٌك٩ل ؤلاؾالم ؤن بلى بًٗهم طَب وعبما ؤلاوؿان،

                                                           

 .ٜٔ: ، صٕٛٓٓ، ٓٙ، ٣تلة الفرقاف، العدد،"ا١تنظومة الًتبوية ا١تغربية ُب ميزاف القيم"بنمسعود عبد اجمليد،   -ٔ

 .139: ص ،1987، 47 العدد عريب،اؿ الفكر ٣تلة ،"ا١تهٍت اإلعداد ٣تاؿ ُب ا١تسلم الشباب مشكالت بعض" اٟتوات علي،  -ٕ
. ٖ٘ -ٕ٘:ٛتداكم، ـ س، ص  -ٖ
 .ٕٔ:، صٕٗٓٓ، منشورات ا١تنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة، ايسيسكو، منظومة القيم المرجعية في اإلسالمالكتاين ٤تمد،   -ٗ
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الم وؾاثل وجُىع  الٗىإلات ْهىع  وم٘           الخدى٫  َظا ولٗل. حضًضة وبمغحُٗاث صزُلت ٢ُما اإلاٛغبن اإلاجخم٘ ٖلى ٞغيذ ؤلٖا
غ ؤ٦ضٍ ما َى اإلاٛغب ٌكهضٍ الظي ال٣ُمي غ وواي٘ ٣ًى٫  بط الخمؿُيُت ج٣ٍغ  ال٣ُم مغحُٗت في جدى٫  َىا٥ بإن الخ٣ٍغ
 لخؿاب جغاحٗا حٗٝغ التي الخ٣لُضًت ال٣ُم بحن حٗاٌل مً اإلاٛاعبت به اؾخإوـ بما جخمحز مغخلت مً الاهخ٣ا٫ جم خُث ببالصها؛

 ال٣ُم ؤػمت ؤن ٦ما. جترسخ خضازت ببىاصع ؤم ال٣ُم بإػمت ألامغ ًخٗل٤ ٞهل والترسخ، البروػ  َىع  في جىحض التي الجضًضة ال٣ُم

غ خؿب حك٩ل ألازال١ مىٓىمت جهضٕ ؤو ت اإلاىٓىمت الزخالالث الخمؿت اإلادضصاث بخضي الخ٣ٍغ .  باإلاٛغب التربٍى

 :زالنت    

 والث٣اُٞت ال٣ُمُت اإلاىٓىماث ٧ىن  مً جيب٘ ال٣ُمي اإلاؿخىي  ٖلى اإلاٛغبُت اإلاضعؾت جىاحه التي الخدضًاث ؤن ال٣ى٫  ًم٨ً        
 مىا٦بت في ومؿاولُاتها للمجخم٘ اإلاكتر٦ت ال٣ُم جىمُت في اإلاضعؾت صوع  ٌؿاثل مما ٖم٣ُت، جدىالث حكهض ٚغبنالم اإلاجخم٘ في

غاث٤ آلُاث ومالءمت الىاقئت، لضي ؤلاوؿاهُت ال٣ُم جغؾُش زال٫ مً اإلاجخمُٗت الخٛحراث  ال٣ُم لى٣ل البُضاٚىجي ٞٗلها َو

  .م٣ىٗت بإؾالُب اإلاكتر٦ت

ت للمىٓىمت الخضًثت اإلاغحُٗت الىهىم ٞدو ؤن ٦ما          لها ٧اهذ جىا٣ُٞت م٣اعبت وحىص ًٖ ؤبان اإلاٛغبُت التربٍى

 الضولُت الًٍٛىو الىَىُت الخُاعاث خؿم في الاؾخ٣اللُت بمبضؤ ًخٗل٤ ما زهىنا .ال٣ُمي اإلاؿخىي  ٖلى ؾلبُت مًاٖٟاث
ت اإلاغحُٗاث َام٣خًُاث بٌٗ في ها٢ًذ وبن ال٩ىهُت اإلاغحُٗاث اٖخماص بلى الضاُٖت  حٗل ما َظا ولٗل. الىَىُت الخًاٍع

ت مىٓىمخىا خماص الضولُت اإلاخٛحراث م٘ جخ٠ُ٨ التربٍى ت مخىا٢ًت ٧اهذ وبن ختى لل٣ُم، مخٗضصة مغحُٗاث ٖلى بااٖل  ومخهاٖع

ى. وؤبٗاصَا مىُل٣اتها بٌٗ في  اإلاٛغب في ٫الخدى صًىامُت بحن اإلاخىاٚم و اإلايسجم الخُىع  طل٪ جد٤٣ ٖضم ؾغ ًٟؿغ ما َو

. اإلاضعؾت في ال٣ُم ومىٓىمت

 ٢ُم ازترا١ في ٦بحر ازغ ؤلاوؿان، خ٣ى١  مباصت واهدكاع والث٣اُٞت والاحخماُٖت والا٢خهاصًت الؿُاؾُت للخدىالث و٧ان        

 ؤمام ناإلاخٗلمي وي٘ مما ،الخٗلُمُت اإلااؾؿاث ًٞاء - ال٩ىهُت واإلاىاَىت الث٣افي والخىٕى الخضازت ٖلى ج٣ىم – حضًضة

 وجمثالث مىا٠٢ مً ٖجها ًيخج وما الخ٣لُضًت، ال٣ُم بحن اإلاؼاوحت مجهم البٌٗ مداولت في ؤؾاؾا جمثلذ ٦بحرة؛ "جىا٢ًاث"
 ؾلى٦ُاجه ٖلى مؿخمغة حٗضًالث بحغاء يغوعة مً ٖجها ًترجب وما الخضازُت، ال٣ُم وبحن ,وآلازٍغً والٗالم الظاث اججاٍ

ض حهت ٞمً .ومىا٢ٟه  بال٣ُم ًدكبث الظي الى٢ذ في اإلاجاالث، مسخل٠ في ال٣ُم مىٓىمت بٞغاػاث مً الاؾخٟاصة اإلاخٗلم ًٍغ
ل وا٦ب الظي الهغإ ح٨ٗـ الخدىالث َظٍ ؤن ٦ما .مدضوصًتها اإلالمىؽ الىا٢٘ ؤزبذ التي اإلاداٞٓت، الث٣اُٞت  م٣خًُاث ججًز

 .مغحُٗاتها ؤو ال٣ُم جدضًض مؿخىي  ٖلى بن اإلاُثا١،

 :اإلاغاحع كائمت

ت ؤلاؾالمُت اللُم ٖلي، الُٗىحن بىؤ .1  .1988 اإلاىىعة، اإلاضًىت خلبي، ببغاَُم م٨خبت ،والتربٍى

 ؾىت، 66-65 الٗضص اإلاٗانغ، اإلاؿلم مجلت ،"الخٗلُم هٓم في ٚاثبت ٍٞغًت ال٣ُم حٗلُم" الخلُم، ٖبض اإلاهضي ؤخمض .2

1993. 

 مُبٗت ،4ع٢م جغبُدىا ٦خاب ؾلؿلت ،الخإنُل في مداولت ؤلاؾالمُت، التربُت ؤؾاؽ اإلاؿاولُت الؿالم، ٖبض ألاخمغ .3

 .2007 الغباٍ، بَغـ، َىب

                                                           

 .ٕٙٓٓينية، مطبعة دار النشر ا١تغربية، الدار البيضاء، ، تقرير ا٠تمسٕٕ٘ٓسنة من التنمية البشرية كآفاؽ سنة  ٓ٘اللجنة ا١تديرية،   -ٔ
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ضاص مجا٫ في اإلاؿلم الكباب مك٨الث بٌٗ" ٖلي، الخىاث .4  .1987، 47 الٗضص الٗغبن، ال٨ٟغ مجلت ،"اإلانهي ؤلٖا

 صاع ة،ال٣اَغ ،ؤلاؾالمُت التربُت مىظىع  مً ومىاحهخه الكباب لضي اللُمي الهغاع خؿً، ؤخمض الصخاث الؿُض .5

 .1988الٗغبن، ال٨ٟغ

ت اإلاىظىمت في ؤلاؾالمُت اللُم زالض، الهمضي .6 ؼها وآلُاث ؤلاؾالمُت لللُم صعاؾت التربٍى  اإلاىٓمت ميكىعاث ،حعٍؼ

 .2008 اٌؿِؿ٩ى، والث٣اٞت، والٗلىم للتربُت ؤلاؾالمُت

 اإلاغ٦ؼ ميكىعاث ،ماعؾتالم وجدضًث الفلؿفت ججضًض مخؼحر، عالم في ؤلاؾالمُت التربُت زُاب زالض، الهمضي .7

ت وألابدار للضعاؾاث اإلاٛغبن  .بخُىان لؤلؾاجظة الٗلُا باإلاضعؾت التربٍى

 .2008 ؾىت ،60 ٖضص، الٟغ٢ان، مجلت ،"ال٣ُم ومىٓىمت الٟلؿٟت ماصة" الًُٟل، الٗؿغي  .8

 .2001هىهبر، ألابٌُ، ال٨خاب .9

 والث٣اٞت، والٗلىم للتربُت ؤلاؾالمُت متاإلاىٔ ميكىعاث ،ؤلاؾالم في اإلاغحعُت اللُم مىظىمت مدمض، ال٨خاون .10

 .2004 اٌؿِؿ٩ى،

ت، اللجىت .11 ت الخىمُت مً ؾىت 50 اإلاضًٍغ غ ،2025 ؾىت آٞا١ و البكٍغ  اإلاٛغبُت، اليكغ صاع مُبٗت الخمؿُيُت، ج٣ٍغ

 .2006، البًُاء الضاع

جي اإلاُثا١ الىَىُت، التربُت وػاعة اإلاٛغبُت، اإلامل٨ت .12 ً، للتربُت الَى  .2000 والخ٩ٍى

ت البرامج في ال٣ُم مىٓىمت حٛحراث" ؾالم، مدمض باٌصخي .13  .2008 ،60الٗضص، الٟغ٢ان، مجلت ،"اإلاٛغبُت التربٍى

 ؾىت ،60 ٖضص، الٟغ٢ان، مجلت ،"الخإَُلُت باإلاغخلت الٗغبُت للٛت اإلاضعؾُت ال٨خب في ال٣ُم ٣ٞغ" مهُٟى، بىان .14

2008. 

ت اإلاىٓىمت اإلاجُض، ٖبض بىمؿٗىص .15  .2008 ،60الٗضص، الٟغ٢ان، مجلت ،"ال٣ُم محزان في اإلاٛغبُت التربٍى

 التربُت صٞاجغ ،"اإلاٛغبُت اإلاضعؾت في ال٣ُم مىٓىمت ٖلى واو٩ٗاؾاجه الخىا٣ٞن الازخُاع خضوص" الهٛحر، مدمض حىجاع .16

،ً لى اإلاجلـ ميكىعاث والخ٩ٍى  .2011 قدىبر ،5 الٗضص للخٗلُم، ألٖا

 ؾىت ،60 الٟغ٢ان،ٖضص، مجلت ،"باإلاٛغب الخإَُلي الثاهىي  ٖلُمالذ م٣غعاث في ال٣ُم مىٓىمت" حمُل، خمضاوي  .17

2008. 

ٌ  مؿاعاث الؿالم، ٖبض خُمغ .18 اث، ؾلؿلت ،اإلاؼغب في الؿىؾُىلىجي الخدى  .2013 الثاهُت، الُبٗت ،34 قٞغ
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جلضًم وجهيُف :اإلاهاصع الهىفُت في ملضمت ابً زلضون 
وؿاهُت،جُىان اإلاؼغب البكحر ؤبغػاق،ؤؾخاط باخث،ولُت آلاصاب والعلىم الا

 

 

 

: ملخو

 اججاَاتهم بمسخل٠ الضاعؾحن مً الٗضًض باَخمام ٌؿخإزغ ؤزالقي، ومظَب بوؿاهُت ٦مماعؾت والخهٝى ٌؿحر ٚحر ػمً مىظ
ُت، واهخماءاتهم ش في  والؿلى٦ُت الث٣اُٞت وجإزحراتها الٓاَغة َظٍ ؤَمُت ٨ٌٗـ ما طل٪ في ولٗل اإلاٗٞغ  الخًاعي  الٟٗل جاٍع

.  يالاوؿان

 في والخبر اإلابخضؤ وصًىان الٗبر" بـ اإلاؿمى ٦خابه م٣ضمت في ٖغى ٢ض (م1406-1332 ) زلضون  ابً الغخمان ٖبض الٗالمت و٧ان

م ومً والبربغ واللجم الٗغب ؤًام  ٢ًاًا مً حملت ،"زلضون  ابً م٣ضمت"بـ ٖلُه ًُل٤ ؤو" ألا٦بر الؿلُان طوي  مً ٖانَغ

 مهما حاهُا لدكمل هٟؿها ٞغيذ ٖمغاهُت ٦ٓاَغة الخهٝى بغػ  الؿُا١ َظا ويمً. ٍعاؾخمغا وقغوٍ  الاوؿاون الاحخمإ
.  اإلا٣ضمت مً

ُت اإلاهاصع  ؤَم ج٣ضًم بلى اإلاؿاَمت َظٍ وتهضٝ  م٣ضمخه؛ في للخهٝى مٗالجخه في زلضون  ابً بلحها اؾدىض التي الهٞى
ُت، للٓاَغة الخلضوون الخهىع  جدب٘ و٦ظا وصعاؾت، جهيُٟا  اإلاهاصع ؤمهاث جُغخه ما م٘ الغئٍت َظٍ ج٣اَ٘ يمض زم الهٞى

ُت . الهٞى

ُت اإلاهاصع -الخهٝى: ًتاإلافخاح اليلماث  .اإلا٣ضمت -زلضون  ابً -الهٞى

: ملضمت

م٣ضمت به جخمحز ما ؤَم بن  الُبُُٗت وقغوَه ؤلاوؿاون الاحخمإ ْىاَغ إلاسخل٠ جىاولها قمىلُت َى" زلضون  ابً" ّّي
 اإلاُضاهُت، ججغبخه في مخمثلت مباقغة مهاصع ٖلى طل٪ في زلضون  ابً اؾدىض و٢ض. ًتوالضًً والا٢خهاصًت والؿُاؾُت

ت، الُىمُت،والغواًت ومكاَضاجه سُت واإلاهاصع اإلآان، بها وه٣هض مباقغة؛ ٚحر وؤزغي  الكٍٟى . اإلا٨خىبت الخاٍع

 مغج٨ؼاجه، وخضص مٗىاٍ ؽٞضع م٣ضمخه، في زلضون  ابً اَخمام ؤزاعث التي الٗمغاهُت الٓىاَغ ؤَم مً الخهٝى و٧ان

ت، مهاصع مً اهُال٢ا و٧لظل٪.وجدىالجه اهدغاٞاجه وجدب٘ و٢ىاٖضٍ، بر مخىٖى  والاؾخضال٫، الاؾخ٣غاء، بحن ُٞه حم٘ مىهج ٖو

. الٓاَغة بهظٍ اإلاخٗل٣ت وألازباع الغواًاث، ومىا٢كت

ُٟخهىع  ُت الٗلىم ؤنىاٝ مً نى٠ بال َى ما" زلضون  ابً" والخهٞى  الٗباصاث ب٣ٟه ازخهىا ٢ض ال٣ٟهاء ن٧ا ٞةطا. الكٖغ
ت ٞاَخمام واإلاٗامالث،  ؤَل ٞإل٠ ؤلاًمان، مضاعج في والترقي ومداؾبتها؛ الىٟـ مجاَضة ؾبل ًٖ البدث في ؾاع اإلاخهٞى

٨ظا. الباب َظا في ٖضًضة ٦خبا الخهٝى  جسغج لم الخهٝى خى٫  الٟلؿٟن بىاثه في زلضون  ابً اٖخمضَا التي اإلاهاصع ٞةن َو

ت ال٨خب اثٖىإمه ُت الخىٓحًر . مكاًُسالؿلى٥ ؤٖضَا التي الهٞى
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  اإلاخىايٗت اإلاؿاَمت َظٍ وجإحن
ً
ُت باإلاهاصع للخٍٗغ٠ مداولت  مالمذ جبُان زم وجهيُٟها، ج٣ضًمها ٖبر اإلا٣ضمت؛ في الهٞى

، الخلضوون الخهىع  ال٢ت للخهٝى ُت اإلاهاصع به حاءث ما ٖو  مماعؾت وؾدخم. الخهٝى في زلضون  ابً َغخه بما الهٞى
: الخالُحن اإلادىعًٍ زال٫ مً ال٣ًاًا َظٍ في  الىٓغ

ُت اإلاهاصع: ؤوال . وجهي٠ُ ج٣ضًم": زلضون  ابً م٣ضمت" في الهٞى

 ".اإلا٣ضمت" زال٫ مً الخهٝى: زاهُا

: وجهيُف جلضًم": زلضون  ابً ملضمت" في الهىفُت اإلاهاصع: ؤوال

ُت للٓاَغة صعاؾخه في زلضون  ابً اٖخمض ت اإلاهاصع ثؤمها ٖلى الهٞى ُت، الخىٓحًر  ؤلامام خا٫ َى ا٢خباؾا؛٦ما بما الهٞى
ت الغؾالت" في ال٣كحري   في اإلاداؾبي مً ٧ل قإن َى وبخالت؛٦ما قغخا ؤو ،"الضًً ٖلىم بخُاء" في الٛؼالي وؤلامام" ال٣كحًر

اًت"٦خابه ُت ال٨خاباث ؤن وعٚم. للؿهغوعصي"اإلاٗاٝع ٖىاٝع" و٦خاب ،"هللا لخ٣ى١  الٖغ  الخسهو ؤٚلبها في جغاعي ال الهٞى

، ل٣ًاًا مٗالجتها في : الخالُت الاججاَاث بلى اإلاهاصع جل٪ جهي٠ُ ُٞم٨ً الخهٝى

ىضعج والتر٥، ألازظ في ؤلا٢خضاء ٖلى الىٟـ ومداؾبت الىعٕ نى٠ - اًت"٦خاب يمىه ٍو  .اإلاداؾبي للخاعر" الٖغ

٣ت آصاب في والخىٓحر الخ٣ُٗض في نى٠ - ت الغؾالت" في ؤ٦ثر طل٪ ًخطرو ؤَلها، وؤطوا١ الٍُغ ىاٝع ،"ال٣كحًر ". اإلاٗاٝع ٖو

ً وؤلاعقاص الخىحُه بحن ُٞه حم٘ ٣ٞض ،"ؤلاخُاء" في الٛؼالي ؤلامام مثله الظي الثالث الهى٠ ؤما -  الىعٕ ؤخ٩ام وجضٍو

غح والا٢خضاء، ىانغ آصاب َو . الؿلى٥ وقغوٍ وؤع٧ان ٖو

ٌ  اإلابدث ": هللا لخلىق  الغعاًت" ؤو اءؤلاكخض على الىفـ ومداؾبت الىعع:ألاو

 في الهجغي، الثالث ال٣غن  في ؤلاؾالم ؤٖالم مً (م858/َـ243 -م170ٌ/787) البهغي  اإلاداؾبي هللا ٖبض بً ؤؾض بً الخاعر ٌٗض
. 1قتى مُاصًً قملذ التي ال٨ثحرة مالٟاجه طل٪ ٖلى وألص٫. واإلاٗامالث وألانى٫  وال٣ٟه ٧الخهٝى مسخلٟت مجاالث

، اإلاداؾبي ٞحها جغ٥ التي الٗلىم ؤبغػ  مً نٝىالذ ٖلم و٧ان اجه مً حٗلذ عئٍت، مً به جمحز ما زال٫ مً ؤزٍغ  مضعؾت هٍٓغ

ُت ُت ال٨خب ؤمهاث في خايغا مهضعا ٦خبه و٧اهذ.ومٛاعبها ألاعى مكاع١  في نُتها وطإ ألاع٧ان، ٢اثمت نٞى  التي الهٞى

". الضًً ٖلىم بخُاء" في والٛؼالي ،"٢لىبا٫ ٢ىث"٦خابه في اإلا٩ن َالب ؤبن ٖىض وزانت بٗضٍ، حاءث

ٗخبر اًت"٦خاب َو ظا. الؿلى٥ باب في اإلاداؾبي مالٟاث ؤَم مً ،2"هللا لخ٣ى١  الٖغ  م٣ضمخه في ًخطر ٦ما حاء ال٨خاب َو

ٟا وجىيُدا بحابت اًت مً حؿخىحبه وما هللا، بد٣ى١  وحٍٗغ اًت مً ٖىه ؾإلذ ما وؤما:" اإلاداؾبي ٣ًى٫  َظا وفي. ٖع  الٖغ
ى مًُٗحن، له ػماه٪ ؤَل ٖامت ؤنبذ ُٖٓم ؤمغ ًٖ ؾإلذ ٞةه٪ بها، وال٣ُام وحل ٖؼ هللا ٢ى١ لر  هللا جىلى الظي ألامغ َو

ىا ألجهم وؤخباءٍ، ؤهبُاءٍ ٖلُه . 3"ونِخه وخٟٓىا ٖهضٍ ٖع

                                                           

 ٔأيب نعيم، . ٗٛٔ، ص ٔابن الندًن، الفهرست، طبعة بَتكت، ج : حوؿ ترٚتة اإلماـ احملاسيب، أنظر -
٠تطيب ا.. ٜٖٗ-ٖٛٗ، ص ٔ، جٜٛٗٔابن خلكاف، كفيات األعياف، طبعة مصر، . ٖٚق، ص ٖٔ٘ٔحلية األكلياء كطبقات األصفياء،طبعة مصر،

. ٖٕٓٓأبو عبد الرٛتاف السلمي، طبقات الصوفية، دار الكتب العلمية، . ٕٙٔ-ٕٔٔ، ص ٔ، جٖٜٔٔالبغدادم، تاريخ بغداد، طبعة مصر، 
 ٕ.اٟتارث احملاسيب، الرعاية ٟتقوؽ اهلل، ٖتقيق عبد القادر أٛتد عطا، دار الكتب العلمية، بَتكت، الطبعة الرابعة -
 ٖ.ٕٖاية ٟتقوؽ اهلل، مصدر سابق، ص اٟتارث احملاسيب، الرع -
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ا الىٟـ تهظًب ٧ان وبطا  ؤلامام ٢ترخها الظي اإلاىهج ٞةن الٗام، مبضثه في للخهٝى ألاؾمى الٛاًت الخُاًا مً وجُهحَر

اًت" ٦خاب في اإلاداؾبي ضًً ؾلى٧ن مىهج وي٘ ٖبر وتهظًبها، الىٟـ مداؾبت في الٗملي الؿلى٥ ٖلى ًغج٨ؼ ،"الٖغ  في للمٍغ
. ؤوامٍغ وامخثا٫ هىاَُه باحخىاب مغياجه، وهُل هللا، بلى الؿلى٥

خًمً  هللا، ؤوحبه خ٤ ٧ل"ؤن بها،طل٪ ل٣ُاموا وعٖاًتها هللا خ٣ى١  في بًٗها ًبدث وال٨خب، ألابىاب مً ٖضصا ال٨خاب ٍو
ؼ، حل م ٣ٞض بٌٗ، ٖلى لبًٗهم ؤوحب ُٞما ؤو ؤهٟؿهم زانت في ٖباصٍ ٖلى ٖو اًت وطل٪ به، وال٣ُام بدٟٓه ؤمَغ  ٖع

. 1"به ٖلحهم،وال٣ُام اٞتريه الظي خ٣ه

اًت م٘ جدىافى التي اإلاظمىمت الخها٫ بٌٗ في الخٟهُل بلى اإلاداؾبي ٖغج طل٪، وبٗض  وخماًتها، ٖباصٍ في هللا خ٣ى١  ٖع

تراع اء ٧ااٚل ضم واللجب وال٨بر والخؿض والٍغ  آلاٞاث، جل٪ مً الٗبض جسلو التي الىؾاثل بٌٗ و٢ضم.هلل الخام ؤلازالم ٖو

خ٨ٟغ به ًبضؤ ؤن الؿال٪ الٗبض ٖلى ًجب ما ٞإو٫ . الىٟـ ومداؾبت طل٪؛الخ٣ىي  ومً  مغبىب، ٖبض ؤهه ٌٗلم ؤن َى ُٞه، ٍو
. 3والىعٕ الخ٣ىي  مٗاون قغح خى٫  بٞاصاث ٢ضم بٗضما َظا. 2هٟؿه وبمداؾبت بلُه، والخىبت وحل ٖؼ هللا بخ٣ىي  بال له هجاة ال

اًت ؤَل مىاػ٫  مً بٌٗ ٖىض اإلاداؾبي و٠٢ ؤزغي، ؤبىاب وفي  ٖؼ هللا لخ٣ى١  الغاٖىن " ؤن واٖخبر. وحل ٖؼ هللا لخ٣ى١  الٖغ
 ألازحر وفي. 5مغاجب ؾبٗت بلى ونىٟها.4"ويٟٗه ٢ىجه ٢ضع ٖلى اإلاىاػ٫  جل٪ في مجهم عإ ٧ل ًيخ٣ل و٢ض قتى، مىاػ٫  في وحل

ض جإصًب"ب٨خاب زخم ض آصاب ُٞه ،خضص6"َضاًخه بٗض الٟخىت وجدظًٍغ وؾحرجه اإلاٍغ  في ٖلُه ٩ًىن  ؤن ًجب وما الؿال٪ اإلاٍغ

ت روألاخاصي ال٣غآهُت آلاًاث مً ٖضص بلى مؿدىضا ،7وباَىه ْاٍَغ وفي والجهاع، اللُل ؾاٖاث . الىبٍى

ه جىحُه مً م٨ىه مىهجا مالٟه في اإلاداؾبي ؾل٪ و٢ض  اإلاىيٕى طاث ال٣ٟغاث ٌٗىىن  هجضٍ خُث ُٞه، والخد٨م مىيٖى

اء ٦خاب"لـ باليؿبت مثال ألامغ َى ٦ما ،"٦خاب"بـ الىاخض ت ؤلازىان ٦خاب"و" الٍغ  هجض" ٦خاب" ٧ل وصازل بلخ،"....الىٟـ ومٗٞغ

سخل٠".بابا" اء ٨ٞخاب ٦خاب؛ ٧ل زلصا ألابىاب ٖضص ٍو  الخىبُه ٦خاب ًخجاوػ  ال خحن في بابا، وؤعبًٗ زالزت ًًم مثال الٍغ
". ٦ظا ٦خاب"بـ ٖىىهتها مىهج ٞحها ٌٗخمض ٞلم ال٨خاب، مً ألاولى وألاعبٗىن  الىاخض ألابىاب ؤما.بابحن

ت في ألاؾاؽ مبضٍئ ؤن طل٪ الهىفي، ببٗضَا ال٣ًاًا،ًغبُها ل٩ل ٖغيه في اإلاداؾبي و٧ان ُت، الىٍٓغ  مداؾبت" َى الهٞى
ت ألاخاصًث مً والاهُال١ الاؾدكهاص ٖبر". الىٟـ  بؾالمُت بٗلىم بخاَخه ٖلى ًض٫ ما طل٪ ٧ل وفي ال٣غآهُت، وآلاًاث الىبٍى

٣ه، ٣ٖاثض مً مخٗضصة ا ٞو حَر . ٚو

 

 

 

                                                           

 ٔ.ٖٖاٟتارث احملاسيب، الرعاية ٟتقوؽ اهلل، مصدر سابق، ص  -
 ٕ.ٗ٘-ٗٗنفسو، ص  -
 ٖ.ٔٗ-ٜٖنفسو، ص  -
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ف: الثاوي اإلابدث ت الغؾالت:"بىخابي الخعٍغ ": اإلاعاعف عىاعف"و" اللكحًر

تاللل الغؾالت-ؤ : ًٍغ

م ٖبض بً ال٣اؾم ؤبن ؤلامام زل٠  اقتهغ ما ؤَم ومً.٦ثحرا ٖلمُا جغازا ،1(م1073/َـ465-م987/َـ376)ال٣كحري  َىاػن  بً ال٨ٍغ
ت الغؾالت"بـ اإلاٗغوٝ ال٨خاب به  اؾخُإ ٧ىههاخبها في الغؾالت َظٍ ؤَمُت وجخجلى.3م 1046/  َـ 437 ٖام ٦خبها التي ؛2"ال٣كحًر

، في الهىفي للمظَب و٢ىاٖض ؤنى٫  وي٘ زاللها مً . ومهُلخاجه ؤلٟاْه وقغح ٖهٍغ

ت الغؾالت" جإل٠ُ ٖلى  البىاٖث و٧اهذ  اه٣غى و٢ذ في وقىاثب، بضٕ مً الخهٝى لخ٤ ما ال٣كحري؛ طل٪ بحن ٦ما" ال٣كحًر

ُت الُاثٟت مً اإلاد٣٣ىن  ُٞه م، بال ًب٤ ولم الهٞى  الظًً الكباب و٢ل الاَخضاء، بهم ٧ان الظًً الكُىر مطخى" خُث ؤزَغ
ىي  الىعٕ وػا٫ ا٢خضاء، وؾىتهم بؿحرتهم لهم ٧ان . 4"عباَه و٢ىي  الُم٘ واقخض بؿاَه، َو

٣ت آصاب جًُِ٘ في اإلاثلى الؿىت ًٖ خاص إلاً وجيبحها ال٣ىم؛ ٢لىب ٖلى بقٟا٢ا بطن الغؾالت َظٍ ويٗذ ل٣ض  ؾبُل وفي. الٍُغ
هىال، ؤبىابا، يمها خُث الخهي٠ُ، في ال٣ضماء مىهج ًٖ عجًش لم مىهج ٖلى عؾالخه ال٣كحري  وي٘ الٛاًت، جل٪ جد٤ُ٣  ٞو
ت، وألاخاصًث ال٣غآهُت بالىهىم الاؾخضال٫ ٖلى اإلابجي الى٣لي اإلاىهج ٖلى زاللها مً اٖخمض ٣ت؛ ؤؾُاص وههىم الىبٍى  الٍُغ

، ٧الجىُض حٍر  مٗاون وقغح ة،الىهُذ/الغؾالت مً والهضٝ الغئٍت ويىح بلى بياٞت. وؤلاؾهاب الخٟهُل ججىبه م٘ ٚو
ُت اإلاهُلخاث وصالالث . الهٞى

٣ت، ل٣ُٗضة الخإنُل مً الاهُال١ ٞبٗض م ٢ىاٖض بىىا" الظًً ألاواثل قُىزها ويٗها ٦ما الٍُغ  في صخُدت ؤنى٫  ٖلى ؤمَغ
 ٫،حُٗن وال جمثُل ُٞه لِـ جىخُض مً: الؿىت ؤَل الؿل٠ ٖلُه وحضوا بما وصاهىا البضٕ مً ٣ٖاثضَم بها وناهىا الخىخُض،

