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GENERAL DEFINITION 
 U.S Journal Considers As One Of The 

International Authority Of Inventions, 

Development And Investment's Institutions 

And Issued From America With All The 

Rights And Privileges. 

GOIDI Is A  Scientific, Cultural And 

Educational For All Thinkers, Academics, Inventors, Writers And Students For 

All Nationalities Worldwide. 

The Journal Is Published In English And Arabic Languages And Issued Online 

And On Papers Every Three Months Periodically During The Year 

)Presenting Invention's Pioneers As Well As Global And Social Figures( 

 

This is official notification that the following ISSN assignment(s) have been 

made under the auspices of the U.S. ISSN Center at the Library of Congress.  

 

 GOIDI American journal of inventions, development & investment 

 (Online) ISSN 2694-5606  

 GOIDI American journal of inventions, development & investment  

(Print)  ISSN 2694-5460 

 https://portal.issn.org/resource/ISSN/2694-5606  

 https://portal.issn.org/resource/ISSN/2694-5460 

 

 ISSN 2694-5606 (Online) | GOIDI American journal of inventions, 

development & investment | The ISSN Portal 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2694-5606 

 ISSN-L 2694-5460 | Title of cluster (medium version) GOIDI American 

journal of inventions, development & investment | The ISSN Portal 

https://portal.issn.org/resource/ISSN-L/2694-5460 

GOIDI 

https://portal.issn.org/resource/ISSN/2694-5460
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The Word Of The Founder 

President of GOIDI International Group 

for Invention, Development and Investment 

Chairman of Board of Directors 

General Director 

 DR. IBRAHIM YASEEN 

We are in this era of time facing as an enormous many number of sciences and 

institutions and the limitation of their ubiquitous. The colors of knowledge and 

science have various steadily and very huge. There is no longer a shortage in the 

doors of science or its institutions, but the information has become easily 

accessible by the simplest means and the push of a button on a communication 

device. Thus, we are overwhelmed b 

y science, but what we are introducing in our journal and what we are looking 

for that is the kind in its literal, scientific and technical meaning and the ways to 

benefit from millions of information, which has become a burden on the 

competent researcher individuals and institutions to obtain real science, not 

theoretical. 

This is the reason  we had to publish this unique and unique journal in its kind 

internationally and in the mechanism of its presentation and method of 

submission and the quality of its competent sections and the confidence of its 

institutions organizing them, as we worked to provide realistic science and 

investigator at the 

Highest international standards to save that effort, time and money. This 

decision 

came after research and access to the international arena, and we found a large 

vacuum needs to work to fill the gaps and provide all useful and thoughtful to 

an important sector and vital dynamic that is the main engine of human life all 
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and contributes to its growth and prosperity and development, which is the field 

of invention, innovation and creativity. 

Therefore, we have the desire to allocate an institution to adopt this vision in 

order to complete this high-importance sector because of the presence of a large 

proportion of science owners working in the sector of creativity, innovation and 

invention need to focus on them and their work to promote and publicize them 

internationally. 

We have also been keen to highlight the role of investors and businessmen to 

support this work and these creative projects, so that they will be partners with 

us in this scientific journey, which will reflect positively on communities, 

individuals and institutions. 

Which every industrial, productive, service, scientific and administrative 

competence find all his aim will be achieve 

This work facilitates his mission in spreading his knowledge and presenting it to 

local and international specialists. 

Institutions, individuals and groups, thus we will creating a systematic scientific 

environment. Its data has been verified at the highest international level by well-

known jury committees, and we have maintained integrity and transparency in 

Feeding all in tester with real, internationally valued science from many 

relevant parties and we cannot doubt as to their incompetence or lack of their 

owner 

In conclusion, we have saved time, effort and money for every truth-seeking 

and aspirant to develop his projects, institutions and works, hoping to be 

successful in providing all that contributes to the comprehensive development in 

all fields of life. 
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| DEFINITION OF THE JOURNAL 

Vision 

To become a journal for the inventors, innovators, creator and academic 

researchers and their sciences, and the bridge of global transit with the least 

effort, time, costs and a point of contact with investors, businessmen and all 

institutions with competence in this important sector 

The message 

Provide the appropriate environment for inventors, innovators, creators, 

businessmen or research and scientific institutions so that they meet in one place 

and one platform to see their interests and projects until their research reaches the 

decision-makers and interested from local and international institutions, universities 

and scientific research centers and incubators to provide them with science and 

projects achieved internationally to the highest approved standards 

Objectives 

 Definition the role of our organizations in driving the vehicle of international 

invention. 

 Definition of the most important international programs to be held. 

 Define their scientific identity to inventors. 

 Introducing investors and entrepreneurs. 

 Introducing the most important international institutions in the invention 

sector. 

 Introducing international scientific research institutions and scientific 

incubators. 

 Providing international programs for international exhibitions and scientific 

competitions. 

 Dissemination of inventions in all scientific sectors. 

 Marketing the most important international inventions for interestors from all 

international initiations. 

 Participate in spreading a culture of innovation and lo motivate it among 

young people. 
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 Participate in the transfer of information in a scientific, smooth, simple way 

and simply arrive to all without any tired. 

 Showing the most important inventions and solutions to various life 

problems. 

 Bridging communication and building practical relationships among formal 

instantiations ,international and inventors 

Definition of the institution 

 GOIDI American  Journal for Invention, Development and Investment is one 

of the institutions of GOIDI American group of Invention, Development and 

Investment 

 It is an international non-profit, non-governmental organization that is based 

in the United States 

 The journal is a scientific cultural development awareness’s to publish all 

scientific articles and publish inventions and definition inventors, innovators 

and creators from all countries of the world and all nationalities away from 

politics or religion and expresses the opinion of publishers 

 

Journal summary definition 
It is one of the branches of the International Commission for Invention, 

Development and Investment (GOIDI) and is officially registered in the United 

States 

 

Journal categories 

• Inventors, businessmen, investors, invention and scientific research institutions 

Definitions 

• The journal is published internationally 

• Editorial team from all countries 

• The journal will be published from the official US headquarters 

• Two electronic versions and one hard copy are issued 

• Published in Arabic and English 

• Distributed in all international conferences and sent to the most important 

international private and governmental institutions 
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The idea of founding 

Founder /Dr.Ibrahim Alyaseen 

The idea of the founder comes complemented the programs and institutions of the 

US GOIDI and business integration and cover various aspects of life important and 

compatibility with the programs of the organization 

Where there is a need for the community for a specialized and public journal in the 

same time and   that it is specializes researchers, academics, inventors and creators 

from all countries and in order to highlight the leading international personalities 

and highlight the pioneers of invention and international personalities that serve the 

International community and show them to the community in appreciation of them 

and definition international society to the most important businessmen who are 

interested in supporting the process of scientific research and 

the introduction of the institutions of invention and scientific research to introduce 

the identity card for  the GOIDI American international group  and all their  

international programs 

International Protocols 

The possibility of establishing cooperation and twinning protocols with universities, 

scientific research institutions and international institutions to form strategic 

partnerships in support of the journal scientifically to contain the equivalent of 

prominent international journals 
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 PUBLISHING RULES         /النشرقواعد 

 سياسات وقهاعج واجخاءات الشذخ في السجمة

: سياسة الشذخ   أوًلا

السكتػبة بالمغتيغ العخبية كاالنجميدية في أؼ  لبلبحاث االندانية البحػث GOIDI جػيجؼتشذخ مجمة   
، كتخحب السجمة بشذخ البحػث العمسية لمباحثيغ مغ مختمف دكؿ العمػـ االندانيةاالت مجاؿ مغ مج

لمبحػث   ، كإثخاء مسارساتيا، كتعصي األكلػيةالعمـػ االندانيةالعالع، التي مغ شأنيا أف تعسل عمى تصػيخ 
سمية لمسذكبلت التي الحمػؿ العمسية كالعاضافة عمسية لمسعخفة االندانية، كالتي تقجـ  العمسية التي تقجـ

 السؤسدات التعميسية كالعمسية.تػاجييا 

 ثانياا: قهاعج الشذخ في السجمة

تشذخ السجمة البحػث العمسية التي تتسيد بالحجاثة كاألصالة، كاالضافة العمسية، كالدبلمة الفكخية، في  -1
 .العمـػ االندانيةمجاؿ 

سة، كتخاعى التختيب في كتابة البحث )عشػاف تشذخ السجمة البحػث التي تتبع مشيجية عمسية سمي -2
البحث، السدتخمز، الكمسات السفتاحية، السقجمة، السذكمة، األىسية، األىجاؼ، السشيجية كاإلجخاءات، 
الشتائج كمشاقذتيا، االستشتاجات، التػصيات السػجية إلى الجيات ذات العبلقة بسػضػع البحث، قائسة 

 السخاجع أك السرادر(. 

السجمة البحػث التي تتسيد بعسق التحميل، كجػدة لغة البحث، كأسمػب عخض األفكار،  كدقة تشذخ 3- 
 تحميل البيانات كالسعمػمات، كمبلئسة الشتائج الشيائية ألسئمة البحث كأىجافو كفخضياتو.   

كات أف ال يكػف البحث السقجـ لمشذخ قج قجـ لمشذخ أك نذخ في مجبلت أك دكريات أك مؤتسخات أك نج -4
أك مدتل مغ كتاب أك رسالة ماجدتيخ أك أشخكحة دكتػراه، كيقجـ الباحث تعيج خصي بحلظ حدب 

 الشسػذج السعتسج مغ ىيئة التحخيخ.
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أف يتبع الباحث األسذ العمسية الدميسة الستعارؼ عمييا في اقتباس الشرػص كالتػثيق مغ السرادر  5-
اعاة تصابق تػثيق السرادر كالسخاجع في الستغ مع عخضيا كالسخاجع العخبية كاالنجميدية الستشػعة، مع مخ 

 في نياية البحث، كتختيبيا ابججًيا. 

يجب اتباع األمانة العمسية في عسمية التػثيق كجسع البيانات كالسعمػمات كاممة عغ السرجر لزساف -6
 مرجاؾية البحث كأمانتو.

سع الباحث أك الباحثيغ الثبلثي، كمختبتو أف تحتػػ الرفحة األكلى مغ البحث عمى عشػاف البحث، كأ -7
 (.12العمسية، كمكاف العسل كاسع الجكؿ، كالبخيج االلكتخكني، بحجع خط )

( كمسة، 300أف يخفق الباحث ممخز دقيق لبحثو بالمغتيغ العخبية كاالنجميدية بسا ال يديج عغ ) -8
 مسات.( أسفل السمخريغ بسا ال يديج عغ سبع كKeywordsككمسات مفتاحية )

 (American psychological Associationكىي ) APAأف يتبع الباحث  شخيقة تػثيق -9

 بالذكل االتي :مثاؿ:  تكتب اليػامر في متغ البحثاؼ 

تسكغ جشكيدخاف مغ فخض سيصختو عمى مشاشق كاسعة مغ السذخؽ االسبلمي)الصائي  
 (.30،ص2015،

 اؼ يكػف التػثيق بالذكل االتي :

، 1989السؤلف، سشة الشذخ، الرفحة أك الرفحات، كيتع ذلظ بيغ قػسيغ  مثل: )الجبػرؼ، اسع عائمة  
(،إذا كاف أكثخ مغ ثبلثة يكتب: 77، ص1978  ،( ،إذا كاف مؤلفاف يكتب : )الجبػرؼ، الصائي27ص

 ( 66، ص1990)الجبػرؼ كآخخكف، 

:  األسع العائمي، األسع تكتب السرادر في قائسة السرادر في نياية البحث بالذكل االتي  -10
 .الذخري. سشة الشذخ. عشػاف الكتاب، السكاف، دار الشذخ كالتػزيع 

 كسا في االمثمة االتية 

 العخاؽ. ،لمشذخ كالتػزيععجناف دار  دراسات في تاريخ التخؾ كالسغػؿ .(. 2015.)سعاد ىادؼ، الصائي 
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Pasha, Hussein. (1959). medieval Islamic Photography. Arab Manifesto 
Committee Press, Cairo.                                          . 

 Simplified( عمى األقل، بخط نػع )Word 2010أف تكػف نرػص البحث مصبػعة بخنامج ) -11
Arabic ( حجع )كالبحػث بالمغة االنجميدية تصبع بخط نػع )،( 14  (Times New Roman حجع

((12 . 

( سع، 3تكػف جسيع أبعاد ىػامر الرفحات األربعة )العميا، الدفمى، اليسشى، اليدخػ( ) أف -12
 كالسدافة بيغ األسصخ مفخدة.

( صفحة، بسا فييا السرادر، كالسبلحق، كأف تخقع 30أف ال تديج عجد صفحات البحث عغ )-13 
 الرفحات تخؾيع متدمدل.

الرحيحة، كمخاعاة تخؾيسيا باستخجاـ األرقاـ  أف تكػف الججاكؿ كاألشكاؿ مجرجة في أماكشيا -14
 . 12)العخبية، كأف تذسل العشاكيغ كالبيانات االيزاحية الزخكرية، كيكػف حجع الخط داخل الججكؿ )

 ثالثاا: إجخاءات الشذخ في السجمة:

 أف يخسل الباحث بحثو الكتخكنًيا إلى عشاكيغ السجمة السعمغ عشيا مغ ىيئة تحخيخ السجمة. -1

أف يخسل الباحث سيخة ذاتية مػجدة تتزسغ االسع الثبلثي لمباحث / الباحثيغ كدرجتو العمسية،  -2
 كالسؤسدة العمسية التي يعسل بيا، كأىع مؤلفاتو، كالسشاصب التي شغميا.

، مغ قبل سكختيخ التحخيخ يتع اشعار الباحث باستبلـ البحث خبلؿ أسبػع مغ تاريخ استبلـ البحث  -3
 يئة التحخيخ لمتأكج مغ مجػ صبلحيتو لمتحكيع.ىكالعخض عمى 

في حالة صبلحية البحث لمتحكيع مبجئًيا يتع عخضو عمى محكسيغ مغ ذكؼ االختراص في مجاؿ  -4
بجاء آرائيع حػؿ إلالبحث، كيتع اختيارىع بدخية تامة، كال يعخض عمييع اسع الباحث أك بياناتو، كذلظ 

جػ التداـ الباحث بالسشيجية العمسية الدميسة، كتحجيج مجػ مجػ أصالة البحث، كؾيستو العمسية، كم
 صبلحية البحث لمشذخ في السجمة مغ عجميا.  
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في حالة كركد مبلحطات مغ السحكسيغ تخسل تمظ السبلحطات إلى الباحث إلجخاء التعجيبلت البلزمة  -5
 بسػجبيا، عمى أف يعاد أرساؿ البحث السعجؿ لمسجمة خبلؿ مجة أقراىا شيخ.

تتع مخاجعة الشدخة الشيائية لمبحث مع ندخة السحكع فشًيا لمتأكج مغ ؾياـ الباحث بإجخاء التعجيبلت  -6
كالترػيبات السقتخحة مغ السحكع، ككحلظ اتباعو قػاعج كاجخاءات الشذخ في السجمة، مغ قبل مجيخ 

 التحخيخ كسكختيخ التحخيخ إلقخار صبلحية البحث لمشذخ بالسجمة.

بقخار صبلحية بحثة لمشذخ مغ عجميا خبلؿ شيخ عمى األكثخ مغ تاريخ استبلـ  يخصخ الباحث -7
، كيسشح ندخة الكتخكنية مغ عجد البحث السعجؿ، كبسػعج الشذخ، كرقع العجد الحؼ سيشذخ ؼيو البحث

   السجمة السشذػر فييا. 

جمة أدنى مدؤكلية تجاه تعبخ األبحاث العمسية التي تشذخ في السجمة عغ آراء السؤلفيغ دكف تحسل الس -8
 ذلظ.

 تكاليف الشذخ في السجمة مشحة لمباحثيغ الستسيديغ. -9
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Research papers  
 واألنجلذ بغجاد في الفخيجة العامة والسكتبات الكتب خدائن

Bookcases and unique public libraries in Baghdad and Andalusia 

 دخ حـــــامج الحسيجأ. د. بخزان ُمي     الغشطهسيعبج الخحسن ابخاليم حسج أ. د.  
 قدم التاريخ/ كمية التخبية            

 الجامعة العخاقية/ العخاق           
 قدـم التاريخ/ كمية التخبية لمعمهم اًلندانية 

 جامعة السهصل/ العخاق 
 

Prof. Dr. 
Barzan moyasir hamid 

alhameed 

 Prof. Dr. 
Abdurahman ibraheem hamd 

Algantossi 
Dept. of History 

College of Education for Human Sciences 
University of Mosul / Iraq 

 Dept. of History 
College of Education 

University of Iraqi / Iraq  

dr.barzan_78@yahoo.com 
 ممخص :

السكتبات في الحػاضخ االسبلمية كعمى رأسيا مجيشة بغجاد نتشاكؿ في ىحه الجراسة العمسية خدائغ الكتب ك        
التي كانت مخكد االشعاع العمسي كالحزارؼ قبل اف تتعخض الى الغدك كاالحتبلؿ اليسجي السغػلي الحؼ قاده 
ىػالكػ، ثع اىع السكتبات االسبلمية في األنجلذ السفقػد كعمى رأس ىحه السكتبات)مكتبة قخشبة( أك مكتبة الحكع 

الف مجمج(، لشعّخج بعجىا الى عسميات الشيب  400اني السدتشرخ باهلل في قخشبة التي ضست بيغ ثشاياىا )الث
كالحخؽ كالتجميخ التي تعخضت ليا مكتباتشا االسبلمية في ىحه الحػاضخ، كخبلؿ عرػرىا االسبلمية السختمفة. 
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خية كمشاقذتيا كربصيا كتحميميا لمػصػؿ الى معتسجيغ السشيج التاريخي القائع عمى سخد الػقائع كاالحجاث التاري
 الرػرة الػاضحة السعالع تاريخيًا .

 : خدائغ، الكتب، السكتبات، الفخيجة، العامة، بغجاد، االنجلذ . الكمسات السفتاحية

 

Abstract : 

      In this humble scientific study, we deal with bookcases and libraries in Islamic 
cities, foremost of which is the city of Baghdad, which was the center of scientific 
and civilization radiation before it was exposed to the invasive and barbaric Mongol 
occupation that Hulagu led, and then the most important Islamic libraries in our lost 
Andalusia and at the head of these libraries (Cordoba Library) or The second Al-
Hakam Al-Mustansir Billah library, which contained among its folds (400,000 
volumes), so that we can go through the looting, burning and destruction operations 
that our Islamic libraries were exposed to during their various Islamic eras. Adopting 
the historical approach based on recounting, discussing, linking and analyzing 
historical facts and events to reach a clear picture historically . 
Key words: safes, books, libraries, unique, public, Baghdad, Andalusia . 
 

 قجمة :م

ألف الجكر الحؼ لعبتو  السختمفة كذلظاف التأريخ لمسكتبات االسبلمية تأريخ لمفكخ االسبلمي شػاؿ حؿبو     
السكتبات في تاريخ الحزارة العخبية االسبلمية كال سيسا في القخف الخابع اليجخؼ/العاشخ السيبلدؼ ميع ككبيخ، فقج 

العالع كال  كتػشيج الربلت العمسية بيغ السدمسيغ كغيخىع مغ شعػبقامت ىحه السكتبات بشذخ الثقافة االسبلمية 
إشعاعات ىحه السكتبات لتبجد دياجيخ الجيل التي رانت عمى عقػؿ أىل ىحه القارة  امتجتاكركبا، فقج  سيسا شعػب
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خبلؿ القخكف الػسصى، مسا كاف ليا أكبخ االثخ في بشاء الفكخ االكربي كتػجييو كجية حزارية، ما زاؿ 
 االكركبيػف الى اليـػ يشعسػف بجشي ثسارىا .

كتذيخ الخكايات االنجلدية إباف تمظ الحؿبة التاريخية أف مكتبة كبخػ قج تكػنت في قخشبة في عيجؼ       
ضارعت في عطستيا كتأثيخىا الثقافي أشيخ مكتبات  السدتشرخ قجالخميفتيغ عبج الخحسغ الشاصخ كأبشو الحكع 

االسكشجرية كالقيخكاف كغيخىا مغ مكتبات. كقج حطيت ىحه السكتبة بأعتشاء االمخاء كالخمفاء ذلظ العرخ في بغجاد ك 
مغ بشي امية، فكانػا يذجعػف العمساء كاالدباء كأرباب الفكخ في أؼ مكاف، كيغجقػف عمييع العصايا كاليبات حتى 

ػا أىميا في اليجخة الى االنجلذ تع ليع استقصاب كل حخكة عمسية أك فكخية بدغت في أؼ بمج مغ البمجاف كشجع
حتى غجت قخشبة خبلؿ ىحه الفتخة ميخجانًا عمسيًا كثقاؼيًا كبيخًا يسػج بالعمساء كاالدباء كالسفكخيغ في شتى 

 السجاالت .     

ككانت بغجاد في العرخ العباسي الحؼ امتجت ألكثخ مغ خسدة قخكف حاضخة العمع كاالدب مغ خبلؿ تػافج       
ع الييا مغ كل حجب كصػب، حفمت دار الدبلـ بعجد كبيخ مغ خدائغ الكتب كدكر العمع التي كانت شمبة العم

تشذأ اما مدتقمة اك في السداجج اك السجارس اك الخبط كحتى في السشازؿ ككحلظ ؼ قرػر الخمفاء كاالمخاء 
كغيخىع. حيث اف بغجاد اصبحت  كالػزراء، اضافة الى خدائغ الكتب التي في العمساء كاالدباء كالكتاب كالسجرسيغ

قبمة شالبي العمع كالعمساء فمع تشافديا أؼ مجيشة اسبلمية اخخػ في كثخة كتبيا كمكتباتيا النيا أكلى السجف التي 
انذئت فييا الخدائغ كدكر العمع. كاف انذاء ىحه الخدانات قج تع في اكج ازدىار الحزارة العخبية في الببلد 

 ؼيسا بعج اال قخشبة في االنجلذ اباف الخبلفة االمػية، كالقاىخة في خبلفة الفاشسييغ .  االسبلمية. كلع يشافديا

مغ خبلؿ ما تقجـ سشدتعخض في ىحه الجراسة العمسية خدائغ الكتب كالسكتبات في الحػاضخ االسبلمية        
الى الغدك كاالحتبلؿ كعمى رأسيا مجيشة بغجاد التي كانت مخكد االشعاع العمسي كالحزارؼ قبل اف تتعخض 

اليسجي السغػلي الحؼ قاده ىػالكػ، ثع اىع السكتبات االسبلمية في األنجلذ السفقػد كعمى رأس ىحه 
الف مجمج(، لشعّخج  400السكتبات)مكتبة قخشبة(أك مكتبة الحكع الثاني السدتشرخ باهلل التي ضست بيغ ثشاياىا )

تعخضت ليا مكتباتشا االسبلمية كخبلؿ عرػرىا االسبلمية  بعجىا الى عسميات الشيب كالحخؽ كالتجميخ التي
السختمفة، متخحيغ مغ السشيج التاريخي الػصفي القائع عمى سخد الػقائع كاالحجاث التاريخية كمشاقذتيا كربصيا 

 كتحميميا لمػصػؿ الى الرػرة الػاضحة السعالع تاريخيًا .
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الجراسات العميا بخدائغ الكتب كالسكتبات العامة الفخيجة : تبريخ الباحثيغ كالسيتسيغ كشمبة  أهسية الجراسة
كالشؽيدة التي ضست اآلؼ السجمجت، في بغجاد عاصسة الخشيج، كقخشبة حاضخة الجكلة االمػية في االنجلذ، 
كالجكر الحزارؼ الحؼ اضصمعت بو تمظ السكتبات، كمجػ االعتشاء الكبيخ الحؼ حطيت بو مغ قبل األمخاء 

 سذخؽ االسبلمي كمغخبو .كالخمفاء في ال

: األشبلع عمى أىع السكتبات االسبلمية التي كانت في بغجاد كاالنجلذ باعتبارىا مشارة مغ  أهجاف الجراسة
مشارات العمع ككجو مغ اكجو الحزارة االسبلمية، كما تعخضت لو تمظ السكتبات مغ حخؽ كتخخيب كتجميخ عمى 

 السختمفة كالستعاؾبة .ايجؼ اعجاء االمة خبلؿ العرػر االسبلمية 

: ضيػر كسائل االتراؿ الحجيثة كتػفخ شبكة الشت العشكبػتية قج اغخؽ الشاس في متابعتيا  مذكمة الجراسة
كبالتالي جعميع بعيجيغ عغ البحث كالكتابة في ىحه الخدائغ التي كانت مػجػدة ببغجاد كاألنجلذ، كمحاكلة 

 االشبلع أك اقتشاء الكثيخ مغ نفائديا .

 كالفشػف  العمـػ عيجىع عمى كارتقت،التاريخ عبخ امتجت عخيقة حزارةالسدمسػف  العخب أنذأ لقج     
 كالتي الكتب مغ مؤلفة االؼ في عمييا حرمػا التي السعارؼ جسيع تجكيغ الى كادبائيع عمسائيع فانرخؼ،كاالداب

 كالكيسياء كالصب الفقو عمـػ مغ اليو تػصمػا بسا تذيج العالع مكتبات مغ العجيج في حاضخاً  بعزيا اليداؿ
 كالسشاضخات كالذعخ كاالدب كالقانػف  كالفمظ كالجبخ كاليشجسة كالحداب كالصبيعيات كالسشصق كالفمدفة كالريجلة

 عغ لمتعبيخ اداة  كخيخ الحزارة، ىحه عمى شاىج خيخ الكاتب فكاف فقج، أك  مشيا تمف مسا الخغع عمى كغيخىا
 . ععشجى كالعمسي الفكخؼ  الخقي

 باستشداخيا يحتفل فكاف كالعمساء كالػزراء الخمفاء رعاية مػضع الغابخة االياـ الكتب في ىحه كانت لقج       
 اقجـ العبث. كمغ مغ كلريانتيا بيا اعتدازاً  الزخسة السكتبات ليا تذيج كحفطيا، ككانت كدراستيا كاىجائيا

 زمغ كفي العباسية الجكلة عاصسة بغجاد في نذأتا التي ) الحكسة بيت ( ىي العخب شيجىا التي السكتبات
 جسعيا التي الكتب مغًا آالف تزع كىي العباسية، لمجكلة الخسسية السكتبة الحؿيقة في كانت كالتي ، الخشيج الخميفة

 اميغ كضيفة قمجه قج الخشيج ككاف ، ماسػيو ابغ يػحشا عمييا اشخؼ كالتي كالسأمػف، كالخشيج كالسيجؼ السشرػر
 الى اضافة كاليشجية كالدخيانية اليػنانية المغات اتقشػا الحيغ السعخكفيغ مغ الستخجسيغ عجد يداعجه فييا جسةالتخ 

 ( .124،ص2) ابغ ابي اصيبعة،د،ت،ج العخبية
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 حتى كصقمية كقبخص الخـك ببلد مغ الكتب عمى الحرػؿ في الخشيج ابيو سياسة السأمػف  اتبع كقج       
 ذلظ بعج كاالمخاء الخمفاء قبل مغ بو يحتحػ مثاال ككانت ،العرخ ذلظ في مكتبة خاشي الحكسة بيت اصبحت

 كالتجسل كشخائيا الكتب جسع عمى التشافذ بجأ كسا . العخبية العػاصع مختمف في لمكتب خدائغ تأسيذ فحاكلػا
 احجىع اف حتى يػصف ال آنحاؾ بالكتب القـػ كلع كاف فقج ،الرغيخة البيػت كحتى كالقرػر السجارس في بيا

الييسا)ابغ رجب الحشبمي، د،ت،  بحاجة كتابيغ بثسشو كاشتخػ  لو ممكاً  باع العكبخؼ  السبارؾ بغ هللا عبج كىػ
 الػانيا حدب صفػؽ  في كتبيا رتب كقج عطيسة مكتبة السعخكؼ االديب الرػلي بكخ البي ككاف (.185،ص1ج

 اصفخ كآخخ اخزخ كآخخ اخزخ لػف  ذك آخخك  احسخ لػف  ذك فرف : لػف  الكتب مغ صف فكل الخفػؼ عمى
 . (17، ص1983)عػاد،ذلظ  غيخ الى

 كفي باالالؼ، يحرى مجمجاتيا عجد ككاف كعخضيا، االسبلمية الببلد شػؿ في الكبيخة السكتبات كضيخت       
 مكتبة مائة مغ باكثخ يقجر بغجاد في العامة السكتبات عجد كاف ـ( /891 ىػ(277عاـ 

 تزع االالؼ االخخػ  ىي كانت التي الخاصة السكتبات مغ ذلظ اضعاؼ الى اضافة (،385،ص1979ىػنكة،)
يع كسكتبة السجمجات مغ  مجمج الف عذػػػخ اثشي تزع كانت كالتي ىػ( (285سشة الستػفي الحخبي اسحاؽ بغ ابخـا
 الجػزؼ  ابغ عشيا يقػؿ التي اردشيخ بغ نرخ الػزيخ كمكتبة ( ،37،ص1،ج1936كالغخيب)الحسػؼ، المغة في
 .  )العمـػ مختمف مغ مجمج االؼ عذخة غم اكثخ تزع كانت انيا )( ىػ (373سشة حػادث في

 التي كاليجار ابي كمكتبة ، مجمج عذخالف تدعة تزع انيا يقػؿ التي فشة بغ مشرػر ابي الػزيخ كمكتبة      
 عمى اشتسمت السختزى لذخيفا مكتبة اف ، عشبة البغ الصالب عسجة في كجاء . مجمج الف عذخ تدعة ضست
 ،السجمجات مغ الفا عذخ كاربعة الف مائة عمى تحتػؼ  كانت عباد بغ الراحب مكتبة كاف ، مجمج الف ثسانيغ

مجمج)ابغ  الف كاربعيغ الف مائة عمى اشتسمت الذيباني الخحسغ عبج الفاضل القاضي مكتبة اف كسا
  ( .206،ص1961عشبة،

 في ، باهلل السدتشرخ العباسي الخميفة شيجىا التي السكتبة عمى ىحا مقالو في بالصال عسجة مؤلف كيأسف       
 سشة مائتي حػالي بعج اؼ  زمانو عمى يبق لع (انو ؼيقػؿ مجمج الف ثسانيغ فييا كضع كالتي السدتشرخية مجرستو

   . (206،ص1961الباقي)ابغ عشبة، وهللا الكتب ىحه مغ شيء
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 اسذ قج ،التتخ مع كالحخكب الحكع كفداد بالميػ انذغالو مغ الخغع عمى باهلل السدتعرع الخميفة ككاف      
 في مشيسا كبل كجعل دىميد بيشيسا متقابميغ قدسيغ مغ تتكػف  الخبلفة دار مغ الذسالية الجية في فخسة مكتبة
 نيايتيا اف اال ،(516،ص1975العالع )الغداني، بمجافسائخ  مغ الكتب نفائذ الييا كنقل كالتشديق الجساؿ غاية
 ككانت . لبغجاد التتخؼ  الغدك بدبب كتبيا مغ شيء يبق لع اذ ،السدتشرخية مكتبة سابقتيا نياية مثل كانت

 فييا مكتبة عمى تذتسل ككانت االسبلمية السجارس اقجـ مغ )ىػ 459 سشة (ببغجاد اسدت التي الشطامية السجرسة
ابغ ( مجمج االؼ عذخة عمى تحتػؼ  كانت داره مكتبة فاف يالعمقس ابغ اما . مجمج االؼ ستة نحػ الكتب مغ

 . (208، ص1932الفػشي،

 كاف انو ياقػت كيخكؼ  ،احراؤىا كيرعب كثيخة فالسكتبات بغجاد غيخ مجيشة في اما ،بغجاد في كاف ما ىحا     
 سػؽ  في الفاكية يعيب امخه اكؿ في كاف رجل الى احجاىسا تشدب جامعيا في مخكخدانتاف مجيشة في ايامو في يػجج
   .(35،ص8،ج1906مجمج )الحسػؼ،  الف عذخ اثشا فييا ككاف مخك

 اركع اعتبخت انيا بل العخبي الػشغ مكتبات اكبخ مغ شخابمذ في عسار بشي مكتبة كانت الذاـ ببلد كفي     
 ذخيفةال السراحف مغ ندخة الف خسديغ عمى تحتػؼ  ككانت ( ،280،ص2)رندساف،د،ت،جالعالع  في مكتبة

 .  (118،ص 1981التفديخ)حسادة،  كتب مغ ندخة الف كثسانيغ

 : اصيبعة ابي ابغ ؼيقػؿ  بجمذق اسساعيل الرالح السمظ كزيخ غداؿ بغ الحدغ ابغ الراحب مكتبة اما     
 الصبيب مكتبة ككانت  .(386،ص3مجمج )ابغ ابي اصيبعة،د،ت، ج الف عذخيغ مغ اكثخ تزع كانت انيا

 الػزيخ كتخؾ .كفاتو* بعج بيعت مجمج االؼ عذخة تزع الجيغ صبلح شبيب السصخاف بغ سعجا الجيغ مػفق
 ككاف كتاب. 1050000 قزاتو احج كجسع كتاب، 206000 مغ مجسػعة  )ـ 963 عاـ) كفاتو عشج السيمبي

 كالسو لحدنو اً سبب فقجىا كاف مجمج االؼ اربعة كمشيا مستمكاتو في بشكبة الرميبييغ يج عمى اصيب مشقح بغ اسامة
 تدخخ  االخخػ  كالسجف القاىخة نجج مرخ الى انتقمشا كاذا (392،ص3ه )ابغ ابي اصيبعة،د،ت،جعسخ  شػؿ

 مجمج الف مائة حػالي تزع مكتبة قبلدكف  مدتذفى ففي ،الكتب مغ االالؼ عذخات عمى تحتػؼ  التي بالسكتبات
 تزع بسرخ الجيغ صبلح كزيخ الفاضل القاضي اسديا التي السكتبة ككانت (،387،392،ص1969)ىػنكة،

 ( .146،ص 1981حسادة، ( السجمجات مغ اخخػ  الف مائة
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 الكتب بجسع السرخييغ االشباء احج اشتيخ كقج ،كسساسخة تجار كليا رائجة سػؽ  مرخ في لمكتب ككاف       
 كالية اياـ في ذلظ فككا ، كتبو مغ مجمج االؼ عذخة شخاء عمى معو كاتفق عخاقي تاجخ مخة فجاءه كاستشداخيا

 ابغ افخائيع كىػ السحكػر الصبيب الى كارسل الرفقة ىحه مشع بحلظ االفزل سسع فمسا الجيػش، اميخ بغ االفزل
 عمى يديج ما وفاته بعج الطبيب هحا تخؾ فقج ذلظ كمع . الخاصة مكتبتو الى كنقميا الكتب بثسغ الدفاف بغ الحدغ
  ( .357،ص1975الغداني،) بيعال بعج تبقى ما وهي مجمج الف عذخين

الػصف)ابغ ابي اصيبعة،د،ت،  يفػؽ  ما فيػ قرػرىع في الكتب مغ الفاشسيػف  الخمفاء جسعو ما ماأ      
 يكغ لع ألنو الجنيا عجائب مغ كانت انيا قرػرىع في التي الكتب خدائغ عغ شامة ابػ كيقػؿ ،( 174،ص3ج

، (200،ص1ق،ج1287ابػ شامة،القرخ) في بالقاىخة التي الجار مغ اعطع كتب دار االسبلـ ببلد جسيع في
 القرخ خدائغ كىشاؾ العامة. عمى محزػراً  عمييا االشبلع كاف التي الجاخمية القرخ خدائغ الى باالضافة
ابغ تغخؼ العمـػ ) سائخ في مجمج الف مائة مغ اكثخ عمى يحتػؼ  ما فييا خدانة اربعػف  كعجدىا الخارجية

 الف كستسائة بسميػف  السقخيدؼ  ؼيقجرىا الفاشسييغ الخمفاء قرػر في الكتب مجسػع ماأ ( .101،ص1943بخدػ،
 ( .225،ص1ق،ج1287ابػ شامة، ؛225،ص1908كتاب)السقخيدؼ، بسميػني شامة ابػ يقجرىا بيشسا مجمج

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 كالكػنت ،ديخنبػرغ كالسدتذخؽ  ،االسبلمي التسجف تاريخ في زيجاف جخجي ،مغ السجمجات العجد ىحا ذكخكا الحيغ السؤرخيغ مغ* 
  . شخازؼ  دؼ فيميب