ىا ٞغ  مكاًش ط٦غ في"  باب في ال٣كحري  جدضر. 5."الٗضم ًٖ اإلاىحىص وٗذ َى بما وجد٣٣ىا. ال٣ضم خ٤ َى ما ٖو
٣ت ٣ت  مكاًش زالله مً ،ؾغص"الٍُغ م الٍُغ  ُٖاء بً ؤخمض هللا ٖبض ؤبن بلى ؤصَم بً ببغاَُم مً وؤ٢ىالهم؛ وؾحَر

ضٞه الغوطباعي، م، عؾىله وؾىت هللا ٦خاب ٖلى ؾاع الظي واإلاؿخ٣ُم ألانُل الهىفي الىمىطج ج٣ضًم طل٪ مً َو  مً ال٨ٍغ

٣ت َظٍ قُىر مً حماٖت ؤؾامن الباب َظا في هظ٦غ وهدً:" ال٣كحري  ٣ًى٫ . والخإسخي الا٢خضاء ألاحل  ألاولى الُب٣ت مً الٍُغ

م مً حمال وهظ٦غ مجهم، اإلاخإزٍغً و٢ذ بلى لهم، ؾحَر . 6"حٗالى هللا قاء بن َموآصاب ؤنىلهم ٖلى جىبُه ُٞه ٩ًىن  بما وؤ٢اٍو

ُت الخجغبت ًٖ الخٗبحر ٧ان وإلاا ُت ٖىض ًخم ال الهٞى ت باللٛت بال الهٞى ذ التي وباإلاهُلخاث ؤلاقاٍع  و٠٢ ٣ٞض ،7ٖلحها حٗاٞع
٣ت في واإلا٣اماث وألالٟاّ اإلاٟاَُم مً ٖضص في البدث ٖىض اإلاهى٠ بىا  والظو١  والبؿِ والخا٫ واإلا٣ام ٧الى٢ذ ال٣ىم؛ ٍَغ

                                                           

 ٔابن خلكاف، كفيات األعياف،  . -ٕٛٗ-ٖٕٗص  ٖتاج الدين السبكي، طبقات الشافعية، ج: نظر ترٚتتو ُبأ -
. ٖٛص  ٔٔا٠تطيب البغدادم، تاريخ بغداد، ط مصر، ج  .-ٜٜٕ،ص ٔ، جٜٛٗٔطبعة مصر، 

 ٕ.ٕٔٓٓأيب القاسم القشَتم، الرسالة القشَتية، ٖتقيق خليل ا١تنصور، دار الكتب العلمية بَتكت،  -
 ٖ.ٛنفسو، ص  -
 ٗ.ٛنفسو، ص  -
 ٘.ٔٔابق، ص الرسالة القشَتية، مصدر س -
 ٙ.ٕٔنفسو، ص  -
 ٚ،ٕٙٓٓاٟتسن شاىدم، الكتابات التنظَتية الصوفية، التوجيو، التقعيد، التسنُت، مطبعة األمنية، الرباط،  -
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ا والؿغ، والغوح والىٟـ والب٣اء ءوالٟىا حَر  ألاولُاء ٦غاماث بباب واهتهاء الخىبت بباب بضءا مسخلٟت، ؤبىاب ٖلى لُٗغج. 1ٚو

. 2ال٣ىم عئٍا

ضًً، بىنِخه الغؾالت لُسخخم ض ؾلى٥ َامت،جًبِ ٖملُت بٞاصاث زاللها مً ؤحمل للمٍغ ، ٍَغ٤ مٍغ  نض١ مً الخهٝى
ضم الكُش، م٘ وجإصب  آٞاث وججىب الضهُا الخُاة ملظاث ًٖ والخجٍز ألاخضار صخبت وججىب اإلاكاًش، في ةالٗهم اٖخ٣اص ٖو

حٍر ٧الخؿض الىٟـ . 3ٚو

: اإلاعاعف عىاعف -بـ

ُت بمام ؤلٟه الهجغي، الؿاب٘ ال٣غن  زال٫ الهىفي الخىٓحري  ال٨ٟغ ٖمضة َى4"اإلاٗاٝع ٖىاٝع" ٦خاب  ؤلامام ٖهٍغ في الهٞى
ت اهدغاٝ ُٞه اقخض و٢ذ في ،5( م 1234 -1145/َـــــ632-539)الكاٞعي البٛضاصي الؿهغوعصي ٖمغ خٟو ؤبن  ًٖ اإلاخهٞى

ا ٖىضما بالىهغاهُت قبحًها ٩ٞان"  بالٟلؿٟت الخهٝى اعجبِ خُث الهجغي، الثاون ال٣غن  ؤواثل مىظ ميكإجه م٣هض  صزلَى

ا الغوم ه الؿهغوعصي ٞجاء. 6"والٟلؿٟت بالخثلُث ومؼحَى ُت، للثىابذ وجثبُخا لهم؛ ًغاوجظ٥ ل٣ىمه جيبحها بٗىاٞع ظا الهٞى  َو
٣تهم وصختِر  خالهم، بكٝغ ٖلًما لهم ومدبتي ال٣ىم، َاالء لهضي بًثاعي :" ٢ا٫ ٖىضما به نغح ما  ال٨خاب ٖلى اإلابيُت ٍَغ

. 7..." وآلاصاب، الخ٣اث٤ في ؤبىاًبا وؤئل٠ الهبابت، بهظٍ الٗهابت َظٍ ًٖ ؤطبَّو  ؤن خضاون... والؿىت

ُت، الٗلىم مً ٖضصا زاللها مً اإلاهى٠ بدث بابا، وؾخحن زالزت ٖلى ال٨خاب واقخمل ُت، الؿاصة وؤخىا٫ الهٞى  الهٞى

غاثب وؤزال٢هم وآصابهم، وم٣اماتهم تهم وخ٣اث٤ مىاحُضَم، ٚو  و٢ضم.انُالخاتهم ول٠ُُ بقاعاتهم وص٤ُ٢وجىخُضَم، مٗٞغ

ُت ًيخمي نم ًيخ٣ض هجضٍ خُث والى٣ض، الاؾخضال٫ بحن ُٞه حم٘ مىهج ٖبر طل٪  بدضوص ًتهاون  ومً،8مجهم ولِـ للهٞى

ظم ،9الكٕغ . 10والخلى٫  اإلاٛاالة ؤَل ٍو

 

 

 

                                                           

 ٔ.ٕ٘ٔ-ٜٛالرسالة القشَتية، مصدر سابق، ص  -
 ٕ.ٕٗٗ -ٕٙٔنفسو، ص  -
 ٖ. ٖٖٙ-ٕٖٗنفسو، ص  -
 ٗ.ٖٜٚٔيح ٤تمود غيث، نشر مكتبة القاىرة،أيب حفص السهركردم، عوارؼ ا١تعارؼ، تص -
 ٘ياقوت اٟتموم،  .-ٕٚٓ، ص ٤ٕٓٓٔتمد الذىيب ، سَت أعالـ النبالء، مطبعة الرسالة، : يرجع إذل ترٚتتو ُب -

/ ٔالعلمية، طذيل تاريخ بغداد من تاريخ الدبيثي، اختصار اإلماـ الذىيب، طبع دار الكتب  .-ٜٕٛص  ٖىػ، ج ٗٓٗٔمعجم البلداف طبع دار صادر، 
. ىػ٘ٓٗٔ

 ٙ. ٓٗطارؽ عبد اٟتكيم ك٤تمد العبده، الصوفية، نشأهتا كتطورىا، الطبعة األكذل، دار األرقم الكويت، ص -
 ٚ.ٖٚ-ٛعوارؼ ا١تعارؼ،مصدر سابق، ص  -
 ٙٚنفسو، ص -ٛ
 ٚٚنفسو، ص  -ٜ

. ٛٚ، ٚٚنفسو، ص   -ٓٔ
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": ؤلاخُاء" بىخاب الخعغبف:الثالث اإلابدث

 و٢ض. الهجغي  الخامـ ال٣غن  في ؤلاؾالمن ال٨ٟغ ؤٖالم مً ٖلما1(م 1112  -َـ 505/م1058 -َـ450)الٛؼالي خامض ؤبن ؤلامام ٌٗخبر
 مً ؤ٦ثر الخهٝى في قهغجه ٧اهذ وبطا اإلاالٟاث، جل٪ مدىع  ٧ان بهه ه٣ل لم بن ؤلامام؛ مالٟاث في باعػة م٩اهت الخهٝى اخخل

ال١ ٖلى ٦خبه ؤقهغ ٌٗخبر2"الضًً ٖلىم بخُاء" ٞةن وال٨الم، وال٣ٟه ٧الٟلؿٟت ؤزغي  ٖلىم في قهغجه  .ؤلَا

ً وؤلاعقاص الخىحُه بحن ،الجم٘"ؤلاخُاء" ٦خاب زهىنُاث ومً غح والا٢خضاء، الىعٕ امؤخ٪ وجضٍو ىانغ آصاب َو  وؤع٧ان ٖو

: ٦3بري  ٣ٖلُاث زالر هخاج ٞهى طل٪، في ٚغابت وال.هللا بلى الؿلى٥ وقغوٍ

ُت ال٣ٗلُت- ا وجبضو: الكٖغ  وؤ٢ىا٫ ال٣غآن ههىم مً ٖلُه اٖخمض وما وؤنىله، ال٣ٟه ؤخ٩ام مً الٛؼالي بؿُه ما في آزاَع
لماء ال٣ٟهاء وؤ٢ىا٫ ألاعبٗت ألاثمت والخابٗحن،ومظاَب الصخابت وؤ٢ىا٫ هللا نلى هللا عؾى٫  ل الكٕغ ٖو  اجطخذ و٢ض.والخإٍو

ُت الٗلىم إلاسخل٠ الٛؼالي صعاؾت في ،"ؤلاخُاء"في ال٣ٗلُت َظٍ آزاع  بط والاؾدُٗاب، الٟهم ٖلى جض٫ مؿخًُٟت صعاؾت الكٖغ
ٗت ٧اهذ ت ؾبُل والٗباصة الخ٣ُ٣ت، ؾلم الكَغ ض وكضَا التي الخ٣ت اإلاٗٞغ .  عحالها مً ٖو

هم الخبهغ، ٖلى وال٣ضعة ال٣ٗل، ٣ًٓت في اإلاخمثلت: الٟلؿُٟت ال٣ٗلُت -  بلى الىنى٫  ومداولت وقىاَضٍ، بٓىاٍَغ ال٩ىن  ٞو
" ؤلاخُاء" في الٛؼالي بدث و٢ض. والخ٨ٟحر ال٣ٗل ألخ٩ام جسً٘ صعاؾت الىهىم وصعاؾت وألاخُاء؛ الخُاة ؾغ وبلى ؤٖما٢ه،

 ومبضؤ الٗبض ؤٖما٫ في بدث ٦ما ونٟاجه، وطاجه حٗالى باهلل جخهل التي ال٨الم، ٖلم ومؿاثل ٞلؿُٟت،ا٫ اإلاؿاثل مً ٦ثحرا

 الىٟـ مٗجى بُان وفي ال٣لب، عجاثب قغح في ،"اإلاهل٩اث عب٘" في ٣ٖضٍ الظي الٟلؿٟن البدث طل٪ ومً. وجهاًخه الخل٤

. 4ألاؾماء بهظٍ اإلاغاص َى وما وال٣ٗل والغوح

 بخُاثه في ؾا١ و٢ض. الهىي  ًٖ الىٟـ و٠٦ بالخ٣ىي  بال آلازغة ؾٗاصة في له مُم٘ ال ؤهه الٛؼالي ْهغ: ًتالهٝى ال٣ٗلُت -

ت، ا٦دؿاب في الخهٝى ؤَل ٍَغ٤ صخت ٖلى الكٕغ قىاَض مً ٦ثحرا  ؤوعص و٢ض.5اإلاٗخاص الٍُغ٤ مً وال الخٗلم مً ال اإلاٗٞغ
ضٍ التي ألاصلت مً ٦ثحرا  الخ٣ىي  وؤَل الغاقضًً للخلٟاء و٢٘ مما الٓاَغة، ألاؾباب بٛحر وؤلالهام ال٨ك٠ بم٩ان في جٍا

ض والىعٕ ظا.والخهٝى والَؼ ى اللضون، الٗلم َى َو  ما ؤ٦ثر وما. الخل٤ حؿلُم بىؾاثِ ٩ًىن  الظي الضهُىي  الٗلم ٚحر َو

، آزاع مً" ؤلاخُاء" به ًؼزغ ٤الِ بإهه وبًماهه الخهٝى ب٨ٟغة الٛؼالي حكب٘ ٖلى ًض٫ مما الخهٝى ت بلى اإلاىنل ٍع  باهلل اإلاٗٞغ
 عب٘" الغاب٘ الجؼء في وزانت ٦ثحرة ؤبىاب في الخهٝى لٟلؿٟت الٗم٤ُ والٟهم الدكب٘ َظا ؤزغ وهجض عخمخه، مً وال٣غب

ض والك٨غ وال٣ٟغ والهبر والغحاء الخٝى ؤبىاب في" اإلاىجُاث . 6بلخ...والغيا وألاوـ والكى١  واإلادبت والخى٧ل والخىخُض والَؼ

 

": اإلالضمت" زالٌ مً الخهىف: ازاوي

                                                           

 ٔتاج الدين السبكي، .-ٕٛص  ٔ، جٜٛٗٔ، ابن خلكاف، كفيات األعياف، طبعة مصر :-أنظر ترٚتتو عند -
 ٓٔ، صٗشذرات الذىب ج   -ٔٓٔص ٗطبقات الشافعية ج

 .أيب حامد الغزارل، إحياء علـو الدين، ٖتقيق بدكم طبانة، مكتبة كمطبعة كرياط فوترا ٝتارغ، أندكنيسيا،أربعة أجزاء، دكف تاريخ -ٕ
 ٖ.ٖٙ-ٖٖ، ص ٔ أيب حامد الغزارل، إحياء علـو الدين، مصدر سابق، ج -
 4.ٙٔ-ٕ، ص ٖنفسو، مصدر سابق، ج  -

 ٘.ٕٕ، ص  ٖنفسو، مصدر سابق، ج -
 ٙ.كما بعدىا ٜ٘، ص ٗنفسو، مصدر سابق، ج  -
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ه، وؾاثغ َغ٢ه و وحٗلُم وؤنىاٞها؛ ٖلىم مً به اجهل وما البكغي  الٗمغان لٓىاَغ صعاؾخه ؾُا١ في  ابً زو وحَى

؛ مٟهىم ٖىض زالله مً و٠٢ ،1"الخهٝى ٖلم في"بٗىىان الخهٝى خى٫  م٣ضمخه في ٞهال والى٣ض بالضعاؾت زلضون   الخهٝى
؛ ٗاجهو وصالالجه ؤنىله خُث مً الخهٝى  زلضون  ابً هٓغة ٖلى الى٢ٝى مً ًم٨ىىا ؤن قإهه مً مما.الؼمً في وجُىعٍ جَٟغ

ٞىمىا٢ٟه بلى تي اإلاغحُٗاث ٖلى و ٢ًاًاَا، ؤَمّي  مً الخهىّي
ّي
 زلضون  ابً ٖالج ٠ُ٨ٞ .آعاثهخىله لبلىعة بلحها اؾدىض ال

ُت اإلاهاصع في حاءما  م٘ الخهٝى خى٫  زلضون  ابً ٢ضمه ما ٖال٢ت وما ؟،"اإلا٣ضمت" زال٫ مً الخهٝى . ؟ الهٞى

ٌ  اإلابدث : وكىاعضه معىاه": اإلالضمت" زالٌ مً زلضون  ابً عىض الخهىف: ألاو

 اإلاىُل٤ مً  له جإنُله في خاثال ج٨ً لم بؾالمُت ٖمغاهُت ْاَغة باٖخباٍع للخهٝى زلضون  ابً الٗالمت صعاؾت بن
ذي ُت الٗلىم نى٠ يمً نىٟه ؤهه وعٚم. الضًجي/الخاٍع  م٘ ًخٗاعى ْهىعٍ ؤنل ًٖ ٞاؾخضالله الضًً، في صزتالخا الكٖغ

خجلى ال٨ٟغة، جل٪ ُت الٗلىم مً الٗلم َظا:" ٢ا٫ ٖىضما طل٪ ٍو ٣ت ؤن وؤنله. اإلالت في الخاصزت الكٖغ  لم ال٣ىم، َاالء ٍَغ

ا ألامت ؾل٠ ٖىض جؼ٫  ٣ت بٗضَم، ومً والخابٗحن، الصخابت مً و٦باَع . 2"والهضاًت الخ٤ ٍَغ

غاى مً طل٪ ًٟغيه وما حٗالى، هللا ٖلى الخام وؤلا٢با٫ الٗباصة ٖلى ال٩ٗٝى ٖلى ٣ًىم ٍعحٍى في الخهٝى و  الخُاة ًٖ ؤلٖا

ى ملظاتها، ًٖ والاه٣ُإ الضهُا  لم حماُٖت ومماعؾت ٨ٞغا باٖخباٍع ْهىعٍ ؤن  بال. والؿل٠ الصخابت خُاة في ؤنُل ؤنل َو

 اإلا٣بلىن  ٞازخو ،3"الضهُا مسالُت بلى الىاؽ وحىذ الضهُا ٖلى ؤلا٢با٫ ٞكا" خُث وبٗضٍ، الهجغي  الثاون ال٣غن  في بال ٨ًً
ُت باؾم الٗباصة ٖلى . الهٞى

ً ، مً مكخ٤ الخهٝى بإن ال٣ى٫  بلى زلضون  ابً ال٩لمت،طَب ؤنل ٖو اص به ازخو إلاا الهٝى  ٧اهىا وإلاا لبؿه، مً الَؼ

. 4"الهٝى لبـ بلى الثُاب ٞازغ لبـ في الىاؽ مسالٟت"  مً ٖلُه

ً مغخلت صزل واإلاكاٞهت، اإلاجالؿت ٖبر جى٣ل ؾلى٦ُت ومماعؾت ٖباصة بضاًاجه في الخهٝى ٧ان ؤن بٗضو  والخ٣ُٗض، الخضٍو

ُت ؤ٢ُاب ؤل٠ بٗضما اًت"٦خابه في اإلاداؾبي الخاعر وزانت. الباب َظا في ٦خاباث  الؿلى٥ ومكاًُش الهٞى  ،"الٖغ

ت الغؾالت"و . الٛؼالي خامض ؤبن لئلمام" الضًً ٖلىم بخُاء"و ؾهغوعصي،لل"اإلاٗاٝع ٖىاٝع"و لل٣كحري،" ال٣كحًر

٨ظا ُت الٗلىم زلضون  ابً نى٠ َو  بٗلماء ٌٗٝغ ما ؤو الٟخُا وؤَل بال٣ٟهاء مسهىم نى٠: ٢ؿمحن بلى الكٖغ
ت مسهىم ونى٠.الٓاَغ . 5الباًَ ٖلماء ؤو باإلاخهٞى

ُت، الٓاَغة ؤٚىاع ٌؿبر ؤن زلضون  ابً الٗالمت اؾخُإ ل٣ض ض مظَب مً جُىعاتها جدب٘ٝ الهٞى  الخل٤ ًٖ والاهٟغاص الَؼ

 واإلاٗاٝع للٗلىم ج٩املي بصعا٥ ٖلى ٢اصعا ؤلاوؿان ٧ان ٞلما.6لئلصعا٥ ال٣ىم بها ازخو آلُت ؾاع ؤن بلى الٗباصة؛ ٖلى وؤلا٢با٫
ض ٞةن.وال٣بٌ والبؿِ والخؼن  الٟغح ٖلى ال٣اثمت وألاخىا٫ وال٣ُحن، الك٪ ٖلى ال٣اثمت ٣ه في الؿال٪ اإلاٍغ  لم هللا بلى ٍَغ

ض؛ م٣اما وجهحر ٞترسخ ٖباصة، هٕى خالت" ٩ًىن  ؤن بما خاال ٌِٗل ججٗله ومجاَضة جؼ٦ُت ٩ٞل. ألاخىا٫ جل٪ ًٖ ًسغج  للمٍغ

                                                           

 ٔ.ٜٗٗص . ٕٕٓٓعبد الرٛتاف ابن خلدكف، ا١تقدمة، ٖتقيق دركيش جويدم، ا١تكتبة العصرية، بَتكت، طبعة  -
  .ٜٗٗنفسو، ص  -
 ٖ.ٜٗٗنفسو، ص  -
 ٗ.ٓ٘ٗ نفسو، ص -
 ٘.ٔ٘ٗ-ٓ٘ٗنفسو، ص -
 ٙ.ٓ٘ٗا١تقدمة، ـ س، ص  -
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 وال. اإلا٣اماث مً طل٪ ٚحر ؤو ٦ؿل ؤو وكاٍ ؤو ؾغوع ؤو خؼن  مً للىٟـ خانلت نٟت ج٩ىن  وبهما ٖباصة، ج٩ىن  ال ؤن وبما

ض ًؼا٫ ت الخىخُض بلى ًيخهي ؤن بلى م٣ام بلى م٣ام مً يًتر١  اإلاٍغ ض  وجد٤ُ٣. 1" للؿٗاصة اإلاُلىبت الٛاًت هي التي واإلاٗٞغ  اإلاٍغ
ماله ٧املت مداؾبت لىٟؿه بمداؾبخه مكغوٍ لظل٪ ما٫ ًٖ الىخاثج خهى٫  ألن خ٣اث٣ها، في والىٓغ أٖل  يغوعي  ألٖا

ض"  بن جم ٦ظل٪، ٞحها الخلل مً و٢هىعَا داؾب طو٢هب طل٪ ًجض اإلاٍغ  مً ال٣لُل طل٪ في ٌكاع٦هم وال. ؤؾبابه ٖلى هٟؿه ٍو

.   2"قاملت ٦إجها َظا ًٖ الٟٛلت ألن الىاؽ،

ُت الٓاَغة بن ٤ الهٞى  وما والظ٦غ، الخلىة ٖبر لىٟؿه الٗبض مداؾبت ٖلى و٧لُاتها ؤؾاؾها في ٢اثمت الخلضوون الخهىع  ٞو
إل الخـ حجاب ٦ك٠ مً ل٣ىههًذ وما واإلاىاحض؛ ألاطوا١ خى٫  ٦الم مً طل٪ ًُغخه  وآصاب هللا، ؤمغ مً ٖىالم ٖلى والَا

ضون  ًخضاولها زانت ومهُلخاث م، ًٖ لهم جمُحزا بُجهم؛ ُٞما اإلاٍغ ُت وؤن وزانت ٚحَر  لىاخض"لِـ لٗلم ؤؾؿىا الهٞى

م ٗت ؤَل مً ٚحَر . 3"ُٞه ال٨الم الكَغ

ض ًهل والظ٦غ والخلىة اإلاجاَضة ٞٗبر  إل ال٨ك٠ م٣ام بلى اإلاٍغ  بطا الغوح ؤن" طل٪ وجٟؿحر. هللا ؤمغ مً ٖىالم ٖلى والَا
ذ الخـ، ؤخىا٫ يٟٗذ الباًَ بلى الٓاَغ الخـ ًٖ عح٘ لب الغوح، ؤخىا٫ و٢ٍى ، وججضص ؾلُاهه ٚو  ٖلى وؤٖان وكٍا

ض، جىمُت في ًؼا٫ وال الغوح، لخىمُت ٧الٛظاء ٞةهه الظ٦غ؛ طل٪ . 4"ٖلما ٧ان ؤن بٗض قهىصا ًهحر ؤن بلى وجٍؼ

بر  ضون  ًضع٥ ال٨ك٠ م٣ام ٖو م ٌؿخُُ٘ ال وحىصًت خ٣اث٤ اإلاٍغ  ال٨ك٠ َظا  بإن ؤ٢غ زلضون  ابً بن بل بصعا٦ها، ٚحَر

ها ٢بل الى٢اج٘ ٖضص بصعا٥ ؤخُاها بإصخابه ًاصي  ٖلحهم هللا عيىان الصخابت بإن الهضص َظا في زلضون  ابً واؾخض٫. و٢ٖى
٣ت ؤَل طل٪ في وجبٗهم اإلاجاَضة، َظٍ مثل ٖلى ٧اهىا م ممً الٍُغ  مً ههجهم ٖلى ؾاع ومً عؾالخه، في ال٣كحري  ط٦َغ

 الجٕى لهاخب ًدهل ٢ض ال٨ك٠" بن الاؾخ٣امت،بط ًٖ الىاشخئ ال٨ك٠ َى ٖىه جدضر الظي الهىفي وال٨ك٠. بٗضَم
م ٧السخغة اؾخ٣امت َىا٥ ج٨ً لم وبن والخلىة، حَر . 5"اإلاغجايحن مً ٚو

ضاٝ ًؼ٧ن زلضون  ابً ؤن هغي  وبظل٪  ٧ان ٦ما والظ٦غ اإلاجاَضة ٖلى ؤؾـ الظي الكىاثب مً الهافي  الؿجي الخهٝى ًٖٕ ٍو

٣هم ٖلى ؾاع مً ٖلُه وخاٞٔ ال٨غام، الصخابت ٖهض ٖلى . ٍَغ

ُت ألخىا٫ وؤلاصعا٥ الٟهم ٢هحر ٧ان مً ؤن بال اتهم الهٞى ٣هم، في ٌكاع٦هم ولم و٦كٞى  ؤطوا٢هم لٟهم له مجا٫ ال ٍَغ
ان ؤن زلضون  ابً ًغي  خحن في لهم، ومؿلم ٖلحهم مى٨غ بحن اه٣ؿمىا الظًً ءال٣ٟها وزانت ومىاحضَم،  لِـ والضلُل البَر

٤، َظٍ في ت مً ٢هض مً وختى.6"الىحضاهُاث ٢بُل مً هي بط الٍُغ  الىحىص ٨ُٞك٠ مظَبهم بُان اإلاخإزٍغً اإلاخهٞى

اونا٫ ٞٗل" ما الٛمىى،مثل مً ٚمىى طل٪ ٞةهما ٦كٟه، ٖلى بىاءً  خ٣اث٣ه وجغجِب  في الٟاعى ابً ٢هُضة قاعح ٞٚغ
 نٟت ًٖ ناصع ٧له الىحىص وجغجِبه،ؤن الٟاٖل ًٖ الىحىص نضوع  في ط٦غ ٖىضما الكغح، طل٪ نضع في ٦خبها التي الضًباحت

ما ألاخضًت، مٓهغ هي التي الىخضاهُت مت الظاث ًٖ ناصعان مٗا َو حر الىخضة ٖحن هي التي ال٨ٍغ ؿمىن . اٚل  الهضوع  َظا َو

                                                           

. ٓ٘ٗنفسو، ص  -ٔ
. ٓ٘ٗنفسو، ص  -ٕ
. ٓ٘ٗنفسو، ص  -ٖ
. ٔ٘ٗنفسو، ص  -ٗ
. ٕ٘ٗنفسو، ص -٘
 ٙ.ٕ٘ٗا١تقدمة، ـ س، ص  -
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ظا. 1"بالخجلي ظا.واوٛال٢ه لٛمىيه م٣خًاٍ جدهُل ٖلى الىٓغ ؤَل ٣ًضع ال ٦الم زلضون  ابً هٓغ في ومثله َو  الٛمىى َو
ُت مظاَب في واإلاٛاالة والٛغاثبُت والاوٛال١ ً، الهٞى  اإلاُل٣ت بالىخضة بال٣ى٫  واهتهاءً  الخجلي، ؤصخاب مً بضءا اإلاخإزٍغ
 ٦ثحرا" صٞ٘ الظي َى ؤلاؾغاثُلي، والىجم الٟاعى وابً ال٠ُٟٗ وابً ًًؾب٘ وابً الٗغبن وابً الهغوي م٘ الخلى٫  وبمظَب

٣ت لهم و٢٘ ما ؾاثغ بالى٨حر وقملىا وؤمثالها، اإلا٣االث َظٍ في اإلاخإزٍغً َاالء ٖلى للغص الٟخُا، وؤَل ال٣ٟهاء مً .  2"بالٍُغ

 مخسظا و ؤخُاها، َاالء ًٖ مضاٞٗا ُٞت،الهى الؿاصة م٘ ال٣ٟهاء لخالٝ ألاعبٗت اإلاجاالث في ال٣ى٫  زلضون  ابً ٞهل و٢ض

ظاع : ؤزغي  ؤخُاها لهم ألٖا

 ال ؤمغ" ؤهه زلضون، ابً ُٞه ٣ُٞى٫  الىٟـ، ومداؾبت واإلاىاحض ألاطوا١ مً ًدهل وما اإلاجاَضاث ٖلى ال٨الم مىي٘ ٟٞن -

. 3"الؿٗاصة ٖحن َى بها والخد٤٣ صخُدت، ُٞه وؤطوا٢هم ألخض، ُٞه مضٞ٘

ا بلى الٗلماء بٌٗ ما٫ وبن. مى٨غ ٚحر صخُذ ؤمغ"  ٞهى الُٛب، ٖالم مً اإلاضع٦ت والخ٣ُ٣ت ٦ك٠ا٫ في ال٨الم ؤما و -  به٩اَع

. ألامت مً الؿل٠ وؤ٧ابغ الصخابت ؾحرة في زابذ طل٪ بإن اؾخض٫ بل ،4"الخ٤ مً طل٪ ٞلِـ

اث ؤما - م"ال٨غاماث، بإهىإ وألا٧ىان الٗىالم في الخهٞغ ا٢ض ٖىضَم؛ وحضاون ؤهه الم اإلادكابه، مً هٕى ُٞه ٞإ٦ثَر  ٞو
. 5"ُٞه ؤطوا٢هم ًٖ بمٗؼ٫  ٖىضَم الىحضان

مت ألالٟاّ ؤما  -  لم ألجها مىه، مغاصَم ٖلى صاللت حُٗن ال اللٛاث" ٞةن.ال٣ىم ؤثمت مً ٦ثحر ًٖ الهاصعة الٓاَغة اإلاَى
، بال جىي٘  عػ٢ه ومً. اإلادكابه مً جغ٦ىاٍ ُٞما وهتر٦ه طل٪، في ل٨المهم هخٗغى ؤال ُٞيبػي. اإلادؿىؾاث مً وؤ٦ثٍر للمخٗاٝع

ٗت؛ لٓاَغ اإلاىا٤ٞ وحه ٖلى ال٩لماث، َظٍ مً شخيء ٞهم هللا مت ألالٟاّ وؤما. ؾٗاصة بها ٞإ٦غم الكَغ ََر  ٖجها ٌٗبرون التي اإلاى
اازظَم الكُداث، ، ؤَل بها ٍو  يخذ جمل٨هم والىاعصاث الخـ، ًٖ ُٚبت ؤَل ؤجهم ال٣ىم قإن في ؤلاههاٝ ؤن ٞاٖلم الكٕغ

 ال٣ىم، ٖلى مك٣ٟا زلضون  ابً ٩ًىن  وبهظا،.6"مٗظوع  واإلاجبىع  مساَب ٚحر الُٛبت وناخب ٣ًهضوهه، ال بما ٖجها ًى٣ُىا