 36 عمى تحتػؼ  ىػ( 634 سشة (الحفرية الجكلة مؤسذ الحفري يحيى زكخياء ابي مكتبة كانت تػنذ كفي     
 الدبلشيغ . مكتبة السغخب كفي ، القيخكاني الجدار ابغ مكتبة ككانت مجمج، ألف

 سشة (الستػفي ،الشاصخ الخحسغ عبج بغ باهلل السدتشرخ كىػ الثاني الحكع مكتبة كانت فقج االنجلذ في اما   
مجمج  الف اربعسائة كتبيا عجد بمغ فقج ،االنجلذ ببلد بيا تفخخ التي العطيسة السكتبات مغ) ىػ 366

 يستمظ باالنجلذ السخية مجيشة مغ عباس بغ جعفخ ابػ الػزيخ كاف ذلظ ، كمثل (394،ص1،ج1968)السقخؼ،
  . مجمج الف اربعسائة عمى تحتػؼ  مكتبة
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 ما اؼ باالحساؿ كانسا باالرقاـ كتبيا عجد عغ اخبار تخدنا لع مكتبات فيشاؾ مخ،اال في ما كل ليذ ىحا اف       
 (، الحاضخ مفيػمشا في الػاحج لمبعيخ غخاـ كيمػ السائة يقارب ما كىػ (، الكتب مغ ضيػرىا عمى الجساؿ تحسمو

 الػزارة ليػليو بػيو بغ الجكلة فخخ استجعاه كقج ، بعيخ سبعسائة عمى تشقل مكتبتو كانت ، عباد بغ فالرحاب
ابغ  ( لشقميا" بعيخ سبعسائة الى تحتاج كتبي كاف الحيل شػيل رجل "اني : قاؿ انو مشيا باعحار فتعحر
 .) 206،ص1961عشبة،

 بعج مػتو تخؾ كقج السذيػريغ بغجاد اشباء احج ) ىػ 560 )سشة الستػفي ، التمسيح بغ الجكلة اميغ ككاف      
 في مخشػؽ  كىػ ىحا ابشو عمى عثخ اياـ مغ يـػ كفي لو، ابغ كرثيا كقج ، كتبيا جدع نعخؼ  ال عطيسة مكتبة
  ( .276،ص2ابغ ابي اصيبعة، د،ت، ج( بعيخاً  عذخ اثشي عمى كتبو نقمت كقج داره دىميد

 االنجلذ الى رجػعو كعشج ، الذخؽ  ببلد الى قجـ االنجلدي سعيج بغ  سمسة اف بذكػاؿ ابغ السػرخ كركػ     
 الى معو حسمو كثيخ بساؿ اال ذلظ لو يتع كلع كفغ عمع كل مغ فييا جسع الكتب مغ جسبلً  عذخ ثسانية معو ارجع

  .( 220،ص2،ج1955الذخؽ )ابغ بذكػاؿ،

 خسدة كفاتو بعج تخؾ القيخكاني الجدار ابغ فالصبيب : كالكارات كالقساشخ بالقشاشيخ تقجر الكتب كانت كسا     
 مؤلف الػاقجؼ هللا عبج ابػ كتخؾ ،( 90،ص1955الصبية )ابغ جمجل ، كغيخ الصبية الكتب مغ قشصاراً  كعذخيغ

 رجبلف  يحسمو مشيا قسصخ كل قسصخ ستسائة يعادؿ ما الكتب مغ ىػ( (207 سشة كفاتو بعج ( الذاـ فتػح كتاب)
  .  الكتب صػاف ىػ كالقسصخ (،150ابغ الشجيع،د،ت، ص(

 آخخ الى محل مغ يشتقل اف اراد عقجة بغ احسج العباس ابا الكػفي جثالسح اف البغجادؼ الخصيب كيخكؼ      
 درىع سجس كالجانق  (الكتب مغ كارة لكل دانقا مشيع كاحج لكل يجفع اف الحساليغ كشارط كتبو يحسل مغ فاستأجخ

 ويحسم اف يدتصيع حسل اكبخ ىي كاالكارة (،150،ص5الخصيب البغجادؼ ،د،ت، ج( درىع مائة اجختيع فكانت 
  .  نحػىا اك فػشة في مزسػما كتفو عمى الخجل

 نكغ لع اخخػ  مكتبات فيشاؾ كتب مغ تحتػيو كانت ما عخفشا كالتي ذكخناىا التي السكتبات جانب كالى      
 معد بغ حبذي مكتبة تحتػيو ما نعمع نكغ لع انشا ذلظ كمغ ، حادثة اك نكبة عمييا تقع لع لػ شيئا عشيا نعخؼ
 ، بغجاد اميخ اخيو عمى ىػ( (357 سشة العرياف أعمغ قج حبذي ككاف مشو، صػدرت اف بعج االّ  كتب مغ الجكلة
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 االجداء سػػ  مجمج الف عذخ خسدة صادره ما جسمة مغ ككاف امػالو كصادر كحاصخه اليو جيذا فأرسل
 ( .584،ص8،ج1966ابغ االثيخ،(السجمجة غيخ كالكخاسات

 بعج االً  مجمج 15000 تزع مكتبة دمذق في الكتبي الجدرؼ  الجيغ شسذ لمذيخ اف نعمع نكغ لع انشا كسا      
 سػؽ  احتخؽ  حيث  )ىػ(681 عاـ رمزاف في ذلظ ككاف ، شيء مشيا يبق كلع بخمتيا الكتب ىحه احتخقت اف

 يحاكلػف  كالشاس اياـ ثبلثة مذتعمة الشار كبقيت االمػؼ  الجامع حيصاف الى الحخيق ككصل بجمذق المباديغ
 سبب ككاف . حػليا التي البيػت بيجـ الشار كقصعػا كالعدكخ االمخاء كجسيع الدمصشة نائب كندؿ . ااشفاءى
 الثػب في الشار فتعمقت ليفصخ كذىب نار مجسخة فػؽ  كعمقو ثػبو غدل الجكاكيغ اصحاب احج اف الحخيق

) كتبو  مغ مجمج الف عذخ خسدة الجدرؼ  الجيغ شسذ لمذيخ احتخؽ  ما جسمة كمغ . كالدػؽ  الجكاف كاحتخقت
  ( .305،ص1،ج1984الكتبي،

 الحقج فكاف) ىػ(656 عاـ لبغجاد التتخؼ  الغدك االندانية كبالثقافة العخبي بالكتاب ندلت التي الشكبات اشج كمغ    
 لػف  صار حتى دجمة نيخ في كرمييا الكتب كحخؽ  السكتبات كتخخيب العخبية الحزارة تجميخ فيًا سبب السغػلي

  . عجداً  السبلييغ ككانت الستكجسة الكتب فػؽ  مغ الشيخ يعبخكف  الشاس صار كحتى الحبخ كثخة مغ رؽ از  الساء

 بكتب السعالف كشػالت الخيػؿ اصصببلت بشػا السغػؿ اف الخمفاء اخبار مخترخ في الداعي ابغ كيحكخ       
 التي الكتب مغ قدسا ػسيالص الجيغ نريخ نقل كقج ،) 305،ص1،ج1984الكتبي، (المبغ عغ عػضا العمساء

  . الكتب ىحه مغ مجمج الف اربعسائة ضست ىشاؾ مكتبة في كجعميا مخاغة الى بغجاد مكتبات مغ نيبت

 حخقيا شخابمذ في عسار بشي فسكتبة : العباسي العرخ في السكتبات معطع مريخ كاف ذلظ كمثل     
 كبحلظ  )ريسػنج بختخاـ الكػنت (يج عمى ذلظ ككاف الرميبية الحخكب زمغ في شخابمذ دخػليع عشج الرميبيػف 

 دخل انو الكػنت ىحا غيع اثار كمسا  .(323،ص1،ج1950االعسى)كخد عمي، كحقجىع ىسجيتيع لمعالع اكجكا
  ) .  ـ/1009ىػ(502  سشة ذلظ ككاف ، كميا بإحخاقيا فامخ بالسراحف مميئة فػججىا السكتبة قاعات احجػ

 فةالخبل مخكد كضعف كاالضصخابات الفتغ بدبب كالتمف الجمار اصابيا فقج سييغالفاش قرػر مكتبات اما      
 الشؽيدة الكتب مغ جسبلً  كعذخيغ خسدة حسػلة يعادؿ ما الشار، كدفع في االخخ البعس كالقي بعزيا فشيب ،

 ىحا عجد اف بعج باهلل السدتشرخ الفاشسي الخميفة عمى ديغ عغ لو تعػيزاً  السغخبي جعفخ بغ الفخج ابي لمػزيخ
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 عمى الشاس تجخأ ثع داره مغ نيبت انيا اذ شػيمة فتخة الػزيخ عشج الكتب ىحه تبق كلع . ديػنو تدجيج عغ الخميفة
 محتػياتو كنيبػا القرخ ئحٍ  جبع الدػداف عدكخ ىاجع ثع الشيل، في بيا كاالبحار الخبلفة قرخ كتب اغتراب

حسادة،  (نعاالً  جمػدىا مغ كاتخحكا فسدقػىا السجمجة الكتب عبيجال كاخح تمفت، اك غخقت التي الكتب آالؼ كمشيا
 . (134،ص 1981

 فرارت التخاب فػقياكتكجس  الخياح عميو فدفت الرحخاء في بقي فقج الكتب كلع يحخؽ  مغ بقي ما أما      
) الكتب تبلؿب تعخؼ زالت كال ، الخبخ( ىحا ركػ  الحؼ السقخيدؼ  زمغ الى اؼ ) اليـػ ىحا الى كبقيت تبلالً 

 .( 253،ص2،ج1980السقخيدؼ، 

 ) خسيشيذ امخ)الكارديشاؿ) ـ (1499عاـ ففي ، العخبية لمكتب اخخػ  نكبة فكانت االنجلذ في كاما        
ximenes)  )التي العخبية السخصػشات مغ الف مائة لحخؽ  السجيشة ساحات في احتفاؿ باقامة شميصمة مصخاف 

    ( .  56ق، ص 1379؛ الذصي، 8،ص2،ج1973الجيغ بغ الخصيب،لداف )العمـػ  مختمف في تبحث

 فقج نيبيا كالبيع لمحخؽ  تعخضت قج الشاصخ الخحسغ عبج بغ الثاني الحكع مكتبة كانت ،الحادثة ىحه كقبل      
 الكتب حخؽ  كليذ (،253،ص1، ج1968السقخؼ، مكتبتيا) كنيبػا عشػة كدخمػىا قخشبة حاصخكا الحيغ البخبخ

 التي العخبية الكتب مغ قدساً  اف بل ، العخبي لمكتاب الػحيج السريخ ىػ كالسدمسيغ العخب اعجاء بيج اكاتبلفي
 فقج . كالدبلشيغ الحكاـ مغ الببلد ىحه اىل بيج اك اصحابيا بيج احخقت كالفمدفة العخب العمساء مذاىيخ كتبيا
 يدتحقو الحؼ التقجيخ الشاس مغ يشل لع كالسًا ألنو حدناً  كفاتو قبل كتبو التػحيجؼ حياف ابػ االدباء فيمدػؼ احخؽ 

.  

 قج كاف التي عباد ابغ الراحب مكتبة في الكبلـ كعمع االكائل عمـػ كتب الغدنػؼ  محسػد الدمصاف كاحخؽ      
  . الخؼ  مجيشة عمى كقفيا

 ساحة في القادر عبج بغ الدبلـ عبج كىػ بغجاد عمساء احج كتب أحخقت العباسي هللا لجيغ الشاصخ عيج كفي     
،  ابغ القفصي) الداحة تمظ في السذتعمة الشار في كتمقى تؤخح الكتب فكانت بالخحبة تعخؼ ببغجاد

 ( .228،ص1919
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 النيا الجسيع اماـ باالحساؿ تؤخح الكتب كانت )ىػ (524 سشة الستػفي تػمخت بغ دمحم اياـ السغخب كفي     
  . لمسحىب مخالفة

 كالفمدفة السشصق كتب احخقت  )ىػ (392 سشة الستػفي ،االنجلذ في عامخ ابي بغ ػرالسشر زمغ كفي      
 (461 سشة الستػفي  اشبيمية صاحب عباد بغ السعتزج احخؽ  ايزا االنجلذ كفي . لمعامة ارضاءً  الكبلـ كعمع

 كتب جسعت (ىػ (595 سشة الستػفي السػحجؼ السشرػر زمغ كفي . بيشيسا لعجاكة االنجلدي حـد ابغ كتب )ىػ
  . الشار في كالقيت كالحكسة كالفمدفة السشصق

 التي كتبو الخصيب ابغ الجيغ لداف السؤرخ االديب الػزيخ خرػـ احخؽ  ) ىػ 773 )عاـ غخناشة كفي      
 جيبلء مغ قدع الفقياء ككاف مغ جساعة بحزػر ذلظ ككاف كالدنجقة االلحاد بتيسة كاالخبلؽ العقائج تتشاكؿ

 ابػ االماـ استشكخ كقج . العبادة عغ تذغميع  اانيػػػػ بحجة مشيا تخمراً  التخاب في كتبيع يجفشػف  لدىادكا السترػفة
 مغ جساعة عغ مشقػال كاف كاف الخصأ اعطع مغ عشجؼ الفعل ىحا اف :كقاؿ الترخؼ ىحا الجػزؼ  بغ الفخج

 (  .173،ص1992)ابغ الجػزؼ، الكبار

  تزع التي السخصػشات مغ االالؼ مئات كذىبت ،العخب عشج فكخؼ  تاجن ألىع كتمف انجثار حرل كىكحا     
  . العخبي الػشغ انحاء في كىشاؾ ىشا متفخقة السخصػشات ىحه مغ قميمة كسيات كبقيت ، السعخفة مغ كشػزا

 كالسخاقج السداجج في االتخبة مغ اثقاؿ تحت تخزح خبلليا السخصػشات ىحه كانت الدشيغ كقج مئات كمخت       
 السداس اليجػز مباركة احجار كأنيا كاالباء االبشاء كيتػارثيا الشػر تخػ  ال محكسة اقفاؿ كراء حبيدة اك ، كالتكايا

 الى االكربيػف  انتبو فقج،  كاالعتجاء الشيب مغ تشجُ  لع السخصػشات ىحه فاف ذلظ كمع . مزسػنيا يعخؼ كال بيا
 فاضافة الػسائل، بذتى عمييا الحرػؿ يحاكلػف  عشجىع تعساراالس كككبلء تجارىع فاقبل السخصػشات ىحه اىسية

  . كالتدكيخ الغر الى اك بالساؿ كاالغخاء الدخقة الى لجأكا حيث ،القخصشة الى

 فقج ،الثالث فيميب االسباني السمظ زمغ عمى )ـ (1614 سشة حجث ما ىػ لمكتب قخصشة أبخز حادث كاىع      
 عطيسة مكتبة ككانت زيجاف مػالؼ مخاكر سمصاف مكتبة تشقل كىي شارؽ  جبل مياه في تبحخ مغخبية سفيشة كانت

 مغ قخيب ديخ في كاكدعػىا االسباف البحارة عمييا فاستػلى ، صشاديق في معبأه السخصػشات ذخائخ عمى تحتػؼ 
 يشقح عكل السخصػشات ىحه معطع فألتيع الجيخ ىحا في حخيق شب   الحع لدػء كلكغ ، االسكػرياؿ ديخ ىػ مجريج
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 ىحا حتى االسكػرياؿ مكتبة في السخصػشات ىحه ؼبقيت  )ـ (1671 عا ذلظ ككاف ،مجمج الفي نحػ سػػ  مشيا
لداف الجيغ بغ الخصيب، ججكػ) دكف  لكغ السخصػشات بارجاع الستعاؾبة السغخب حكػمات مصالبة رغع اليػـ

 كاف كقت في مكاف كل في العخبية السخصػشات عمى كعسبلئيع االكربيػف  كحرل .( 173،ص1،ج1973
  . امخىع مغ غفمة في العخب

 بغجاد سػؽ  في تباع كانت السخصػشات اف) ـ (1928 عاـ بغجاد اكقاؼ مجيخ ثشياف المصيف عبج كيخكؼ      
 مائتي مغ باقل اؼ  – كنرف بخبيتيغ (شكباف) كل ( عذخ التاسع القخف  اكائل في اؼ ( االكبخ الصاعػف  بعج

 ( .20،ص1969الجبػرؼ،ضيخه ) عمى الخجل يحسميا اف يدتصيع كسية اكبخ ىػ الذؿباف اك كالذكباف ) فمذ
  . لو يبحؿ كثيخ ماؿ  مقابل كاحج كتاب عمى الحرػؿ مغ يسشع ال القػؿ ىحا اف غيخ

 نؽيدة ندخة فػجج )ـ( 1937 عاـ السكتبة زار االلساف السدتذخقيغ احج اف االكقاؼ مكتبة اميغ كيخكؼ        
 في السدؤكليغ اغخاء فحاكؿ ىػ( (740سشة الستػفي الذيخازؼ  الجيغ لقصب ) القانػف  كميات شخح ( شةمخصػ  مغ

 داكد الجكتػر كيخكػ  ( ،110،ص1992ابغ الجػزؼ،(  عمييا الحرػؿ اجل مغ ربية 3000  بسبمغ االكقاؼ
 السكتبات احجػ مغ السخصػشات يدتعيخ كاف السػصل في االكربية الجكؿ ألحجػ القشرل ككيل اف الجمبي

 اكربا الى ليخسميا االصمية بالشدخة كيحتفع السكتبة تمظ الى السدتشدخة الشدخة يعيج ثع كيدتشدخيا
 .( 178،ص 1927الجمبي،)

 كمغ العخبية السخصػشات عمى تحتػؼ  اكربا عػاصع في كبيخة مكتبات تكػنت كغيخىا االساليب ىحه مثل كفي    
  . مخصػشة االؼ ثبلثة مغ اكثخ االف تزع كالتي كدفػرداك  في البػدلية السكتبة اقجميا

 ـ(1629سشة مغ ابتجاءً  سشػات عذخ قزى الحؼ بػكػ ادكارد السخصػشات ىحه بجسع قاـ مغ اكؿ ككاف      
 الييا اضيف ثع ، بعجئح البػدلية السكتبة عمييا حرمت كالتي السخصػشات لجسع يتجػؿ كىػ العخبية الببلد في)

 عجد عمى كحرل ) ـ(1671 سشة  مغ ابتجاءً  ايزاً  سشػات عذخ بحمب اقاـ الحؼ ىشتشكتػف  تركبخ  جسعو ما
 البػدلية السكتبة تحتػيو لسا نػاة  السخصػشات تمظ فكانت . كفاتو بعج السكتبة امتمكتيا التي السخصػشات مغ اخخ
 اليػـ عميو ىي ما عمى اصبحت حتى الدمغ مخكر عمى العخبية السخصػشات مغ اخخػ  كسية الييا اضيفت ثع .
  . مخصػشة االؼ بدبعة عجدىا يقجر كالتي السخصػشات مغ البخيصاني الستحف يحتػيو ما جانب الى ىحا .
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 نقمت ثع عذخ، الدادس القخف  مشح بمػا بمجة في كحفطيا العخبية السخصػشات بجسع بػشخ فقج فخندا في اما       
 حسمة شيفد. كفي العالع كمجسػعة مازاراف مجسػعة الييا كاضيفت ةالسمكي بالسكتبة كسسيت باريذ الى السكتبة
 )ـ (1833 سشة كفي . تمظ الى اضيفت التي السخصػشات مغ كبيخ عجد عمى الحرػؿ تع مرخ عمى نابميػف 
 اصبح كالتي السكتبة الى اضيفت مخصػشة كخسدسائة الف نحػ عمى االسكشجرية في فخندا قشرل نائب حرل
  . العخبية السخصػشات مغ آالؼ الدبعة يقارب ما االف تزع كىي بباريذ لػششيةا السكتبة اسسيا

 تزع فيي احج، سخه يعمع ال مخؽياً  كشداً  ضمت اف بعج عطيسة مكتبة حجيثا ضيخت  ايخلشجة عاصسة دبمغ كفي     
 ىحه اف معيع عشجما العخبي القارؼء يشجىر كقج ، بيتي جيدتخ مكتبة كىي مخصػشة، الف عذخ اثشي حػالي

 (الفخيج ككاف . االكلى العالسية الحخب ؾياـ بعج قبلئل سشػات خبلؿ ، القاىخة  اسػاؽ مغ جسعت السخصػشات
 ) ـ (1913 عاـ القاىخة كزكجتو ىػ كصل قج السكتبة ىحه مؤسذ(  (A.chester Beatty  ) بيتي جيدتخ
 السخصػشات كيذتخؼ نفائذ القجيسة اىخةالق احياء في اف يتجػؿ عادتو مغ ككاف ،فييا الذتاء فرل ليقزي
 المػرد  (صجيػػػػػػػػقو  بػاسصة استصاع مشيا ثع كاحجا سصخاً  كال عشيا شيء يعخؼ اؼ يكغ لع انو االثساف رغع بابخذ

 انجر عمى يحرل اف عمى البخيصاني بالستحف السخصػشات قدع في انحاؾ يعسل كاف ادكاردز( الحؼ
 يعصي ثع كػديعة ثسشو ربع يجفع فانو لذخائو كتاب عميو يعخض عشجما نوا كىي خاصة بصخيقة السخصػشات

 ككبلء عجة بيتي لجيدتخ ككاف . كيأخحه الثسغ بؿية يجفع فانو بذخائو نرحو فاذا لفحرو ادكاردز لمسدتخ الكتاب
 ،القاىخة في اباش سميساف شارع في ارمشي كتب تاجخ كىػ ( سخكيدياف ) اشيخىػػػػػػػػع كمغ لو السخصػشات يجسعػف 

  . السخصػشات مغ االالؼ يجسع اف الذخز ىحا استصاع كىكحا

 حرل التي السخصػشات جسيع تزع مكتبة كاسذ ايخلشجة الى بيتي جيدتخ انتقل )ـ(1949عاـ  كفي      
  . رسسية برفة االيخلشجؼ لمذعب ممكاً  مكتبتو اصبحت ) ـ1968 )عاـ كفي . عمييا

  3300 الذخؾية بالسانيا غػتو مكتبة ففي ، العخبية السخصػشات االؼ تػجج ربااك  مغ اخخػ  دكؿ كفي      
 مجف في ذلظ اضعاؼ تػجج كسا مخصػط االؼ ثبلثة عمى يديج ما ببمغاريا الػششية صػؼيا مكتبة كفي مخصػط ،

  . كغيخىا كالدػيج ىػلشجة كفي الدػفيتي االتحاد

 حرل كقج مكتباتيا في تخقج العخبية السخصػشات مغ مؤلفةًا االف ففا الػاليات الستحجة االمخيكية في اما      
 اضافة مخصػط االؼ عذخة بخيدتػف  جامعة مكتبة ففي . االكربييغ اتبعيا التي نفديا بالصخؽ  االمخيكيػف  عمييا
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 كمكتبة ( نيػىافغ في ) بيل كمكتبة جامعة (العامة( نيػيػرؾ (مكتبة عمى مػزعة ، مخصػط الف ثبلثيغ الى
 الى ذىبت التي عغ مخصػشاتشا نحكخه ما ىحا . كميفبلنج في ) الصبية الجير كمكتبة ( كاششصغ في ) الكػنكخس
 سيخبػا العجد فاف االسبلمية الببلد في حالياً  السػجػدة السخصػشات الييا اضفشا فاذا ، كامخيكا اكربا في السكتبات

  . عخبية مخصػشة مبلييغ الثبلثة عمى

 

 -االنتياء مغ اعجاد ىحه الجراسة يسكغ تدجيل الشتائج التالية ::  بعج خاتسة

 ، العباسية لمخبلفة كمقخاً  االسبلمي، العالع عاصسة كانت ، الػسصى االسبلمية العرػر في بغجاد اف -
 كالسمل، االجشاس مختمف مغ عشاصخ كسكشتيا عالسية، صفة اكتدبت الدبب كليحا ، عخيقة مجيشة فيي

 مية.اسبل كغيخ اسبلمية
 (،محمية  صفة ال عامة صفة يكتدب ايزاً  انتاجيا جعمت بغجاد بيا اترفت التي العالسية الرفة -

 تسثل عامة مػضػعات لشا تقجـ كميا (الصبخؼ  تاريخ)ك ) االغاني (ككتاب  )كليمة ليمة الف فقرز
 انتاجاً  يعج فمع كحزارتيا انتاجيا في اثخت العالسية الرفة ىحه .مطاىخىا بسختمف االسبلمية الحياة
 التي العالسية الرفة كىحه االسبلمية، كالحياة االسبلمي العالع شسل بل فحدب، العخاؽ عمى قاصخاً 
 جعمت كسا االسبلمي، العالع انحاء جسيع مغ كالسدمسيغ العخب انطار محط جعمتيا بغجاد بيا تسيدت

 .حجازيةكال كالذامية االخخػ  االسبلمية الحزارات جسيع عمى تصغي حزارتيا
 مزى  كقج ، مشابعيا مغ بالعمػـ لمتدكد العخاؽ الى بخحمة االنجلدييغ العمع شبلب مغ العجيج قاـ   -

 الكثيخ كانفق بل ، تحقيق ما جاء مغ اجمو اجل مغ احياناً  سشة العذخيغ تجاكزت شػيمة سشػات بعزيع
 اف الى باالضافة ، االنجلذ الى خالكثي مشيا ادخمػا التي الكتب شخاء في ثخكاتيع مغ االكبخ القدع مشيع

 .رالرجك  في العمع حسمػا غيخىع
اعجب اىل االنجلذ بالسؤلفات العخاؾية التي ادخميا االديب القالي ابػ عمي البغجادؼ ككانت بسثابة ثخكة  -

عمسية ضخسة ادت الى نقمة نػعية في عالع الفكخ السذخقي كقسة االبجاع ساىست في الشيزة الفكخية 
كقج تحجث السؤرخ الحسيجؼ السيػرقي عغ تمظ السؤلفات العخاؾية كاثخىا عمى الثقافة االنجلدية لبلنجلذ، 
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بقػلو: ))ككانت كتبو عمى غاية التقيج كالزبط كاالتقاف كقج الف في عمسو الحؼ  اختز بو تػاليف 
 مذيػرة تجؿ عمى سعة ركايتو ككثخة اشخاقو (( .

لكتب كالسكتبات كانت خيخ معيغ لمحزارة العخبية االسبلمية بغجاد كاالنجلذ العجيج مغ خدائغ ا ضست -
التي سصع نػرىا كضياؤىا عمى جسيع بمجاف العالع كال سيسا القارة االكربية التي يذيج مشرفػىا بفزل 

 تمظ الحزارة عمى نيزتيا.
 

 قائسة السرادر والسخاجع السعتسجة :

 أكاًل : السرادر األكلية السصبػعة :

  .لبشاف –بيخكت  صادر، دار ، التاريخ في الكامل (،1966(الجيغ الجدرؼ  عدابػ الكـخ  ابغ االثيخ،  -
 الحياة ، مكتبة االشباء، دار شبقات في االنباء عيػف  ، )د،ت(، مػؽ الجيغ ابػ العباساصيبعة ابي ابغ - 

 لبشاف.   -بيخكت

 عدة : تحقيق ،2،ط االنجلذ أئسة ختاري في ، الرمة (1955السمظ) عبج بغ خمف القاسع ابػابغ بذكػاؿ،  -
 ، مكتبة الخانجي، القاىخة . العصار الحديشي

 القاىخة .، السرخية الكتب دار ، كالقاىخة مرخ ممػؾ في الداىخة ، الشجػـ (1943)بخدػ تغخؼ  ابغ  -

ة   (، شبقات االشباء كالحكساء، تحقيق: فؤاد سيف، ،مصبع1955، سميساف بغ حداف االنجلدي)جمجلابغ  - 
 مرخ . –السعيج العمسي الفخندي لبلثار الذخؾية، القاىخة 

تحقيق: عبج القادر  ، الخاشخ صيج (،1992) الخحسغ بغ عمي القخشي البغجادؼ عبج الفخج ابػابغ الجػزؼ،    -
 لبشاف . –، بيخكت  العمسية الكتب دار ، احسج عصا،

 .القاىخة  مكتبة الخانجي، ،االدباء ، معجع (1936ياقػت) هللا عبج بغ الجيغ شيابالحسػؼ،  -

 .القاىخة  مصبعة الدعادة، ،1،ط، معجع البمجاف (1906ياقػت) هللا عبج بغ الجيغ شيابالحسػؼ،  -
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 الدشة ، مصبعة الحشابمة شبقات ذيل ، الحشبمي، زيغ الجيغ عبج الخحسغ البغجادؼ الجمذقي)د،ت( رجب ابغ  -
 السحسجية، القاىخة .

 .  ، مكتبة الخانجي، القاىخة3بغجاد، ط ثابت)د،ت( ، تاريخ بغ عمي بغ احسج بكخ ابػادؼ، الخصيب البغج -
، الذخكة  عشاف هللا عبج دمحم ، تحقيق:2غخناشة،ط اخبار في االحاشة ( ،1973الخصيب) لداف الجيغ بغ -

 السرخية لمصباعة كالشذخ، القاىخة .
 كادؼ مصبعة ، الجكلتيغ اخبار في الخكضتيغ كتاب ق(،1287) السقجسي اسساعيل بغ الخحسغ ابػ شامة، عبج -

 القاىخة . الشيل،

 شبقات في السحكػؾ كالجػىخ السدبػؾ السدجج (،1975الغداني، السمظ االشخؼ اسساعيل بغ العباس)  -
  ، دار البياف، بغجاد .السشعع عبج محسػد شاكخ :تحقيق ، كالسمػؾ الخمفاء

الدامخ، دار الحخية  ؼيرلك  داكد السشعع عبج نبيمة :تحقيق ، التػاريخ ف (، عيػ 1984شاكخ) ابغالكتبي،  -
 لمصباعة كالشذخ، بغجاد .

، بيخكت  احياء مكتبة ، السقخيدية الخصط عمي، بغ احسج الجيغ تقيالسقخيدؼ،  -  لبشاف . –العمـػ

 عباس، احداف  :حقيقت ، الخشيب االنجلذ غرغ مغ الصيب نفح (،1968) التمسداني دمحم بغ السقخؼ، احسج -
 لبشاف . –بيخكت  صادر، دار

 ، القاىخة . االستقامة مصبعة اسحاؽ) د،ت( ، بغ دمحم ،ابغ الشجيع -
 ثانيًا: السخاجع العخبية كالُسعّخبة :

 . العامة، مصبعة السعارؼ، بغجاد االكقاؼ مكتبة تاريخ ،(1969)  هللا عبجالجبػرؼ،  -
 . بغجاد مصبعة الفخات، ،2،طالسػصل تمخصػشا (،1927) داكدالجمبي،   -

 لبشاف . –بيخكت  مؤسدة الخسالة، ، االسبلـ في السكتبات (،1981)ماىخ دمحمحسادة،   -

 ،دار الفكخ العخبيالعخيشي، الباز الديج الجكتػر: تخجسة ،3،طالرميبية الحخكب تاريخ رنديساف،ستيفغ)د،ت(، - 
 لبشاف . -بيخكت
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 سػريا . –العخبي، مصبعة جامعة دمذق، دمذق  الصب تاريخ(، ق1379الذصي، شػكت مػفق) -
السكتبة  شالب،  ابي آؿ انداب في الصالب عجة ،( 1961الحدشي) عمي بغ احسج الجيغ جساؿابغ عشبة،  - 

 العخاؽ .  -الشجفالحيجرية، 

االسبلـ حتى سشة العالع السكتػبة مشح صجر  مكتبات في العخبية السخصػشات اقجـ (،1982( كػركيذ، عػاد - 
  كزارة الثقافة كاالعبلـ العخاؾية، بغجاد .,ـ ،1106ق/500

 (، تاريخ الحكساء، د، مط، د، ـ .1919ابغ القفصي، عمي بغ يػسف) - 

 . القاىخة دار الكتب السرخية،، العخيبة كالحزارة (، االسبلـ1950دمحم)كخد عمي،  -
يع بيزػف كاخخ،،2الغخب،ط عمى تدصع العخب شسذ (،1969زيغخيج) ، ىػنكو -  دار الكتب  تخجسة: ابخـا

 . لبشاف  –بيخكت  العمسية،
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  ممخص :
يصأىا السدمسػف مغ ببلد  ييجؼ البحث الى دراسة السطاىخ الحزارية لجديخة شخيف باعتبارىا أكؿ نقصة     

األنجلذ، اسسيا عخبي أصيل حيث انيا تشدب الى القائج شخيف بغ مالظ السعافخؼ السكشى أبػ زرعة، الحؼ ندؿ 
كقج كاف احج مػالي القائج مػس بغ  ـ في أكؿ الفتح االسبلمي لؤلنجلذ،709ىػ/ 91في حسمتو االستصبلعية سشة 

كشخيف الفتح العخبي االسبلمي لذبو جديخة ايبيخيا كاليو تشدب جديخة شخيف . نريخ كلعب دكرًا كبيخًا اثشاء عسمية 
  .احجػ مجف الداحل الجشػبي االنجلدي أكما يدسى بالعجكة األنجلدية

كفي ىحا البحث الستػاضع كالرفحات السػجدة نحاكؿ جاىجيغ تدميط الزػء عمى الجكر الحزارؼ الحؼ       
ـ حتى سقػشيا الشيائي بيج الفػندػ الحادؼ عذخ ممظ 709ىػ/91مسػف في سشة لعبتو شخيف مشح أف فتحيا السد

قذتالة كحميفة الفػندػ الخابع ممظ البختغاؿ، كذلظ مغ خبلؿ الػقػؼ عشج ابخز جػانبيا الحزارية كما شيجتو مغ 
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معتسجيغ السشيج  انجازات عمى جسيع الُرعج االقترادية مشيا كالسعسارية فزبًل عغ الجػانب العمسية كالثقاؼية،
التاريخي كالتحميمي الػصفي اساسًا ليحه الجراسة ،كمغ خبلؿ الخجػع الى ابخز السرادر كالسخاجع التاريخية ذات 

 العبلقة . 
 : شخيف، جديخة، االنجلذ، الحزارية، مطاىخ ، الداحل الجشػبي . الكمسات السفتاحية

Abstract : 
      The research aims to study the cultural aspects of the island of Tarif as it is the 
first point that Muslims from Andalusia tread on. Its name is authentic Arabic as it is 
attributed to the leader Tarif bin Malik al-Maafari, known as Abu Zar'ah, who was 
revealed in his exploratory campaign in the year 91 AH / 709 CE at the beginning of 
the Islamic conquest of Andalusia One of the loyalists of Commander Mus bin 
Nusayr, and he played a major role during the Arab-Islamic conquest of the Iberian 
Peninsula, and to whom Turaif Island is attributed . Tarif, one of the cities of the 
southern Andalusian coast, or the so-called Andalusian enem . 
      In this humble research and the summary pages, we try hard to shed light on 
the civilizational role that Tarif played from the time the Muslims conquered it in AH 
91 / AD 709 until its final fall in the hands of Alfonso XI, King of Castile and the ally 
of Alfonso IV, King of Portugal, by standing at the most prominent aspects of its 
civilization and what it has witnessed. Of the achievements at all levels, including 
economic and architectural, as well as scientific and cultural aspects, relying on the 
historical and analytical descriptive method as a basis for this study, and by referring 
to the most prominent relevant historical sources and references. 
Key words: Tarif, island, Andalusi , urbanis , Mazha , the southern coast. 
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 قجمة :م

العسارة االسبلمية انتذخت في مجف الداحل الجشػبي االنجلدي كانزػت عمى شاكمة  فّ إكبجًءا ذؼ بجء نقػؿ      
مجف االنجلذ في شخؽ بشائيا كعشاصخىا السعسارية كزخخفتيا كنقػشيا، ككل ىحا امتدج بتأثيخات معسارية مغخبية 

نريب مغ االسػار كالقبلع كاالبخاج كالقشاشخ االنجلدية التي كمذخؾية، كقج كاف لسجف الداحل الجشػبي االنجلدي 
شخيف مػضػع دراستشا، كغيخىا مغ مجف الداحل  مجيشة الزاؿ شيء مشيا قائسًا الى يػمشا ىحا كأسػار كقبلع

؛ 42،ص 3،ج1997؛الدبلكؼ،  347، 261 -260، ص1999الجشػبي األنجلدي األخخػ )ابغ ابي زرع،
 .( 104،ص 2،ج1996مؤنذ، 

مذكمة الجراسة : ضياع أك فقجاف الكثيخ مغ السرادر التاريخية األنجلدية التي مغ السسكغ أف تسّجنا بشرػص 
تاريخية ؾيّسة عغ مجف الداحل الجشػبي األنجلدي) العجكة األنجلدية( تخز مطاىخىا الحزارية كمشيا مجيشة 

 شخيف مػضػع دراستشا .
ة مغ مجف الداحل الجشػبي االنجلدي كالتي ُعّجت ىسدة الػصل بيغ : األشبلع عمى مجيشة ميس أهسية الجراسة

االنجلذ كالسغخب مغ جية كاالنجلذ كبؿية مجف العالع االسبلمي مغ جية أخخػ، فيي باب االنجلذ كمشيا يكػف 
االتراؿ بأكركبا، كالػقػؼ عمى أىع مطاىخىا الحزارية خبلؿ الحكع االسبلمي ليا حتى سقػشيا في أيجؼ 

 ق . 741اف سشة االسب
، دراسة السطاىخ الحزارية لجديخة شخيف باعتبارىا أكؿ نقصة يصأىا السدمسػف مغ ببلد األنجلذ:  هجف الجراسة

كالتي تسثمت بالعسارة السجيشة كالعسارة العدكخية ، اضافة الى دراسة الحياة االقترادية بجػانبيا السختمفة مغ زراعة 
أىع العمـػ التي أشتيخت بيا  مجيشة شخيف كأبخز مغ أضصمع بيا  كصشاعة كتجارة، ككحلظ الػقػؼ عمى

 كرحبلتيع العمسية . 
اعتسجنا في دراستشا ىحه عمى السشيج التحميمي الػصفي القائع عمى سخد األحجاث كربصيا  : مشهجية الجراسة

أىع السرادر كالسخاجع ذات  كتحميميا كمشاقذتيا بػية الػصػؿ الى الرػرة الػاضحة السعالع تاريخيًا، كبالخجػع الى
 العبلقة .