ظاع مخسظا . لهم ألٖا

: الخهىف في زلضون  ابً كضمه ما مع الهىفُت اإلاهاصع عالكت: الثاوي اإلابدث

 قغخه في ًا٦ض وبط ٞهى". الؿجي" الخهٝى ًٖ وصٞاٖه ٫ب و٢بىله، بنغاع مضي بحن الخهٝى في الخلضوون الُغح اؾخ٣غاء بن
ت" إلاؿإلت اًىَر ا" اإلابَر غةواإلاسالٟت،"ٖلى جض٫ باٖخباَع ًَر خه طاجه في إلاسلى٢اجه مباًً الباعت  ٣ُٞا٫ اإلاٛا ٍى . ونٟاجه ووحىصٍ َو

٣ابله ظا ،7"والازخالٍ والامتزاج ؤلاجداص ٍو تالم ٖلُه ٧ان الظي َى -زلضون  ابً هٓغ في  –اإلاٗجى َو  ممً ألا٢ضمحن جهٞى

. مؿل٨هم ؾل٪ ومً عؾالخه، في ال٣كحري  ؤلامام ؤوعصَم

                                                           

 ٔ.ٖ٘ٗنفسو، ص  -
 ٕ.ٛ٘ٗنفسو، ص  -
 ٖ.ٛ٘ٗنفسو، ص  -
 ٗ.ٛ٘ٗنفسو، ص  -
 ٘.ٛ٘ٗنفسو، ص  -
 ٙ.ٛ٘ٗا١تقدمة، ـ س، ص   -
 7.ٕ٘ٗنفسو، ص  -
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 ُٞه اؾدبٗض الظي الى٢ذ ٟٞن". الخهٝى"٧لمت ؤنل جدضًض في ال٣كحري  ؤلامام م٘ زلضون  ابً ازخل٠ طل٪، م٣ابل وفي 

؛ مً اقخ٣ا٢ها ال٣كحري  هغ :"٣ٞا٫ طل٪، ٨ٖـ زلضون  ابً طَب بلبؿه، ًسخهىا لم -خؿبه-ألهه الهٝى  ٢ُل ؤن وألْا
، مً ؤهه باالقخ٣ا١ م الهٝى  لبـ بلى الثُاب ٞازغ لبـ في الىاؽ مسالٟت مً ٖلُه  ٧اهىا إلاا بلبؿه، مسخهىن  الٛالب في َو

. 1."الهٝى

ُت اإلاظاَب زلضون  ابً اهخ٣ض ٦ما  ؤلاجداص ٢ًاًا في زانت والكُُٗت، الٟلؿُٟت اإلاظاَب زالُذ التي اإلاخإزغة الهٞى

ت مً حماٖت طَب ألاولى، لل٣ًُت ٞباليؿبت. والخًغاث واإلآاَغ ليوالخج والخلى٫،  نحروا الظًً اإلاخإزٍغً اإلاخهٞى
ت، ٖلمُت الىحضاهُت اإلاضاع٥ خه في بمسلى٢اجه في مخدض حٗالى  الباعت  ؤن بلى هٍٓغ ظا. ونٟاجه ووحىصٍ ٍَى  َى ؤلاجداص َو

ى الؿالم، ٖلُه اإلاؿُذ في الىهاعي  جضُٖه الظي الخلى٫   ؤو مدضر في ٢ضًم خلى٫  ألهه -الخلضوون الخهىع  في -بؤٚغ َو
ى به، اجداصٍ .  ألاثمت في الكُٗت مً ؤلامامُت ج٣ىله ما ٖحن ؤًًا َو

 الىٓغ ؤَل ٌؿخُُ٘ وال الؿلُم، ؤلاصعا٥ ًمجه ٦الما زلضون  ابً اٖخبٍر ٣ٞض واإلآاَغ، والخًغاث الخجلي  في ال٨الم ؤما

٣ى٫ . ٢هواوٛال لٛمىيه م٣خًاٍ جدهُل ال٣ٗلي اع َظا في ٍو ى:"ؤلَا  م٣خًاٍ جدهُل بلى الىٓغ ؤَل ٣ًخضع ال ٦الم َو
ٗض واوٛال٢ه لٛمىيه ضة ناخب ٦الم بحن ما وبُأ ََر . 2"الترجِب َظا الكٕغ بٓاَغ ؤه٨غ وعبما الضلُل وناخب والىحضان اإلاكا

ىا ا وال بالخجلي الخل٤ ٨ٞغة اإلاٗاعيت ٧ل ٌٗاعى ال زلضون  ابً ؤن ًبضو َو  ٖلم مً ًجٗلها بل جماما، الكٕغ يض ٌٗخبَر

ظا.  الٗامت م٘ ال الخانت م٘ ؤو باَىه م٘ جخالءم ٢ض ؤجها بمٗجى الىو، ْاَغ م٘ جخالءم وال مى٣ُُا، اإلابرع ٚحر ال٨ك٠  ما َو

ُت ًا٦ضٍ ُت ؤو وحىصًت خ٣اث٤ مً ال٨ك٠ ٌُٗحهم ما ببٌٗ ًهغخىن  ٖىضما ؤهٟؿهم الهٞى  ابً اٖخبٍر ما ؤما. مٗٞغ
با باحان زلضون   وابً ،"اإلا٣اماث"  ٦خابه في" الهغوي"ٖىض حاء ٦ما" اإلاُل٣ت الىخضة"بـ ال٣ى٫  ٞهى الخجلي ؤَل مظَب في ٍٚغ

 زلضون  ابً خؿب َاالء وؾل٠. ٢هاثضَم في ؤلاؾغاثُلي والىجم الٟاعى وابً الخلمؿاون وال٠ُٟٗ ؾبٗحن وابً الٗغبن
م َذٞازخل  بالخلى٫  ال٣اثلحن لئلؾماُٖلُت مسالُحن ٧اهىا ت ٢ى٫  ومجها ٣ٖاثضَم، حكابهذ و ؤ٩ٞاَع  الظي بال٣ُب اإلاخهٞى

مىن  ه ؤهه ًٖؼ ت في م٣امه في ؤخض الٌؿاٍو ان ؤَل مً آلزغ م٣امه ًىعر زم هللا، ٣ًبًه ختى اإلاٗٞغ  بما طل٪ في مؿخضال. الٗٞغ
ٗت ٩ًىن  ؤن ًٖ الخ٤ حىاب حل:"٢ا٫ ٖىضما" ؤلاقاعاث" ٦خاب في ؾِىا ابً ؤوعصٍ  بٗض واخض بال ٖلُه ًُل٘ ؤو ،واعص ل٩ل قَغ

 الخُابت، ؤهىإ مً َى وبهما قغعي؛ صلُل وال ٣ٖلُت حجت" ؤي بلى ٌؿدىض ال مغصوصا ٦الما َظا زلضون  ابً اٖخبر و٢ض". واخض

ى . 3"به وصاهىا الغاًٞت ج٣ىله ما بُٗىه َو

ت مً اإلاخإزٍغً ٖىض بالدكُ٘ الخهٝى ٖال٢ت ٖلى زلضون  ابً به ًض٫ ومما  في الخهٝى زغ٢ت جىاعر ًٖ ًثهمخض اإلاخهٞى
 مً ٖجهم ًمحٍز بما الصخابت بحن مً ًسخو لم وحهه هللا ٦غم ٖلُا ؤن خحن ٖىه،في هللا َالبرضخي ؤبن بً ٖلي بلى جمخض ؾلؿلت

ض الضًً في ؤؾىة"٧اهىا ٧لهم الصخابت بن بل ؤخىا٫، ؤو لباؽ  ويبِ ألانى٫، بلى الغحٕى لؼاما ٩ٞان. 4"واإلاجاَضة والَؼ

ذ واإلامخى٘ اإلام٨ً َبُٗت بحن والخمُحز ،الىٟـ . الُٟغة واؾخ٣ام ال٣ٗل بهٍغ

                                                           

 ٔ.ٓ٘ٗنفسو، ص  -
 ٕ.ٗ٘ٗنفسو، ص  -
 3.ٙ٘ٗ-٘٘ٗا١تقدمة،ـ س،  ص  -

 ٗ.ٙ٘ٗنفسو، ص  -
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 الٛؼالي خامض ؤبى ومؿل٪ ،1اإلاخٟلؿ٠ للخهٝى اهخ٣اص في الؿهغوعصي ؤلامام خظو خظا ٢ض زلضون  ابً ٩ًىن  ج٣ضم، ما وب٩ل
خه في ٍغ٤ حهت، مً الكُعي، الباَجي الهىفي لل٨ٟغ اهخ٣اصٍ و ؤقٍٗغ  اإلاداؾبي ؤلامام َمفي بما الخهٝى ؤ٢ُاب َو

 الصخابت ويٗها ٦ما الصخُدت ؤلاؾالمُت باألنى٫  ومداؾبت، مجاَضة مً ٖلُه ٣ًىم ُٞما الخهٝى عبِ في وال٣كحري،

. زاهُت حهت مً ألامت، مً والؿل٠

 ؤَل ًضع٦ها التي الخاع٢ت اإلاماعؾاث ًٖ زلضون  ابً جدضر الهىفي، وال٨ك٠ ؤلاصعا٥ مؿخىي  ٖلى آزغ، حاهب ومً
ضةاإلاجا م، الًضع٦ها وحىصًت خ٣اث٤ بصعا٥ مً ال٣ىم، مً ََر ها، ٢ُل الى٢اج٘ وبصعا٥ ٚحَر  اإلاىحىصاث في والخهٝغ و٢ٖى

خذ بلهُت مىاَب  مً له ًخٗغيىن  ما ط٦غ ٦ما. الىٟؿُت و٢ىاَم  بهممهم ى الغباون، ٞو  الٛؼالي ؤلامام بقاعاث ًا٦ض طل٪ في َو
ى ،"ؤلاخُاء"في ، ؤَل ٍَغ٤ صخت في الكٕغ قىاَض ًبحن َو  حٗالى هللا ؤؾغاع مً ؾغ" َى الباَجي الٗلم ؤن ٞظ٦غ الخهٝى

 الخ٣ُ٣ن ال٨ك٠ م٣ام زلضون  ابً عبِ آزغ حاهب ومً. 2"بكغا وال مل٩ا ٖلُه ًُل٘ لم ؤخبابه ٢لىب في حٗالى هللا ٣ًظٞه

غاى والىعٕ باإلاجاَضة والٛؼالي ،3 الاؾخ٣امت بكٍغ  والاؾخ٣امت الخ٣ىي  قغوٍ هي وجل٪ ،4الضهُا الخُاة قهىاث ًٖ وؤلٖا
. الكٕغ ٍَغ٤ اإلاؿخ٣ُم؛ الٍُغ٤ ٖلى

 بل مجهم، َلب بطا بال طل٪ في ًخدضزىن  وال اَخمام، ؤي ال٨ك٠ لهظا الٌٗحرون ال٣ىم مً الٗٓماء ؤن زلضون  ابً واٖخبر 

 مً ًخل٣ىهه وما تهمإلا٣اما ًىٓغون الظًً الخهٝى ؤ٢ُاب م٘ ًلخ٣ن َظا وفي. لهم ؤلالهُت اإلادً يمً طل٪ ٌٗضون  بجهم
ا الاٞخ٣اع، مً بىٕى ٦غاماث  ؤلامام جدضر طل٪، ٖلى و٦مثا٫. 5حٗالى هللا بلى الىنى٫  ٍَغ٤ حٗترى ٢ض ابخالءاث وباٖخباَع

ُت ًٖ ال٣كحري  ، بُىال٘ ؤمخه بحن مً هللا ازخههم الظًً  الهٞى  مجاعي  وؤقهضَم الٗبىصًت، بأصاب لل٣ُام وو٣ٞهم ؤهىاٍع

 زم" والخهٍغ٠، الخ٣لُب مً لهم ؾبداهه مىه بما وجد٣٣ىا ج٩ل٠ُ، واحباث مً ٖلحهم ما بإصاء ٢امىاٝ الغبىبُت، ؤخ٩ام
ما٫، مً مجهم ماخهل ٖلى ًخ٩لىا ولم ؤلاه٨ؿاع، ووٗذ ؤلاٞخ٣اع، بهض١ وحٗالى، ؾبداهه هللا بلى عحٗىا  مً لهم نٟا ؤو ألٖا

ال حل بإهه مجهم ٖلما. ألاخىا٫ ض، ما ًٟٗل ٖو سخاع ًٍغ  خ٤ مسلى١  ٖلُه ًخىحه وال. زل٤ ٖلُه الًد٨م. الٗبُض مً ٌكاء ام ٍو

ظابه. ًٞل ببخضاء: زىاب . 6."ٞهل ٢ًاء: وؤمٍغ. بٗض٫ خ٨م: ٖو

: اؾخيخاج

 ؾحرة م٘ طل٪ ججلى ٦ما ألاو٫؛ ؤلاؾالمن الٗهض بلى الٟغصًت الؿلى٦ُت ؤنىله حٗىص الظي الخهٝى ماؾب٤،ؤن ٧ل مً ًخدهل

 هٓغا للخهٝى الخلضوون الىٓغ و٧ان. وبٗضٍ الهجغي  الثاون ال٣غن  زال٫ حماُٖت ومماعؾت ٦ٗلم ج٣ُٗضٍ ال٨غام،و الصخابت
ا مال٨ُا ُت اإلاماعؾت ًٖ بالضٞإ وطل٪ ؤخُاها، ٚؼالُا ؤقٍٗغ ً الهاُٞت الهٞى  لظل٪ ٢ٗض الالهي،٦ما ال٨ك٠ مىهج ٖو

ما وال٣كحري  اإلاداؾبي ٧اإلمام الؿلى٥ ؤ٢ُاب حَر غ جٟؿحر ٖلى ال٣اثم ال٣ٗلي الىٓغ بدًىع  ؤزغي  وؤخُاها. ٚو  الٍُغ٤ وجبًر

ُت بٌٗ مماعؾاث في الالم٣ٗى٫  ٖلى الغص ؤو وهخاثجه، الخ٣ُ٣ن الهىفي .   ٖهٍغ نٞى

                                                           

 ٔ. ٓٗطارؽ عبد اٟتكيم ك٤تمد العبده، الصوفية، نشأهتا كتطورىا، الطبعة األكذل، دار األرقم الكويت، ص -
 ٕ.ٖٕ، ص ٖالغزارل، اإلحياء، ـ س، ج  -
 ٖ.ٕ٘ٗا١تقدمة، ـ س،  ص  -
 ٗ.ٕ٘، ص ٖالغزارل، اإلحياء، ـ س، ج  -
 ٘.ٔ٘ٗا١تقدمة، ـ س، ص  -
 ٙ.ٛالقشَتم، الرسالة، ـ س، ص  -
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ُت، للٓاَغة ومٗالجخه لٟلؿٟخه الخإؾِـ في زلضون  ابً ٧ان ل٣ض ا، لخدىالتها،مخدبٗا مضع٧ا ألا٤ٞ، مدؿ٘ الهٞى  إلاؿاَع

٤ لها، صاعؾا . وه٣لُت ٣ٖلُت مخٗضصة ٖلمُت مكاعب ٖلى جدتومى٠ حامٗت عئٍت ٞو

ال٢خه زلضون  ابً عئٍت ؤن والىا٢٘  زو بط. اإلاؿاَمت َظٍ في ٢ضمىاٍ والظي اإلا٣ضمت، في حاء ُٞما جىدهغ لم بالخهٝى ٖو

ُت الٓاَغة في ال٣ى٫  ُٞه ٞهل ، 1" اإلاؿاثل وتهظًب الؿاثل قٟاء"ؾماٍ ٦خابا لؿٟتها الهٞى  املالل الٟهم ٞةن زمت ومً. ٞو

، خى٫  الخلضوون للخهىع  ". الؿاثل قٟاء" ٦خاب بلى الغحٕى يغوعة ًٟغى الخهٝى

: كائمت اإلاهاصع واإلاغاحع

ُت، صاع ال٨خب الٗلمُت،  .1 .  2003ؤبى ٖبض الغخمان الؿلمي، َب٣اث الهٞى

ت، جد٤ُ٣ زلُل اإلاىهىع، صاع ال٨خب الٗلمُت بحروث،  .2 . 2001ؤبن ال٣اؾم ال٣كحري، الغؾالت ال٣كحًر

، ؤهضوهِؿُا، ؤعبٗت ؤبن  .3 اٍ ٞىجغا ؾماٙع خامض الٛؼالي، بخُاء ٖلىم الضًً، جد٤ُ٣ بضوي َباهت، م٨خبت ومُبٗت ٦ٍغ

ش . ؤحؼاء، صون جاٍع

ب٣اث ألانُٟاء،َبٗت مهغ، .4 . َـ1351ؤبن وُٗم، خلُت ألاولُاء َو

، جهُذ مدمىص ُٚث، وكغ م٨خبت ال٣اَغة، .5 . 1973ؤبن خٟو الؿهغوعصي، ٖىاٝع اإلاٗاٝع

ُان، جابً زل٩ا .6 ُاث ألٖا . 1948، َبٗت مهغ، 1ن، ٞو

ابً زلضون، قٟاء الؿاثل وتهظًب اإلاؿاثل، جد٤ُ٣ مدمض مُُ٘ الخاٞٔ، الُبٗت ألاولى، صاع ال٨ٟغ اإلاٗانغ،  .7

. م 1996بحروث،

ش 1ابً الىضًم، الٟهغؾذ، ج  .8 . ،َبٗت بحروث، صون جاٍع

ش.  3جاج الضًً الؿب٩ن، َب٣اث الكاُٞٗت، ج- .9 .  صون جاٍع

اًت لخ٣ى١ هللا، جد٤ُ٣ ٖبض ال٣اصع ؤخمض ُٖا، صاع ال٨خب الٗلمُت، بحروث، الُبٗت الغابٗت الخاعر .10  .اإلاداؾبي، الٖغ

ُت، الخىحُه، الخ٣ُٗض، الدؿىحن، مُبٗت ألامىُت، الغباٍ،  .11 ت الهٞى . 2006الخؿً قاَضي، ال٨خاباث الخىٓحًر

ش بٛضاص، ج .12 . 1931، َبٗت مهغ، 1الخُُب البٛضاصي، جاٍع

ذَاع١ ٖبض  .13 ُت، وكإتها وجُىعَا، الُبٗت ألاولى، صاع ألاع٢م ال٩ٍى . الخ٨ُم ومدمض الٗبضٍ، الهٞى

.  2001مدمض الظَبي ، ؾحر ؤٖالم الىبالء، مُبٗت الغؾالت،  .14

ت، بحروث، َبٗت  .15 ضي، اإلا٨خبت الٗهٍغ .  2002ٖبض الغخمان ابً زلضون، اإلا٣ضمت، جد٤ُ٣ صعوَل حٍى

 . َـ 1404ٕ صاع ناصع، ،َب 3ًا٢ىث الخمىي،ملجم البلضان، ج  .16

 

  

                                                           

 1.ـ ٜٜٙٔابن خلدكف، شفاء السائل كهتذيب ا١تسائل، ٖتقيق ٤تمد مطيع اٟتافظ، الطبعة األكذل، دار الفكر ا١تعاصر، بَتكت ، -
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ت اإلاُياهحزماث الضفاعُت خؿب فُبي هغامحر   Phebe Cramerألاعوان الؿبعت لىظٍغ
غان،الجؼاثغ /الباخث صًبىن مدمض حامٗت َو

 

 

 

 

 :ملخو

ُت ٦ؿحروعاث الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث حٗخبر حٍر الكضًض ال٣ل٤ مً الٟغص خماًت ٖلى حٗمل مٗٞغ  ٦ما .الؿلبُت الاهٟٗاالث مً ٚو
. الظاحن الاوسجام ٣ٞضان زانت ؤو الظاث ج٣ضًغ مى٣ٟضان جدمُه

ت بضون  ؤقُاء ٢ى٫  ؤو ما بصخيء ٢ُامىا بم٩اهُت ٨ٞغة بن  لٛالبُت باليؿبت الٟهم ٖلى الهٗب باألمغ لِـ الؿبب مٗٞغ

. جإ٦ُضٍ الهٗب مً ؤنبذ ؤمغ َى الؿلى٧اث، َظٍ ًٖ اإلاؿاولت هي الالقٗىعٍت، ال٣ٗلُت الؿحروعاث بإن الجؼم ل٨ً.الىاؽ
. القٗىعٍت ٣ٖلُت ؾحروعاث وحىص صعاؾت ٖلى الىٟـ ٖلم مجا٫ في الباخثحن مً الٗضًض ٠٨ٖ خالُا،

ت َىا٥ الالقٗىعٍت الؿحروعاث َظٍ بحن مً  حٗمل هي و. الضٞاُٖت باإلا٩ُاهحزماث حؿمى التي ال٣ٗلُت الٗملُاث مً مجمٖى
 ٌؿمى ٖما جسخل٠ هي و. الظاث ج٣ضًغ و الظاث خماًت و قضًضة ةم٣ل٤ لخجاعب الخٗغى مً الٟغص خماًت ٖلى ؤؾاؾا

 واُٖا ٚحر الٟغص ٩ًىن  خُث القٗىعي، مؿخىي  ٖلى حٗمل الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث بن بط ، coping اإلاىاحهت باؾتراجُجُاث

. اإلا٩ُاهحزماث َظٍ بىُْٟت

: هي و ٞإالض بم٩ُاهحزماث الخانت الؿبٗت ألاع٧ان لخىاو٫  الجضًض الباخث َظا حاء

. الىعي مجا٫ زاعج الضٞاُٖت حٗمالإلا٩ُاهحزماث -1

. اإلا٩ُاهحزماث جُىع  في ػمجي جغجِب َىا٥ -2

ت الصخهُت في الضٞاُٖت جىحضاإلا٩ُاهحزماث -3 . الؿٍى

. الىٟسخي الًِٛ ويُٗاث في اإلا٩ُاهحزماجالضٞاُٖت اؾخٗما٫ ًغجٟ٘ -4

. الؿلبُت الهٟٗاالث٫ الىاُٖت اإلاٗاٌكت مً ًسٌٟ اؾخٗماالإلا٩ُاهحزماث -5

ُٟت جغجبِ -6 . الظاحن الٗهبي بالجهاػ الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث ْو

 .اإلاغيُت الىٟؿُت الضٞاُٖتبالخاالث للم٩ُاهحزماث اإلاٍٟغ الاؾخٗما٫ ًغجبِ -7

ُت، الٗملُاث الضٞاُٖت، اإلا٩ُاهحزماث:اإلافخاخُت اليلماث . ٦غامحر ُٞبي اإلاٗٞغ
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 ل٣ضجىنلىا و. (ال٣م٘) الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث و الىٟؿُت ألامغاى بحن الٗال٢ت حك٠ا٥ مً ؤو٫  ٞغوٍض ؾُٛمىهض ٧ان ل٣ض

. 1للٟغص الٗاصًت الىٟؿُت الىُْٟت مً حؼء هي الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث ؤن ماصاٍ ٞهم بلى خالُا

 الؿلبُت لٟاالهٟٗاالثمسذ و ألامل زُبت باإلحهاص، الخد٨م ٖلى الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث حؿاٖضها بدضوص، اؾخٗمالها خالت في

. الىٟؿُت باألمغاى الضٞاُٖت للم٩ُاهحزماث اإلاٍٟغ الاؾخٗما٫ ًغجبِ. الكضًضة

 مىاألصواث الٗضًض َىا٥ خالُا،. (ال٣ٗلىت ؤلاػاختو ؤلاؾ٣اٍ، ؤلاه٩اع،) الالثدت بلى حضًضة م٩ُاهحزماث طل٪ بٗض ؤيُٟذ
 .الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث ل٣ُاؽ

 ٧ان اإلاىُل٤، َظا مً. ألاشخام حمُ٘ َٝغ مً ٧لها حؿخٗمل ال و الضٞاُٖت، اإلا٩ُاهحزماث ٥٫ الىاخض الصخو ٌؿخٗمل ال
اث في جهيُٟها الًغوعي  مً  َظا جدضًض ًخم و. اإلا٩ُاهحزماث َظٍ هطج ٖضم ؤو هطج وؿبُت ٖلى ؤؾاؾا ٢اثمت. 2مجمٖى

ت اٖخباعاث ٍَغ٤ ًٖ الىطج  . 3ب٧لُي٨ُُت و هٍٓغ

ُت الٗملُاث ح٣ٗض مضي و جُىعٍت، اٖخباعاث ؤؾاؽ ٖلى الخهي٠ُ ٌٗخمض ؤن ًم٨ً ٦ما  في اإلاكتر٦ت اإلاٗٞغ

 .5القٗىعٍت ٧ىجها في ٌك٪ ل٨ىه اإلا٩ُاهحزماث َظٍ وحىص في ٌك٪ ال مً َىا4.٥اإلا٩ُاهحزماث

ت في ؤؾاؾُت ؤع٧ان ؾبٗت ج٣ضًم الباخث ؾُداو٫  بي الضعاؾاث ؾ٣ُضم ع٦ً ٧ل في زم الضٞاُٖت، اإلا٩ُاهحزماث هٍٓغ  ةالخجٍغ

. جضٖمه التي

 ٌ ت الخهائو: 01 عكم الجضو   الضفاعُت اإلاُياهحزماث كُاؽ ؤصواث ألهم الؿُىىمتًر

                                                           
1
- Kihlstrom, J. F. The cognitive unconscious. Science, 237,1987, p1445. 

2
- Perry, J. C. Defense Mechanism Rating Scales (DMRS) (5th edn). Cambridge, MA: Author, p25. 

3
- Vaillant, G. E. Adaptation to Life. Boston, MA: Little, Brown and Co, 1990, p35. 

4
- Cramer, P. The Development of Defense Mechanisms: Theory, Research and Assessment. NewYork, NY: 

Springer-Verlag. 1991, p69. 
5
- Erdelyi, M. H. Defense processes can be conscious and unconscious. American Psychologist, 

56, 2001, p760. 
6
- CharlotteSoultanian et autres, revue canadienne de psychiatrie, Vol 50 n12, octobre 2005, p794. 
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 ٌ ت الخهائو: 01 عكم الجضو  الضفاعُت اإلاُياهحزماث كُاؽ ؤصواث ألهم الؿُىىمتًر

 معاًحر الخلُُم الخعُحن و الخلُُم

REM-71 LSI DMP DMI DSQ-88/40 DMRS ألاصاة 

 الؿىت 1990 1983 1969 1982 1995 2001

Steiner H 

Koopman C 
Plutchik R Johnson N 

Gleser G C 

Ihilevich D 

Bond M 

D,Gardner S 

T,Christian J and 

Sigal J 

AndrewsG, 

Singh M,Bond 

M D 

Perry JC اإلاالفحن 

 اؾخجىاب طاحي / + + + + +

 الؿغعت - + - - - -

 عضص البىىص / 40/88 240 40 97 71

 اإلاهضاكُت + + / + + +

 الىيىح + + + + + +

 اإلادخىي  / + + + + +

 لخلاَعا + + + + + +

 البيُت + + / / / /

/ + + + + + 
اللابلُت إلعاصة 

 الاهجاػ

ؤقهغ  5 / ؤقهغ  3  ً قهٍغ  الثباث الؼمني / قهغا 18

/ 0.3-0.8 / 
0.6-0.8 

 
0.8 / 

الخماؾً 

 الضازلي

21 8 14 15 20-24 28 

عضص 

اإلاُياهحزماث 

برة
َد
سخ

ُث
 اإلا

 / ت/الجروٍجُت ألاإلااهُت /الغوؾُت/الٗبًر  الترحمت ٞغوؿُت ًُالُتا/ ٞغوؿُت / /

+ + + + + - 
اإلاعُُاث 

ت  اإلاعُاٍع
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اإلاُياهحزماث الضفاعُت هي عملُاث معغفُت حعمل زاعج مجاٌ الىعي : 1الغهً 

ُت، التي جغج٨ؼ ٖلحهاو هغ٦ؼ في َظا الجؼء ٖلى زالزت م٩ُاهحزماث صٞاُٖت و التي جسخل٠  خؿب صعحت ح٣ٗض الٗملُاث اإلاٗٞغ

. هي ٦ظل٪ جسخل٠ في هطجها الخُىعي

م ؾلبي  .ٌٗخبر ؤلاه٩اع َى ألا٢ل ح٣ٗضا مً بحن الثالر
َر
ٗل م٘ بصعا٥ ما، ٨ٞغة ؤو  ("لم"، "ال: "مثل)و َى ًخم مً زال٫ عبِ مَر

. ٖلى هدى صخُذ و ص٤ُ٢ ًخم ججاَلها ؤو حكىحهها ألا٩ٞاع وألاخاؾِـ التي ج٩ىن مًُغبت، بطا ٧اهذ مضع٦ت. بخؿاؽ

ُا ؤ٦ثر ح٣ُٗضا ٤ بػالت ألا٩ٞاع و ألاخاؾِـ اإلاؼعجت مً الصخو . اإلا٩ُاهحزم الثاون َى ؤلاؾ٣اٍ، و ٌٗخبر مٗٞغ و ًخم ًٖ ٍَغ

٤ بحن اإلاثحر. و ويٗها ؤوبؾىاصَا بلى شخو ؤو شخيء آزغ ُا، اؾخٗما٫ ؤلاؾ٣اٍ ًخُلب ال٣ضعة ٖلى الخٍٟغ اث مٗٞغ

. و جُىع ٢ىاٖض صازلُت التي مً زاللها ًخم الخ٨م ٖلى ألا٩ٞاع و ألاخاؾِـ بإجها ٚحر م٣بىلت.الضازلُت و الخاعحُت

٦ما ٌكمل ٖلى حُٛحر الظاث لخهبذ . اإلا٩ُاهحزم الثالث َى الخ٣مو، و َى ًسخل٠ ًٖ الؿاب٣حن في مداولت حُٛحٍر للىا٢٘

ً اصة الخ٣ٗض اإلاٗغفي لهظا . ع ٌٗؼػ مً بخؿاؽ الصخو باالهخماءو ألامانَظا الخٛحي. ؤ٦ثر حاطبُت باليؿبت لآلزٍغ بن ٍػ

ً ً، و ًدضص مىيٗه مً بحن آلازٍغ ٤ بحن الظاث و آلازٍغ . اإلا٩ُاهحزم ٌٗخبر ٦مخُلب، ختى ٌؿخُُ٘ الصخو الخٍٟغ

ُت زاعج هُا١ الىعي، ٞةن َظا الغ٦ً ًخجىب  ؤمغا حضلُا ًخمثل في ؤن بطا اٖخبرها اإلا٩ُاهحزماث الضٞاُٖت ٦ٗملُاث مٗٞغ

و ٖمىما ٞةن مً اإلاٗغوٝ خالُا بحن الباخثحن وحىص ؾحروعاث ٣ٖلُت . َظٍ اإلا٩ُاهحزماث هي ؾحروعاث ٣ٖلُت القٗىعٍت

. 1القٗىعٍت، ل٨ً ًىحض حضا٫ خى٫ ؤن اإلا٩ُاهحزماث ال جدخاج ؤن ج٩ىن القٗىعٍت

٣ت لٟهم ٦ُُٟتٖمل مش ٟا٫ ًُىعون ٍَغ ؾىىاث ٩ًىن ٞهم  6و  5في ؾً . جل٠ اإلا٩ُاهحزماثَىا٥ ؤبدار ؤ٦ضث ؤن ألَا

ؾىىاث ل٨ً في  8ؾىت  و  ٩ً11ىن ٞهم ؤلاؾ٣اٍ ؤ٦ثر في ؾً . ؾىىاث ًخُىع مؿخىي الٟهم ؤ٦ثر 8بؿُِ لئله٩اع، في 

 .2ؾىىاث ال ًم٨ً ٞهم َظا اإلا٩ُاهحزم 6و  5ؾً 

ٖمغ الظي ًدضر ُٞه ايُغاب في اؾخٗما٫ َظا َىا٥ صعاؾاث اَخمذ بالٗمغ الظي ًٟهم ُٞه الُٟل َظٍ اإلا٩ُاهحزماجى ا٫

. (2اهٓغ الغ٦ً )اإلا٩ُاهحزم 

خحن 120في صعاؾت لـ  ت ألاولى بٗمغ : َٟل، م٣ؿمحن بلى مجمٖى ٟا٫ في َظا الٗمغ مً  7في اإلاجمٖى ؾىىاث خُث ًيخ٣ل ألَا

ت الثاهُت بٗمغ .اؾخٗماالإله٩اع بلى ؤلاؾ٣اٍ ٟا٫  10و في اإلاجمٖى . باؾخٗما٫ ؤلاه٩اع بض٫ ؤلاؾ٣اٍؾىىاث، خُث ٣ًىم ألَا

ٟا٫ بؿغص ٢هههم الصخهُت جم ٖلى ؤؾاؾها اؾخسغاج اإلا٩ُاهحزماث  في اإلاغخلت ألاولى مً َظٍ الضعاؾت ٢ام ألَا

ا مً . ٦ما جم ٢ُاؽ صعحت الظ٧اء. اإلاؿخٗملت ٟا٫ بإعبٗت ٢هو ٢هحرة جم جدًحَر حن، جم ج٣ضًم هٟـ ألَا بٗض ؤؾبٖى

ًه مً َٝغ : مثا٫. َغ البُل اؾخٗما٫ ٧ل مً ؤلاه٩اعوؤلاؾ٣اٍَٝغ الباخثحن، في ٧ل ٢هت ؤّ ٢هت جه٠ َٟال جم ٞع

ب خ٣ُ٣ت في اللٗب مٗه: خُث ٢ا٫ ألمه: ػمُله . ؤها ال ؤبالي ألهجي لم ؤ٦ً ؤٚع

ٟا٫ ٧ل ٢هت و َلب مجهم الكغح إلااطا جهٝغ الُٟل بهظا الك٩ل جدهل ٧ل َٟل ٖلى صعحت ٞهمه لئله٩اعو . ٢غؤ ألَا

ٟا٫ الظًً خاولىا قغح ال٣هو بضعحت . (ٞهمذ حُضا) 8بلى  (لم ؤٞهم) ٧2اهذ الضعحاجمً ؤلاؾ٣اٍ و  جم ج٣ُُم ألَا

ُٟت الضٞإ، ٦ما ٧اهذ صعحت ٞهمهم مخٗل٣ت باؾخٗمالهم لهظا الضٞإ الظي جم اؾخسغاحه في اإلاغخلت ألاولى مً  ٞهمهم لْى

ا بإهٟؿهم . ٞهم ؤو اؾخٗما٫ الضٞإ و صعحت الظ٧اءلم ًجض الباخثىن اعجباَا بحن . ال٣هو التي ؾغصَو

                                                           
1
- Newman, L. S. Coping and defense: No clear distinction. American Psychologist, 56, 2001, p761. 