نبجأ بالسحػر االكؿ كالحؼ يتزسغ اكاًل العسارة العدكخية اك الحخبية اذ شكمت الحياة الدياسية شابعًا حخبيا      
لسجف الداحل الجشػبي االنجلدي خاصة مشح عرخ الصػائف حتى سقػط مجف ىحا الداحل بيج الشرارػ، فقج 
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دكخية كقػاعج حخبية لمقػات االسبلمية ثع اصبحت قػاعج لمقػات الشرخانية بعج االستيبلء ضمت معبخًا لمحسبلت الع
 عمييا .
كمسا ال شظ ؼيو اف حكاـ السدمسيغ ادركػا اىسية دكر مجف الداحل الجشػبي االنجلدي)العجكة األنجلدية( في       

ارة الحخبية بسجف ىحا الداحل مغ بشاٍء لؤلسػار الرخاع القائع مع نرارػ اسبانيا كلحلظ بحلػا جيجًا كبيخا في العس
كالقبلع كاالبخاج كغيخىا مغ عشاصخ العسارة الحخبية كاعادة تعسيخ ما تيّجـ اثخ اليجسات الحخبية عمى مجف العجكة، 
فقج كاف لؤلميخ عبج الخحسغ الجاخل دكر في بشاء سػر مجيشة شخيف بعج اف جعمت االربصة كالسحارس عمى شػؿ 

الجشػبي االنجلدي حتى غجت مجف العجكة قبلعًا محرشة لئلسبلـ كصفت عجة مخات بالحرانة كالسشعة الداحل 
 .  (251ق، ص1430؛ الُدّمسي، 173ـ،ص1480؛ ابػ الفجا،158،ص3،ج1990)الحسػؼ،

كتتجمى حرانة كمشعة مجف العجكة في عجـ خزػعيا لمجيػش السحاصخة لقػة استحكاماتيا كىػ ما ليذ     
ج عغ مجف اىتع حكاميا في اعبلء اسػارىا كتقػية اركانيا بسديج مغ االبخاج، حيث ابخاج السخاؾبة متعجدة بسدتبع

عمى اسػارىا كسػاحميا، كسا اف البشاء السعتسج عمى الحجارة السقصػعة اكدبيا الكثيخ مغ القػة خاصة عشجما 
؛ ابغ 174-173،ص ص1988لحسيخؼ،؛ ا539،ص2،ج1989يقتخف اتقاف البشاء بالعساؿ االكفاء )االدريدي،

 (. 84،قدع السػحجيغ، ص1967عحارؼ،
كقج استفادت العسارة الحخبية مغ شبيعة التزاريذ برػرة متقشة ففي اعمى نقصة مغ السختفعات كانت تبشى 
قمعة تصل عمى السجيشة كما حػليا تكػف ميستيا حساية السجيشة كاالشخاؼ عمييا، خاصة زمغ الحخب كمغ تمظ 

،ص ص 2003؛ بمباس،279، ص1997؛ عشاف، 517،ص4،ج1997ع قمعة شخيف السذيػرة )عشاف، القبل
75-76) . 

كيتجمى العسخاف الحخبي بسجف ثغخ االنجلذ الجشػبي في عجة عشاصخ مشيا االسػار فيػ اكؿ بشاء في أية       
الدمع كالحخب كمغ ىحه االىسية  مجيشة كاىع عشاصخىا ألنيا تّؤمغ سكاف السجيشة كتجعميع يشعسػف بيجكء العير في

كاف ألسػار مجف ثغخ االنجلذ الجشػبي اىتساـ كبيخ جعميا ذات حرانة كمشعة. فسجيشة شخيف امتازت بصػؿ 
سػرىا كارتفاعو بقجر عذخ قامات، كسا كاف  الىتساـ حكاـ السدمسيغ بالتحريشات دكر في استسخارية صبلبة ىحه 

اخخ لع يتجل  كىػ كػف سػرىا اقجـ اسػار مجف العجكة االنجلدية فيػ مغ بشاء االسػار ككاف لسجيشة شخيف اىتساـ 
؛ الُدّمسي، 293؛ العدكخؼ، د،ت، ص59- 58، ص ص 1980عبج الخحسغ الجاخل كسا اسمفشا )الغداؿ، 

 ( .277ق، ص1430
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بخاج مقترخًا عمى كسا القت ابخاج ثغخ االنجلذ الجشػبي عشاية مغ حكاـ السدمسيغ كلع يكغ كجػد ىحه اال     
دكرىا ضسغ التاريخ االسبلمي، بل استفاد مشيا نرارػ االسباف كل االستفادة فأبخاج مجيشة شخيف ابقى عمييا 

 ( .59،ص 1980الشرارػ بل كضعػا فييا ؼيسا بعج خسدة مجافع احجىا مرشػع مغ نحاس)الغداؿ،
الحخبية كانت ىشاؾ االربصة اك ما يعخؼ كالى جانب االسػار كاالبخاج كالقبلع كعشرخ مغ عشاصخ العسارة 

بالسحارس، كتػجج فييا ابخاج السخاؾبة خارج السجيشة كقج القى ىحا الشػع مغ االبخاج اىتسامًا خاصًا مغ السخابصيغ 
 ( .279 -278ق، ص ص1430؛ الُدّمسي، 237، ص 1988بحلػا ألجل اقامتيا نذاشا كبيخًا )ابػ دياؾ، 

ساحل ثغخ االنجلذ الجشػبي كعشرخ مغ عشاصخ العسخاف الحخبي دكر صشاعة  كيجاكر االربصة عمى      
الدفغ،كيعج ىحا العشرخ مغ اىع العشاصخ الحخبية ألؼ مجيشة ساحمية فبل ججكػ مغ ىحه السجف باالقترار عمى 

دار  القػات البخية كاف بمغت مشتيى قػتيا.كليحا اؾيست دكر الرشاعة بسجف ىحا الداحل، كعمى سبيل السثاؿ
الرشاعة بسجيشة شخيف الحؼ كاف لو دكر كبيخ في التعاكف الحخبي السذتخؾ بيغ بشي االحسخ كبشي مخيغ 

 ( .281-280ق، ص ص1430؛ الُدّمسي، 144،ص1969؛ شبانة،236-235،ص ص4،ج2003)العسخؼ،
نجلدية فصػؿ زمغ كال شظ اف الحياة الدياسية كاف ليا اثخ كبيخ عمى العسخاف الحخبي بسجف العجكة اال       

الحرار الحؼ تعخضت لو مجيشة شخيف انتج عشرخًا معساريًا حخبيا تسثل بتمظ السخازف االستخاتيجية كالكبيخة 
الحجع لتحتػؼ عمى السؤف كالحخيخة الكاممة لتعيغ اىل السجيشة عمى مقاكمة تمظ الفتخات الدمشية الصػيمة مغ 

؛ 452-451،ص ص1،ج1988،؛ السقخؼ 89،ص1987الحرار)ابغ صاحب الربلة ،
 ( .144،ص1969شبانة،

كمسا يمفت الشطخ اف العسخاف الحخبي في الداحل الجشػبي االنجلدي الزالت اشبللو  تقف صامجة اماـ كل        
الستغيخات كالسدتججات كاكبخ دليل عمى ذلظ قمعة جبل شارؽ كاسػارىا كقمعة شخيف كاسػارىا كرغع انيا اشبلؿ 

 ي تاريخًا كحزارة .ميسمة، لكشيا تحك
كاذا ما انتقمشا الى العسارة الجيشية، نجج اف السداجج تترجرىا كىشاؾ مداجج عجيجة في مجف الداحل الجشػبي       

االنجلدي كخاصة شخيف، فكاف السدجج عبارة عغ بشاء تقميجؼ اؼ انو كاف مدتصيل الذكل تتقجمو صفػؼ 
؛ 73،ص1988دجج جدء مدقف )الحسيخؼ، مدقفة ثع جدء مكذػؼ ىػ صحغ السدجج كاخخ الس

 (. 255ق،ص1430الُدّمسي،
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ىحا الػصف يفتقج لمجػانب اليشجسية كالدخخؼية لمسدجج كحتى عشاصخ البشاء، اال  اف احج السرادر اشار 
( 152،ص1989؛ الكبيدي،73،ص1988الى استخجاـ اخذاب حصاـ سفغ الشػرمانجييغ كباٍب لمسدجج)الحسيخؼ،

  .ا فكخة عغ اف ابػاب السداجج كانت مرشػعة مغ االخذاب. كىحا ما يعصيش
كالى جانب السداجج ىشاؾ االربصة كالسحارس كاكقافيا ىي االخخػ تسثل صػرًا لمعسارة الجيشية فبشاؤىا كاف       

 بجافع ديشي ىػ الجياد في سبيل هللا، فاألربصة كالسحارس كانت تسثل قاعجة عدكخية لمجكؿ االسبلمية في العرخ
االسبلمي، فسشازؿ مذيخة الغداة كمداكغ الجشج ىي االربصة التي يؿيسػف بيا داخل مجف العجكة االنجلدية، كسا 

)ابػ كانت السحارس ُتبشى عمى سػاحل ىحه السجف ليكػف مغ بيا عيشًا ساىخة لحساية الثغخ الجشػبي االنجلدي 
 .( 237،ص1988دياؾ،
كالسحارس كالثغػر عمى القادة كالدبلشيغ بل تجاكز ذلظ إلى عامة  كلع يقترخ االىتساـ بيحه االربصة      

الشاس كمغ ذلظ اقامة االكقاؼ لئلنفاؽ عمى ىحه السحارس كالثغػر، كمغ ىحه االكقاؼ فشجقاف لخجل مغ مجيشة 
شخيف جعل دخميسا كقفًا الحج الثغػر االسبلمية، الى اف السرادر ال تذيخ الى اسع ىحا 

 . (466،ص7،ج1981الثغخ)الػنذخيدي،
كفزبل عغ العسارة الجيشية االسبلمية في مجف الداحل الجشػبي االنجلدي كاف ىشاؾ عسارة ديشية مديحية        

في العرخ االسبلمي. كرغع عجـ كجػد ذكخ لحلظ ااّل اف خزػع مجف ىحا الداحل تحت حكع الشرارػ كاستسخاره 
سشة قبل عػدتو لمسدمسيغ، حت ع عمى  24سثاؿ نحػ لفتخات شػيمة كسا حرل مع جبل شارؽ عمى سبيل ال

الشرارػ بشاء كشائذ ليع سػاًء كانت بتحػيل السداجج الى كشائذ اك بتذييج كشائذ ججيجة لسغ كاف يؿيع مشيع 
-80ق،ص ص1347؛ ابغ الخصيب،535،ص1،ج1973ضسغ السجتسع االسبلمي االنجلدي )ابغ الخصيب،

-235، ص ص4،ج2003؛ العسخؼ،213-212،ص ص5ؼ،د،ت،ج؛ القمقذشج99؛ ابغ الخصيب،د،ت،ص81
236)  .  

كبعج ىحا االستعخاض البج لشا مغ اف نشتقل الى العسارة السجنية اذ انشا نبلحع كل اشكاؿ العسخاف السجني مغ       
خ بشاء السجف كالسباني الى اقامة التراميع اليشجسية كالدخخؼية، فسجف الداحل الجشػبي االنجلدي قبل العر

االسبلمي كانت بمجات صغيخة مغ بشاء الخكماف كىحا االمخ ليذ ببعيج عغ مجيشو شخيف التي كصفت بانيا بمجة 
 ( .259ق، ص1430؛ الُدّمسي، 93صغيخة، فقج كرد ذكخىا مع الفتح االسبلمي)الدىخؼ، د،ت، ص 
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بالعسخاف كاىتساميع  كمشح دخػؿ السدمسيغ إلى مجف الداحل الجشػبي االنجلدي اىتسػا اىتسامًا كبيخاً  
ـ حتى غجت مجيشة ٖٔٚىػ/ٜ٘بالجانب الدياسي كالعدكخؼ، فتع بشاء السجف كمشيا مجيشة شخيف ابتجاًء مغ سشة 

 ( .261ق، ص1430؛ الُدّمسي، 282،ص1997زاىخة مغ ابخز مجف االنجلذ آنحاؾ)عشاف،
ة شخيف عخضة مباشخة لسجانيق كفي شػر صخاع السدمسيغ كالشرارػ عمى مجف ىحا الداحل كانت مجيش      

ـ نرب الفػندػ الحادؼ عذخ ممظ قذتالة السجانيق ٕٓٚٔىػ/ٜٔٙنرارػ اسبانيا كالسدمسيغ. ففي عاـ
ـ نرب الدمصاف ابػ الحدغ السخيشي ٖٓٗٔىػ/ٔٗٚكالخعادات عمييا الى اف تسكغ مغ اخزاعيا، كفي عاـ 

-321،ص ص4،ج1973ذتالة ) ابغ الخصيب، ايزًا آالت الحخب عمى شخيف كذلظ الستعادتيا مغ مسمكة ق
 . (291، ص2006؛ ابغ الخصيب،322
ػػػػػ بالسباني السعخكفة بػ  كبسا اف مرادرنا لع تفرح عغ ذكخ القرػر في مجيشة شخيف الى انيا امتازت    

 ؛127،ص1988)الفشادؽ(، فسجيشة شخيف مغ السجف االنجلدية التي فييا عجد مغ الفشادؽ)الحسيخؼ،

(.كقج تكػف ىحه الفشادؽ مسا استخجمو الحكاـ 466،ص7،ج1981؛ الػنذخيدي، 549،ص2،ج1989دي،االدري
 كالقادة عشج استقخارىع بصخيف عػضًا عغ السباني السخررة ليع .

كمغ السؤكج اف مجيشة شخيف ككسا امتازت بالفشادؽ كانت تزع االسػاؽ ذلظ العشرخ السعسارؼ الحيػؼ        
مى سصح االرض، لكغ مرادرنا التاريخية شحيحة بسعمػماتيا كنادرة بعس الذيء عغ الخائع لكل مجيشة ع

 االسػاؽ التي احتػتيا مجيشة شخيف .
كفزبًل عغ االسػاؽ كانت ىشاؾ مباني الحسامات فسجيشة شخيف كاف بيا عجد مغ تمظ الحسامات كلكغ ال       

غ قاـ بسيسة البشاء، الى أنيا شبيية بحسامات الحسخاء يػجج في ىحه الحسامات اية نقػش تذيخ الى سشة بشائيا كم
  . (102،ص2003؛ بمباس،292،ص1997)عشان،مسا يػحي أنيا مغ بشاء بشي االحسخ

كباإلضافة الى تمظ الحسامات كاف ىشاؾ الدجغ السكاف الحؼ ُيعاقب بو السخالفػف كالخارجػف عغ القانػف 
ة في الداحل الجشػبي االنجلدي يجعمشا عاجديغ عغ التػضيح الحؼ ، اال اف نجرة السعمػمات عغ العسارة السجني

 يعصي ىحا السكاف حقو كغيخه مغ السخافق كالسؤسدات .
كسا ُبشيت في ىحه السشصقة عجد مغ االرحاء لصحغ االقػات كلكل رحى مغ تمظ االرحاء مشافعيا كمخافقيا       

؛مؤلف 263-262،ص ص 9،ج1981كمحط كارداتيا كمجتيا السعجة لصحشيا)الػنذخيدي،
(. كرغع شبيعة ارض الداحل الجشػبي االنجلدي الرعبة الى اف ىحا ال يسشعيا مغ شق 155،ص1979مجيػؿ،
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شخقات فديحة كمقدسة داخل السجف كذات ارصفة بأزقتيا   كشػارعيا،كبشاء القشاشخ عمى انيارىا يعبخ عمييا 
 ( . 539،ص2،ج1989ريدي،داخل السجف،مشيا قشاشخ مجيشة شخيف كغيخىا  )االد

كمسا افخزتو العسارة السجنية االسبلمية في الداحل الجشػبي االنجلدي كجػد عجٍد مغ االبػاب مشيا ما بقي  
شيء مغ اثخه كمشيا ما انجثخ كغيخه مغ عشاصخ العسارة االسبلمية، كىشاؾ العجيج مغ ىحه االبػاب ليذ لصخيف 

يحه االبػاب باب السمشتي كباب اشػنة كباب شخير كىي ابػاب بسجيشة كحجىا كانسا شسمت باقي السجف، كيزاؼ ل
شخيف، كال يداؿ باب شخير يحتفع ببعس اثاره االنجلدية كمشيا ثبلثة عقػد داخمية، كقج حجث ليحا الباب تخميع 