2
- Dollinger, S. J., & McGuire, B. The development of psychological-mindedness: Children’s 

understanding of defense mechanisms. Journal of Clinical Child Psychology, 10, 1981, p117. 
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ٟا٫ الظًً ٞهمىا ؤ٦ثر َظٍ اإلا٩ُاهحزماث ٧ان اخخما٫ اؾخٗمالهم لها ؤ٢ل  .1بُيذ هخاثج الضعاؾت بإن ألَا

ؾىىاث الظًً ٞهمىا م٩ُاهحزم ؤلاه٩اع حؼثُا ؤو ٧لُا، ٧ان اؾخٗمالهم له ؤ٢ل بضعحت صاللت ؤ٦ثر، مما َى ٖلُه  7ؤَٟا٫ طوي 

. َٟا٫ الظًً ٧ان ٞهمهم ؤ٢ل ؤو لم ًٟهمىاباليؿبت لؤل

٧لما ػاص ٞهمهم لئلؾ٣اٍ ٢ل اؾخٗمالهم . ، َىا٥ ٖال٢ت بحن اؾخٗما٫ و ٞهم م٩ُاهحزم ؤلاؾ٣اٍؾىىاث 10باليؿبت لٗمغ 

حهم باؾخٗمالهم له . له ٦ما جىنل الباخثىن بلى هٟـ الىخاثج باليؿبت لُلبت الجامٗاث في صعاؾتهم لئلؾ٣اٍ، خُث ؤن ٖو

 .٫2 مً ٞاٖلُخه٢ل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اؾخعماٌ و فهم ؤلاؾلاٍ: 01الكيل عكم 

هىان جغجِب ػمني في جُىع اإلاُياهحزماث الضفاعُت : 2الغهً 

خُث ؤهه زال٫ مغاخل الخُاة ألاولى، ٩ًىن . Cramerَىا٥ همىطج هٓغي لخُىع زالزت م٩ُاهحزماجضٞاُٖت ونٟه الباخث 

٦ما . ما في وؾِ مغخلت الُٟىلت، ٌؿُُغ ؤلاؾ٣اٍ زم ًإحن الخ٣مو في مغخلت اإلاغا٣َتؤ. ؤلاه٩اع َى اإلا٩ُاهحزم اإلاؿُُغ

خُث . ٞخٓهغ م٩ُاهحزماث ؤزغي مسخلٟت ؤزىاء مغخلت الخُىع . ًم٨ً لهظا اإلا٩ُاهحزم ؤن ًىسٌٟ في مغخلت ما بٗض اإلاغا٣َت

. 3جغح٘ َظٍ الازخالٞاث بلى اعجٟإ صعحت الخ٣ٗض اإلاٗغفي لهظٍ اإلا٩ُاهحزماث

                                                           
1
- Cramer, P., & Brilliant, M. Defense use and defense understanding in children. Journal of Personality, 69, 2001, 

p291. 
2
- Newman, L. S., Duff, K. J., &Baumeister, R. F. A new look at defensive projection:Thought suppression, 

accessibility, and biased person perception. Journal of Personality andSocial Psychology, 72, 1997, p 980. 
3
- Cramer, P. Protecting the Self: Defense Mechanisms in Action. New York, NY: Guilford Press, 2006. P28. 
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سه الخُىعي الخام به ٧ل صٞإ له حظوعٍ في ؾلى٧اث الُٟل، التي جٓهغ ٖلى ق٩ل ؾلى٧اث خغ٦ُت . ٧ل صٞإ له جاٍع

ت ؤ٦بر مً صٞاٖاث ؤزغي . بعاصًت ًم٨ً جمُحز اإلا٩ُاهحزماث مً زال٫ مضي هطجها، الظي ًم٨ً . َىا٥ صٞاٖاث جخُىع بؿٖغ

مؿُُغا و مً زال٫ الخ٣ٗض اإلاٗغفي للٗملُاث ال٣ٗلُت اإلاهاخبت  جدضًضٍ مً زال٫ مغخلت الخُىعالتي ؤنبذ ٞحها الضٞإ

. للم٩ُاهحزماث الضٞاُٖت

ت لـ -في صعاؾت ٖبر. َىا٥ ٖضة صعاؾاث جضٖم َظا الغ٦ً َٟل و مغا٤َ ٌِٗكىن في اهجلترا الجضًضة، بُيذ ؤن  300ٞئٍى

 8اعجٟ٘ اؾخٗما٫ ؤلاؾ٣اٍ في ؾً  .ؾىىاث، بٗض طل٪ اهسٌٟ اؾخٗماله بهٟت واضخت 5ؤلاه٩اع اؾخٗمل ؤ٦ثر في ؾً 

ؤما اإلا٩ُاهحزم الثالث، الخ٣مو ٩ٞان اعجٟإ اؾخٗماله بُُئا و في ألازحر ٞا١ . ؾىىاجى جم اؾخٗماله بهٟت ؤ٦ثر مً ؤلاه٩اع

. 1مؿخىي ؤلاؾ٣اٍ و ؤلاه٩اع في مغخلت اإلاغا٣َت اإلاخإزغة

 .2ؾخٗما٫ اإلا٩ُاهحزماث هي جمثل في الخ٣ُ٣ت حٛحرا جُىعٍاَىا٥ صعاؾخحن َىلُخحن بُيخا ؤن ٖال٢ت الؿً باالزخالٞاث  في ا

ت،   5ًبحن الك٩ل الخالي مؿاع جُىع زالزت م٩ُاهحزماث صٞاُٖت الاه٩اع، الاؾ٣اٍ و الخ٣مو زال٫ ؤعبٗت مغاخل ٖمٍغ

الٗمغ خُث ٩ًىن الاه٩اع في الٗمغ ألاو٫ مغجٟٗا، زم ًىسٌٟ بيؿبت ٦بحرة في : ؾىت 16ؾىت زم  14ؾىىاث،  8ؾىىاث، 

ا مافي . الثاون زم ٌٗىص لالعجٟإ في اإلاٗغ الثالث و الغاب٘ ٖلى الخىالي، ل٨ً بيؿب مىسًٟت ؤما الاؾ٣اٍ ٩ُٞىن مخىؾُا هٖى

ؤما الخ٣مو ٩ُٞىن مىسًٟا حضا .  الٗمغ ألاو٫، زم ًغجٟ٘ ٢لُال في الٗمغ الثاون و الثالث، لُىسٌٟ ٢لُال في الٗمغ الغاب٘

ماع الثالزت البا٢ُت في الٗمغ ألاو٫، زم ًبضؤ جُا زال٫ ألٖا . في الاعجٟإ جضٍع

 

اؾخعماٌ اإلاُياهحزماث الضفاعُت في ؤعبعت ؤعماع : 02الكيل عكم 

                                                           
1- Phebe Cramer, Seven Pillars of Defense Mechanism Theory,Social and Personality Psychology Compass 2/5,  

Blackwell Publishing Ltd, 2008, p1968. 
2
- Cramer, P. Longitudinal study of defense mechanisms: Late childhood to late adolescence. Journal of Personality, 

75, 2007, p24. 
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بُيذ اعجٟاٖا في اؾخٗما٫  (DSQ-72)و في صعاؾت َىلُت ؤزغي اؾخٗملذ مسخل٠ ؤصواث ٢ُاؽ اإلا٩ُاهحزماث الضٞاُٖت 

 .1ؾىت 21و  16هاضجت و اهسٟايا في اإلا٩ُاهحزماث ٚحر الىاضجت ما بحن ؾً اإلا٩ُاهحزماث ا٫

. حعخبر اإلاُياهحزماث الضفاعُت حؼءا مً الىظُفت الىفؿُت الُىمُت العاصًت: 3الغهً 

اؾخٗما٫ اإلا٩ُاهحزماث الىاضجت ًضٖم الىُْٟت الىٟؿُت طاث الٟاٖلُتالىاجخت ؤو الاًجابُت، ؤما اؾخٗما٫ اإلا٩ُاهحزماث 

 2.ًغ الىاضجت ٞهى مغجبِ بالىُْٟت الىٟؿُت ٚحر الىاجخت ؤو الؿلبُتٙ

بن اؾخٗما٫ اإلا٩ُاهحزماث الىاضجت مغجبِ بالخهاثو الصخهُت الاًجابُت، ٧الخٗا٠َ، ج٣ضًغ الظاث، مغ٦ؼ الًبِ 

ماث ٚحر الىاضجت ًغجبِ اؾخٗما٫ اإلا٩ُاهحز. الضازلي، ال٨ٟاءة، الث٣ت بالظاث و الاهبؿاٍ، و همىطج مً الاعجباٍ آلامً

 .3بماقغاث الهٗىباث مثل الالمؿاولُت، الخمغ٦ؼ ٖلى الظاث،الخ٨ٟحر الٛامٌ و ال٣ل٤

بن اؾخٗما٫ اإلا٩ُاهحزماث الىاضجت مً ٢بل الغاقضًيُُٗن ٖضة ماقغاث زانت بالخىا٤ٞ الاًجابن الالخ٤، ؤما اؾخٗما٫ 

. 4اإلا٩ُاهحزماث ٚحر الىاضجت ٞهى مغجبِ باإلاكا٧ل الالخ٣ت

ًجض الباخثىن اعجباَا بحن وؿبت الظ٧اء و اؾخٗما٫ اإلا٩ُاهحزماث الضٞاُٖت في الُٟىلت و اإلاغا٣َت ل٨ً ٖلى ال٨ٗـ ٞةن لم 

ج٣ىم وؿبت الظ٧اء بخٗضًل َبُٗت الٗال٢ت بحن اإلا٩ُاهحزماث الضٞاُٖت و . َظٍ الٗال٢ت هي مىحىصة في ؾً الغقض

. 5الصخهُت

، ٞةن اؾخٗما٫ م٩ُاهحزماث ؤ٢ل (106وؿبت الظ٧اء ج٣اعب )َم مىسًٟا وؿبُا باليؿبت لؤلشخام الظًً ٩ًىن مٗض٫ ط٧ات

ُٟت هٟؿُت لها  .هطجا ٧اإله٩اعو ؤلاؾ٣اٍ ٌؿاَم لخ٩ىن الصخهُت في ؤخؿً ْو

 الًاػُت الىيعُاث ؤزىاء الضفاعُت اإلاُياهحزماث اؾخعماٌ اعجفاع: 4 الغهً

ت ه٣ُت ٌٗخبر َى و ت في مغ٦ٍؼ ُٟت ٧اهذ بطا. ًتالضٞإ اإلا٩ُاهحزماث هٍٓغ  ال٣ل٤ مً الصخو خماًت هي اإلا٩ُاهحزماث ْو
٘ ويُٗاث بلى الخٗغى الظاث، ج٣ضًغ ٣ٞضان الًغوعي، ٚحر الؿلبي الكضًض،الاهٟٗا٫  بلى ًاصي ما الاؾخجاباث َظٍ مً جٞغ

. اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ في اعجٟإ

بُت هماطج ؤعبٗت ؾى٣ضم  في م٣ابالث مً ٞحها اإلاكاع٧ىن  ججغبتٌؿخُٟض ٧ل اهتهاء بٗض و صعاؾت، ٧ل في. الغ٦ً َظا جضٖم ججٍغ

ٜ . الىٟسخي الخَٟغ

 يِٛ طاث ْغوٝ في َظا و اإلاخىؾِ، مؿخىي  جالمُظ ٖىض الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ ٢ُاؽ جم ألاولى، الضعاؾت في

 .ؤ٢ل

                                                           
1
- Tuulio-Henriksson, A., Poikolainen, K., Aalto-Setala, T., & Lonnqvist, J. Psychological defense styles in late 

adolescence and young adulthood: A follow-up study. Journal of the American Academy of Child and Adolescent 

Psychiatry, 36, 1997, p1150. 
2
- Cramer, P., & Tracy, A. The pathway from child personality to adult adjustment: Theroad is not straight. Journal 

of Research in Personality, 39, 2005, p394. 
3
- Whitty, M. T. Coping and defending: Age differences in maturity of defence and coping strategies. Aging and 

Mental Health, 7, 2003, p123. 
4
- Vaillant, G. E. The Wisdom of the Ego. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1993, p64. 

5
- Cramer, P. Defense mechanisms, behavior and affect in young adulthood. Journal ofPersonality, 70, 2002, p103. 
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خماص خحن حؿاوث اإلا٩ُاهحزماث، ٢ُاؽ هخاثج ٖلى بااٖل حن، بٗض .اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ في مجمٖى  َٟل ٧ل مً َلب ؤؾبٖى

 ؾببذ الخؿاعة ججغبت بإن الباخثىن  اؾخيخج. الكٝغ لىخت في ٌسجل الىجاح ٖىض و. ٢ُاسخي ػمً ٖلى الخهى٫  بهضٝ اللٗب
 مً جم مسخلٟت ٢هو ؾغص بٗضَا اؾخُاٖىا ٣ٞض اللٗبت في هجخىا الظًً لؤلَٟا٫ باليؿبت ؤما. ؾلبُت مكاٖغ لؤلشخام

. الضٞاُٖت ػماثاإلا٩ُاون ٢ُاؽ زاللها

ٟا٫ بإن الىخاثج بُيذ ت في ألَا  الخجغبت ؤزاعث: ؤلاؾ٣اٍ ؤلاه٩اعو  إلا٩ُاهحزم اؾخٗمالهم اعجٟ٘ ٢ض اللٗب، في هجخذ التي اإلاجمٖى

 ججغبت ؾاَمذ. الخ٣مو إلا٩ُاهحزم اؾخٗمالهم اعجٟ٘ ٦ما. اإلا٩ُاهحزماث لهظٍ اؾخٗمالهم مً ػاص ما َظا لضحهم ؾلبُت مكاٖغ
. الىاضجت اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ٕ ٝع في الىجاح

ت ٍَغ٤ ًٖ ياُٚت ويُٗاث زل٤ جم الثاهُت، الضعاؾت في ٌ اؾخجاباث مً مجمٖى  .1الٞغ

 ٖلى. الخٔ خؿىت مجهً ٧اهذ مً لخدضًض الضعاؾت في ػمالئهم بىاؾُت بهار 4  في اإلاخمثلت ُٖىتها ج٣ُُم جم الخجغبت، َظٍ ٢بل
ت، زهاثههً اٖخباع اث ؤعبٗت ًاعازذ جم الؿىؾُىمتًر ىيت مخىؾُت، الىاؽ، بحن ؤ٦ثر مٗغوٞت: ؤلاهار مً مجمٖى  و مٞغ

ت ؾغص بٗض و اإلاسبر، في ؤهثى ٧ل حكاع٥. مهملت  للٗب ؤزغي  بإهثى الالخ٣اء زم بخهض٣ًها مُالبت و  ال٣هو مً مجمٖى
ب ال بإجها الخجغبت في ػمُلتها ؤٖلىذ.مٗها ٌ َظا ؾمإ بٗض مباقغة و. حغبتالذ في اإلاكاع٦ت ألاهثى َظٍ م٘ اللٗب في جٚغ  الٞغ

ذ، . بياُٞت ٢هو بؿغص ألازحرة َظٍ ٢امذ الهٍغ

َملً ؤو عُأًًٞ اللىاحن البىاث بإن الضعاؾت َظٍ ؤ٦ضث
ُأ
ٌ، بهظا ؤ٦ثر جإزغن  ٢ض ػمُالتهً، َٝغ مً ؤ  ؤولئ٪ ٨ٖـ الٞغ

بلً اللىاحن
ُأ
ً ٧ان ٣ٞض ،(اإلاخىؾُت و الىاؽ بحن اإلاٗغوٞاجإ٦ثر) ػمُالتهً َٝغ مً ٢  الازخالٝ َظا ًاصي بالخالي، و.ؤ٢ل جإزَغ

٘ بلى ًهً جم مً َٝغ مً الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ ٞع . بَمالهً ؤو ٞع

خماص ًهً جم اللىاحن الضعاؾت، َظٍ َُلت الظاجُتلئلهار الاؾخماعاث ٖلى بااٖل  زانُتهم باٖخباع بَمالهً ؤو ٞع

ت، . اإلا٣بىالث ؤلاهار م٘ باإلا٣اعهت ؤلاؾ٣اٍ، ه٩اعو ؤلا اؾخٗما٫ في اعجٟاٖا ؤْهغن  خُث الؿىؾىمتًر

 الؿلبُت الاهفعاالث لللللى الىاعُت اإلاعاٌكت مً ًسفٌ ياػُت ظغوف جدذ اإلاُياهحزماث اؾخعماٌ: 5 الغهً

ت ٢لب ال٣اٖضة َظٍ حٗخبر  ٖضة َىا٥. الؿلبُت الاهٟٗاالث جسٌُٟ َى اإلا٩ُاهحزماث َضٝ: الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث هٍٓغ
. الغ٦ً َظا صُٖملذ مهاصع

ا٢هم ؤخض ٢خل ال٨تروهُت، لٗبت ؤزىاء خُث ،(البا٦غة اإلاغا٣َت) مغا٣َحن خى٫  صعاؾت في  .ؤعيا مجهم البٌٗ ؤؾ٣ِ و ٞع

. الخضر بهظا مخٗل٣خحن نىعجحن خى٫  ٢هو بؿغص ٢امىا لؤلَٟا٫،و ُٖاصي هٟؿاون َٝغ مً ألاوالص َاالء الخ٣ى َظا بٗض

 اؾخٗملىا الظًً ألاوالص. ال٣هو في اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ ج٣ُُم زم. الىٟسخي يُغابالا صعحت خؿب ألاوالص ج٣ُُم جم
 ايُغابا ؤْهغوا خُث الخ٣مو، م٩ُاهحزم هطج م٩ُاهحزماإلؾ٣اَى اؾخٗما٫ ٖمغ في الى٢خسانت هٟـ في ؤ٦ثر م٩ُاهحزماث

 في صوعا الهاصم، الخاصر في ألازحرة َظٍ ا٫الؾخٗم ٧ان خُث.الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث ؤ٢ل اؾخٗملىا لؤلوالصالظًً باليؿبت ؤ٢ل

 .الىٟسخي الايُغاب مً ألاوالص خماًت

                                                           
1
- Cramer, P. Personality change in later adulthood is predicted by defense mechanism use in early adulthood. 

Journal of Research in Personality, 37, 2003, p104. 
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ٟا٫ زاهُت، صعاؾت في  مىث بٗض الؿُضا بمغى بم٩اهُتبنابتهم في جخمثل ياُٚت ْغوٝ في ٌِٗكىن  ؾىت 18-9 ٖمغ في أَل

. 1ؤلاه٩اع م٩ُاهحزم اؾخٗملىا خُث به آبائهم

ت نٕ الظاجُت الاؾخماعاث ج٣ُُم ًسخل٠ لم ت في. مىسًٟت الؿاللم بٌٗ هخاثج ٧اهذ خُث يابُت، مجمٖى  التي اإلاجمٖى

 ا٦خئاب/٢ل٤ CBCL ؾلم في اإلاخمثلت الظاجُت الاؾخماعاث هخاثج ؤما ؤ٦ثر، ؤلاه٩اع اؾخٗما٫ ٧ان الىٟسخي، الًِٛ مً ٖاهذ
ٟا٫ َاالء خماًت في اإلاهم الضوع  له للم٩ُاهحزماث اإلاغجٟ٘ الاؾخٗما٫ ٧ان. مىسًٟت ٩ٞاهذ . اإلاكا٧ل ٖلى الخٗٝغ مً ألَا

ٟا٫ الثالثت الضعاؾت في  َاعجحر م٣ُاؽ وCBCL ؾلم هخاثج خؿب ج٣ُُمهم ٧ان خُث ط٧ىع، ؾىىاجةهازى 9 ؾً في أَل
Harter2لل٨ٟاءة الظاحن لئلصعا٥. 

ٟا٫. ألاولُاء ا٣ًضمه التي اإلاغيُت الىٟؿُت باإلااقغاث مغجبِ َى الىاضج ٚحر ؤلاه٩اع إلا٩ُاهحزم الكضًض الاؾخٗما٫ بن  ألَا

ٟا٫. ٢لُال ٦ٟاءة، ؤ٢ل ٦إَٟا٫ ألهٟؿهم، بصعا٦هم اخخما٫ ٧ان ٌؿخٗملىهاإله٩اع الظًً  ٚحر م٩ُاهحزم ٌؿخٗملىن  الظًً ألَا
 بصعا٦هم مً ًدمحهم للم٩ُاهحزماث، الىاجر و الكضًض ٞاالؾخٗما٫. هٟؿُت بمكا٧ل جيبا ؤٖغاى ًٓهغون هاضج

 . 3بال٨ٟاءة لصخصخيا ًدمُةخؿاؾهم ٦ما لاليُغاباث،

ت ج٣ضًم صعاؾت في جم خُث. الىٟؿُت الايُغاباث ٢لت و اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ بحن الٗال٢ت َظٍ الضعاؾاث بُيذ ٦ما  مجمٖى

٘ ما َظا حيؿُت، نىع   اؾخٗما٫ في اعجٟإ لخ٣ه الظي و ،skin conductance level (SCL) البكغة ؾلى٥ مؿخىي  ٌؿمى ما ًٞغ

اث ؤزٌٟ ؤْهغوا ٢ض اإلا٩ُاهحزماث، اؾخٗما٫ في اعجٟإ ؤ٦بر ؤْهغوا الظًً عحا٫ا٫ بن. اإلا٩ُاهحزماث  ال٣ل٤، مؿخٍى
. 4البعاصًت اؾخجابت وحىص بحَّونSCL اعجٟإ ؤن ٦ما ال٣ل٤، ججغبت مً خماَم ٢ض للم٩ُاهحزماث ٞاؾخٗمالهم

ت خى٫  ؤزغي، صعاؾت في م ٧ان خُث حامُٗحن، َالب مجمٖى  َظا ٧ان. لئلؾ٣اٍ اؾخٗمالهمٕ اعج٠ مهضصا، لظواتهم ج٣ضًَغ
 الاصاع٥ حٗل اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ بن. الكٗىعي ؤلاصعا٥ مجا٫ مً خظٞها ًخم م٣بىلت، ٚحر بإ٩ٞاع مصخىبا الاعجٟإ

م خماًت في ٌؿاَم ؤهٟؿهم، خى٫  الُلبت َاالء لغؤي الكٗىعي  .5لظواتهم ج٣ضًَغ

 الؿاب٣ت الضعاؾاث بيخاثج َظا ًغجبِ. الؿلبُت الاهٟٗالُت حاعبالذ مً الصخو ًدمي الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ بن
 الكٗىع  ؤزغ مً ًسٌٟ ما َظا الضٞاُٖت، اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ اعجٟإ بلى ًاصي الىٟسخي الًِٛ اعجٟإ بإن بُيذ، التي

. الىٟؿُت الايُغاباث و ال٣ل٤ بخجغبت

ت ػحر ؤزغي  بؿحروعاث ًغجبِ الضفاعُت اإلاُياهحزماث اؾخعماٌ: 6 الغهً  مهاخبت جىىن  واعُت، ػحر و ازخُاٍع
 الاهفعالُت لالؾخجاباث

                                                           
1
- Silverman, L. R. Defense and adaptation in uninfected ‘affected’ siblings of HIV-positive children. New York, 

NY:The City University of New York, 1999. P39. 
2
- Harter, S. The perceived competence scale for children. Child Development, 53, 1982, p97. 

3
- Sandstrom, M., & Cramer, P. Girls’ use of defense mechanisms following peer rejection.Journal of Personality, 

71, 2003, p605. 
4
- Tang, P. The effect of exposure to erotic images on defense mechanisms. Palo Alto, CA: Pacific Graduate School 

of Psychology, 2002. P35. 
5
- Schimel, J., Greenberg, J., & Martens, A. Evidence that projection of a feared trait canserve a defensive function. 