 افقجه اكصافو التي ُعخؼ بيا كعمى ىحا الباب َنقٌر حتى اليـػ ُكتب عميو : 
 ((Muy noble, muy leal y heroica ciudad de Tarifa, ganada a los Moros,  reinando 
Sancho  IV el Bravo en 21 de septiembre de 1292))  ، كتخجستيا ))إف مجيشة شخيف كافخة الشبل

ـ(( ) عشاف، ٕٜٕٔسبتسبخ  ٕٔكافخة الػالء كالبدالة قج إنتدعيا مغ السدمسيغ سانذػ الخابع )الذجاع( في 
( . 137،ص1978؛ الياشسي،135،ص1969بانة،؛ ش279،ص1997  

كمسا امتاز بو تخصيط السجف االنجلدية كجػد رحبات ك أرباض ففي مجيشة شخيف ربس عخؼ بخبس       
    ( .133،ص4،ج1967)ابغ عحارؼ، الخباط
كسا كاف لمدخارؼ قدط كافخ مغ مجيشو شخيف كىي ذات شابع يسدج بيغ الخصػط العخبية كالخسػمات       

اليشجسية كالشباتية كقج تجمت ىحه الدخارؼ عمى عجد مغ القصع الخذبية التي تديغ بيا السباني كمشيا نسػذج إشار 
خذبي مسا تديغ بو الججراف، يعػد لسجيشة شخيف لفتخة ما بيغ عرخؼ السخابصيغ كالسػحجيغ كبيحا االشار تتجاخل 

الكػفي تكخر بيا لفع الجبللة، كيشحرخ ىحا الشقر بيغ الخسػمات الشباتية في تػريقات كازىار مع عبارة بالخط 
؛ 203حجيغ في أعبله كاسفمو ليذ عمييسا شيء مغ الشقر كالدخخفة )مػريشػ،د،ت،ص

  .(271ه، ص1430الُدّمسي، ؛ 930،ص2،ج1998الجيػسي،
لتي بشيت كقج استسجت اثار العسارة السجنية صبلبتيا كقػتيا رغع كل الطخكؼ التي احاشت بيا مغ السػاد ا

بو، فبشاء مجيشة شخيف كمعالسيا ُبشي مغ الحجارة مغ الحجارة الرمبة السذجكدة لبعزيا بسادة الجيخ كسا كاف مغ 
 ( .    60-59،ص ص1970مػاد بشائيا اآلجخ السددكج السخقـػ )التجيبي،

ىا الى اليـػ رغع تحػؿ كمسا يثبت صبلبة السعسار السجني في الداحل الجشػبي االنجلدي بقاء عجد مغ اثار       
مجنيا الى مجف حجيثة تبتعج كل البعج عغ الحزارة اإلسبلمية، كمغ تمظ االثار قمعو شخيف كاجداء مغ اسػارىا 
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التي تستج الى يدار باب شخير، لكغ كل ما تبقى ىػ مجخد اشبلؿ كتمظ القصعة الخخامية التي بقربتيا كقج 
لخحيع كصمى هللا عمى سيجنا دمحم كعمى الو كسمع تدميسًا،أمخ عبجهللا ))بدع هللا الخحسغ ا كتب عمييا بخط كػفي

 ( .  279،ص1997؛عشاف،135ص ،1969)شبانة، عبج الخحسغ الجاخل اميخ السؤمشيغ...(( 
كلعل بإمكانشا القػؿ بأنشا شػيشا صفحة السطاىخ العسخانية في مجيشو شخيف بأنػاعيا الثبلث )العدكخية      

ية(، كلكي نكػف اكثخ تحجيجًا ككضػحًا لسعالع ىحا السػضػع نقػؿ اف ما نخيج بحثو كالخػض ؼيو ىػ كالجيشية كالسجن
 الحياة االقترادية لسجيشة شخيف كىػ ما يذكل السحػر الثاني في ىحا البحث .

غ فقج شكل اقتراد مجف الثغخ الجشػبي االنجلدي قػة اقترادية تكاممت زراعيًا كصشاعيًا كتجاريًا جعمت م 
 اقترادىا حمقة مغ حمقات الحياة االقترادية باألنجلذ كالعالع االسبلمي.

ففي السجاؿ الدراعة كاف لسجيشة شخيف حع  كفيخ مغ الدرع كالزخع كسا تػفخت فييا مقػمات الدراعة  
اه شخيف كاممة، مشيا كفخة السياه الجارية كالجػؼية مثل نيخ شخيف، كسا كاف لؤلمصار الغديخة دكرىا السكسل لسي

      ( .83،ص1977، ابغ الخصيب؛ 321-320،ص ص1،ج1964؛ ابغ سعيج،73،ص1988)الحسيخؼ،
كقج تشػعت تخبة ارض شخيف بيغ تخبة شبيعية شجيجة الخرػبة ليا نباتاتيا التي تشسػ فييا كتخبة رممية ليا     

دصح مغ مختفعات كمشخفزات أثٌخ كفزبًل عغ ىحا كذاؾ كاف الختبلؼ مطاىخ ال.نباتاتيا أيًزا التي تشسػ فييا
؛ 83،ص1977،ابغ الخصيبكبيٌخ عمى تشػع الشباتات فييا فيشاؾ نباتات جبمية كاخخػ ساحمية )

       .( 645،702،ص ص2،ج81-49،80-39،48،ص ص1االشبيمي،د،ت،ج
امخائي الد)كسا كاف لمعامل البذخؼ دكر آخخ في دعع الدراعة فكاف لمحكاـ جدء كلعامة الشاس جدء آخخ  

 ( .    152؛ ابػ مرصفى، د،ت،ص472،ص2000كاخخكف، 
كعمى ضفاؼ نيخ شخيف كانت السدارع كالبداتيغ، فقج زرع عجد مغ الشباتات كالفػاكو كالتيغ كغيخىا مغ        

كليذ ىحا فحدب بل كاف الغصاء  (،539،ص2،ج1989؛ االدريدي،74،ص1988) الحسيخؼ، ثسار الفاكية
داخل مجيشو شخيف كخارجيا كأشجار الديتػف كالعشب حيث تػجج فييا بكثخة فزبًل عغ انػاع  الشباتي مشتذخًا في

اخخػ مغ اصشاؼ الفاكية، كسا اىتع سكاف مجيشة شخيف بتخبية الشحل كدكدة القد ككاف لحخيخ دكدة القد أفزمية 
 ( .  85، ص1968، البكخؼ عغ حخيخ االنجلذ، فزبًل عسا اشتيخت بو شخيف مغ اشجار التيغ كالتػت) 

اما عغ الثخكة الحيػانية فقج كاف لمسداحات الذاسعة كتشػع التزاريذ ككفخة الغصاء الشباتي كالسياه الجارية       
  .(295- 294، ص صق1430؛ الُدّمسي،236،ص4،ج2003دكر كبيخ في تػاججىا )العسخؼ،
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السجيشة كىشاؾ انػاع كثيخة مغ االسساؾ كعغ الثخكة الدسكية فقج كاف الدساكػف متػاججكف داخل مجتسع       
 * .1السشتذخة بيغ مجيشتي شخيف كالجديخة الخزخاء

  :الرشاعة
لمرشاعة أىسية كبيخة في السجتسع االسبلمي، كقج استسجىا مغ قػلو تعالى: ))كعمسشاه صشعة لبػٍس لكع  

 ( . 80( )سػرة األنبياء، االية:لتحرشكع مغ بأسكع فيل انتع شاكخكف(
، كسا كرد عغ الخسػؿ الكخيع  (80)سػرة األنبياء، االية: و تعالى: ))كاصشع الفمظ بأعيششا ككحيشا((كقػل 

  ( .2003)ركاه البخارؼ،  )صمى هللا عميو كسمع(. قػلو:))ما اكل احج شعامًا قط خيخ مغ اف يأكل مغ عسل يجه((
شاعات البمجاف االخخػ، كقج اسيع كعمى ىحا االساس تصػرت الرشاعة في االنجلذ كاصبحت تزاىي ص      

في دعع صشاعات مجيشة شخيف اكاًل سيػلة كصػؿ السػاد الخاـ الييا سػاًء مغ االنجلذ اك السغخب، كثانيًا ادػ 
مػقعيا عمى احجػ شخؽ التجارة الجكلية بيغ اكركبا كافخيؿيا الى انعاش الرشاعة فييا، كثالثًا كاف لسػقع شخيف 

؛ الُدّمسي، 30،ص1حميا الستعخج دعع كبيخ لرشاعة الدفغ )أرسبلف،د،ت، جعمى مزيق جبل شارؽ كسا
 ( .   298ق، ص1430
كاف لجعع حكاـ الجكؿ الستعاؾبة عمى حكع مجيشة شخيف اىتساـ كبيخ بالرشاعة خاصة ما يتعمق       

ت كفختيا عمى مجف بالرشاعات الحخبية، كسا اف تػفخ السػاد الخاـ يعتبخ مغ اىع مقػمات الرشاعة، كقج انعكد
ثغخ االنجلذ الجشػبي. كفزبًل عغ ذلظ تػفخ االسػاؽ في مجف ىحا الثغخ الحؼ كاف لو دكر كبيخ في تحفيد 
الرشاعة التي القت مشتػجاتيا ركاجًا بيحه االسػاؽ خاصة كاف ركادىا كانػا مغ ببلد االنجلذ 

 . (133،ص4،ج1967؛ابغ عحارؼ،73،87،ص ص1988كالسغخب)الحسيخؼ،
كبيحه السقػمات كاف انتاج الرشاعة في مجيشو شخيف قج أخح أشكااًل مختمفة مشيا الرشاعات الحخبية        

كالرشاعات الصبية إذ كانت أمًخا ضخكريًّا البج مشو، فالتجسعات التي تكػف عخضة لحخكب مدتسخة تحتاج بالتأكيج 
 مػجػدًا في مجيشة شخيف .الى جانب الدبلح، الى الصب كادكاتو كادكيتو كىحا ال شظ كاف 

اما صشاعة السشدػجات كالسمبػسات فيػ امخ ال غشى لئلنداف عشو فيػ يحتاج لباس يمبدو كمشدػج يكػف      
فخاشًا لو كىػ ما ال يحتاج في بعس االحياف القتشائو سػػ لحياكة ما يخيج بيجه حاؿ تػفخ لجيو نديجيا 

                                                           

عجىا ابغ عبج ك خربة صالحة لمدراعة  أرضياسسيت بالخزخاء لكثخة بداتيشيا كالف  أنياكيقاؿ  األخخػ بتدسيات السجف  أسػةىي تدسية لسجيشة  *
 .  Algeciras فيطلق عليها اآلناء باسسيا العخبي الخزخ  ةالجديخ  احتفطتخيا كقج يمجف شبو جديخة ايب أخربق مغ حال
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يذ ىحا فحدب بل كاف ليا افزل الحخيخ كالكتاف، باإلضافة الى كمدتمدمات حياكتيا كىحا ما تػفخ في شخيف كل
انػاع الصيػر السػجػدة في شخيف كالتي استخجـ شعخىا ككبخىا كريذيا في السمبػسات كالسشدػجات، كمغ ممبػسات 
مجيشة شخيف )الخسار( كىػ غصاء الخأس لمشداء الحؼ كاف لو حزػر الى كقت قخيب عمى رؤكس نداء مجيشة 

 ( .  120ص ،1965؛ العحرؼ،85،ص1968،بكخؼ الشخيف)
كفزبًل عغ صشاعة السشدػجات كاف ىشاؾ صشاعة االكاني الفخارية كالدجاجية كصشاعة األغحية        

كالرشاعات السعجنية كصشاعة السشقػشات التي تحتاج الى دقة لجػ الحخفي الحؼ يقـػ بيا كليحه الحخفة انتاجيا 
ر عمى الخذب كالتيجاف كالعقػد التي تديغ السباني الجيشية كالسجنية كالشقر عمى في مجيشة شخيف كمغ ذلظ، الشق

االكاني كالتحف كاالختاـ التي تحتاج لشقر اسساء اصحابيا اك نقر عبلمات تخمد لذيء معيغ كأختاـ 
 ( . 120،ص1965؛ العحرؼ،85،ص1968، البكخؼ الخسائل)

  :التجارة
اىسية التجارة لمحياة البذخية كقج كرد لفطيا الرخيح في القخاف الكخيع مع لع تغفل الذخيعة اإلسبلمية عغ      

تػضيح لبعس اسديا كمسارساتيا كمغ تمظ اآليات قػلو تعالى: ))اال اف تكػف تجارًة حاضخًة تجيخكنيا بيشكع فميذ 
كقػلو تعالى:  (.ٕٕٛاآلية:  عميكع جشاح أال  تكتبػىا كاشيجكا اذا تبايعتع كال يزار كاتب كال شييج(( )سػرة البقخة،

 ( . ٓٔ))يا اييا الحيغ امشػا ىل ادلكع عمى تجارة تشجيكع مغ عحاب اليع(()سػرة الرف، اآلية : 
فتجارة الداحل الجشػبي االنجلدي كاف ليا حزػر دفع التجار الى اختبلؼ دياناتيع كمػاششيع لسسارسة       

 ادؿ التجارؼ عمى نصاؽ االنجلذ .الشذاط التجارؼ بيا كػنيا مخكدًا ميسًا لمتب
كمجف ىحا الداحل كمجيشة شخيف أحجىا تعتبخ ىسدة الػصل بيغ االنجلذ كالسغخب كاالنجلذ كالعالع  

االسبلمي فيي باب االنجلذ كمشيا يكػف االتراؿ بأكركبا، كسا كاف لسػقع شخيف عمى مزيق جبل شارؽ اىسية 
ارية البحخية التي البج ليا مغ عبػر  مزيق جبل شارؽ لبلنتقاؿ تجارية اخخػ كىي االشخاؼ عمى الخحبلت التج

 ببزائعيا مغ البحخ الستػسط الى السحيط االشمدي .
كقج امتاز الداحل الجشػبي االنجلدي بصبيعة جغخاؼية دعست تجارتيا فدػاحميا مذققة تديل رسػ الدفغ  

كذاؾ كاف لمجعع السدتسخ مغ قبل حكاـ دكؿ بيا دكف الحاجة لبشاء جدػر تستج عبخ شػاشئيا، كفزبل عغ ىحا 
ىحه السشصقة ككجػد االسػاؽ، مشيا سػؽ الشخاسة كسػؽ الساشية ك سػؽ السيخة كاسػاؽ اخخػ كاف ليا اثخ ايجابي 
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؛ ابػ مرصفى، 418،ص1999؛ ابغ ابي زرع، 51،ص2؛ج1973في تشذيط الحخكة التجارية ) ابغ الخصيب،
 فيج اف نذيخ ىشا الى االنتعاش الحؼ شيجتو الحخكة التجارية .(. كلعل مغ الس297-292د،ت، ص ص 

كالى جانب االسػاؽ كانت كفخة رؤكس االمػاؿ التي تعتبخ محػر التجارة فستى كاف متػفًخا انتعذت التجارة       
يشة كنست، كقج كاف لسجف الداحل الجشػبي االنجلدي كجػه متعجدة لػفخة االمػاؿ، مشيا كجػد دار لمدكة في مج

شخيف كاخخػ في الجديخة الخزخاء. كعمى الخغع مغ ازدىار التجارة في ىحه السشصقة اال انيا شابتيا  فتخات مغ 
الكداد كارتفاع االسعار لدببيغ اثشيغ أكليسا السعارؾ العدكخية كثانييسا اآلفات الصبيعية، فالسعارؾ العدكخية أدت 

كسا ادػ ضخب الحرار عمى مجف الداحل الجشػبي االنجلدي الى اضعاؼ تحخكات تجارىا كقػافميا التجارية، 
الى ارتفاع اسعار السػارد كالغبلؿ، كىشا افقجت السعارؾ تجارة ىحه السشصقة شيئا مغ السخكنة كالتحكع الحاتي التي 

ـ ٖٕٕٔىػ/ٕٓٙىي مغ اىع عػامل تصػر التجارة كنسػىا، كالجليل عمى ذلظ التأثيخ ىػ الغبلء الحؼ حجث عاـ 
 ( .95،ص3-1،ج1997؛الدبلكؼ،336،ص1999بب نداع السػحجيغ ؼيسا بيشيع)ابغ ابي زرع،بد

اما االفات الصبيعية التي اجتاحت االنجلذ كانعكدت سمبا عمى مجف الداحل الجشػبي االنجلدي ادت الى       
ؿ ما حجث في عاـ فتخات مغ الجفاؼ كاالكبئة كاف اكثخىا ضخرًا عمى مجف الداحل كتجارتيا، فعمى سبيل السثا

ـ مغ كباء ادػ كبلىسا الى خخكج اكثخ اىل االنجلذ الى السغخب ٖٕٚٔىػ/ٖ٘ٙـ مغ جفاؼ كعاـ ٕٔٛىػ/ٜٚٔ
  ( .    93؛ ابػ مرصفى،د،ت، ص135، ص1973ابغ حياف،لمشجاة بأنفديع)

؛ابغ 73ص ،1988كالشظ اف التجارة في ىحه السشصقة كانت عمى انػاع مشيا تجارة السيخة )الحسيخؼ،      
-1،ج1997كتجارة الجكاب)الدبلكؼ، (،88-87،ص ص1987؛ابغ صاحب الربلة،87،ص5،ج1979حياف،

؛ابػ 153،ص5؛ القمقذشجؼ،د،ت،ج120-119)الدىخؼ،د،ت،ص ص(،كتجاره االسساؾ 42-41،ص3
،كتجارة السشدػجات التي امتازت بالجػدة التي ال تتػاجج بببلد االنجلذ ( 195،196مرصفى،د،ت،ص ص

مجاف االخخػ، كمغ ابخز تمظ السشدػجات حخيخىا ككتانيا السفزبلف عمى نصاؽ العالع االسبلمي كجمج ندػرىا كالب
(، كتجارة األدكية التي القت ركاجًا 85،ص1968، البكخؼ كالحؼ كاف يباع في اكثخ اسػاؽ مجف االنجلذ)

جشػبي االنجلدي كاالنجلذ كافة، بأسػاقيا لمحاجة الساسة التي فخضيا الرخاع العدكخؼ في مشصقة الداحل ال
فكانت ىحه السشصقة آخخ محصة في شخيق عػدة الجيػش السغخبية قبل عبػرىا مياه مزيق جبل شارؽ، فيشاؾ 
السرابػف كالجخحى كليحه االدكية عائج مادؼ يعج في بعس االحياف باىع الثسغ ؼبعس الشباتات الصبيعية الشادرة 
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؛ الُدّمسي، 849-848ختفعات الجبمية )االشبيمي،د،ت،ص صيرعب الحرػؿ عمييا لتػاججىا بالس
 ( .    317ق،ص1430