Personality and Social Psychology Bulletin, 29, 2003, p969. 
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 للمالػمت ًم٨ً. ألازغي  الؿلبُت الاهٟٗاالث و ال٣ل٤، بخجغبت الكٗىع  مً ًسٌٟ الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ بن

ىلىحُتلالهٟٗاالث  بًجاص ًجب الخالت، َظٍ في. البكغة ؾلى٥ حٛحراث و الضم يِٛ ٧اعجٟإ حؿخمغ، ؤن الؿلبُت الٟحًز
. الظاحن الٗهبي الجهاػ جيكُِ و الضٞاُٖت، اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫/الىٟسخي الًِٛ بحن الٗال٢ت

ىلىحُت، الؾخجاباث اإلاهاخب للم٩ُاهحزماث، الكضًض الاؾخٗما٫ في الاؾخمغاع: مثل مؼمىا، الٓٝغ َظا ؤنبذ بطا  ًم٨ىه ٍٞؼ
. حؿضًا مغيا ًدضر ؤن

تSCLخالت الاهبؿاَُى وي الضم الًِٛ مغا٢بت جمذ  لٓغوٝ حٍٗغًهم جم الى٢ذ هٟـ في الغاقضًً، ألاشخام مً إلاجمٖى
. الضٞاُٖت للم٩ُاهحزماث اؾخٗمالهم ج٣ُُم زاللها مً جم ٢هو بؿغص ٢امىا خُث ياُٚت،

 ٖىض صرًذ الظيSCL باعجٟإ. اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ مؿخىي  الظاجُى الٗهبي الجهاػ اؾخجابت مضي بحن بًجاصٖال٢ت جم

 الضم يِٛ باعجٟإ. الاهٟٗاالث و ألا٩ٞاع ب٠٨ َظا و ؤلاه٩اع، اؾخٗما٫ باعجٟإ مغجبُا َظا ٧ان خُث اهٟٗالي، ٠٦ وحىص
 اإلا٣ٗضة الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث بن خُث الخ٣مو، اؾخٗما٫ باعجٟإ مغجبُا ٧ان مٗغفي، وكاٍ وحىص خالت في الاهبؿاَن،

ُا ٖمال جخُلب  التي الظاحن، الٗهبي الجهاػ اؾخجاباث م٘ متراصٞت اإلا٩ُاهحزماث جٓهغ خُث الٗغى، َظا في. ؤ٦ثر مٗٞغ
ىلىحُت، اؾخجاباث حؿبب التي الًاُٚت الٓغوٝ  ؤن بلى ؤلاقاعة اإلاهم مً الىٟؿُت، الًٍٛى حؿببها  باعجٟإ مغجبُت ٍٞؼ

 الالخ٤ باالؾخٗما٫ الظاحن، ٖهبيا٫ الجهاػ اؾخجاباث ٢بل ما مغخلت جغجبِ ال ; الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫
. اإلا٩ُاهحزماث َظٍ اؾخٗما٫ اعجٟإ ؾبب بالخهىم هي ال٣ل٤ لخجغبت الخٗغى بن. للم٩ُاهحزماث

ان اؾخجابت وSCL ٦ظل٪ –الىٟسخي الًِٛ ٌؿببها التي الظاحن الٗهبي الجهاػ اؾخجاباث بإن ؤزغي  صعاؾاث بُيذ ٦ما  الكٍغ
. 1الضٞاُٖت ًؼماثاإلا٩ُان باؾخٗما٫ مغجبِ َى -الخاجي

ؼلىحُت الاؾخجابت بحن الٗال٢ت وحىص الضعاؾاث َظٍ ؤ٦ضث ُٟت هي ٧اهذ بن الضٞاُٖت، اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ و الٍٟؼ  َظا ْو

. الًاُٚت ٚحر الٓغوٝ خالت في ٖال٢ت وحىص ؤزغي،ٖضم حهت مً بُيذ خُث الىٟسخي، الًِٛ

  الضم يِٛ ًسو ُٞما) الًاُٚت ٚحر لٓغوٝا بحن ٖال٢ت جىحض ال بإهه ؤزبدذ شخو 600 لـ صعاؾت في

.  2الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ و عاخت، خالت في الجؿم ٩ًىن  خُث ،(الاهبؿاَن

ت م٘ Cramer (2003) مً ٧ل بلُه جىنل ما َظا ت م٘ Vaillantand Gerber (1996) الغاقضًىى مً مجمٖى  الغاقضًً مً مجمٖى
. 3الٗمغ وؾِ في ألاشخام و

ىلىحُت الخالت بخٛحر مغجبِ الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث ٫اؾخٗما بن  الًِٛ خالت ٖلى ٦ماقغ حٗخبر التي و الضازلُت الٟحًز

. الىٟسخي

 هى الشخو، عمغ مع اإلاخالئمت ػحر ؤو مجها الىاضجت ػحر جلً ؤو الضفاعُت، للمُياهحزماث اإلافٍغ الاؾخعماٌ: 7 الغهً

. الىفؿُت بااليُغاباث مغجبِ

                                                           
1
- Shelder, J., Karliner, R., & Katz, E. Cloning the clinician: A method for assessingillusory mental health. Journal 

of Clinical Psychology, 59, 2003, p650. 
2
- MacGregor, M. W., Davidson, K. W., Barksdale, C., Black, S., & MacLean, D. Adaptive defense use and resting 

blood pressure in a population-based sample. Journal of Psychosomatic Research, 55, 2003, p541. 
3
- Vaillant, G. E., & Gerber, P. D. Natural history of male psychological health, XIII: Whodevelops higher blood 

pressure and who responds to treatment. American Journal of Psychiatry,153, 1996, p29. 
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 الاؾخٗما٫ مخ٠ُ٨،ؤما َى الظاث ج٣ضًغ ٣ٞضان ؤو ال٣ل٤، يض للخماًت الضٞاُٖت للم٩ُاهحزماث هاؾباحنالم الاؾخٗما٫ بن
 م٘ مخالثمت ٚحر م٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ ؤو الىيُٗاث، مً للٗضًض اإلاخ٨غعة الاؾخجابت زهاثو مً ًهبذ ٞةهه لها اإلاٍٟغ

. هٟؿُت ايُغاباث بىحىص مغجبِ ٞهى الٗمغ

 اإلاٍٟغ الاؾخٗما٫ ؤن اٞتراى ٖلى: ؤوال.الىٟؿُت الايُغاباث و اإلا٩ُاهحزماث بحن الٗال٢ت ٝي اٖخباعاث ٖضة َىا٥
 الىٟؿُت الىُْٟت مً ٖاصًا حؼءا حٗخبر ٞةجها اإلاٗخضلت جل٪ ؤما الىٟؿُت، الايُغاباث زهاثو مً ج٩ىن  التي للم٩ُاهحزماث

 خُث ; الىٟؿُت بااليُغاباث مغجبُا ؾ٩ُىن  الىاضجت، عغي الخُىعٍت اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ بإن  الخى٢٘: زاهُا. الُىمُت
غَريُت، هٟؿُت هدُجت لها ج٩ىن  ؤن اإلا٩ُاهحزماث لهظٍ ًم٨ً لت، لٟترة اؾخٗمالها في الصخو اؾخمغ بطا مَر  اإلاغخلت بٗضجهاًت ٍَى

تاإلاالثمت  الايُغاب جُىع  ءؤزىا ًدضر اإلا٩ُاهحزماث بٌٗ اؾخٗما٫ َل. الؿببُت مؿإلت هي و: زالثا.الؾخٗمالها الٗمٍغ
 اإلا٩ُاهحزماث؟ لبٌٗ اإلاٍٟغ الاؾخٗما٫ خالت في ًدضر ألازحر َظا وحىص َل الىٟسخي،ؤو

 َى اإلا٩ُاهحزم ؤن باٖخباع صازلُا مغجبُت هي الىٟؿُت، الايُغاباث و الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث َل: ه٣ى٫  ؤزغي  بهُٛت

. الدؿائالث لهظٍ واضخت بحاباث ٢ضمذ َىلُت صعاؾاث جىحض ال صخُذ؟ ال٨ٗـ و الايُغاب

 اإلا٩ُاهحزماث ج٣ُُم ؾلم بةياٞت:ٞمثال الىٟؿُت، الايُغاباث ٞهم في الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث صوع  ؤَمُت ٞهم ػاص ل٣ض

 وحىص لخدضًض َظا و ،(الغابٗت اليسخت) ال٣ٗلُت و الىٟؿُت لاليُغاباث ؤلاخهاجن و الدصخُصخي الضلُل في الضٞاُٖت،
 ُٖىت في ؾىاء الىٟؿُت، الايُغاباث و الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث بحن الٗال٢ت جبحن صعاؾاث ٖضة ا٥ًَ. ال٣ٗلُت الايُغاباث

ت ؤو مغيُت . ؾٍى

٣ت اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ ٞةن ؾاب٣ا، وضخىا ٦ما  به٩اع) ما ؤمغ ججاَل ٖلى ال٣ضعة. الىاجر الخ٠ُ٨ في ٌؿاَم مٗخضلت بٍُغ

 في الخُغ بصعا٥ في الٟكل ل٨ً اإلاهم، ألامغ ٖلى ؤ٦ثر الصخو جغ٦حز في ٌؿاٖض و اإلاثحراث بلى الاهدباٍ ًهٝغ ،(ما ؤمغ وحىص

 في مخ٣ُٓا و خظعا الصخو ٧ىن  ؤن ٦ما. الىا٢٘ ججٍغب في ٣ٞغ ٖلى ًض٫ مٍٟغ به٩اع: مثا٫ مُٗىت، لىيُٗت ٖالحىا خالت
 ٌٗبر َىا ؤلاؾ٣اٍ:  مثا٫ ة،ٖاصي ويُٗاث في الضاثم الخى٢٘ و الترنض الخظع، قضة ل٨ً مخ٠ُ٨، ٞهى مٗحن زُغ ويُٗت

 .هٟسخي ايُغاب ًٖ

. البٗض َظا ًخسظ ؤن ًم٨ىه الىٟؿُت الايُغاباث وحىص ٞةن الضٞاُٖت، اإلا٩ُاهحزماث وحىص اؾخمغ بطا

 مغجبِ ؤلاؾ٣اٍ، ٧اإله٩اعو  هاضجت، ٚحر م٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ ؤن وحضث الٗاصًحن، ألاشخام مً ُٖىت خى٫  صعاؾاث في

 للمجخم٘، اإلاًاصة الخضًت، الصخهُت) هي و DSM-IV بـ الخانت ،(B) (ب) الىٕى مً الصخهُت اثايُغاب مٗاًحر بىحىص

ت قبه و الجرحؿُت  1.هٟؿُت م٣ابالث بىاؾُت بخ٣ُُمها الٗال٢اث َظٍ جإ٦ُض جم. (الهؿخحًر

 الصخهُت اليُغاباث طاجُت م٣اًِـ باؾخٗما٫ ؤو اإلاالخٓاث، إلا٣ُاؽ ألاولي باؾخٗمااللىمىطج و

خماص .مٗحن م٩ُاهحزم و مٗحن ايُغاب بحن الٗال٢ت جإ٦ُض الخاالث، بٌٗ في اإلام٨ً مً ٧ان  ب٧لُي٨ُُت م٣ابالث ٖلى بااٖل

بت جضٖم التي ؤلاه٩اع،/الخ٨ٟ٪ م٩ُاهحزم مغجبُا الجرحؿُت الصخهُت ايُغاب حصخُو ٧ان الاؾدبُان، جخًمً  في الٚغ
 ،paranoid الؼوعاهُت قبه الصخهُت ايُغاب وحىص ٧ان َظا، حاهب لىب. الظاث خى٫  الؿلبُت اإلاٗلىماث ججاَل و الاؾخحهام

                                                           
 
- Vaillant, G. E., & McCullough, L. The role of ego mechanisms of defense in the diagnosis of personality disorders. 

In J. W. Barron (Ed.), Making Diagnosis Meaningful: Enhancing Evaluation and Treatment of Psychological 

Disorders. Washington, D.C.: American Psychological Association.1998, p152. 
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خضاء و ٌؿىضالًغع  م٩ُاهحزم َى ؤلاؾ٣اَى باؾخٗما٫ مغجبُا  اإلابرع ٚحر الخٝى ؾبب َظا و الخاعجي، الٗالم بلى الٖا

. 1الؼوعاهُت قبه للصخهُت

 الُٗىت ًٖ ًسخلٟىن  َاالء بإن الضعاؾت بُيذ. مبالدكذي مغجبُا ٧ان اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ ٞةن اإلاغيُت، الُٗىت في ؤما

ت، .  2الضٞاُٖت للم٩ُاهحزماث اؾخٗمالهم في الؿٍى

 اؾخٗما٫ ٧ان  ٦ما. مجها الىاضجت لخل٪ اؾخٗمالهم مً ؤ٦ثر، الىاضجت ٚحر اإلا٩ُاهحزماث ألاشخام ٌؿخٗمل خُث

غاى مسخل٠ بىحىص مغجبُا اإلا٩ُاهحزماث . 3اإلاغيُت الىٟؿُت ألٖا

غاى مً ٦بحر بٗضص الىاضجت ٚحر ٩ًاهحزماثالم جغجبِ  مً ٢لُل بٗضص مغجبُت ٞهي مجها الىاضجت جل٪ ؤما اإلاغيُت، ألٖا

غاى . ألٖا

 ٖلى اإلاسخلٟت الدصخُهاث بحن الخٍٟغ٤ ًسو ُٞما هجاخا، ؤ٢ل اإلاغيُت الُٗىت خى٫  الضعاؾاث ٧اهذ ؤزغي، حهت مً

. 4الضٞاُٖت للم٩ُاهحزماث اؾخٗمالهم ؤؾاؽ

 ًم٨جهم حصخُهاتهم، بمسخل٠ ألاشخام َاالء ؤن َى زام، بدصخُو زام م٩ُاهحزم عبِ في الهٗىباث ؤَم مً بن
. (واخض بدصخُو زهىنا واخض م٩ُاهحزم ًغجبِ ال خُث) الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث مسخل٠ اؾخٗما٫

 ؾىاء الىٟؿُت، الايُغاباثب مغجبِ بإهه باؾخمغاع ٖلُه الخإ٦ُض جم ٢ض الىاضجت، ٚحر الضٞاُٖت اإلا٩ُاهحزماث اؾخٗما٫ بن

ت ؤو اإلاغيُت الُٗىت ٖىض  .هجاخا ؤ٢ل ٧اهذ زام بم٩ُاهحزم الخام الدصخُو عبِ مداولت ؤما. الؿٍى
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الت مىٓىع  في ال٣اصع ٖبض ألامحر جىوسخي  ومهلر عخّي
 ،الجؼاثغ2 ٢ؿىُُىت حامٗت/صخمان بً خُٟٓت .ؤ

 

 

 

و
ّ
: ملخ

ا اإلا٣ا٫ ٌٗالج الم ومهلر عخالت بىٓغة ًخٗل٤ مىيٖى  وػٖماء ٖلماء ألخض (الخامـ بحرم مدمض الكُش) جىوسخي صًً ٖو
 الخامـ بحرم مدمض ؤ٩ٞاع بحن اإلا٣اعبت ؤلاق٩الُت حٗالج خُث. (الجؼاثغي  ال٣اصع ٖبض ألامحر) الخضًث الٗهغ في الجؼاثغ

ُخه، ؾُاؾخه و٦ُُٟت ال٣اصع ٖبض ألامحر خ٨م هٓام في وعؤًه وؤلانالخُت، الؿُاؾُت ظا لٖغ  البٗض ٖلى التر٦حز زال٫ مً َو

 في الخجغبت َظٍ مؿاَمت ومضي... واإلا٣اومت الاخخال٫ ْغوٝ ْلّي  في لضولخه ال٣اصع ٖبض ألامحر ؾُاؾت في وؤلانالحي الخًاعي 
ت، الٗاصلت للضولت اإلاثالي الىمىطج حك٨ُل خىون الٗالم َظا الىا٢٘ ؤعى ٖلى ججؿُضٍ جمجى الظي وال٣ٍى . لؤلمحر اإلاٗانغ الٍؼ

: اإلافخاخُت اليلماث

خباع نٟىة -الخامـ بحرم مدمض -ال٣اصع ٖبض ًغألام .  الٗض٫ -الخ٨م هٓام الخجضًض -ؤلانالح -الخدضًث -ٞغوؿا -الجؼاثغ -الٖا

: جلضًم

مت، شخهُت هدىاو٫  ؤن الِؿحر مً ًبضو ٢ض غ لٗالم ملهِر
ّي
 وبنالحي، ؾُاسخي مكغوٕ وناخب م٣اومت وبُل صولت وعحل م٨ٟ

 ٖبض ألامحر شخهُت مثل الىاؾٗت الٗاإلاُت بلى ال٣ًُت اإلادلُت الىٓغة خضوص حاوػثث التي الكهغة مً الؼزم َظا ب٩ل ًخمخ٘

 .ال٣اصع

ب ٖىضما ؤهىا ٚحر  الىَىُت الضولت ببىاء ًخٗل٤ ُٞما ؤلانالخُت ججغبخه ٖلى الًىء حؿلُِ هداو٫  ؤو ألامحر ٨ٞغ ج٨ُٟ٪ في هٚغ

ُت وؾُاؾت ال٢خه الٖغ ا حؿائال هىاحه باآلزغ، ٖو ٍغ  التي ال٣اصع ٖبض ألامحر صولت مكغوٕ اٖخباع ًم٨ً مضي ؤي يب٫ :مٟاصٍ حَى

جي خ٨م لخإؾِـ مغحُٗت (1847 -1832) الجؼاثغ في ؤ٢امها ظا الخضًثت؟ الٟترة زال٫ الٗغبُت البالص في َو  بضوعٍ الدؿائ٫  َو

 ألامت؟ مجها حٗاون التي ألاصواء بٌٗ إلاٗالجت الخجغبت َظٍ مً الُىم ه٣خبـ ؤن ًم٨ً مضي ؤيّي  بلى :زلٟه آزغ حؿائال ًجغّي 

 ، "جىوسخي ومهلر عخالت مىٓىع  في ال٣اصع ٖبض ألامحر: "ٖىىان لها ازخحر التي اإلا٣الت َظٍ مىيٕى لخىاو٫  اإلاىُل٤ ٧ان َىا مً
 ألاكُاع بمؿخىصع الاعخباع نفىة ٦خاب ناخب الخىوسخي الخامـ بحرم مدمض الكُش َى َىا اإلا٣هىص اإلاهلر والغخالت

                                                           
م الخامس التونسي في االحتالل الفرنسي للجزائر من خالل رأي محمد بير: ًّب التطرؽ عرضا ٞتزء من ىذا ا١توضوع ُب رساليت للماجستَت ا١توسومة بػ.  

أبو القاسم سعد اهلل، . د. ٖتت إشراؼ أ ُٕٔٔٓب نوفمرب  ٕٓاليت ٘تت مناقشتها ّتامعة اٞتزائر  "صفوة اإلعتبار بمستودع األمصار واألقطار"كتابو 
 .   نشره ضمن ىذا ا١تقاؿ نظرا ألمهيتوكقد آثرت الرجوع إذل ا١توضوع كإعادة صياغتو كإثرائو ك. ٖٕٔٓكُنشرت سنة 
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ا صون  الصخهُت َظٍ عؤي ازخُاع جم و٢ض. ال٣اصع ٖبض ألامحر في وعؤًه مالخٓاجه اؾخ٣اء مىه مّي ث الظي 1وألامهاع  مً ٚحَر

ث بنالح وعحل صًً ٖالم ؤهه مجها: اٖخباعاث لٗضة ال٣اصع ٖبض ألامحر مٗانغي   ؤلاؾالمن الٗالم بلى جىوـ بلضٍ ؤ٩ٞاٍع حٗضّي
ها جىل لم التي إلاُل٤ا والخ٨م الاؾدبضاص خى٫  َامت ومالخٓاث آعاء وله ٩٦ل،

ّي
 اجها٫ له ٧ان ٦ما. بٗض الضعاؾت مً ال٩افي خٓ

. الخ٣ا ؾجري  مثلما شخهُا ٢ابله ؤهه ما٦ض ٚحر ٧ان وبن ال٣اصع، ٖبض ألامحر م٘

 اوؿُا٢ا بال ٩ًىن  ال ٣ِٞ، وبزغائها ومىا٢كتها ألامحر ًٖ الخامـ بحرم الكُش مالخٓاث ٖغى باب مً اإلاىيٕى جىاو٫  ولٗلّي 
 ٖبض ألامحر ؾُاؾت بحن اإلا٣اعبت َى اإلايكىص الهضٝ ؤن خحن في ٢بل، مً وصولخه وشخهِخه ألامحر ًٖ ٢ُل ما اعج٨غ وعاء

 للخغوج وصًً، ٖلم عحل بهٟخه ؤلانالخُت الخامـ بحرم الكُش وؤ٩ٞاع خ٨م، وعحل صولت ٢اثض بهٟخه ال٣اصع

ت باالؾخيخاحاث  .وحاإلاُغ ؤلاق٩ا٫ ًٖ لئلحابت ج٣ىصها ٢ض التي الًغوٍع

 بحرم الكُش مىٓىع  في ال٣اصع ٖبض ألامحر صولت إلاكغوٕ وؤلانالحي الخًاعي  البٗض :خى٫  اإلا٣ا٫ بق٩الُت جمدىعث و٢ض
مىطج حك٨ُل في اإلاكغوٕ َظا مؿاَمت ومضي الخامـ، ضٖى ًخمىاَا ٧ان التي والىاجخت الٗاصلت للضولت اإلاثالي الىّي  إل٢امتها ٍو

م َظا  في الٗاص٫ اإلاؿلم للخا٦م ٦ىمىطج ًهلر ال٣اصع ٖبض ألامحر ٧ان َل :الخالي الدؿائ٫  ًُغح ص١ مما لؤلمحر، اإلاٗانغ الٗالِر
 الخامـ؟ بحرم مدمض الكُش هٓغ

خماص جم اإلا٣ا٫ َظا ٨ٞغة وإلاىا٢كت  ؤ٩ٞاع بحن اإلا٣اعبت ٖلى ٌؿاٖض الظي الخدلُلي والاؾخ٣غاجن الىنٟن، اإلاىهج ٖلى الٖا
ُتا وؾُاؾت الخ٨م هٓام خى٫  الصخهِخحن  وؤ٩ٞاع لصخهُت بازخهاع الخُغ١  ؾِخم خُث آلازغ، خًاعة م٘ والخٗامل لٖغ

 ٦ما اإلاالخٓاث ٖغى ًخم والخ٣ا ألامحر، خى٫  مالخٓاجه لخٟؿحر مىُل٣ًا ؾخ٩ىن  التي ال٣اٖضة لخىيُذ ؤلانالخُت بحرم الكُش
٤ وجدلُلها اإلاالخٓاث َظٍ اؾخ٣غاء زم الهٟىة، في وعصث  ًيكضَا التي والضولت اإلاثالي الخ٨م املىٔ الخامـ بحرم مىٓىع  ٞو

 .ال٣اصع ٖبض ألامحر ججغبت م٘ بم٣اعبتها وطل٪ الىا٢٘ في

 ...َىا مً ؾ٩ُىن  والاهُال١

 :ؤلانالخُت وؤفياعه الخامـ بحرم مدمض . 

خىهت، حام٘ في حٗلُمه جل٣ى بخىوـ، ؤلانالح عحا٫ ؤخض َى (م1889 -1840/ 1307ٌ -1256) الخامـ بحرم مدمض  لىوجى الٍؼ
انغ ،2الخؿُيُت ألاؾغة ْل في ٖاف ،(م1871/ 1278ٌ) ؾىت ُٞه الخضَعـ  الضولت ٢اهىن  بنضاع زم ،3"ألامان ٖهض" بٖالن ٖو

ى م،1861ؾىت الخىوؿُت اث الخ٣ى١  ٖلى ًىو ؤلاؾالمن الٗالم في صؾخىع  ؤو٫  َو  بحرم و٧ان  .اإلاُل٤ الخ٨م وج٣ُُض والخٍغ

                                                           
لسياسية كاالجتماعية الكتاب عبارة عن رحلة عامة ُب أكركبا كاٞتزائر كمصر كبالد الشاـ كاٟتجاز كاسطنبوؿ، ذكر فيو ا١تؤلف الكثَت من اٟتقائق التارخيية كا.  

 -أجزاء، ٖتقيق ٣تموعة من الباحثُت، بيت اٟتكمة ٙ، دع األمصار واألقطارصفوة االعتبار بمستو٤تمد بَـت ا٠تامس، : لطفا انظر. عن البلداف اليت زارىا
. ٜٜٜٔقرطاج، تونس، 

أحمد بن أبي الضياف، إتحاف ا١تزيد عن ىذه األسرة ُب : لطفا انظر. ٜٚ٘ٔ -٘ٓٚٔنسبة إذل مؤسسها اٟتسُت بن علي، توارثت حكم تونس من .  
 .ٕٗٓٓالدار العربية للكتاب، تونس، ، ٕ.طٖتقيق ٞتنة من كزارة الشؤكف الثقافية،  أجزاء، ٜ أىل الزمان بملوك تونس وعهد األمان،

كيقر مساكاة اٞتميع ... ، يتوجو إذل سكاف تونس مهما كانت ديانتهم كأجناسهم كجنسياهتمٚ٘ٛٔسبتمرب  ٜىو كثيقة أساسية أعلنها ٤تمد بام يـو .  
ابن أيب : ا١تزيد عنو ُب: لطفا انظر. كُب اٟتقيقة جاء ٠تدمة اٞتاليات األجنبية ُب تونس... ية التجارةأماـ القانوف، خاصة فيما يتعلق بفرض الضرائب كحر

. ٗٗٗ -ٜٖٗ. ، صصٗ. ، جنفس المصدرالضياؼ، 
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 مً واهخ٣ام بىخكُت الثىاع ٢م٘ وؾاءٍ الؿلُت، وحكضص الٓلم يض 1م1864 ؾىت ٚظاَم ابً زىعة ؤخضار ٖلى قاَضا

غ الباي، خ٩ىمت ٗت بالضؾخىع  الٗمل ببُا٫ ٖلى خؿغة ؤًما وجدؿّي  .حضًض مً ألامً واؾخدباب الثىعة َظٍ بزماص بظَع

ضٍ 2الضًً زحر ألا٦بر الىػٍغ الخامـ بحرم ٖانغ ًّي ـ ،)م1877 -1873) الٟترة في بها حاء التي بنالخاجه في وؤ  ٚحٍر مً ؤ٦ثر وجدمّي

 الضولت في َامت مىانب ٖضة جىلى .الخؿُيُحن للباًاث اإلاُل٤ الخ٨م وج٣ُُض بال٣اهىن  للخ٨م والخم٨حن الجضًضة للخدضًثاث
ا الغؾمُت اإلاُبٗت وبصاعة ألاو٢اٝ حمُٗت عثاؾت مثل الخىوؿُت حَر ٫  ٦ما .ٚو  واإلاكغ١،واجهل ؤوعوبا بلضان مسخل٠ في ججىّي

لم ومهغ، واؾُىبى٫  ؤوعوبا في الؿُاؾت بغحا٫  بلى ايٍُغ ب٣ىة،مما طل٪ ٞٗاعى جىوـ الخخال٫ ٞغوؿا بضؾاجـ ٖو

م باؾُىبى٫، والاؾخ٣غاع (م1879) البالص مٛاصعة
ّي
اجه بلى وؤلانالحي الث٣افي وكاَه وانل خُث بمهغ ز  .ٞو

ز الظي اإلاُل٤ والخ٨م لالؾدبضاص ها٢ضا خُاجه الخامـ بحرم ٖاف  الٗثماهُت الؿلُىت في ؤو جىوـ، بلضٍ في ؾىاء ،ٖهٍغ محّي

ىضما. لها الخابٗت وبًاالتها  للخًاعة ألاؾاسخي الٗضو َى الؿُاسخي الاؾدبضاص ؤن وحض اإلاؿلمحن، اهدُاٍ ؤؾباب في جإمل ٖو

ا وفي جىوـ في و٢لمه بلؿاهه و٢اومه له، اإلاىاًَحن مً ٧ان لظل٪ اإلاُاصًً، حمُ٘ في والخ٣ضم . البلضان مً ٚحَر

ىضما ، ٣ٖغ في اإلاؿُخي بالٛغب واخخ٪ ؤوعوبا ػاع ٖو ٝغ ؤ٩ٞاٍع ٖلى واَل٘ ز٣اٞخه وجظو١  آلازغ خًاعة ٖاًً صاٍع  هٓمه ٖو
عجب

ُأ
لؿٟخه بمباصثه وؤ حٍر والًٟ والٗمغان والا٢خهاص الؿُاؾت في ٞو ض الخ٨م ًٞاثل اؾخسلو ؤهه وألاَم... ٚو ُّي  اإلا٣

ت حضًضا ج٨ٟحرا ؤ٦ؿبه امم والضولت، واإلاجخم٘ الٟغص ٖلى بال٣اهىن   بلُه، ًيخمي الظي ؤلاؾالمن والٗالم بلضٍ لىا٢٘ مٛاًغة وعٍئ
ا آلازٍغً ججاعب مً الاؾخٟاصة يغوعة ٌعي حٗله ما وطل٪  مً الخسلو صون  ل٨ً ؤلاؾالمُت، ألامت ًُٟض ُٞما واؾدثماَع

. الخًاعي  مىعوثها

١  و٢ض ٫  ها٢ًضا ٧ان خُث ألاوعوبُت، خًاعةلل وهٓغجه ألاوعوبن الاؾخٗماع في عؤًه بحن بحرم ٞغّي  ٌٗخ٣ض ألهه بالثاهُت، ومكًُضا لؤلوّي
ضم لخسلٟها عاح٘ الاؾخٗماع ٞش في الًُٟٗت الضو٫  و٢ٕى بإن  ؤلاؾالمُت الخ٩ىماث اتهم لظل٪ الخًاعي، للغ٦ب مؿاًغتها ٖو
غث بإجها  والخمضن بالٗلم ولٗه ٢بُل مً الٛغبُت بالخًاعة اَخمامه حاء بِىما ؤًًا؛ ُٞه وحؿببذ لالخخال٫ الجاطب اإلاىار ٞو

ت  الاؾخٗماع صاء ٖالج مً ؾِخم٨ىىن  الٗىانغ لهظٍ بامخال٦هم اإلاؿلمحن ؤن هٍٓغ وفي ال٣اهىن؛ وؾُاصة والٗضالت والخٍغ

. بلضاجهم في والخسل٠ والاؾدبضاص

دمي ؤلاؾالمن، الكٕغ ؤؾـ ٖلى مبجي قىعي هٓام لخُب٤ُ الضٖىة هي ؤلانالخُت بحرم ؤ٩ٞاع ٖلُه جمدىعث ما ؤبغػ  بنّي   ٍو
ت مبضؤ  وحصجُ٘ اإلا٨خباث وبٗث الترحمت ووكغ الخٗلُم بخدضًث ؤلانالح هانغ الخًاعي  الجاهب وفي الكٗب، خٍغ

                                                           
غاذاىم، كأىم أسباهبا،  تسمى ُب التاريخ انتفاضة العرباف أك ربيع العرباف، فقد انطلقت شرارهتا من بعض القبائل التونسية بقيادة رجل بسيط يسمى ابن.  

. ٖٕٓ. ، صٗ.ج نفس المصدر،التفاصيل ُب ابن أيب الضياؼ، : لطفنا انظر. إثقاؿ كاىل الناس بالضرائب، كاإلجراءات التعسفية ُب احملاكم كاإلدارات
. ٜٚٙٔية للنشر، تونس، ، الدار التونس1864وثائق تونسية ثورة ابن غاذاىم : ك. ٖٚٗ -ٖٙٗ. ، صٕ.، جالمصدر السابقبَـت ا٠تامس، : ك
، ترىب باسطنبوؿ ٍبّ شّب ُب تونس (منطقة القوقاز بآسيا)من أصل جركسي . أحد رموز اإلصالح بتونس: (ـٜٓٛٔ -ٕٕٛٔ)خَت الدين باشا التونسي .  