كقج كاكب ىحا التشػع التجارؼ في الداحل الجشػبي االنجلدي شبكة شخؽ تجارية محمية كدكلية بحخية كنيخية 
كبخية أسيست جسيعيا بذكل كبيخ في كصػؿ تجارة ىحه السشصقة الى االسػاؽ السحمية 

 ( .  317ق، ص1430؛ الُدّمسي، 286،ص1993كالجكلية)البكخ،
اما عغ الشطاـ الشقجؼ في مجف الداحل الجشػبي االنجلدي فقج كاف ىشاؾ تشطيع مالي جيج ُنطع مغ خبللو  

الخخاج كسكة الشقػد كألغيت السكػس مسا كاف لو أثخ كبيخ عمى مػارد ىحه السشصقة كمشيا مجيشة شخيف، إال أف 
دار لمدكة في مجيشة طخيف كسا كنادرة، كعمى كل حاؿ فقج كذفت الجراسات عغ كجػد  السعمػمات شحيحة ججًا بل

،ص 1974؛ الحديشي،160-159ص ص ،10،ج1981الهنذخيدي،) اسمفشا كانت ترجر وحجة الجيشار ووحجة الفمذ
 ( .112-109ص

ؼية في أسسى معانييا اذ تذيخ كاذا ما انتقمشا الى السحػر الثالث مغ ىحا البحث حيث الحياة العمسية كالثقا       
بعس اآليات القخآنية كالحجيث الشبػؼ الذخيف الى اىسية العمع كالدعي في شمبو كالى األجخ العطيع لسغ سار في 

 دربو .
كمغ ىشا اىتع ابشاء السدمسيغ بالعمع كالتعميع كمشيع أبشاء الداحل الجشػبي االنجلدي كمشيا جديخة شخيف قاؿ 

حيغ آمشػا اذا قيل لكع تفدحػا في السجالذ فافدحػا يفدح هللا لكع كاذا قيل انذدكا فانذدكا يخفع تعالى:))يا أييا ال
 ( .  11هللا الحيغ آمشػا مشكع كالحيغ أكتػا العمع درجات وهللا بسا تعسمػف خبيخ(()سػرة السجادلة، االية : 

عمى كل مدمع(()ابغ  كسا قاؿ الخسػؿ الكخيع صمى هللا عميو كسمع ))شمب العمع فخيزة     
(.كمغ ىشا انرب اىتساـ السدمسيغ عمى العمع كتعمسو فكانت رحبلت ابشاء جديخة شخيف 224،ص1996ماجة،

خاصة ما ليذ مشها لصمب العمع باألنجلذ كالسغخب كمرخ كالعخاؽ كالذاـ كالحجاز رحبلت لمدساع كندخ الكتب 
 ؛ابن69،ص1988()الحسيخي،في اًلنجلذ ككتاب الحداب الهشجي السعخوف )بالدشجهشج

 ( .                                                                                   56،ص13،ج2003؛الحهبي،207،ص2،ج1968؛السقخي،40،ص4،ج1993الدبيخ،
العمع عمى كافة ككاف لعمساء مجف الداحل الجشػبي االنجلدي اك ما يعخؼ بالعجكة االنجلدية َجمٌج في شمب       

 كشبلب العمع .  مقرًجا لمعمساءفخكعو الذخعية كالمغػية كاالندانية كالعقمية جعل مشيع كمغ مػششيع 
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كلكي نكػف عمى بيشة مغ ىحه العمـػ كنعخؼ كيف كاف مشياج السدمسيغ نقف اكاًل عمى العمـػ الذخعية، اذ        
عتسجة عمى القخاف الكخيع كالدشة الشبػية، كليحا اخح ابشاء كاف مشياج السدمسيغ يدتسج مغ العمـػ الذخعية الس

السدمسيغ كافة ييتسػف بتمقي عمـػ الذخيعة كتعمسيا كمشيع ابشاء مجف العجكة االنجلدية الحيغ احتػكا كافة عمـػ 
مـػ الذخعية الذخيعة مغ عمـػ القخآف كالقخاءات كالتجػيج كعمع الشػازؿ كالحجيث كمتػنو كالتفديخ كالفقو، ككانت الع

؛ 327،ص1997تؤخح عمى السحىب السالكي عمى الغالب ككاف ىشاؾ مشيع عمى السحىب الذافعي)ابغ الفخضي،
 ( .242،ص2، ج1998، الديػشي

كقج ادت الخحبلت العمسية التي قاـ بيا عمساء لمذخيعة بسجف العجكة باإلضافة الى ما اكتدبػه مغ عمـػ        
ى ارتقاء عجد مشيع الى مراؼ عمساء االنجلذ مسغ تسيدكا عغ غيخىع، كمغ ابخز شخعية اكلية مغ بمجانيع ال

يع بغ دمحم بغ عمي التشػخي  عمساء الذخيعة في مجف الداحل الجشػبي االنجلدي كتحجيجًا مجيشة شخيف ىػ ابخـا
ت بيج ـ عشجما سقصٕٕٚٔىػ/ٔٚٙالحؼ بخز في عمع القخاءات ككاف اصمو مغ شخيف كقج انتقل مشيا في عاـ 

نرارػ اسبانيا متجيًا الى سبتة ثع عاد مشيا الى مجيشة غخناشة كفييا اقخأ كدر س فشػف العمع فكاف مقخئًا لمقخآف 
كمجرًسا لمفقو كالتجػيج كالتفديخ، ناؿ مكانة كبيخة لجػ اىل غخناشة حتى كفاتو يـػ الدبت الدابع مغ محـخ مغ 

-374،ص ص1،ج1973)ابغ الخصيب،ـ كقبخه بباب البيخة بغخناشةٕٖ٘ٔىػ/ٕٙٚعاـ 
 ( .    203،ص1982؛عيدى،375

 عمـػ المغة كاالدب -
فزبل عغ العمـػ الذخعية كاف ألبشاء مجف الداحل الجشػبي االنجلدي كمشيا شخيف اىتساـٌ كبيٌخ بعمـػ          

ييا تتييج قخيحة الذعخاء المغة كاالدب ككانت مقرجًا لعمساء كشبلب العمع فسشيا تؤخح السعارؼ المغػية كاالدب كف
بػصفيا ككصف ما يحجث بيا مغ احجاث كبجاخل اركقتيا اؾيست السحافل التي كانت صػر االدب ضاىخة فييا، 
كسا إنيا احتػت عمى عمع الشحػ كعمع العخكض كفغ الذعخ كالشثخ. كىحا بالتأكيج يعػد لعجة مقػمات مشيا اىتساـ 

كاالدب كعمسائيا فزبًل عغ السداىسة كالسذاركة بعمػميا كإسياـ الدمصاف  الحكاـ كاعياف مجف الداحل بعمـػ المغة
؛ابغ 155،ص1979؛ مؤلف مجيػؿ،401،ص4،ج1973ابي الحجاج يػسف بغ االحسخ بالذعخ)ابغ الخصيب،

 .     201-200،ص ص4،ج1968؛ لسقخؼ،48،96،ص ص1973سعيج،

بل رحمػا لصمب عمـػ المغة كاالدب فػصمػا الى قخشبة كلع يقترخ عمساء المغة كاالدب عمى ما بسجنيع            
كاشبيمية مغ ارض االنجلذ كالقيخكاف مغ ارض ببلد السغخب كالبرخة كالكػفة مغ ارض العخاؽ كدمذق مغ ارض 
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؛ابغ 516،ص2،ج1993الذاـ كالقاىخة مغ ارض مرخ كمكة كالسجيشة مغ ارض الحجاز )ابغ الدبيخ،
 ( .      303،ص1987خكػف،؛ابغ ف121-74،ص ص1،ج1964سعيج،

يع بغ دمحم التشػخي عالع جسع بيغ العمـػ الذخعية          كمغ ابخز عمساء المغة كالشحػ في مجيشة شخيف ابخـا
كالمغػية، كاف مػلجه بصخيف، جمذ التشػخي لتجريذ العخبية ككاف لو حع كافخ في االدب كالخط، انتقل الى 

سباف كفييا شغل مكاف أستاذ الجساعة ابي جعفخ بغ الدبيخ بعج كفاتو، غخناشة بعج سقػط شخيف بيج نرارػ اال
ـ )ابغ ٕٖ٘ٔىػ/ٕٙٚتػفي التشػخي كسا اسمفشا يـػ الدبت في الدابع مغ محـخ سشة 

               . 2(425-424، ص ص1،ج1998  ،الديػشي؛374،ص1،ج1973الخصيب،
ي       ع بغ عبج العديد الؿيدي الصخيفي مغ اىل شخيف كشيتو كباالضافة الى التشػخي كاف ىشاؾ يػسف بغ ابخـا

لو عجة مرشفات مشيا )شخح  * ابػ الحجاج كيعخؼ بابغ معدكز. استاذ كاديب نحػ اقخأ ببمجه كفي مجيشة مخسية
ـ ٕٕٚٔىػ/ٕ٘ٙااليزاح لمفارسي( كالخد عمى الدمخذخؼ في مفّرمو، تػفي ابغ معدكز بسخسية في حجكد عاـ 

 ( .   525،ص2004،   عبج الجػاد؛362،ص2،ج1998،)الديػشي
 العمـػ االندانية-

شيجت العمـػ االندانية في الداحل الجشػبي االنجلدي عشاية االنجلدييغ كاىتساميع كمغ ابخزىا عمع التاريخ        
          .       3(252،ص1،ج1997؛ عشاف،237، ص1973)ابغ حياف،  كاالنداب كالتخاجع كالسشصق كالفمدفة كالجغخاؼية

كقج كاف لمدبلشيغ كالحكاـ دكر كبيخ في اثخاء العمـػ االندانية بسجف الداحل الجشػبي االنجلدي باصصحابيع      
لمسؤرخيغ في سمسيع كحخبيع كتػجيييع بتجكيغ االحجاث التاريخية كالقاء بعس الجركس التاريخية كخاصة الديخة 

لظ بتبشييع رحبلت عمسية الى السذخؽ لبلستفادة مغ العمـػ االندانية الشبػية مشيا، بل تجاكز دكرىع الى اكثخ مغ ذ
)االكسط( لػفج بخئاسة العالع عباس بغ ناصح  *كتجكيشيا، كعمى سبيل السثاؿ ارساؿ االميخ عبج الخحسغ الثاني

                                                           

 
كم، وىي مدينة قدمية ازلية حسنة ادلنظر ٤٦تقع مدينة مرسية ضمن مدن كورة تدمري يف جنوب شرق اسبانيا تبعد عن البحر ادلتوسط حنو  *

ل انحية وذلذا مسيت ابلبستان .طيبة اذلواء وادلاء والثمر والقمح والشعري كثرية اخلصب أحدثت هبا البساتني واألشجار يف ك  

ىـ وتوىل االمارة وعمره ٦٧٤ىو رابع االمراء االمويني يف االندلس توىل االمارة بعد وفاة ابيو احلكم االول بن ىشام مباشرة. ولد بقرطبة سنة  *
احسن اختيار الرجال للمناصب ( سنة، ومنذ صغره شغف ابحلكمة واالدب ودرس احلديث والفقو وصار خبريًا بشؤون االدارة واحلرب، ١٦)

ىـ .٦١٢ىـ وتويف سنة ٦٠٤اذلامة يف الدولة واجلند  والقضاء، حكم يف سنة   
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-98، ص ص1966،)الحسيجؼالجديخؼ لجراسة االثار السشقػلة مغ اليػناف الى العخب كاستشداخيا لو 
 ( .454،ص1،ج1992لع،؛سا99

كباإلضافة لػالة االمخ كاف لمعمساء دكٌر اخخ في إثخاء العمـػ االندانية كذلظ بؿياميع بتجريذ العمـػ        
بسشازليع كفي مداجج مجنيع فزبًل عسا اكتدبػه في رحبلتيع العمسية مغ عمـػ كمعارؼ فشقمػىا الى بمجانيع، كسا 

صقة العجكة اثخًا ممسػسًا عمى العمـػ االندانية كعمى رأسيع السؤرخ لداف الجيغ اضفى العمساء القادمػف مغ خارج مش
بغ الخصيب كالخحالة دمحم بغ جبيخ كالسؤرخ دمحم بغ يحيى االنرارؼ بتجريديع لسرشفاتيع كتجكيغ االحجاث 

ىا فييا التاريخية التي كقعت  بسجف الداحل الجشػبي االنجلدي كاثبات السعالع الجغخاؼية التي شاىجك 
 ( .  160؛ زعخكر، احسج،د،ت،ص412،ص1997)الزبي،

كمغ ابخز عمساء التاريخ كاالنداب عبج العديد بغ عبجالػاحج بغ دمحم السمدكزؼ كشيتو ابػ فارس، مؤرخ       
كنداب لو في ذلظ مرشفات مشيا )نزع الدمػؾ في االنبياء كالخمفاء كالسمػؾ( ككتاب)شخؽ الطخيف في اىل 

 ( .    354ق، ص1430؛ الُدّمسي، 24-20،ص ص4،ج1973خيف()ابغ الخصيب،الجديخة كش

كفزبل عغ السعمػمات التي تشاكلشاىا كالتي خجمت الجراسة في مػضػعات مختمفة كانت عػنا لشا في تحجيج      
دة كثيخ مغ السدارات التاريخية فزبًل عغ بعس الشرػص الخاصة بسجيشة شخيف اقتبدشاىا لعسـػ الفائجة كزيا

 في التػثيق .
كبسا انشا نذعخ كنتمسذ حؿيقة العجد الحؼ يعتخيشا بدبب غياب بعس السرادر اك كجػدىا في اماكغ ال      

ندتصيع الػصػؿ الييا اك فقجانيا نيائيًا بدبب التخخيب كالتجميخ كالحخؽ كالزياع الحؼ شسل االثار التاريخية 
دَمَسات بيا فيي ال شظ انعكاسات سمبية مباشخة لمدياسة العجائية كشػاىج التخاث الحزارؼ فيي مغ الحقائق كالسُ 

 لمعخب السدمسيغ في االنجلذ.
كالستكساؿ السطاىخ الحزارية في مجيشة شخيف االنجلدية ال بج لشا مغ الػقػؼ  عمى العمـػ العقمية       

لعسل كفي آيات كثيخة مشيا قػلو تعالى: كالتصبيؿية، فقج كجو هللا سبحانو كتعالى في كتابو الكخيع عباده الستخجاـ ا
))كسخخ لكع الميل كالشيار كالذسذ كالقسخ كالشجـػ مدخخاٍت بأمخه اف في ذلظ آليات لقـػ يعقمػف(( )سػرة 

( ، كليحا التػجيو الكخيع مغ هللا سبحانو كتعالى أخح عباده السدمسػف في استخجاـ عقػليع لكل ما 12الشحل،االية:
العمـػ العقمية.كلمعمـػ العقمية كالتصبيؿية في مجف الداحل الجشػبي االنجلدي آثار مذيػدة، يجكر حػليع فكانت 
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فالعمـػ العقمية تذسل الحداب اك ما يعخؼ بعمع العجد كالجبخ كاليشجسة كالعمـػ التصبيؿية مثل الكيسياء كالسيكانيا 
 ( .    218ص،1955؛ ابغ جمجل، 231،ص1973كالصب كالريجلة كعمع الشبات)ابغ حياف،

ككاف الىتساـ الحكاـ كعشاية كالة االمخ اثخ كبيخ في نيزة عجد مغ ىحه العمـػ اذ كاف امخًا مصمػبًا عمى      
كافة السدتػيات، كسا اف االحػاؿ الحخبية لمسشصقة كاستسخارية السعارؾ كمخكر جشػد السدمسيغ بيا دكر مباشخ في 

-222،ص ص1ىسا عمع الصب كالكيسياء )االشبيمي،د،ت،جإثخاء عمسيغ عغ غيخىسا مغ العمـػ ااَل ك 
223،283،414    . ) 

كسا اف كفخة الشباتات الصبية كتشػعيا أسيع بذكل كبيخ في تصػيخ عمع الريجلة كالصب، اذ إّف كثيخ مغ       
اجاد الشباتات كانت ذات فزل عمى االشباء في عبلج االمخاض فزبًل عغ استخجاميا في صشاعة االدكية فقج 

عمساء مجف الداحل، الصب كعخفػا امخاض العيػف ككاف ليع نػادر بالصب جعمت مغ بعزيع اشباء لمسمػؾ 
كاالعياف كالخاصة الحيغ اعتخفػا ليع بسشافع كبيخة، كسا اتقشػا اسخار التخاكيب العبلجية مسا مكشيع مغ التػصل الى 

ابغ  ؛492،ص1965ادكية عبلجية ناجحة كمػفقة )ابغ ابي اصيبعة،
 ( .  66-47،ص ص1،ج1988،الخصابي،111،ص1995جمجل،

كيخػ الباحثاف اف بخكز عمع الصب في مجيشة شخيف مغ االمػر الُسَدّمع بيا نتيجة الستسخارية القتاؿ       
كالحرار ليا الحؼ نتج عشو الحاجة الى مجاكاة السرابيغ، كتجبيخ الكدػر كالعطاـ، كالؿياـ بعسميات جخاحية 

نت أـ كبيخة، كمكافحة االكبئة الشاتجة عغ الحرار كغيخ ذلظ مغ االمػر التي ال بج اف يكػف  لمصب صغيخة كا
 دكر ىاـ بيا عمى الخغع مغ عجـ اثبات ذلظ بالخكايات كالػثائق .