أقْػَوـُ ا١تسالك "قاـ بتأليف كتابو ا١تشهور  ٚٙٛٔكُب سنة . كتعلم الّلغة الفرنسّية... بقصر أٛتد باشا، ك٘تّكن من ٖتصيل الفنوف العسكرية كالسياسية كالتاريخ
، ٍبّ رئيسا ٔٙٛٔ، كأصبح رئيسا للمجلس األكرب سنة ٚ٘ٛٔتوذل عّدة مناصب ىامة ُب حياتو، حيث ُعُّت كزيرا للبحر سنة ". ُب معرفة أحواؿ ا١تمالك
فاف .س.ج: لطفا انظر. (ٜٚٛٔ -ٛٚٛٔ)ظم ُب اسطنبوؿ كصدرنا أع. ٚٚٛٔإذل  ٖٚٛٔ، كتوذّل منصب كزير أكرب من ٜٙٛٔللكومسيوف ا١تارل سنة 

.  ٜٛٛٔالبشَت بن سالمة، دار سحنوف تونس، آم بريل ليدف، : ، ترٚتة1881 -1850خير الدين والبالد التونسية كريكن، 
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ؼ الصخاٞت،  نضي بحرم وحض ٞهل. 1الخُىع  بهضٝ الٛغبُت الخًاعة مً الا٢خباؽ ٌٗاعى ولم.. الصخت وخٟٔ ؤلاهخاج وحٍٗؼ
 ال٣اصع؟ ٖبض ألامحر ٖىض َظٍ أل٩ٞاٍع

ه ما طل٪ خباع نٟىة" ٦خابه في في ألامحر خى٫  بحرم مالخٓاث ٖغى بٗض ؾىٗٞغ ..". الٖا

ٌ  مالخظاجه .2  :اللاصع عبض ألامحر خى

 و٢ابل مضجها، بٌٗ في زاللها ججى٫  الؼمً مً ٞترة ٞحها وؤ٢ام الجؼاثغ، الخامـ بحرم ػاع م1878 ؾىت باَعـ بلى عخلخه ؤزىاء

حن مً وؾُاؾُت ٖلمُت شخهُاث ل. والٟغوؿُحن الجؼاثٍغ  اهخ٣ض الجؼاثغ، ًٖ باالَخمام حضًغة مالخٓاث نٟىجه في وسجّي

، في اإلاؿدبض خؿحن الضاي هٓام زاللها مً  اإلادخل بكضة اهخ٣ض ٦ما ،1830 ؾىت الجؼاثغ مضًىت اخخال٫ مؿاولُت وخمله هٍٓغ
ا،و ز٣اُٞا الجؼاثغي  اإلاجخم٘ لبيُت اإلاىٓم الهضم مؿاولُت وخمله الٟغوسخي بُت ؤلاصماحُت بؿُاؾخه وهضص خًاٍع  لبلض والخٍٛغ

. 2مؿلم ٖغبن

ت الكٗبُت اإلا٣اومت جىاو٫  ٖىضما الهٟىة في ال٣اصع ٖبض ألامحر لظ٦غ الخامـ بحرم جُغ١  و٢ض  الٟغوسخي، اإلادخل يض الجؼاثٍغ
حن حهىص جىخض ٖضم بلى ؤقاع خُث اماث حٗضص والخٔ الاخخال٫، إلا٣اومت الجؼاثٍغ  جسً٘ لم التي اإلاىا٤َ في واه٣ؿامها الٖؼ

 الجىىبُت والجهاث ٢ؿىُُىت، باي ؤخمض الخاج ٞحها بالخ٨م اهٟغص» ٢ىله خؿب البالص مً الكغ٢ُت ٞالجهاث لالخخال٫،

 اليؿل ؾاللت الىخُض الغحل» مباٌٗت ٖلى والجىىبُت الٛغبُت الجهاث ؤحمٗذ زم ؛«ال٣باثل عئؾاء جدذ حكدذ والٛغبُت

. 3«الخؿجي الضًً مخي بً ال٣اصع صٖب ؾُضي ألامحر اإلاُهغ

 يض مٗاع٦ه في ؤلالهُت الىهغة صخبخه ختى هللا، ًغضخي ما خؿب وؤلاههاٝ بالٗض٫ ؤ٢امها التي اإلاؿلمحن ٖلى بماعجه وامخضح

هغث ؤٖضاثه،  ؾب٘ مضة للٟغوؿُحن مداعبا صام ألامحر ؤن وؤياٝ ! الهالخحن هللا ألولُاء ًدضر مثلما زاع٢ت ٦غاماث له ْو

ىُت خ٩ىمت زاللها ؤ٢ام ؾىت، ةٖكغ . ٞغوؿا وزكِخه ؤمٍغ ٞىٟظ ،«والبىاص١ اإلاضاٞ٘ وؤوكإ باؾمه، الؿ٨ت ٞحها يغب» َو
ُٛاها، ججبرا امخى٘» ل٨ىه اإلا٣اومت، لخىخُض باي ؤخمض الخاج وصٖا ً ؤن بلى ألامت، وزظ٫ َو  ٖلى الٟغوؿُىن  واؾخىلى ؤمٍغ َو

. 4«جدخه ٧ان ما

ت ًمثل ٧ان الظي باي ؤخمض الخاج م٣اومت ججاٍ الخامـ لبحرم الٗضاجن اإلاى٠٢ َى َىا، للمالخٓت واإلاثحر  الخ٨م اؾخمغاٍع
ىُت خ٩ىمت ناخب واٖخبٍر ال٣اصع، ٖبض ألامحر م٣اومت وباع٥ هانغ بِىما بالجؼاثغ، الٗثماون تراٝ حضًغة َو  والىهغة بااٖل

غ باي ؤخمض الخاج إلا٣اومت ٖضاٍئ ٧ان بطا: ملخا حؿائال ًُغح َظا وعؤًه. والخم٨حن ٟؿَّو
ُأ
 الٗثماون الىٓام عمىػ  ٖلى بى٣مخه ج

 وصولخه؟ ال٣اصع ٖبض ألامحر إلا٣اومت ومباع٦خه ههغجه صالالث هي ٞما.. هٍٓغ في بالخ٨م اإلاؿدبض

 

                                                           
: ل الفرنسي للجزائر من خالل كتابورأي محمد بيرم الخامس في االحتالحفيظة بن دٛتاف،  :لطفا انظر ا١تزيد حوؿ أفكار بَـت كرؤيتو اإلصالحية ُب.  

. ٖٕٔٓ، منشورات الرياحُت، اٞتزائر، صفوة االعتبار بمستودع األمصار واألقطار
. كما بعدىا ٕٖٔ. ، صنفس المرجعحفيظة بن دٛتاف، : لطفا انظر.  
ُب األمَت عبد القادر، حيث امتدحو ككٝتو نشَت ىنا إذل أف ابن سالمة لو نفس الرأم . ٖٕٚٔ -ٕٕٚٔ.، صٗ.، جالمصدر السابقبَـت ا٠تامس، .  

، التاريخ المسمى العقد المنّضد في أخبار موالنا المشير أحمد٤تمد الطيب بن سالمة، : لطفا انظر. بأنو رجل شريف بطل، كقاـ ْتق اهلل حق القياـ
. ٚٓٔ. ، صٛٔٙٛٔدار الكتب الوطنية، تونس، ٥تطوط 

. ٖٕٚٔ -ٕٕٚٔ. ص، ٗ. ، جالمصدر السابقبَـت ا٠تامس، .  
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 :وصولخه ألامحر ججاه الخامـ بحرم مىكف في كغاءة .3

ؼ في ال٣اصع ٖبض ألامحر الخامـ بحرم ط٦غ ٖىضما
ّي
 ؾاللت الىخُض الغحل... » الكٍغ٠ وؿبه: امخحنٌ ه٣ُخحن ٖلى نٟىجه،ع٦

غ اليؿل  خ٩ىمت له واؾخ٣امذ... ٢ُام خ٤ّي  هلل و٢ام» للضولت وجىُٓمه ،«الخؿجي الضًً مخي بً ال٣اصع ٖبض ؾُضي ألامحر اإلاُهّي
، وهٟظ والبىاص١، اإلاضاٞ٘ وؤوكإ باؾمه، الؿ٨ت ٞحها يغب .  1«(٦ظا) ٞغاوؿا وزكِخه ؤمٍغ

ُت ألاؾـ ٖلى الضولت ؤ٢ام ألهه ؤم لؤلقغاٝ؟ الخ٣لُضي الىالء باب مً علؤلمن مضخه ٧ان ٞهل ا اإلاُلىب الكٖغ َغ  في جٞى
ل ؤلاؾالمن؟ الخ٨م ض بنالحي مٛؼي  بلى ؤلاقاصة َظٍ وعاء مً ًغمن َو  بلى ما عؾالت زالله مً لُمغع  به ٦خابه جًمحن حٗمّي
 وهسبهم؟ اإلاؿلمحن خ٩ام

 ٖلُه هللا نلى) الىبيّي  خُٟض الخؿً ٖىض ًيخهي الظي الكٍغ٠ وؿبه بلى ال٣اصع ٖبض لؤلمحر ؤعّيزذ التي اإلاهاصع بٌٗ حكحر
 ٖلُه هللا نلى) الىبي آل٫ والخُٗٓم الخبجُل قضًض ٧ان بحرم ؤن واإلاٗغوٝ ،3لؤلقغاٝ اهدؿاب ؤًًا بحرم ولٗاثلت ؛2(وؾلم

٠ خُث ،(وؾلم
ّي
،ختى اليؿب زبىث قٍغب» اإلاؿلمحن ٖلى ألاقغاٝ خ٣ى١  بُان في عؾالت اؾُىبى٫  في ؤل  في ًضزل ال الٗليّي

.  4«الىاحبت الخ٣ى١  جل٪ له جترجب صزُل الؿامُت الؿلؿلت َظٍ

ضي ؤجبإ ؤخض ٧ان ال٣اصع ٖبض ألامحر ؤن بالظ٦غ والجضًغ ٣ت ومٍغ ت الٍُغ  اإلاٗخ٣ضًً مً (الضًً مخي) والضٍ و٧ان ،5ال٣اصٍع

٣ت بٛضاص في ٢بٍر ػاع الظي ،"الجُالون ال٣اصع ٖبض" الهالر الىليّي  ب٨غاماث هما ؤزىاء ال٣اصع ٖبض ابىه ٞع  ؾىت الدج مً عحٖى
٣ت، َظٍ ؤ٢ُاب ؤخض م٘ وصًت بٗال٢اث اعجبِ ؤًًا وبحرم. 6م1826 ى الٍُغ  ؤقغاٝ وه٣ُب الجُالون خُٟض ال٣اصعي، ؾلمان َو

٣ت في ؤلاحاػة مىه وؤزظ ،1879 ؾىت الدج مً ٖىصجه ؤزىاء بلُه وجدضر به الخ٣ى ٢ض و٧ان بٛضاص، ت، الٍُغ  واؾخمغث ال٣اصٍع

. 7طل٪ بٗض بُجهما واإلاغاؾالث الاجهاالث

                                                           
. نفس المصدر والصفحة.  
دينيزف، . ؼ.ا. ٜٚٔ. ، صٖ.أجزاء، ٖتقيق علي الشنوُب، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، بدكف تاريخ، ج ٖ، الرحلة الحجازية٤تمد السنوسي، .  

يذكر ا١تؤلف أف أسرة عبد ) ٕٓ. ، صٖٕٓٓاٞتزائر،  -ةأبو العيد دكدك، دار ىـو: ، ترٚتةاألمير عبد القادر والعالقات الفرنسية العربية في الجزائر
. (القادر تفرعت عن خلفاء مصر من الفاطميُت

مد بن علي اتصلت العائلة البَتمية من جهة األـ بالنسب الشريف الذم ينتهي إذل اٟتسُت بن علّي بن أيب طالب، فقد كانت أـ ٤تمد بَـت األكؿ بنت مح.  
كللمزيد عن . ٕٔٔ. ، صٔ.، جالمصدر السابقبَـت ا٠تامس، : لطفا انظر. الذم توذل عدد منهم إمامة جامع الزيتونة الشريف ا٢تندم من آؿ الشريف،
. ٕٓٔٓضو بسيسة، دار نقوش عربية، تونس، : ، تقدًن كٖتقيقالتعريف بنسب األسرة البيرميةبَـت الثاين، : نسب ىذه األسرة ديكن مراجعة

. ٕٚٔ -ٔٚٔ. ، صٔ. ، جالمصدر السابقبَـت ا٠تامس، .  
، الذم يعترب عند ا١تتصوفُت سلطاف األكلياء كقطب األقطاب، كلو كرامات (ـ٘ٙٔٔ -ٜٚٓٔ)تُنسب الطريقة القادرية إذل الشيخ عبد القادر اٞتيالين .  

تاريخ الجزائر أبو القاسم سعد اهلل، : عن ذلك ُبلطفا انظر ا١تزيد . كالزاكية األـ ٢تذه الطريقة توجد ُب بغداد، ك٢تا فركع ُب اٞتزائر. كخوارؽ تنسب إليو
. ٓٙ -ٕٗ. ، صصٗ. ، جٕٗٓٓ، ٙ. أجزاء، دار البصائر، اٞتزائر، ط ٓٔ، الثقافي

يذكر ا١تًتجم أف . ٜٙ. ، صٜٕٓٓ، ترٚتة أبو القاسم سعد اهلل، دار الغرب اإلسالمي، طبعة خاصة، حياة األمير عبد القادرشارؿ ىنرم تشرشل، .  
. ، ىو الذم أسس قرية القيطنة لنشر الطريقة القادرية ُب الغرب اٞتزائرم، حىت أصبح ىو مقدمها بال منازع(مصطفى بن ا١تختار)لقادر ألبيو كاٝتو جد عبد ا

. ٕٙٔ -ٔٙٔ. ، صصٔ.، جنفس المصدر: كرسالة سلماف القادرم إذل بَـت ُب. ٜٔ٘ٔ. ، صٗ.، جالمصدر السابقبَـت ا٠تامس، : لطفا انظر. 7
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لى جىوـ، ؤَل ٖاصة ٖلى ٧ان» والضٍ ؤن (بحرم ابً) الهاصي مدمض وط٦غ ي الدكُ٘ مً به امخاػ ما ٖو
ّي
 الىبىي  البِذ آل٫ ال٨ل

م،  لؤلمحر مُله ؤنّي  والق٪ّي . 1«اإلاخاللي يلهٝو الٛالي وخؿبه الٗالي ليؿبه (ؾلمان) بلُه اإلاكاع للؿُض زانا مُال ًمُل ال٨ٍغ
ٓهغ والًٟل، والخؿب اليؿب بؿبب ؤًًا ٧ان ال٣اصع ٖبض ضي الكٍغ٠ مىالها... »: لؤلمحر عؾاثله بخضي في َظا ٍو ُّي  ٖبض ؾ

حن ٢غة الٗالُت طاجه الػالذ الخؿجي الضًً مخي بً ال٣اصع ان للبالص خاملت الكاملت وبغ٧اجه ؤلاًمان، ؤَل أٖل  ٞالٗبض. ..وألاَو
ت، بزالم مً حٗهضون  ما ٖلى وص٦م قُعي ت عب بلى ٖل٨ُم والثىاء بدب٨م مخ٣غب الٍُى . 2«البًر

ٍ الاؾخٗماع، إلا٣اومت ألامحر عاًت جدذ الاهًىاء ًٖ بٖغايه واهخ٣اص باي، ؤخمض الخاج ٖلى جدامله ولٗلّي   بحرم بًمان بلى مغصّي

ٟت ؾاللخه بًٟل ال٣اصع، ٖبض بإنّي  جب ؤلامامت في الخ٤ له َغ،الُا ووؿبه الكٍغ حر. اإلاؿلمحن حمُ٘ لُاٖخه ًظًٖ ؤن ٍو  ٚو
ر باي ؤخمض ون٠ الظي بحرم ٩ًىن  ؤن مؿدبٗض  اإلاؿلمحن، حماٖت ًٖ ميك٣ا اٖخبٍر ٢ض ألامت، وزظالن والُُٛان بالخجبّي

٠ لم لظل٪ ً مً صولخه بلحها آلذ التي للجهاًت ًخإؾّي . الٟغوؿُحن ًض في الؿ٣ٍى زمّي  وال٠ًٗ الَى

ل بل ٞدؿب، وخؿغجه ؤؾٟه بةْهاع ٣ًىم ال ٞهى ال٣اصع، ٖبض ألامحر اؾدؿالم ًظ٦غ خحن ؤما  لؿلُان طل٪ مؿاولُت ًدمّي

 الٛلُاث» مً الٟٗل َظا واٖخبر مداعبخه، ٖلى الٟغوؿُحن م٘ واجدض ألامحر زظ٫ الظي ،(َكام بً الغخمان ٖبض) اإلاٛغب
ظا ؛3«ؤلاؾالمُت للضًاهت اإلاسالٟت الىٟؿاهُت  خغم الظي ،(بمهغ اإلاال٨ُت مٟتي) ٖلِل مدمض الكُش ٞخىي  ًىا٤ٞ الخ٨م َو

ى) اإلاٛغب ؾلُان ٖلى . 4اإلاؿلمحن بزىاهه يضّي  ال٩اٞغ الٗضو م٘ الخدال٠ (مؿلم َو

م٨ً م ًٚب: باي ؤخمض الخاج ججاٍ مكاٍٖغ جمازل ٧اهذ اإلاٛغب ؾلُان ججاٍ بحرم مكاٖغ بنّي  ال٣ى٫، ٍو  الطٕ، واهخ٣اص وجهجّي
. 18445 ؾىت الكهحرة" اٌؿلي واصي" مى٢ٗت في ٞغوؿا ؤمام اإلاٛغب صولت الجهؼام ًخإؾ٠ لم بهه ختى

ت الضًيُت الٗاَٟت بإن الدؿلُم ًم٨ً ال ل٨ً  ٖبض ألامحر مً مى٢ٟه خضص ما ٣ِٞ هي ،"ألاقغاٝ" ججاٍ بحرم لضي ال٣ىٍّي
٣ت ألامحر، خ٨م بىٓام ًخٗل٤ ٢ض وؤٖم٤، ؤ٢ىي  ؾببا وؤلاقاصة وؤلاعجاب اإلاىالاة َظٍ وعاء ٞلٗلّي  ال٣اصع، ٍغ  ؾُاؾخه َو

ُخه، ى لٖغ . ط٦ٍغ ؾُإحن ُٞما جٟؿحرا له هجض ٢ض ما َو

ٗت جىُٟظ ٖلى ٩ًىن  ما وؤخغم الاؾدبضاص، ًٖ ٩ًىن  ما ؤبٗض ال٣اصع ٖبض ألامحر ٧ان ٓهغ ؤلاؾالمُت، الكَغ  زال٫ مً طل٪ ٍو

ىا اإلاؿاولُت َظٍ ول٣بى٫ ... »: لؿاهه ٖلى حاء خُث هبُه، وؾىت هللا ل٨خاب واخخ٩امه اإلاؿلمحن، َٝغ مً مباٌٗخه  ٖلى اقتَر
 وبلى هللا، ٦خاب وحٗالُم ههىم بلى ؤٖمالهم ٧ل في الخًٕى واحب صاثما ٖلحهم ؤن الٗلُا، الؿلُاث مىدىها الظًً ؤولئ٪ ٧ل

 ال ٩ٞان» الكىعي مهٓا جُب٤ُ ٖلى وخغم ؛«وؾلم ٖلُه هللا نلى الىبيّي  لؿىت َب٣ا مىا٣َهم، مسخل٠ في بالٗض٫ الخ٨م

                                                           
. ٕٙٔ. ، صٔ.، جنفس المصدر.  
. ٕٗٔ. ، صٖ.، جالمصدر السابقالسنوسي، .  
. ٖٕٚٔ. ، صٗ.، جالمصدر السابقبَـت ا٠تامس، .  
 جزآف،، تحفة الزائر في تاريخ الجزائر واألمير عبد القادرسؤاؿ األمَت عبد القادر كنص الفتول كاملة ُب ٤تمد بن عبد القادر اٞتزائرم، : لطفا انظر.  

 ىػٖٗٛٔبَتكت، لبناف،  ليقظة العربية للتأليف كالًتٚتة،دار ا، ٕٓ. ط ٦تدكح حقي،: كتعليق شرح
 .كما بعدىا ٓٚٗ. ص، ٔ.، جـ1964

أكال افتقاد : إذل أمرين (ا٢تزدية)أرجع بَـت سبب ا٠تذالف . ٓ٘ٗ -ٚٗٗ. ، صصنفس المصدرالتفاصيل ُب ٤تمد بن عبد القادر اٞتزائرم، : لطفا انظر.  
من " أشد على ا١تغاربة"تعاكف بعض القبائل اٞتزائرية مع الفرنسيُت، حيث كانوا : ٟتسن التخطيط كالتدريب اٟتريب، كثانيا (رغم ضخامة عدده)ا١تغريب  اٞتيش

. يقة غَت مباشرةغَت أف ىزدية ا١تغرب أماـ فرنسا، كانت أيضا ىزدية لألمَت بطر. (ٕٗٚٔ.، صٗ.، جالمصدر السابقبَـت ا٠تامس، )الفرنسيُت أنفسهم 
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غى الكىعي، مجلـ ب٣ٗض بال الخغب ؤو ٧الهلر الخُحرة ال٣ًاًا في ًٟهل  ًخ٤ٟ ما وجىُٟظ عؤًه، وؤزظ ؤمامه، ال٣ًُت ٖو

. 1«الخايغون ٖلُه

اَى ً ٖىضما َو
َر
ٗل  الىٓام ؤن ال٨خب في ٢غؤ بهه ٞحها ٣ًى٫  ل٣اصتها تهىئت ًغؾل ،1848 ؾىت ٞغوؿا في الجمهىعٍت ٢ُام ًٖ ٌُأ

مى٘ الٓلم ؤؾباب ٖلى ٣ًطخي وؤهه الىاؽ، بحن ٖضال ؤ٦ثر حمهىعيا٫  ًٓهغ بهظا ٞهى ؛2بال٠ًُٗ الاؾدبضاص مً ال٣ىي  ٍو
ه والظي الكٗب مً الىاب٘ ال٣اهىن  بإن ا٢خىاٖه ه ؤن ًم٨ً ال الكٗب لخضمت ًىحّي ِ ؤو الٓلم ٌٗتًر

ّي
 مثلما اإلاؿدبضّي  ُٞه ًدؿل

. اإلاُل٤ الخ٨م هٓام في مىحىص َى

 ؤع٧ان ببىاء الاَخمام ًٖ ؤبضا جثىه لم اؾخثىاثُا، ويٗا ٖلُه جٟغى ٧اهذ التي" الجهاص" خُاة ؤن ًالخٔ ألامحر لؿحرة واإلاخدب٘

ت صولت  يغب في ألامحر ٖىض الهىاٖت خهغ ٢ض بحرم ٧ان وبطا. 3والخٗلُم والهىاٖت وال٣ًاء وؤلاصاعة الجِل ٖلى ج٣ىم ٖهٍغ
ما، ًىحض لم ؤهه يًٌٗ ال ٞهظا ألاؾلخت، ونى٘ باؾمه الؿ٨ت  وؤَمُت زُىعة مضي بلى لُُٟت بقاعة ُٞه ٢ىله ول٨ً ٚحَر

. ٖلحها وجداٞٔ وجبىحها للؿُاصة جغمؼ ٨ٞالَما الهىاٖخحن، َاجحن

بضو م الٛغبُت، الخًاعة ٖلى مخٟخدا ٧ان ألامحر ؤن للمالخٔ ٍو   الىاضخت ؾلُٟخه ٞٚغ
ّي
صا ٧ان ؤهه بال اال مجضّي ُّي  لئلنالح م

٠ُ ٌٗاعى ولم ألاوعوبن، عاػالِ ٖلى والخدضًث  الخًاعة لغوح» ؾمذ ل٣ض. الخغبُت مهاوٗه في ٞغوؿُحن، ومجهم ؤحاهب جْى
؛ ٖلى للخٛلب باألؾباب ؤزظ طل٪ ؤن ؤصع٥ ألهه ،4«م٩ان ٧لّي  في جدؿغب ؤن ألاوعوبُت  عوح ٖلى خاٞٔ طل٪ م٘ ل٨ىه ٖضٍو

غ ٣ِٞ وؾُلت له حٗجي الٛغبُت الخًاعة ٧اهذ ٢ض٫.. والٗال٢اث واإلاٗامالث والخٗلُم وال٣ًاء الخ٨م في ؤلاؾالم  بلضٍ لخدٍغ
 ألامحر ٨ٞغ في ال جماما، واعصة ج٨ً ٞلم ؤلاؾالم ًٖ والاوؿالر الخٍٛغب جبجي ؤما ؤًًا، الخسل٠ ومً ألاحىبي اإلادخل مً وقٗبه

.  لضولخه ؾُاؾخه في وال

 هي الكغ٢ُت، الخًاعة وعوح الٛغبُت الخًاعة ماصًت بحن ؤلاًجابن اإلاؼج بهظا ال٣اصع ٖبض ألامحر صولت بنّي  ال٣ى٫  ًم٨ً لظل٪

بضو. الىا٢٘ ؤعى ٖلى بىحىصٍ ًدلم بحرم ٧ان الظي اإلاثالي الىمىطج  ألامحر، إلا٣اومت اإلاؿخ٣بلُت باألبٗاص مىلٗا ٧ان بحرم ؤن ٍو
 تهضٝ ج٨ً لم الاخخال٫، إلا٣اومت الكٗب ٢ىي  وحٗبئت اإلاجخم٘ وجىُٓم الضولت ؾُاؾت في حظعي  بنالح مً صخبها ما ٖلى ٞهي
جي ٦ُان لبٗث وعائها مً ًسُِ ألامحر ٧ان بل ٞدؿب، الؿُاصة اؾترحإ بلى ؿعى الخدضًاث، ٧ل ؤمام ومخماؾ٪ َو  َو

غ ٣ًاوم ٧ان مثلما الخسل٠، مً قٗبه جسلو قاملت لجهًت ظٍ الاؾخٗماع؛ مً ؤعيه لخدٍغ غ لم محزة َو  م٣اومت في جخٞى

ا،   (هٍٓغ) في ألجهما اإلاٛغب، وؾلُان باي ؤخمض ٖلى قضًضة بحرم ه٣مت ٧اهذ لظل٪ ٚحَر
َر
 الظي ألامحر، مؿعى هجاح صون  خاال

 " نض٤ً زُاهت" َؼمخه بل ٖضو ٢ىة تهؼمه لم

ىُت خ٩ىمت ؤ٢ام..» ألامحر بنّي  ٢ىله الخامـ بحرم مالخٓاث في الخإمل ٌؿدثحر ومما  اإلاضاٞ٘ وؤوكإ باؾمه، الؿ٨ت ٞحها يغب َو
ها ٞلم ،5«ٞغاوؿا وزكِخه ؤمٍغ ٞىٟظ والبىاص١ م صًيُت خ٩ىمت ٌؿمّي م ٖغبُت خ٩ىمت ٌؿمها ولم عوخها، َى ؤلاؾالم ؤن ٚع  ٚع

                                                           
. (مقدمة ا١تًتجم) ٛ -ٙ. ، صصالمصدر السابقتشرشل، .  
. ٕٖ٘. ، صنفس المصدر.  
. ٗٛٔ. ، صنفس المصدر.  
أبو القاسم سعد اهلل، : كتب سعد اهلل ْتثا طريفا حوؿ إشكالية ىل كاف األمَت عبد القادر ٤تافظا أـ حداثيا؟ لطفا انظر. ٘ٛٔ. ، صنفس المصدر.  

. ٙٓٔ -ٜ٘. ، صصٕٔٔٓ، عادل ا١تعرفة، اٞتزائر، يفحصاد الخر
. ٕٕٚٔ. ، صٗ.، جالمصدر السابقبَـت ا٠تامس، .  
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تها، ٧اهذ الٗغبُت ؤن ىُت خ٩ىمت هي بل ٍَى  ٣ٞض... البالص اخخلذ التي ألاحىبُت للؿلُت اإلاٗاصًت الغوح بٗث» ألامحر بها ؤعاص َو

م ٧ان ومهما ٧اهىا خُثما واَىحنوالم الكٗب بلى ٞالن، وبجي ٞالن بجي زُابه ججاوػ   ؛1«الجهىي  ؤو الهىفي ؤو ال٣بلي اهخماَئ
دغع  لؤلعى، باالهخماء الىعي ل٣ُىي  الجام٘ الىَىُت زُاب اؾخٗمل ل٣ض  والٗهبُت وألازغة ألاهاهُت مً ؤجباٖه هٟىؽ ٍو

. اإلاكتر٥ الٗضو إلاىاحهت الهٟٝى وعمّي  الىخضة لهالر اإلا٣ُخت

ضٍو ٞإَاٍٖى ٢ىمه م٘ ؤمٍغ هٟظ ،«ٞغوؿا وزكِخه ؤمٍغ ٞىٟظ»: مثمغة -بحرم خؿب –الىدُجت و٧اهذ ًّي  جدذ وخاعبىا ٖو
ىا بمغجه، ً ختى صٖمه، ؾبُل في شخيء ب٩لّي  وضخّي

ّي
م ومى٘ الجؼاثغ، ؤعى زلثي ٖلى ؾلُاهه ٞغى مً جم٨  وخمى اإلادخلّي  ج٣ضّي

ا في ناع بل ٣ِٞ، بالؿ٠ُ اإلاداعب الٗؿ٨غي  ُٞه جغي  حٗض لم ألجها" ٞغوؿا وزكِخه.. "والاؾدبضاص الجىع  مً قٗبه  هَٓغ
ان ٢ىمن، جهًىي  مكغوٕ ناخب ها ألاعى مً ال٣ُٗت َظٍ ٞغوؿت في ؤخالمها ٖلى ؾ٣ُطخي ما ؾٖغ  خًحرة بلى ويمّي

  ممخل٩اتها

 ٞغوؿا؟ م٘ الخغب جى٢ُٟه بٗض ألامحر ًٖ ماطا ل٨ً

 بلى لٗىصجه ؤمل َىا٥ ٌٗض ولم بٗضٍ، مً صولخه قدذوث البالص مً هُٟه وجم ،1847 ؾىت ال٣اصع ٖبض ألامحر م٣اومت جى٢ٟذ ل٣ض

ضا لٟغوؿا ٢ُ٘ بٗضما اإلاٗغ٦ت ؤعى ٘ ال ؤن ٖو ... ٖلحها الؿ٠ُ ًٞغ

 َىا؟ وؤ٩ٞاٍع ججغبخه جإزحر اهخهى َل ل٨ً

 صبال في وبالخدضًض الجؼاثغ، زاعج ووكاَاجه ال٣اصع ٖبض ألامحر ًٖ ألازغي  آزاٍع في وال نٟىجه في الخامـ بحرم ًخدضر لم

اجه بلى  ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  زمؿِىاث مىظ ألامحر بها اؾخ٣غ التي الكام بخه بلى ؤقاع بحرم ل٨ً ؛1883 ؾىت ٞو  ألامحر بم٣ابلت ٚع

 ٦ثاٞت ل٨ً اؾُىبى٫، بلى (الدجاػ بالص) الدجّي  مً ٖاثضا 1879 ؾىت ؤوازغ في الكام ببالص مغّي  خحن طل٪ بلى وؾعى صمك٤، في
بخه ؾبب ًبضِر  لم ٦ما ًبضو، ٨َظا ؤو شخهُا، ألامحر ٣ًابل ولم ،2م٣هضٍ لٙىب صون  خا٫ الُغ١  في الثلىج . 3ألامحر بم٣ابلت ٚع

 ،4الىز٣ى الٗغوة وحمُٗت ؤلاؾالمُت الجامٗت بسهىم اجها٫ ٖلى و٧اها شخهُت، مغاؾالث بُجهما ٧اهذ ؤهه الثابذ ل٨ً

 بخىنُت 1882 ؾىت صمك٤ في ال٣اصع ٖبض ألامحر ػاعٌ ؤن ألازحر َظا ط٦غ خُث ،5الؿىىسخي مدمض ًٖ لؤلمحر بحرم ونُت بضلُل
اعة ؾبب ًظ٦غ لم ؤهه وعٚم الخامـ، بحرم مً  ألامحر ًض ٖلى ال٢اٍ الظي ؤلا٦غام زال٫ مً بضا ؤهه بال الخىنُت، ٞدىي  وال الٍؼ

ا زانا ؤمغا بُجهما ٧ان ؤهه ألامحر، ٖلُه َغخها التي وألاؾئلت وؤبىاثه، ظ٦غ. 6وؾٍغ  بالٗغوة الخد٤ الؿىىسخي نؤ اإلاالخٓىن  ٍو

                                                           
. (مقدمة ا١تًتجم). ٜ. ، صالمصدر السابقتشرشل، .  
. ٛ٘ٔ. ، صٔ.، جالمصدر السابقبَـت ا٠تامس، .  
ت اليت يزكرىا، سواء كانوا من العرب أك األجانب، ٦تا جيعل الباب معركؼ عن بَـت ا٠تامس أنو كاف يتحفظ كثَتا ُب ذكر أسباب مقابالتو للشخصيا.  

. دائما مفتوحا للتخمُت كاالفًتاضات حوؿ عالقاتو كأسراره مع ىذه الشخصيات
، ككاف ٢تا ٣تلة ٕٛٛٔٚتعية سياسية سرية أسسها الشيخ ٚتاؿ الدين األفغاين بالتنسيق مع تلميذه ٤تمد عبده ُب مدينة كلكوتا با٢تند سنة : العركة الوثقى.  

، ترٚتة كرًن عزقوؿ، 1939 -1798الفكر العربي في عصر النهضة ألربت حوراين، : لطفا انظر". العركة الوثقى"ناطقة باٝتها تصدر ُب باريس اٝتها 
. دار النهار، بَتكت، بدكف تاريخ

حد تالمذة بَـت ا٠تامس كساعده األدين ُب إدارة ٚتعية األكقاؼ كاف أ. ٜٓٓٔ، كتوُب سنة ٤ٔٛ٘ٔتمد بن عثماف السنوسي، كلد ْتاضرة تونس سنة .  
. ٚٗٔ. ، صٖ. ، جٜ، ٣تلد المجلة الزيتونية، ُب "الشيخ ٤تمد السنوسي"٤تمد الفاضل بن عاشور، : لطفا انظر. كاإلشراؼ على جريدة الرائد التونسي

. ٕٛٔ -ٕٗٔ. صص ،ٖ.، جالمصدر السابقالسنوسي، : لطفا انظر تفاصيل ىذه الزيارة ُب.  
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 جيكِ بضؤث التي الخىوؿُت الخلُت ؤوكإ عخلخه مً ٖىصجه وبٗض ال٣اصع، ٖبض وألامحر الخامـ بحرم وؾاَت ٍَغ٤ ًٖ الىز٣ى

. 1الٟغوسخي الاؾخٗماع يض

 لؤلمحر ٧ان َل ٌٝٗغ وال الىز٣ى، الٗغوة لجمُٗت ال٣اصع ٖبض ألامحر ؤو الخامـ بحرم اهًمام ًثبذ ما ؤًضًىا بحن ًىحض ال ل٨ً
 ٢لب في ٖغبن ٦ُان ب٢امت بمكغوٕ ال٣اصع ٖبض ألامحر نلت ًٖ قاجٗت ؤزباع َىا٥ ل٨ً ال، ؤم الجمُٗت َظٍ في وكاَاث

ى الٗثماهُت، الضولت بضو الٗغبُت، اإلامل٨ت حؿمُت جدذ ٞغوؿا بلُه ؾٗذ الظي اإلاكغوٕ َو  ألَضاٝ مخُٟىا ٧ان ألامحر ؤن ٍو

. 2اإلاكغوٕ ٢بى٫  ًٖ ٞخىعٕ طل٪ وعاء مً ٞغوؿا

مت ٞبٗض ؤزغي، ؤَغاٝ آزغ بىحه بلحها ؾٗذ مؿخ٣لت، ٖغبُت بماعة بوكاء ٨ٞغة ؤن ٚحر  في عوؾُا ؤمام الٗثماهُت الضولت ٍَؼ

 ٖلى الىا٢محن الٗغب مً هسبت بلُه الضٖاة و٧ان الكام، صازل مً ٖغبُت" اؾخ٣اللُت خغ٦ت" مكغوٕ ْهغ ،1878 خغب
اث وج٣ُُض الاؾدبضاص  ؤلاماعة، َظٍ ل٣ُاصة ال٣اصع ٖبض ألامحر جغقُذ ٖلى ؤلاحمإ وجم. الٗثماون الخ٨م ْلّي  في ألاؾاؾُت الخٍغ

و
ّي
غ في الازخُاع َظا ؤؾباب ؤخضَم ولخ  وال٣ىمن، الؿُاسخي والجهاص والبُىلت اليؿب قٝغ: وهي ألامحر في قغوٍ ٖضة جٞى

.  3الجؼاثغ في ٖغبُت صولت جإؾِـ له وؾب٤ وؤزال١، ٖلم عحل و٧ىهه

بضو غاٝ ٧ل مً له البُٗت" اقتٍر ل٨ىه لل٨ٟغة، مخدمؿا ٧ان ال٣اصع ٖبض ألامحر ؤن الخغ٦ت َظٍ عحا٫ ؤخض ؤصبُاث مً ٍو  ألَا

غي  ؤههاٍع لُخ٣ٟض الكام بالص في مضن ٖضة ػاع ٖلُه وبىاء ،"الٗثماهُت الخالٞت ٖلى وؤلاب٣اء  مجهم حِل ججُِل بم٩اهُت" ٍو
. 4"الًغوعة ٖىض

 ومدلُت صولُت ْغوٝ ْلّي  في ٖملُا جُب٣ُها ونٗىبت اإلاهض، في بٞكالها مً الخغ٦ت َظٍ بلحها آلذ التي هدُجتا٫ ج٨ً ومهما
ؤَا التي اإلا٩اهت ؤْهغث ٞةجها ٢اَغة، ُم ؤو ٦صخو لِـ الٗغبن، الهُٗض ٖلى ال٣اصع ٖبض ألامحر جبىّي  الم٘ ٢ُاصي ؤو ٖػ

ىه في ؤلاًجابن اإلاؿلم للخا٦م مثالي ٦ىمىطج ؤًًا بل ٞدؿب، ًّي ٨ٍغ جض ال٢اجه، ومٗامالجه وؾُاؾخه وزل٣ه ٞو  م٘ ؾىاء ٖو

ُخه . ؤٖضاثه ؤو مسالُٟه ؤو ؤنض٢اثه ؤو ٖع

 :زاجمت

ه
ّي
  ال٣اصع ٖبض لؤلمحر ٨ًً لم لٗل

ّي
 في ؤو جىوـ في الخ٣ا ْهغ ٧الظي الىاقئت، بضولخه زام ٢اهىن  ؤو جىُٓماث بنضاع في الخٔ

ٗٝغ ال ٦ما جغ٦ُا، ه ٖىه ٌُأ
ّي
غ مٗحّين امجببرن  نغّيح ؤه غ ٖهغ بلى وبصزاله الجؼاثغي  اإلاجخم٘ لخٍُى  ًبضو ٢ض ٦ما والخدضًث الخىٍى

ٗه مً ي بنالح ٖلى ؤلا٢ضام مً مىٗخه ٞغوؿا م٘ الخغب خالت ؤن طل٪ الخضازُت، مكاَع غة و٢ىاٖض ؤؾـ له حضّي
ّي
ا مؿُ ًٟ . ؾل

 الاحخماُٖت، والٗضالت واإلاؿاواة عاَُتالضًم٤ ٖلى ٢اثمت ماؾؿاث ٖلى واٖخماصٍ الخ٨م، في الؿُاؾُت ججغبخه ؤن ٚحر
 الؿُاؾُت الؿاخت ٖلى ٞاٖلت ٦صخهُت خًىعٍ زمّي  الجؼاثغ، في الٟغوسخي اإلادخلّي  يضّي  الخىُٓم مد٨مت إلا٣اومت و٢ُاصجه

ت والٗلمُت ، طل٪ ٧لّي .. الكام ببالص وال٨ٍٟغ حٍر غ اإلاهلر والؿُاسخي الٗاص٫ للخا٦م مثاال مىه ًجٗل ٚو
ّي
ص، واإلا٨ٟ  ٖلى لِـ اإلاجضّي

. حمُٗه وؤلاوؿاون ؤلاؾالمن الٗالم مؿخىي  ٖلى بل ٞدؿب، الجؼاثغ مؿخىي 

                                                           
. المرجع السابق، ُب "الشيخ ٤تمد السنوسي"بن عاشور، : لطفا انظر.  
. ٛٔ. ، صٔ. ، جٕٚٓٓأجزاء، دار البصائر، اٞتزائر،  ٖ ،1900 -1860الحركة الوطنية أبو القاسم سعد اهلل، : لطفا انظر.  
. ٕٛٔ. ، صصٖٕٓٓلبناف،  -ب اإلسالمي، بَتكت، دار الغربحوث في التاريخ العربي اإلسالميأبو القاسم سعد اهلل، .  
. ٖٓٔ. ، صنفس المرجع.  
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  والتربُت والخدضًث وال٣ُاصة الخ٨م في ال٣اصع ٖبض ألامحر ججغبت بن
ّي

 الظي الخا٦م نىعة ق٪ بال ح٨ٗـ الجمعي، الىعي وبث
٣ه ؤلانالح ًدبجى ُبّي غ للجهًت حؿعى ٖاصلت ؾلُت مً ؤي ٞى١، مً ٍو  الىاؽ، واؾخٗباص والاؾخجزاٝ ؾُُغةلل ولِـ والخٍُى

 ج٩ىن  ؤن ٨ًٟن بل قٗب٪، ؤو صولخ٪ بؼمام لخمؿ٪ مؿدبضا ج٩ىن  ؤن بالًغوعة لِـ: مؿدبضّي  خا٦م ل٩لّي  ٣ًى٫  خاله ولؿان
ا وؤمُىا وعخُما ٖاصال دبٗ٪ قٗب٪ ب٪ لُث٤ الخ٤ّي  في و٢ىٍّي ًخي ٍو . ًضٖم٪ ؤن ؤحل مً شخيء ب٩ل ٍو

غ ٢ض الخىوسخي، والضًً الٗلم عحل الخامـ، مبحر ؤن هدؿب التي اإلاٗاون هي جل٪
ّي
 ألامحر لظ٦غ حٗغّيى ٖىضما بلحها إلاذ ؤو ٞحها ٨ٞ

 في ٍَغ٠ مىهج له مٗا، والخجضًضي الخ٣لُضي ال٨ٟغ وناخب ؤلاؾالمن ؤلانالحي الاججاٍ طو ٞبحرم نٟىجه، في ال٣اصع ٖبض
ام مً الهلخاء وبهجاػاث ؤ٩ٞاع مضح في احتهض ٣ٞض والاهخ٣اص، الخ٣ٍغٔ

ّي
، في والىسب وال٣اصة الخ٩  ٖلى خغم ٦ما ٖهٍغ

ً، والٟاؾضًً اإلاؿدبضًً مثالب ٦ك٠  الؿعي ٖلى وخثهم صائهم م٨مً بلى اإلاؿلمحن جىبُه طل٪ مً ٚغيه و٧ان واإلاؿخٗمٍغ

ى بالٗالج، لخضاع٦ه . ػماهىا في بلُه هدخاج ما ٖحن َو

: اإلاغاحع كائمت

 الكاون وػاعة مً لجىت جد٤ُ٣ ؤحؼاء، 9 ،ألامان وعهض جىوـ لىنبم الؼمان ؤهل بجداف ،(ؤخمض) الًُاٝ ؤبن بً .1

 .2004 جىوـ، لل٨خاب، الٗغبُت الضاع ،2.ٍ الث٣اُٞت،

ش في الؼائغ جدفت ،(مدمض) الجؼاثغي  ال٣اصع ٖبض بً  .2  خ٣ن، ممضوح: وحٗل٤ُ قغح حؼآن، ،اللاصع عبض وألامحر الجؼائغ جاٍع

 .م1964َـ1384 لبىان، بحروث، حمت،والتر للخإل٠ُ الٗغبُت ال٣ُٓت صاع ،02. ٍ

ت جد٤ُ٣ ؤحؼاء، 6 ،وألاكُاع ألامهاع بمؿخىصع الاعخباع نفىة ،(مدمض) الخامـ بحرم  .3  بِذ الباخثحن، مً مجمٖى

اج الخ٨مت،  .1999 جىوـ، -٢َغ

 من،ؤلاؾال الٛغب صاع زانت، َبٗت هللا، ؾٗض ال٣اؾم ؤبى جغحمت ،اللاصع عبض ألامحر خُاة ،(َجري  قاع٫ ) حكغقل  .4

2009. 

 الجؼاثغ، -َىمت صاع صوصو، الُٗض ؤبى جغحمت ،الجؼائغ في العغبُت الفغوؿُت والعالكاث اللاصع عبض ألامحر ،(.ٝ. ا) صًىحزن   .5

2003. 

ت الغخلت ،(مدمض) الؿىىسخي  .6 ش بضون  جىوـ، -للخىػَ٘ الخىوؿُت الكغ٦ت الكىىفي، ٖليّي  جد٤ُ٣ ؤحؼاء، 3 ،الدجاٍػ  .جاٍع

 الاعخباع نفىة' هخابه زالٌ مً للجؼائغ الفغوس ي الاخخالٌ في الخامـ بحرم مدمض عؤي ،(خُٟٓت) صخمان بً .7

اخحن، ميكىعاث ،وألاكُاع ألامهاع بمؿخىصع  .2013 الجؼاثغ، الٍغ

خىهُت اإلاجلت في ،"الؿىىسخي مدمض الكُش" ،(الٟايل مدمض) ٖاقىع  بً  .8  .3. ج ،9 مجلض ،الٍؼ

ش ،(ال٣اؾم ؤبى) هللا ؾٗض  .9  .2004 الجؼاثغ، البهاثغ، صاع ،6.ٍ ؤحؼاء، 10 ،الثلافي الجؼائغ جاٍع

ش ،(ال٣اؾم ؤبى) هللا ؾٗض  .10 ىُت الخغهت جاٍع  .2007 الجؼاثغ، البهاثغ، صاع ؤحؼاء، 3 ،1900 -1860 الَى

ش في بدىر ،(ال٣اؾم ؤبى) هللا ؾٗض  .11  .2003 لبىان، -بحروث ؤلاؾالمن، الٛغب صاع ،ؤلاؾالمي العغبي الخاٍع
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 اإلاُالصي عكغ الخاؾع اللغن  مً الثاوي الىهف زالٌ الجؼائغي  اإلاجخمع

- العلىاهُت اإلالاماث في بزىىػغافُت كغاءة-
ىف مدمض ص.ؤ الجؼائغ  بىعلي،الكلف، بً خؿِبت حامعت/ٍػ

 

 

 

: ملخو

غاُٞا ٧اهذ بطا  الٟغوسخي الاؾخٗماع ًمثلىجها،ٞةنّي  يالذ والث٣اٞاث الكٗىب، ٖىض الخُاة ألؾلىب الىنُٟت الضعاؾت هي ؤلازىٚى
عاؾاث بهظٍ ٢ام بٗؿ٨ٍغ ممثال الجؼاثغ في

ت، ؤَضاٞه لخضمت الضّي ذ ول٨ً الاؾخٗماٍع
ّي
ؼ الضعاؾاث جل٪ ْل

ّي
 الُاب٘ ٖلى جغ٦

ه بٛغى والٍؼ٠ ال٨ظب قابها ما و٦ثحرا الخاعجي، الىنٟن حن ؾمٗت حكٍى  الخًاعي  اإلاى٣ظ بمٓهغ الاؾخٗماع وبْهاع الجؼاثٍغ
ضّي  ٢ض ألاصبن الىو ٧ان وبطا البضاثُت، ٖىبللل  ألازغي، للٗلىم باليؿبت الثاهُت الضعحت مً وز٣ُت الغوؽ الك٨الهُحن مىظ ُٖأ
غاُٞا، ومىه غاُٞا، لظاتها ألاها جىز٤ُ ه٣و ٞإنّي  ؤلازىٚى ِٕر  ألاصبن الىوّي  مً ًجٗل ٞغوؿُت جىز٣ُُت جسمت ْلّي  وفي بزىٚى

ضَر بْس
ُأ
 اإلا

ت اٖخماصَا ًم٨ً التي الىزاث٤ َظٍ مً حؼء لىاهُتال٘ واإلا٣اماث وز٣ُت، و٢تها  الىه٠ في الجؼاثغي  اإلاجخم٘ َبُٗت إلاٗٞغ
غ بلى زاللها مً ؾعى البُُىي  ؤنّي  طا٥ ٖكغ، الخاؾ٘ ال٣غن  مً الثاون  مً ولِـ الضازل مً الجؼاثغي  اإلاجخم٘ خا٫ جهٍى

. الٟغوؿُىن  ٞٗل ٦ما الخاعج

ضة آهظا٥ الخُاة مٓاَغ زخل٠م ٖلى اإلا٣ا٫ َظا ؾحر٦ؼ ؾب٤ ما ٖلى وبىاء . اإلا٣اماث َظٍ شخهُاث زال٫ مً مجؿّي

غاُٞا: اإلافخاخُت اليلماث . الىز٣ُت الىوّي  -الٗلىاهُت اإلا٣اماث -الجؼاثغي  اإلاجخم٘  –ؤلازىٚى

غاُٞا عاؾت به ووٗجي مٗغّيب مهُلر ؤلازىٚى
ت الخُاة ألؾلىب الىنُٟت الضّي  وألاصواث وال٣ُم والٗاصاث الخ٣الُض ومجمٖى

ص، ػمىُت ٞترة زال٫ ،1مجخم٘ ؤو مُٗىت حماٖت لضي لٟىىن،وا لُه مدضّي غاُٞا جدضًض ًم٨ً ٖو ها ؤلازىٚى  الكٗىب صعاؾت بإجّي
غ جلخو صعاؾت ًٖ ٖباعة ٞهي ًمثلىجها، التي والث٣اٞاث ظا الٟغص، حَى ىىا َو

ّي
 َاثٟت وعاء ال٩امً الٛمىى ٦ك٠ مً ًم٨

ىت، ُّي ضة واإلاجخمٗاث الث٣اٞاث ًجٗل ما ٞهم ٖلى ٌؿاٖضها و مٗ ها مً ٍٞغ ا هٖى  الٗغبن جغازىا وفي مىٟهلت، ٦ُاهاث باٖخباَع
اتها ٧اهذ ٦ثحرة ههىم غاُٞت مىيٖى م ٖلى بزىٚى  جل٪ خٟلذ ٞل٣ض مسخلٟت، ؤصبُت ؤحىاؽ بلى ألاحىاسخي اهخمائها مً الٚغ

ر ول٣ض خُاتهم، وؤؾلىب ؤَلها، وزها٫ البلضان، َباج٘ بىن٠ الىهىم  ٦خابه م٣ضمت في ٢ضسخيالم هللا ٖبض ؤبى وضّي

ت في الخ٣اؾُم ؤخؿً)  الٗلماء ػالذ ما ٞةهه :بٗض ؤما: "٦خابا ُٞه ًً٘ ؤن ًىصّي  الظي الجضًض الٗلم َظا م٣انض (ألا٢الُم مٗٞغ
ب م، جضعؽ لئال ال٨خب جهي٠ُ في جٚغ م، جى٣ُ٘ وال آزاَع  به ؤخحي ٖلما وؤ٢ُم ؾىجهم، وؤ٢ٟى ؾىجهم، ؤجب٘ ؤن ٞإخببذ ؤزباَع
 ٞكغخىا ؤلازالٝ جبٗتهم زم الابخضاء ٖلى ٞهىٟىا الٗلىم بلى ؾب٣ىا ٢ض الٗلماء ووحضث عبن، به ؤعضخي للخل٤ اوهٟ٘ ط٦غي 

، ٢ض ٖلما ؤ٢هض ؤن ٞغؤًذ ، وازخهغوٍ ٦المهم ى ؤلازال٫ ٖلى بال ًظ٦غوٍ، لم بًٟ وؤهٟغص ؤٟٚلٍى  ؤلاؾالمُت ألا٢الُم ط٦غ َو

                                                           
 . ٖٗ:، ص(الكويت)، كزارة الثقافة ٜٜٛٔ، ٖٛٔحسُت ٤تمد فهيم، أدب الرحالت، سلسلة عادل ا١تعرفة، العدد   ٔ
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ا وون٠ جهاع،وألا والبدحراث والبداع، اإلاٟاوػ  مً ٞحها وما غ٢ها اإلاؿلى٦ت، ومىاػلها اإلاظ٧ىعة، ومضجها اإلاكهىعة، ؤمهاَع  َو
ىانغ اإلاؿخٗملت،  وؤلؿىتهم وؤنىاتهم ٦المهم في البلضان ؤَل وازخالٝ والخجاعاث الخمل ومٗاصن وآلاالث، ال٣ٗا٢حر ٖو

م وقغابهم َٗامهم ونٟت ومهغوٞهم، وه٣ىصَم وؤوػاجهم، وم٩اًُلهم ومظاَبهم وؤلىاجهم، ت ومُاَهم، وزماَع  ومٗٞغ
م ُىبهم، مٟازَغ ضص اإلاىاعاث، في ألازُاع مىاي٘ ،وط٦غ بلحهم و ٖىضَم مً ًدمل وما ٖو  وط٦غ اإلاؿاٞاث، في اإلاىاػ٫  ٖو

غ والجبا٫، والؿهى٫  والخال٫ والغما٫ والهالب الؿبار  والخهب، الؿٗت ومٗاصن والغ٢ا١، مجها والؿمً والؿما١ والخىاٍو
 والجغوم، ،واإلاهاعص والخضوص واإلامال٪ والغؾىم، والخهاثو واإلاغانض اإلاكاَض وط٦غ صب،والج ال٤ًُ ومىاي٘

لمذ واإلاكاٖغ، واإلاىاؾ٪ واإلاكاحغ واإلابازـ والٗلىم، والهىاج٘ والخسىم، والُؿاؾُج والؼمغم، ال٠ُلمسوا  ال باب ؤهه ٖو
جى والخجاع، للمؿاٍٞغً مىه بض ب ٖلم َى بطا وألازُاع، للهالخحن ٖىه واٚل  وال٣ٟها، ال٣ًاة وجُلبه وال٨برا، اإلالى٥ ُٞه جٚغ

يخٟ٘ والغئؾا، الٗامت وجدبه دٓى مؿاٞغ، ٧ل به ٍو   1"جاحغ ٧ل به ٍو

ر اإلا٣ضسخي هوّي  بنّي  اث بةؾهاب ًىضّي باج٘ ألا٢الُم بىن٠ حٗجى التي والىؾاثل اإلاىيٖى غاث٤ البكغ، َو  هٟـ وهي خُاتهم، َو
غافي، ًهٟها التي ألامىع   الىهىم ووي٘ الٗلم َظا بلى بالخاحت قٗغوا الظًً الٗلماء ؤواثل ؤخض اإلا٣ضسخي ٧ان وبطا ؤلازىٚى

ش لخىز٤ُ ُٞه ت، والاحخماعي الث٣افي الخاٍع ت ؤصبُت ؤحىاؽ خىتها ٦ثحرة ههىم مً ًسلى ال الٗغبن ألاصب ٞةنّي  للبكٍغ  قٍٗغ

ت .   الٗغبن اإلاجخم٘ لُباج٘ وز٣ذ وهثًر

ا غاُٞا ؤمّي ت، الخمالث بضاًاث م٘ ٖكغ الدؿ٘ ال٣غن  في ْهغ ٣ٞض مؿخ٣ل ٦ٗلم ؤلازىٚى  ٖلى اَخمامها واههب الاؾخٗماٍع
ىت مىا٤َ في مدهىعة ٧اهذ خُث البضاثُت، الكٗىب ُّي ش زاعج حِٗل مٗ مهم خضّي  ٖلى الخاٍع  الٗمل بنّي  ٦خاباتهم، في ٖػ

غافي له الظي ؤلازىٚى
ّي
اث ًًاإلاكخٛل الجٛغاُٞا، ٖلماء باإلاؿدكغ٢حن، ممثلىن  ألاوعوبُىن  مث  هٓغة مً ًىُل٤ ٧ان…بالخٍٟغ

ان ٨ٞغة مً مىُل٣ت مدؿلُت اؾخٗالثُت ت والؿلُان، الٗٞغ غ آلازغ ٞمٗٞغ  مهضث وبهظا ٖلُه، للؿُُغة ٢ضعة جٞى

. طل٪ جد٤ُ٣ ٖلى حىب بلى حىبا الضًً وعحل والجىضي والخاحغ الٗالم ٖمل خُث لالؾخٗماع، ألاوعوبُت ألاهثروبىلىحُا
مها اؾخٗالثُت، بغوح الضازل مً بلحها ًىٓغ وال الخاعج مً الكٗىب جل٪ بلى ًىٓغ بنألاوعو ٞاألهثروبىلىجي  مُخت بإجها َُٞى

. طاتها ٖلى مخ٣ى٢ٗت ٞخب٣ى الخ٣ُ٣ت لها ًٓهغ وال حامضة

غافي ألاصب ْهغ ٞل٣ض الجؼاثغ في ؤما ، الاؾخٗماع بضاًاث م٘ ٢ىيّي  بك٩ل ؤلازىٚى  مالٟاث بلى ٞغوؿا اخخاحذ خُث الٟغوسخيّي

ً حىاؾِؿها ٞإعؾلذ...و والضًيُت والاحخماُٖت الث٣اُٞت الىىاحي ٧لّي  مً الجؼاثغيّي  َبُٗت ٦ك٠ث  َبُٗت وحسجُل لخضٍو
ً، عبٕى مسخل٠ قهضتها التي الكٗبُت واإلا٣اوماث الاخخال٫ وبٗض الخضزل، لها ٌؿىذ ختى يٟٗه وه٣اٍ الجؼاثغي   ٢ام الَى

حن بٌٗ اتهم ب٨خابت اإلاخ٣اٖضًً الٗؿ٨ٍغ  والٗاصاث، واللهجاث، اإلاىا٤َ، ونٟىا خُث الجؼاثغ، ٖلى الخملت ًٖ ط٦ٍغ

غاُٞا ٞيكُذ.. وال٣باثل والخ٣الُض، حن بصزا٫ بلى اإلاؿخٗمغ واججه ؤلازىٚى ش مخد٠" الجؼاثٍغ  َظٍ جمىث ؤن ٢بل الخاٍع
ش ٨ٞخب بضاجن لكٗب مىدُت نىعة ٣ٞضم ألاحىاؽ، هغ اإلاٛلىب، خؿاب ٖلى الٛالب جاٍع  ؤي للجؼاثغ، الغمؼي  ال٣خل ْو

ش مً وبزغاحها الضًىام٨ُُت مً الخُاة، مً الجؼاثغ بٞغاٙ غافي البدث ؤهخ٣ل ٖكغ الخاؾ٘ ال٣غن  جهاًت وفي 2."الخاٍع  بلى ؤلازىٚى
لىن  الظًً والباخثحن الجامٗت ؤؾاجظة مً اإلاضهُحن

ّي
 حسجُل في مىدهغا َاالء اَخمام ٩ٞان لالؾخٗماع، الثاون الجُل ٌك٩

ً، الخاعحُت اإلآاَغ اصاث الى٣ض، ووؾاثل واإلاؿا٦ً، الجؼاثغي، اللباؽ بىن٠ ٞا٦خٟىا للجؼاثٍغ  ؤن صون ....الؼواج ٖو

                                                           
 . ٕ:-ٔص ا١تقدمة، ٜٙٓٔ، ٕ، ط(ىولندا)مطبعة بريل، ليدف ، أحسن التقاسيم ُب معرفة األقاليم، ا١تعركؼ بالبشارما١تقدسي    ٔ

 
  .٤تمد بوطقوقة، األدب اإلثنوغراُب ُب اٞتزائر ا١تستعمرة، موقع أرنًتكبوسٕ 
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٣ىا ، للمجخم٘ الضازلُت الث٣اٞت ون٠ في ًخٗمّي إل في وال الجؼاثغيّي
ّي
، ؤلاوؿان ٣ٖلُت ٖلى الَا  الضًيُت عوخه ٖلى وال الجؼاثغيّي

ا َى الضعاؾاث َظٍ خى٫  واإلاالخٔ ووَىه، صًىه ٫ؾبي في والاؾدكهاص اإلا٣اومت بلى صٞٗا به جضٞ٘ التي  مى٣ُت ٖلى جغ٦حَز
ا ال٣باثل،

ّي
ضعؽ الٗلم َظ بضؤ وإلا غافي باألصب ٌٗٝغ ما ْهغ الجامٗاث في ًُأ ضوا الظًً الٟغوؿُحن ألاصباء ًض ٖلى ؤلازىٚى  بلى ٞو

اجه ٩ٞاهذ الجؼاثغ، باج٘ الجؼاثغ خى٫  جضوع  مىيٖى ا ٞحها، الؿ٩ان َو غافي باألصب اَخمامهم ٞةنّي  ًًالجؼاثغي  ًٖ ؤمّي  ؤلازىٚى
غافي الخل٣حن هدُجت ٧ان  الجؼاثغ نىعة ًٖ الخٗلُم مغاخل مسخل٠ في الٟغوؿُت اإلاضاعؽ مً جل٣ٍى الظًً الؿلبي ؤلازىٚى

حن ألاصباء مً...وا٢خهاصًا واحخماُٖا ز٣اُٞا الؿلبُت  اإلاىخجحن مً ٞإنبذ  ٞحهم، ٞٗله الخل٣حن َظا ٞٗل الظًً الجؼاثٍغ
ت ألًضًىلىحُا٫ م بٗىىان عواًت له الظي الكُش ولض مدمض الاؾخٗماٍع  همُُت عواًت وهي ،1936ؾىت ٦خبها والتي الىسُل، بحن مٍغ

غافي ال٨ٟغ  ج٨غّيؽ حاَؼة ىن  ملىص و٦ظا الاؾخٗماعي، ؤلازىٚى غ زاللها مً ؾعى التي ال٣ٟحر ابً عواًت في ٖٞغ  مى٣ُت جهٍى
 وألالبؿت والٗاصاث، للؼواًا، ون٠ مً والث٣اُٞت، الاحخماُٖت اإلآاَغ ًٖ خضًثه مغ٦ؼا ،واإلا٩ان الؼمان ًٖ مٗؼولت ال٣باثل

ىن  مىلىص ؤنّي  ٖلما الخ٣لُضًت،  ألاصب َظا ؤنّي  َى ٢ىله ًم٨ً وما مباقغة، الاؾخٗماع بلى وال اإلا٣اوم ال٨ٟغ بلى ٞحها ٌكحر ال ٖٞغ
 نىعة ق٩ل في ؤلاؾالمن الٗغبن مدُُه ًٖ مٗؼوال الجؼاثغي  اإلاجخم٘ بْهاع بلى ؾعى ؤٚلبه في الٟغوؿُت باللٛت اإلا٨خىب
ل بلى مىحها مضام بضاثُت همُُت ُّي  همُُت نىعة جٓهغ التي ال٨خاباث ٧لّي  ووكغ حصجُ٘ بلى بضوعٍ ؾعى الظي الٟغوسخي اإلاخس

. ؤلاؾالمُت الٗغبُت ؤنىله ًٖ مٗؼوال للجؼاثغي 

ش ٞةنّي  الٗغبُت الىهىم ًسوّي  ما وفي ٤ نىنان لىا خٟٔ الخاٍع
ّي
غاُٞا جىز٣ُا اإلاغخلت لهظٍ جىز ا وبن بزىٚى  اإلا٣ام َظا في ٦ىّي

ىض اإلا٣امت، َى واخض ؤصبن حيـ ٖلى ؾى٠٣ ى ًجهلىجها الى٣اص ٩ًاص شخهُت ٖو اعي  الُاَغ بً ٖلي بً مدمض َو  الجبّي

ُىي 
ّي
ت اإلاجلت في 1913 ؾىت مغة ؤو٫  وكغث التي الٗلىاهُت اإلا٣اماث ناخب 1البُ  ؾىت في و٦ظا ( le journal asiatique)ألاؾٍُى
 اجها هجؼم ال َظا وفي ،2ألاولى الٗاإلاُت الخغب بضاًت ٢بل وجىفي الاخخال٫ بضاًت م٘ ولض بصَعـ مدمض ؤنّي  ٖلما الخىالي، ٖلى 1914
 ٦مبذ ألازغي  للٗلىم باليؿبت الثاهُت الضعحت مً هها ألاصب اٖخبروا الظًً الغوؽ الك٨الهُحن ؤزغ ه٣خٟن بل الخ٣ُ٣ت ج٣ضم

 م٣ا٫ في1921 ؾىت(R JAKOBSON) حا٧ىبؿىن  ٢ا٫ الهضص َظا وفي ألاصب، ؤصبُت ًٖ بدثهم ؤزىاء وطل٪ الخسُُلي، مُثا٢ه
ٟها وبُٖائها ألاصبُت َى الظي الجضًض الٗلم مىيٕى جدضًض زالله مً مداوال( اإلاٗانغ الغوسخي الكٗغ ) بٗىىان  الجهاجن، حٍٗغ

 ٌكبه آلان لخض طل٪ وم٘ ؤصبُا، ٖمال مُٗى ٖمل مً ًجٗل ما ؤي ألاصبُت بهما و صبألا َى لِـ ألاصبن الٗلم مىيٕى: "٣ًى٫ 
ت في ًىحض ما ٧ل بالهضٞت ًجم٘ ٞةهه ما شخو ٖلى ال٣بٌ ًل٣ن ؤن ٖىى الظي البىلِـ ألاصب ماعزى  الىاؽ و٦ظا الٛٞغ

، في ًمغون الظًً ٨ظا الكإع  الٟلؿٟت  -الؿُاؾت  -الىٟـ ٖلم  -الصخهُت الخُاة شخيء ٧ل ألاصب ماعزى ٌؿخٗمل َو

ت ٌؿخٗملىن  ألاصب بض٫... ش  -مىاْغة ٖلىم بلى جغح٘ ألاصواث َظٍ بإن ًيؿىن  ٦إجهم الخ٣لُضًت ألابدار مً مجمٖى  جاٍع
ش  -الٟلؿٟت  ومً ها٢هت وزاث٤ مثل ألاصبُت ألازاع حؿخٗمل ؤن ًم٨ً ألازحرة الٗلىم َظٍ وؤنّي ...الىٟـ ٖلم  -الث٣اٞت جاٍع

 ؤه٨غوا ألازغي  اإلاىاهج ٖلى اٖترايهم في الك٨الهُحن بن :" (B EIKHENBAUM)بًسىباوم بىعَـ ٢ا٫ ٦ما ؤو 3."اهُتالث الضعحت

                                                           
اٞتبابرة، فخذ من ٤تمد بن علي بن الطاىر اٞتّبارم البطّيوم، كلد ٔتدينة بطّيوة، قرب كىراف، ُب اكائل سنُت اإلحتالؿ الفرنسي للجزائر، كىو ينتمي إذل  ٔ

، اليت قطنت نواحي سعيدة، بعد دراستو اخنرط ُب سلك رجاؿ القضاء، فعُّت كعلى التوارل قاضيا ُب كّل من سعيدة ٍب معسكر، كبعدىا ُب قبيلة ذكم ثابت
. زىانة اليت تقرب من كىراف، كبعدىا ُب القليعة اليت تقرب من اٞتزائر العاصمة، كتوُب قبيل اٟترب العا١تية األكذل

    .ا١تقدمة. ٕٚٓٓكىراف،  (أ ج يب )مات العلوانية ، مركز البحث ُب األنثركبولوجية االجتماعية كالثقافية، مطبعة ا١تقا: ٤تمد إدريس: ينظر ٕ
. (ٙٚ)ص(ٜٜٔٔ)ٔط.الدار البيضاء  )إفرقيا الشرؽ : ط.د.لذة النص أك مغامرة الكتابة لدل بارث : عمر أككاف  -  ٖ

- Théorie de la littérature ( texte des formalisttes russes ).réunis présenté et traduits par   Tzvetan 

Totorov . Seuil (1965).B.Eikhenbaum ( La théorie de la méthode formelle)p(37-38). 
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 ل٣ض مسخلٟت، ٖلمُت و٢ًاًا مسخلٟت ٖلىم بحن ٞحها الالمؿاو٫ الخلِ وبهما طاتها في اإلاىاهج جل٪ لِـ ًى٨غون والًؼالىن 

ُت الخهانُاث صعاؾت ٩ًىن  ؤن ًجب يألاصب الٗلم مىيٕى ؤن وٗخبر هؼا٫ وال اٖخبرها  (particularités spécifiques) الىٖى
اث ا التي ألاصبُت للمىيٖى ظا ؤزغي  ماصة ٧ل ًٖ جمحَز  مالمدها بٌٗ بىاؾُت حؿخُُ٘ اإلااصة َظٍ ٧ىن  ًٖ جام باؾخ٣ال٫ َو

ت .  1"مؿاٖض ٦مىيٕى ؤزغي  ٖلىم في الؾخٗمالها مبرعا حُٗن ؤن الثاهٍى

غث:"...٣ًى٫  ٦خابتها بلى صٞٗخه التي ألاؾباب ببغاػ اإلا٣اماث َظٍ م٣ضمت في َعـبص مدمض خاو٫  ل٣ض 
ّي
 بٌٗ ًٖ ؾمٗذ ما جظ٦

اؾت ؤنّي  الؼمان، مً ٚحر ُٞما ٢ُل مما والامان، الث٣ت غ١  بالص مً الهىاصًض، الغحا٫ ٍع
ّي

ان، لهظٍ ونلىا إلاا الك  وؤمغوا ألاَو
اَم، ومداعبتهم مٗاع٦تهم بٗض البلضان، َظٍ ؤصخاب بخدٍؼب اإلاضن، جل٪ بٟخذ ًّي ا، الاؾالم في ًضزلىا ؤن ب  ومدبت َٖى

الَم، ا اٖل ىا ٞلمّي ة ٖٞغ
ّي
ىاًضَا لٛخىا لظ ا، ٞو ً ٢ىاٖضَا مً ًبٗضوجها ٧اهىا ؤن وم٘ اؾخٗمَى ا، ؤنلها نافي ٖو  واؾخإنلَى

ُٛت، ةالكلر مثل اإلاثبىهت، اإلادخلٟت لٛاتهم مً اإلالخىهت، ألالٟاّ بٌٗ بصزالها بؿبب لها خهل ٣ٞض  والخىاع٢ُت والخمَؼ
ض له لِـ واحؿإ، عجُب ازخالٝ والىاع٢لُت،  اللؿان ؤلٟاّ ؾاًغ ًتر٧ىا لم لٛخىا بلى لٛتهم ٞبةياٞت الاقٟإ، بمٍؼ

غ١  هاؽ ؾُما ال مغجبِ، همِ لها ًٟهمىن  ال الٗلما ناعوا ختى اإلاًبِ،
ّي

 اإلاؿخٗغبت ًسالُىا ولم َظا، ٌؿل٩ىا لم الظًً الك
اهىا، مً  ال٨الم، ٞصخاء مً ٦ثحر الٛغب بالص في ؤهه ًسٟى وال الٗٓام، ٦خىبهم ؾاًغ في ألالٟاّ َظٍ ٖلى ٌٗثرون ال جهمأل ؤَو

زىن  مجهم اخىن  اإلااعّي ىن، واإلاضّي ُىر والغاٍو
ّي

لخحن ؤعباب والك الىن، الخّي ت، ٖىض قهغة لهم لِؿذ آلان وبجهم وال٣ىّي  ٖىض وال الٗامّي
غ١  هاؽ

ّي
ا اإلاجاهبت، وال الك غث الٗالج، ناخب ومحّين اإلاجهاج،وعجؼ َظا زبى ثعؤي ٞلمّي لذ وعمجغث، جطجّي غث، وجإمّي  زم وجىمّي

دت وامخدىذ الهامضة، ال٨ٟغة اجبٗذ بون ؼمذ الهاهُت، ال٣ٍغ  الالٟاّ مً حملت ٞحها ؤجلى م٣امت، ٖكغة ازيخا مغامت، الجُاٍ ٖو
هغة،وفي ال٣بلت، هاخُت في اإلاؿخٗملت،

ّي
ل هجٕى والٓ خغاء، الخّي  وال٣غي  واإلاضن والبضاوي  الخُام، وؤَل الضًاع، هاؽ هضٕ والصّي

الًدهم، الهىاٌ٘ ولُلباَم،وؤَل وللمكاًش واإلا٣ام، لى ٞو ت وؤخاجي وخا٦م ؾاًل ٖو ُّي  وو٢اٌ٘ وؤلهُت، ومىأٖ وؤهٓام، مٛغب

ض بلى عواًخه وؤؾىضث لٗىالي، ِٖسخى ابً لؿان ٖلى حمُٗه املُذ مما مىجلُت،  الغثِـ الؿبب وبنّي  2..."الٗغبن بً امدمّي
٠ُ َى اإلا٣اماث َظٍ ل٩اجبت ت اللٛت جْى  في ما حسجُل بلى الخىبُه مً ًسلى ال خضًثه ٞةنّي  اإلاكاع١، ٖىض اإلاجهىلت الجؼاثٍغ

ه وبسانت الُلبت خُاة وبسانت الجؼاثغ ؤ٢الُم
ّي
م ؤه . ٖاقَغ

ل٘ بنّي 
ّي
لت مىظ ؾُالخٔ الٗلىاهُت اإلا٣اماث ٖلى اإلاُ ها ألاولى الَى غاُٞت الدسجُالث مً زحربال٪ جدٟل ؤجّي  للمجخم٘ ؤلازىٚى

ع  ال٨غمىؾُت اإلا٣امت مً هوّي  في مثال ٞهى الجؼاثغي، حن خا٫ ًهىّي غ زال٫ مً الجؼاثٍغ حن ؤخض وٗل خا٫ جهٍى  ٧ا ،الجؼاثٍغ

 وؤ٢طخي اإلاضًىت، ؾى١  ألقاَض طَبذ ًىم في ٦ىذ ٢ا٫ الٗغبن بً امدمض ؤزبرون: "٣ًى٫  الؿى١، مجخم٘ جغ٦ُبت  لىا ًى٣ل
ا و٢خئظ ٣ٞهضث مسغو١، واه٣ابها مٟخى١، َالٖها بلٛت لي و٧اهذ الٛبِىت، وؤػاو٫  الخُمت، بمإع ُّي ابا، طم

ّي
 نىابا، بسٟخه ع٧

ى ٤ٗ٣ٗ، ًمهغ َو م ٞبِىما ًدؿغّي١، حجغة ٖلى وٗلت في َو
ّي
ن م٘ ؤج٩ل مّي

ّي
ص بالبلٛت لُضوع  الظ جضّي غ٢٘ َلٗها، ٍو ها ٍو  بط ووٗلها، َٞغ

ه مكُت في مهضوها الىاص، م٘ َالٗا ِٖسخى ابً قُسىا عؤًذ
ّي
اص، ؤَل مً ٦إه ا ٞل٣ُخه الٚغ ُّي  مً آزغ هوّي  وفي 3..."بالخٟى ماق

ت اإلا٣امت ع  الصخغاٍو حن َباج٘ لىا ًهىّي غ زال٫ مً وآلامان، ال٨غم ؤَل الصخغاٍو ُل٘ ٢بل الىٟؿُت خاله جهٍى  ؤَلها بلى الخّي
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ت، لبالص وصزلذ:"...٣ًى٫  وبٗضٍ ٝ، ًىسؼن  ٦ما ٞحها ٞاهسؼهذ اإلاكغٍّي ٝ، ًلبض ٦ما ولبضث اإلاسىّي ا اإلاؿىّي  ؤَلها، ًٖ جُالٗذ ٞلمّي

اجها، وحٗغّيٞذ
ّي
 1..."مهجتي وؾ٨ىذ عوٖتي، تهمضث بؿ٩

ا ت اإلاٗالم لىا ًىز٤ ٞهى الٗمغان ًسو ما في ؤمّي  ٧اهذ التي الخضًضًت الؿ٨ت مثال ومجها ػمىه في مىحىصة ٧اهذ التي الخًاٍع

 ما وفي ،2..."الٗباؽ ؤبن بلى جلُالث مً الظاَبت الخضًض ٍَغ٤ ٖلى" ...٣ًى٫  باؽ،ال٘ ؤبن وؾُضي جلُالث مضًىت بحن مىحىصة
ت البُىث ٖلى الضزُلت الٗاصاث ًسو ىاهُت اإلا٣امت في ٞهى واإلا٣اماث، البُىث في الخمىع  ج٣ضًم اإلاؿلمت الجؼاثٍغ م الَؼ  ٣ًضّي

ها لخمغا ػحاحاث بخ٣ضًم امغؤة ج٣ىم خُث الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ًٖ صزُال مكهضا لىا  بط لبثىا ٞما:"...بهم،٣ًى٫  جغخُبا لًُٞى
م والبيُان، اإلاجز٫  خؿِىت اإلا٩ان، زُٟت بِخا ونلىا خذ ِٖسخى ابً ٞخ٣ضّي ا و٢ا٫ اإلا٣ام، باب ٞو ا بؿالم، اصزلَى  صزلىا ٞلمّي
ذ ٢ض بمغؤة، البؿاٍ ٖلى وحضها البِذ ها الجما٫ ٢الب في ٞٚغ ة ٖت،وقم مكمىم ٖلحها ماًضة ًضحها وبحن ٢مغة، ٦إجّي ضّي  مً ٖو

ها 3..."باليكىص وجخالَا الٗىص، جالٖب وهي ملخمت، الخمغ ٢غوٕ  الخمغ ًددؿىن  الىاؽ مً حم٘ به م٣ام وؾِ لٛاهُت نىعة بجّي
ؽ الظي الجؼاثغي  للمجخم٘ مٗهىصة ٚحر نىعة وهي  ًٓهغ الظي الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ٖلى الضزُل اإلاكهض ومً اإلا٣اماث، ٣ًضّي

ضاهُت اإلا٣امت في بصَعـ مدمض ًى٣لىا الجؼاثغ ٝي اإلاضن مجخم٘ جٟسخ بضاًت  في ًدضر ٧ان ما لىا ُٞبحّين الؿى١، بلى الٖى
ىا والظي وألاقُاء، لؤلٚىام بُ٘ مً الثالزت ؾى١  في ًدث ٧ان ما ه٣ل زال٫ مً ألاؾىا١  الخىانلُت الىُْٟت َى َىا حهمّي

اؽ، ججمهغا باٖخباٍع للؿى١   ًىما  ٦ىذ ٢ا٫ الٗغبن بً مدمض ازبرون" ٣ًى٫  البراح، ٍَغ٤ ًٖ البالٚاث جبلُٜ ُٞه ًم٨ً للىّي
غ، ٚاف بحن ؤصوع  ٞبِىما الُٗالت، مإعب الٞاضخي الثالزت، بؿى١  اخا ؾمٗذ بط وجبٗغع،  ألا٦باف مً و٦ثرة مٖٗغ ، بغّي  ًا ٣ًى٫ّي

ضة بن ؤ٢ى٫، إلاا اؾمٗىا الىاؽ مٗكغ  الؿى١  ومً 4..."يؾم٘ له ٞهكغ امخدالت، بال ال٣ابل الخمِـ ًىم ج٩ىن  الؼمالت، ٖو
 ؤَم للُلبا مدٟل في لىا جدبحّين الىو زال٫ ومً ،(ًىاًغ)الدجىػ  ًىم في الجؼاثٍغً ٖاصاث ًٖ الازُازُت اإلا٣امت في لىا ًى٣ل

حن مخىاو٫  في ٧اهذ التي واإلا٨ؿغاث الٟىا٦ه  زال٫ مً الدجىػ  ج٣الُض الىوّي  لىا ًبحّين ٦ما الاخخال٫، بضاًاث زال٫ الجؼاثٍغ

 حم٘ خًغث ٦ىذ ٢ا٫ الٗغبن بً امدمض خضزىا:" ٣ًى٫  الخٟلت، وب٢امت واإلا٨ؿغاث الٟىا٦ه َظٍ خى٫  ؽالىا احخمإ
م الُلبا، ٗتهم في َو  وحىػ، و٢او٢او و٢كغة ولىػ، بلٍى مً مسلُا لها مضزٍغً و٧اهىا الدجىػ، لُلت ٖكُت و٧اهذ ٚغبا، قَغ

م   5..." ًلىي، وملٟٝى ٌكىي، ٦بل ٖلى مٗخ٨ٟىن  َو

ا ت ٢امتالم في ؤمّي ه اإلاٗؿ٨ٍغ
ّي
 ؤصخاب وبسانت الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ٌِٗكها ٧ان التي الضًيُت الخُاة مً حاهبا لىا ًى٣ل ٞةه

٣ت ت، الٍُغ ً، الكُىر َاالء َٝغ مً الجؼاثغي  اإلاجخم٘ له ًخٗغّيى ٧ان التي الاخخُا٫ خ٣ُ٣ت ًٓهغ ُٞه الضع٢اٍو  الاهتهاٍػ

ا:"...٣ًى٫  ت وحضها بلُه، اإلا٣هىص وؤجِىا ٖلُه، اإلاكاع اإلا٩ان بلى ونلىا ٞلمّي ت البيُان، ٖالُت ألاع٧ان، واؾٗت ػاٍو  بىىع  ياٍو
حها الكمٗضان، هم ًغ٦ًىن، ال٣ٟغا مً خل٣ت ٞو ًىن، ههب بلى ٦إجّي ه حهتزّي  ٢كدُل، وؾُهم وفي ًٞى

ّي
غمن بغمُل، ٦إه  بكغع  ٍو

م ْهغ و٢ض الا٢صخى، اإلاٛغب مً ؤحى قُش َظا لي ٣ٞا٫ ال٩امل، الكُش َظا َى مً ؾاثل، زلٟن إلاً ٣ٞلذ ز٣ُل، ي، ٦ٍغ  ٢صخّي
ت، ٖىض التًزذ زمّي  خماٍ، في ًجٗلىا وؤن بمل٣اٍ، ًبر٦ىا هللا ٣ٞلذ ت، مً ع٦ىه في ؾاٍع ال، خُىا طل٪ ٖلى ب٣ىا و٢ض الؼاٍو  ٍَى
م ون َو ا حهؼّي ّـي  باه٣ُإ الخل٣ت وجبٗخه مٛكُا، َاح بالكُش بط وحُال، َؼّي  ٧ل وقٕغ بضعبا٫، الكُش وبغبغوا هِٟؿا، الخ

 الؿما بلى ًهٗض مً ومجهم حبهخه، مً ٖغ٢ه مسر مً ومجهم عؤؾه ٖلى ٖمامخه ًلمّي  مً البا٫،ٞمجهم مكٛى٫  مجهم واخض
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ا الاإلاام، واحخمٗذ الُٗام، صٞٗىا طل٪ بٗض اجهم زم باه٣اؾه،  والا٢اصي، الاٞاٙع واعجٟٗذ ألاًاصي، وعٞٗذ قبٗىا ٞلمّي
قىا غ، الٛغب نىٗت مً خا٦ُا اإلابربغ، الكُش خى٫  ٞغّي ه ؤخض عاؾه ٖىض و٢ام مىمّي

ّي
 و٢ا٫ وجدلخل جلمُظٍ، ؤو نٟت زضًمه، ٦إه

ىا ها َلمّي ً هٟاص،ٞمً له ما ؾى١  َظا الٗباص، ؤحّي خه، ػٍّي ِّي ع  ه غجه، هىّي ه، زاب ومً ؾٍغ ٘ ْىّي ُّي ظا ؾُٗه، ي  ال٨بحر، قُسىا َو

ُض زلُٟت ٤ ٞمً ألامحر، الؿّي
ّي
 وبن الىو بنّي  ،1..."م٨خىبه، في بما ٞلُباصع ؤمىعٍ بنالح ؤعاص ومً جىجاله، حمُ٘ ها٫ بإطًاله، حٗل

٣ت ؤصخاب ٖىض الظ٦غ َغ١  ؤًًا ٨ًك٠ ٞهى الجؼاثغي  للمجخم٘ ؾلبُت نىعة ًٓهغ ٧ان ُت الٍُغ  مً الى٢ذ طل٪ في الهٞى
 الجاهب ختى لىا سجل بل ٣ِٞ الاحخماُٖت اإلآاَغ بى٣ل ٨ًخ٠ لم بصَعـ مدمض ل٨ً الىاؽ، ٖلى اخخُا٫ زم وبٚماء قُذ

ً مىا٤َ لبٌٗ اللؿاون  ٧اٞا ال٣اٝ ًى٣ُىن  هضعومت ؤَل ؤنّي  ًبرػ ُٞه الىضعومُت، اإلا٣امت في لىو ه٣له زال٫ مً الَى

تها البالص، لهظٍ صزلذ إلاا وبونّي :"...٣ًى٫   ٖىضَم ال٣اٝ ه٣ُت ٞىحضث ؤَلها، ٦الم الؾخمإ ؤطون و٦ؿغث بالخمهاص، حؿاٍع
٫  مجها، ممىٕى غجل ال٣غآن، ًخلى َالبا ٞؿمٗذ مسجض ًٖ مغعث ؤونّي  ًخه،ماعؤ وؤٚغب قاَضجه، ما وؤوّي مه ٍو ، بٖؼ ى البُانّي  َو

 2(...."(بلخ وؤل٣ٍى ًىؾ٠ ج٣خلىا ال مجهم ٢اثل ٢ا٫)) ومغاصٍ( (بلخ وال٩ٍى ًىؾ٠ ج٨خلىا ال مجهم ٧اًل ٧ا٫ ))٣ًى٫ 

ؿاون الجاهب ومً 
ّي
 اإلااقُت، ٞحها جىدغ بدٟلت ٖاصة جيخهي التي ًًالجؼاثغي  بحن الهلر مٓاَغ بلى الخمخامُت اإلا٣امت في ًى٣لىا الل

ا دًَغ خه، ًٖ والخىاػ٫  الٓالم اٖخظاع بٗض خ٣ه ًٖ اإلآلىم بدىاػ٫  وجيخهي الُلبت ٍو  ٞغقه، وؤحلؿجي:"... ٣ًى٫  عجٞغ
ٗلذ ؾ٨ذ، ٢بلخجي ِٖسخى ابً ًا له ٣ٞلذ وحلـ و٢بلجي  الٟٗل، ٢بُذ وبٟٗل٪ ب٪ ؾم٘ بإنّي  اٖلم ٞٗلذ، التي ٞٗلخ٪ ٞو

٪ الكُش، ب٪ اؾخسبر وؤن الخىا٫، ٖلى ط٥ًإر  مثل ٌٗل٣٪ ابالخت، الكُش بلى زبر٥ ونل وان البُُش، ٌك٤ّي  ٦ما ٌك٣ّي
ـ ٞدُيئظ اإلاالخت، ّٟي ن ًب٩ن و٧اص الهٗضا، جى

ّي
ب٩  له ٣ٞلذ الؿال٥، مً ًجحرون ملجا وؤي الؿال٥، َى ما لي و٢ا٫ البٗضا، ٍو

لت ولخُخه مثلي، ٦بحر بٗتروؽ اجحهم ؤن لي ٢ا٫ هٟؿ٪، وؤٞض ؤمغ٥، خغّيى  له ٣ٞلذ ٦صخمي، ٞاًٌ وشخمه ٦لخُتي، ٍَى
٤ بلُه وي٠ وٗم، ٗت، بلى به جإحن ؤن وبكٍغ ًخم، ما والؿمً ال٣مذ ؾٍى ٟه الكَغ

ّي
 وجبلبل، وحؿامُه الُلبت، ٢با٫ وجى٢

 ًغجاب لئال ٞاٖؼم له لذ٤ٞ الٗباعة، َظٍ مً بضّي  وال والُاٖت، الؿم٘ لي و٢ا٫ وحٗلل، الؿماح وجُلب وتهلهل، بغحل٪ وجضعص١
ٓىىا اإلابُلىن، ٗت، بلى خالي في وعحٗذ الٛابت، بلى واهُل٤ ٣ٞمىا بالٓىىن، ب٪ ٍو  ٦بحر بٗتروؽ حا ان بلى لبث ٞما الكَغ

ل الكٗغ مهضَض ٣٦امخه، ال٣امت ٍى ٗت، ونل ؤن بلى ٣ٞغب ٦لخُخه، اللخُت َو  لخُت و٢بٌ الُلبت، ؤمام وو٠٢ للكَغ
لهل، حلُهبغ وع٦ٌ وبلبل، ٖتروؾه لب َو ل، الؿماخت َو

ّي
ل ٣ٟىا اهضٞ٘، إلاىٟٗتهم و٢٘، بما الُلبت وؤزبرث ٣ٞمذ ٖو

ّي
 ٞاج

هم زم ومجهم، مىه نضع ما وعٞٓىا بُجهم، وانُلخىا ع  ٨َظا3..." الىٟىؽ واؾتراخىا الٗتروؽ، صبدىا بجّي  اصَعـ مدمض ًهىّي
ا الجؼاثغي  خا٫

ّي
ما اإلاؿامدت، َالبا وجهحبر ًٖ اإلآلىم لهالر ُٞدىاػ٫  ٚحر، خ٤ في ًسُئ إلا هاع زمُىا ٢غباها م٣ضّي بت إْل  الٚغ

 لخىُٟظ الضًً ال٣اضخي ٌؿخٛل ٧ان و٠ُ٦ ال٣ًاء ٢ؿىة ُٞه ًبحّين ال٨غمىؾُت اإلا٣امت في آزغ هها َىا٥ ؤنّي  ٚحر الهلر، في
م ال٣ٗىباث ا الخإطًب اؾخىحب مجهما ٦ال ووحض"...٣ًى٫ : الىاؽ وحٍٛغ ه اإلاظ٧ىع  الخبِب الؿُض ؤمّي

ّي
٘ث به ب٘ َبّي

ّي
 ال٣بُذ بالُ

خه ٖلى الى٢غ و٦ؿغان ا له ٌؿٙى ال وطل٪ َمّي ه ابالخت الؿُض وؤمّي
ّي
ا مجهما ٦ال ٖلى ؤمغ بالبسل ًخّيه٠ ؤن زكُت ٞةه ُض ؤمّي  الؿّي

خىن  بمصخاٍ بُىه ٖلى ًجلض ِٖسخى بً الخبِب ىله ٧الخىهغ ٚلٓه ٍػ جلض ومٟهالن قبران َو ه ٩ًىن  َالب ًض مً ٍو  ؾىّي
كٍغً بخضي مً ؤ٦ثر ش ًىم مً اللجمُت الؿىت مً ألاًام مً مًذ ما بٗضص ؾىت ٖو  ٖلى مخىؾُا ٩ًىن  والًغب الخاٍع

٘ ؤن وطل٪ مغج٣ٟا بُىه ت ٖلُه ًجز٫  زمّي  ٣ِٞ مال٨ُت، صعاٖحن ٢ضع بُىه وبحن بِىه اإلاصخاٍ ًٞغ ّٟي ُت بس ا مخىؾّي ُض وؤمّي  الؿّي
ه اإلاظ٧ىع  بالخت

ّي
 بم٣خًاٍ الخ٨م وؤمغ وؤمًاٍ به ؤقهض ما الػًما جاًما خ٨ما والٗاصة ٧الٗغب للُلبا ػعصة وهي بسُُت ملتزم ٞةه
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حن الىالث حمُ٘ وؤمغ ش الخ٨م َظا بدىُٟظ اإلاخهٞغ ه ٖبض و٦خبه 1888 ؾىت حىلُذ 3 مىا٣ٞا 1305 ٖام قىا٫ مً 23 بخاٍع  عبّي

بض* بالكُش بالهاقمي ؤخمض ه ٖو ه ٖبض وبه ُٞه ما صرّي  اٖمغ بً ال٣اؾم ؤبى عبّي  به ول٠ُ هللا ؤٚىاٍ الٟٗل ٢بُذ مدمض عبّي
   1..."ؤمحن

مذ الٗلىاهُت اإلا٣اماث ؤنّي  َى ٢ىله ًم٨ً ما بنّي  ت ٢ضّي  وهي الضًيُت، بالؿلُت ٖال٢اجه في بسانت الجؼاثغي  باإلاجخم٘ مٗٞغ
ًً ٖلى والاٞتراء الاؾخٛال٫ ٖلى ج٣ىم ؾلبُت نىعة  صعاؾت في بها ٌؿخٗان وزاث٤ الىهىم َظٍ مثل وجب٣ى ٖمىمها، في الضّي

ا ٢بل الجؼاثغي  اإلاجخم٘ خا٫ ت، الىزاث٤ مً ٚحَر .  الجؼاثغي  اإلاجخم٘ ٖم٤ ؤصخابها مسالُت بد٨م الاؾخٗماٍع

: اإلاغاحع و اإلاهاصع كائمت

ت:  بًسىباوم بىعَـ -1 ت/ الك٨لي اإلاىهج هٍٓغ  الخُُب ببغاَُم جغحمت ( الغوؽ الك٨الهُحن ههىم ) الك٨لي اإلاىهج هٍٓغ

ً اإلاٛغبُت الكغ٦ت: ٍ.ص. . إلاخدضًًا للىاقٍغ

ت، ٖالم ؾلؿلت الغخالث، ؤصب ٞهُم، مدمض خؿحن -2 ذ) الث٣اٞت وػاعة ،1989 ،138 الٗضص اإلاٗٞغ  .(ال٩ٍى

٣ى٢ت، مدمض -3 غافي ألاصب بَى   .ؤعهتروبىؽ مى٢٘ اإلاؿخٗمغة، الجؼاثغ في ؤلازىٚى

غان، (بن ج ؤ) بٗتمِ والث٣اُٞت، الاحخماُٖت ألاهثروبىلىحُت في البدث مغ٦ؼ ، الٗلىاهُت اإلا٣اماث: بصَعـ مدمض -4  َو

2007. 

ت في الخ٣اؾُم ؤخؿً بالبكاعي، اإلاٗغوٝ اإلا٣ضسخي -5 ل، مُبٗت ألا٢الُم، مٗٞغ     . اإلا٣ضمت ،1906 ،2ٍ ،(َىلىضا) لُضن بٍغ

. (1991)1ٍ. البًُاء الضاع ) الكغ١  بٞغ٢ُا: ٍ.ص. باعر لضي ال٨خابت مٛامغة ؤو الىو لظة:  ؤو٧ان ٖمغ -6

7- Théorie de la littérature ( texte des formalisttes russes ).réunis présenté et traduits par   Tzvetan Totorov . 

Seuil (1965).B.Eikhenbaum ( La théorie de la méthode formelle)  .  
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