فإرتقاء الحياة العمسية كتصػرىا في مجيشة شخيف كغيخىا البج اف يكػف عغ شخيق تجاكؿ العمـػ كفخكعيا،       
سبلـ مػقٌف مذيػد في تجاكؿ مختمف العمـػ كعجـ كبتيا كىحا االمخ َعَبخ عشو كصػره لشا رسػؿ االمو كلئل

اإلسبلمية سيج االمة كعطيع البذخ عميو افزل الربلة كأتع التدميع في قػلو:))مغ سئل عغ عمع فكتسو الجع يـػ 
 ( .   282،ص1، ج1997الؿيامة بمجاـ مغ نار(( )ركاه التخمحؼ،

كبيحا القػؿ الّصيب السؤثخ نختتع فقخة العمـػ العقمية كالتصبيؿية في مجيشة شخيف االنجلدية كىي احجػ         
فقخات السحػر الثالث مغ محاكر السطاىخ الحزارية لسػضػع بحثشا ىحا كالحؼ اغفمتو اقبلـ الباحثيغ خػفًا مغ 

 كتػؼيقو تسكشا مغ الػقػؼ عمى ابخز كاىع الخػض ؼيو لذح السعمػمات كنجرتيا في احياف كثيخة، كبعػف مغ هللا
 السعصيات الحزارية لسجيشتشا الخالجة ... شخيف االنجلدية .
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 : خاتسة

 بعج االنتياء مغ ىحه الجراسة كالػقػؼ عمى كل مطاىخ الجديخة الحزارية، يسكغ تدجيل الشقاط االتية :
جيشة عدكخية السعسار، تحتػؼ عمى انعكذ الصابع العدكخؼ عمى العسارة في جديخة شخيف، فكانت م -1

 عشاصخ معسارية حخبية تتجاكز االسػار كالقبلع الى السخازف االستخاتيجية كما عمى شاكمتيا.
 تجاكزت العسارة السجنية في جديخة شخيف شبيعتيا الجغخاؼية بكل اقتجار. -2
شخيف االنجلدية،بل لع تكغ السقػمات الصبيعية ىي كل ما اعتسجت عميو الحياة االقترادية في جديخة  -3

 كاف لمعامل البذخؼ دكٌر آخخ فييا .
لجديخة شخيف دكر الدبق في صشاعة الباركد كالسجافع، التي استخجمت في الجفاع عغ االنجلذ كمجنيا  -4

 السختمفة. 
تػصمت الجراسة ايزًا الى قصع اثخية لع يخد ذكخىا في السرادر كالسخاجع، بل تع استقاؤىا مغ متاحف  -5

 جلدية كمشيا مجيشة شخيف) نقبًل عغ احج الباحثيغ السحجثيغ(.العجكة االن
 ارتقت الحياة العمسية في جديخة شخيف االنجلدية لجرجة أنيا أثخت بالعالع االسبلمي آنحاؾ عمسًا كعمساء. -6
اترف عمساء الذخيعة بجديخة شخيف بذيء مغ الحشكة كقػة الذخرية، أدت بيع كقادتيع الى تػلي  -7

جيشية كالدياسية بالعالع االسبلمي، كاف في قسة ىخميا تػلي أحج ىؤالء العمساء خصابة عجد مغ السياـ ال
 السدجج الحخاـ.

أضفت مجف العجكة االنجلدية كمشيا شخيف شابعًا مسيدًا لعمـػ المغة كاالدب، فقج كانت مقرجًا لمعمساء  -8
الذعخاء بػصفيا أك كصف ما  كشبلب العمع، فسشيا تؤخح السعارؼ المغػية كاالدبية، كبيا تتييج قخيحة

 يحجث بيا مغ احجاث، كبجاخل أركقتيا أؾيست تمظ السحافل التي كانت صػر االدب حاضخة بيا.
عمى الخغع مغ قمة العمساء السختريغ في العمـػ االندانية في جديخة شخيف كبؿية مجف العجكة، ااّل انيا  -9

خػف ال يدتصيعػف أف يغّزػا الشطخ عغ كانت مادة ميسة ألغمب عمساء العمـػ االندانية، فألسػر 
االحجاث الدياسية التي كانت تحجث بالعجكة االنجلدية كمشيا مجيشة شخيف، كالخحالة كالجغخافيػف ال 

 يكتسل حجيثيع الجغخافي عغ االنجلذ اال بالعجكة االنجلدية التي تذكل شخيف احجػ مجنيا.
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مجيشة شخيف، قػة اقترادية تكاممت زراعيًا  فقج شكل اقتراد مجف الثغخ الجشػبي االنجلدي كمشيا -10
كصشاعيًا كتجاريًا جعمت مغ اقترادىا حمقة مغ حمقات الحياة االقترادية باألنجلذ كالعالع االسبلمي 

. 
 

 قائسة السرادر والسخاجع السعتسجة :
 القخاف الكخيع :

 السرػػادر األكلية السصبػعة : -أكاًل:
، عػػػالع 1(، ندىػػػة السذػػػتاؽ فػػػي اختػػػخاؽ االفػػػاؽ، ط1989 بػػػغ عبػػػجهللا)االدريدػػػي، ابػػػػ عبػػػجهللا دمحم بػػػغ دمحم -

 لبشاف . -الكتب، بيخكت
االشبيمي، ابػ الخيخ)د، ت(، عسجة الصبيب في معخفة الشبات، تحقيق: دمحم العخبي الخصابي، مصبػعات  -

 اكاديسية السسمكة السغخبية، السسمكة السغخبية .
(، عيػف االبشاء في شبقات 1965القاسع الدعجؼ الخدرجي)ابغ ابي اصيبعة، مػفق الجيغ احسج بغ  -

 لبشاف . –االشباء تحقيق: ندار رضا، مشذػرات دار مكتبة الحياة، بيخكت 
 -،مكتبة الرفا، القاىخة1(،صحيح البخارؼ، ط2003البخارؼ، ابػ عبج هللا دمحم بغ اسساعيل الجعفي) -

 مرخ. 
السدافخ كغخة محيا األدب الدافخ،اعجه كعمق عميو،  (، زاد1970التجيبي، أبػ بحخ صفػاف بغ إدريذ) -

 لبشاف . -عبجالقادر محجاد ، دار الخائج العخبي ، بيخكت
(، شبقات االشباء كالحكساء، تحقيق: فؤاد سيف، 1955، سميساف بغ حداف االنجلدي)جمجلابغ  -

 مرخ .  –،مصبعة السعيج العمسي الفخندي لبلثار الذخؾية، القاىخة 
 لبشاف . –(، الخكض العصار في خبخ االقصار، بيخكت 1988 بغ عبجهللا)الحسيخؼ، دمحم  -
، دار الكتػػب 1(، معجػػع البمػػجاف، تحقيػػق: فخيػػج عبػػجالعديد الجشػػجؼ، ط1990الحسػػػؼ، يػػاقػت بػػغ عبػػجهللا) -

 لبشاف .  –العمسية ، بيخكت 
غخناشة، تحقيق: دمحم (،اإلحاشة في أخبار 1973ابغ الخصيب، لداف الجيغ أبػ عبجهللا دمحم الدمساني) -

 مرخ . –، مكتبة الخانجي، القاىخة  ٕعبجهللا عشاف، ط
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 –ق(، المسحة البجرية في الجكلة الشرخية، السصبعة الدمؽية، القاىخة 1346ابغ الخصيب، لداف الجيغ)  -
 مرخ .

زارة ابػػػغ الخصيػػػب، لدػػػاف الػػػجيغ)د، ت(، كشاسػػػة الػػػجكاف بعػػػج انتقػػػاؿ الدػػػكاف، تحقيػػػق: دمحم كسػػػاؿ شػػػبانة، ك  -
 الثقافة ، مرخ .

(، اعساؿ اإلعبلـ ؼيسغ بػيع قبل االحتبلـ مغ ممػؾ اإلسبلـ، تحقيق: 2006ابغ الخصيب، لداف الجيغ) -
 مرخ . –ليفي بخكفتداؿ، القاىخة 

 (، معيار األختيار في ذكخ السعاىج كالجيار، تحقيق: دمحم كساؿ شبانة،1977ابغ الخصيب، لداف الجيغ) -
لة، شبع المجشة السذتخكة لشذخ التخاث اإلسبلمي بيغ السسمكة السغخبية كدكلة السحسجية ، مصبعة فزا
 . اإلمارات العخبية الستحجة

 ابغ خمجكف، عبج الخحسغ بغ دمحم الحزخمي السغخبي)د ػ، ت( ، السقجمة، مصبعة الذعب، د ، ـ .  -
إلعبلـ، تحقيق: بذار (، تاريخ اإلسبلـ ككؼيات السذاىيخ كا2003الحىبي، شسذ الجيغ دمحم بغ احسج) -

 لبشاف . –، ، دار الغخب اإلسبلمي، بيخكت ٔعػاد معخكؼ، ط
الدىخؼ،أبػ عبج هللا دمحم بغ أبػ بكخ)د، ت( كتاب الجغخاؼية، تحقيق: دمحم حاج صادؽ، مكتبة الثقافة  -

 مرخ.  –الجيشية، القاىخة
القخشػاس فػي اخبػار ممػػؾ (، االنػيذ السصػخب بػخكض 1999ابغ ابي زرع، ابػػ الحدػغ عمػي بػغ عبػجهللا) -

 السسمكة السغخبية . –، السصبعة السمكية، الخباط 2خ مجيشة فاس، طالسغخب كتاري
يع) - (، صمة الرمة، تحقيق: عبجالدبلـ اليخاس كالذيخ سعيج أعخاب، كزارة 1993ابغ الدبيخ،احسج بغ ابخـا

 األكقاؼ كالذؤكف اإلسبلمية، السسمكة السغخبية .
(، رايات السبخزيغ كغايات السسيديغ، تحقيق: الشعساف عبج الستعاؿ 1973ى)ابغ سعيج، عمي بغ مػس -

 مرخ . –القاضي، لجشة احياء التخاث االسبلمي، القاىخة 
(، االستقراء ألخبار دكؿ السغخب االقرى، 1997الدبلكؼ، ابػ العباس احسج بغ خالج الشاصخؼ) -

 السسمكة السغخبية .  –البيزاء تحقيق: جعفخ الشاصخ ودمحم الشاصخؼ، دار الكتاب، الجار 
(، بػية السمتسذ في تاريخ رجاؿ اىل االنجلذ، تحقيق: 1997الزبي،احسج بغ يحيى بغ احسج عسيخة) -

 لبشاف . –، دار الكتب العمسية، بيخكت ٔركحية عبجالخحسغ، الدػيفي، ط
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االنػػػػػجلذ ، البيػػػػػاف السغػػػػػخب فػػػػػي اخبػػػػػار (1967)ابػػػػػغ عػػػػػحارؼ، ابػػػػػػ العبػػػػػاس احسػػػػػج بػػػػػغ دمحم السخاكذػػػػػي -
 لبشاف . –، بيخكت 1كالسغخب)قدع السػحجيغ(، تحقيق: ليفي بخكفشداؿ كاحداف عباس، ط

(، نرػص عغ األنجلذ، مغ كتاب تخصيع 1965العحرؼ، ابغ الجالئي، احسج بغ عسخ بغ انذ) -
األخيار كتشػيع اآلثار كالبدتاف في غخائب البمجاف كالسدالظ الى جسيع السسالظ، تحقيق: عبجالعديد 

 الىػاني، معيج الجراسات اإلسبلمية، مجريج .ا
العدكخؼ، دمحم بغ الشاصخ)د، ت(، الحمل السػشية في شأف كىخاف كالجديخة االنجلدية، تحقيق: سميسة  -

 يشغسخط، دار حشيغ لمصباعة كالشذخ، د ، ـ .
سػدة (، مدػالظ االبرػار فػي مسالػظ االمرػار، تحقيػق: ح2003العسخؼ شػياب الػجيغ احسػج بػغ فزػل هللا) -

 االمارات العخبية الستحجة . -احسج عباس،  ابػ ضبي
(، تاريخ عمساء األنجلذ، تحقيق: ركحية 1997ابغ الفخضي، ابػ الػليج عبجهللا بغ يػسف االزدؼ) -

 لبشاف . –، دار الكتب العمسية، بيخكت ٔعبجالخحسغ الدػيفي، ط
، مصبػعات ٔقجيع دمحم بغ شخيفة، ط(، ديػاف ابغ فخكػف، ت1987ابغ فخكػف، احسج ابغ سميساف القخشي) -

 اكاديسية السسمكة السغخبية، السسمكة السغخبية . 
ق(، تقػػػػيع البمػػػجاف، اعتشػػػى بترػػػحيحو كشبعػػػو: ريشػػػػد 1480ابػػػػ الفػػػجا، عسػػػاد الػػػجيغ اسػػػساعيل بػػػغ دمحم ) -

 كالباركف ماؾ كػكيغ ديدبلف، دار الصباعة الدمصانية، باريذ .
 عذى في صشاعة االنذا،) بيخكت، دار الكتب العمسية، ، د. ت .القمقذشجؼ، احسج بغ عمي، صبح األ -
، دار السعخفة، 1(، سشغ ابغ ماجة، تحقيق: خميل مأمػف شيحا، ط1996ابغ ماجة، دمحم بغ يديج الخبعي) -

 لبشاف . –بيخكت 
، ٔمجيػؿ، مؤلف، الحمل السػشية في ذكخ األخبار السخاكذية، تحقيق: سييل زكار كعبجالقادر زمامة، ط -

 السسمكة السغخبية . –دار الخشاد الحجيثة، الجار البيزاء 
(، السعيار السعخب كالجامع السغخب عغ فتاكػ أىل افخيؿية كاألنجلذ 1981الػنذخيدي، احسج بغ يحيى) -

كالسغخب، أخخجو: جساعة مغ الفقياء، بأشخاؼ: دمحم حجي، كزارة األكقاؼ كالذؤكف اإلسبلمية ، السسمكة 
 السغخبية .

 السخاجع العخبية كالُسعّخبة : -يًا :ثان
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ارسبلف، شكيب)د، ت(، الحمل الدشجسية في اإلخبار كاآلثار األنجلدية، ، دار الكتاب اإلسبلمي، القاىخة   -
. 

، ، ٔ(، الشذاط االقترادؼ في االنجلذ في عرخ االمارة، ط1993البكخ، خالج عبجالكخيع بغ حسػد) -
  . لخياضمكتبة السمظ بغ عبجالعديد العامة، ا

(، السجف االسبانية االسبلمية، تخجسو عغ االسبانية: إليػ دكرك دؼ البيشا،   2003بمباس، ليػبػلجك تػريذ)  -
الجيػسي، سمسى  .، مخكد السمظ ؼيرل لمبحػث كالجراسات االسبلمية ، السسمكة العخبية الدعػدية1ط

 -خكد دراسات الػحجة العخبية، بيخكت، مٔ(، الحزارة العخبية اإلسبلمية في األنجلذ، ط1998الخزخاء)
 لبشاف .

 ، بغجاد  ٘(، مجف الزخب عمى الشقػد اإلسبلمية، مجمة السدكػكات، العجد 1974الحديشي، دمحم باقخ) -
، دار الغخب 1(،الصب كاالشباء في االنجلذ االسبلمية، ط1988الخصابي، دمحم العخبي)  - 

 لبشاف.  -االسبلمي،بيخكت
فشػف القتاؿ عشج السخابصيغ كالسػحجيغ كالحفرييغ، مجمػة السػؤرخ العخبػي، ( ، 1988)ابػ دياؾ ، صالح دمحم -

 ، بغجاد .15الدشة  238العجد 
يع كعمي)د، ت(، معجع اشباء السغخب كاالنجلذ خبلؿ العرػر الػسصى، مصابع  - زعخكر،احسج، ابخـا

 الجسيػرية ، دمذق .
يع) - ، دار الكتاب الججيج ٔعخب كحزارتيع في األنجلذ، ط(، تاريخ ال2000الدامخائي كاخخكف، خميل ابخـا

 لبشاف . -الستحجة، بيخكت
، دار الغخب ٔ(، بحػث اسبلمية في التاريخ كالحزارة كاالثار، ط1992سالع، الديج عبجالعديد) -

 لبشاف . –االسبلمي، بيخكت 
يع بغ عصية هللا بغ ىبلؿ) - الصػائف حتى  ق( العجكة األنجلدية مشح عرخ ممظ1430الُدّمسي، ابخـا

ـ(، دراسة سياسية حزارية، اشخكحة دكتػراه 1492-1030ق/897-422سقػشيا في أيجؼ األسباف )
 غيخ مشذػرة، كمية الذخيعة كالجراسات االسبلمية، جامعة اـ القخػ، السسمكة العخبية الدعػدية .

 لة، القاىخة .(، يػسف االكؿ ابغ االحسخ سمصاف غخناشة، ،مصبعة الخسا1969شبانة، دمحم كساؿ) -
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(، معجع عمساء المغة كالشحػ في األنجلذ مغ الفتح الى سقػط الخبلفة، دار 2004عبجالجػاد، رجب)  -
 األفاؽ العخبية، القاىخة .

   .مرخ –، مكتبة الخانجي، القاىخة4(، دكلة االسبلـ في االنجلذ، ط1997عشاف، دمحم عبجهللا)   - 
الخػانجي، القػاىخة  ، ، مكتبػة 2(، االثار االنجلدية الباؾية في اسبانيا كالبختغػاؿ، ط1997عشاف، دمحم عبجهللا)   -              

  . 
، دار 1(، سػػشغ التخمػػحؼ،الجامع الرػػحيح، حققػػو، خميػػل مػػامػف شػػيحا،ط1997ابػػػ عيدػػى، دمحم بػػغ سػػػرة)  -          

 لبشاف . –الكتب العمسية، بيخكت 
 ، دار الفكخ العخبي، د. ـ .ٔ(، تاريخ التعميع في االنجلذ، ط1982عيدى، دمحم عبجالحسيج)  -             
، ، 1(، نتيجػة االجتيػاد مػغ السيادنػة كالجيػاد، تحقيػق: اسػساعيل العخبػي، ط1980الغداؿ، احسج بغ السيجؼ)  - 

 . لبشاف -دار الغخب االسبلمي، بيخكت
مارة االمػية، مجمة السؤرخ (، غدكات الشػرمانجييغ عل االنجلذ في عرخ اال1989الكبيدي، خميل) -

 ، الدشة الخابعة عذخة ، بغجاد .40العخبي، العجد 
ابػ مرصفى، كساؿ الديج)د، ت( تاريخ األنجلذ االقترادؼ في عرخ دكلتي السخابصيغ كالسػحجيغ،مخكد  -

 اإلسكشجرية لمكتاب، اإلسكشجرية .
عبػػجالعديد سػػالع كلصفػػي عبجالبػػجيع، مػريشػػػ، مانػيػػل جػميػػث)د، ت(، الفػػغ اإلسػػبلمي فػػي اسػػبانيا، تخجسػػة:  -

 مؤسدة شباب الجامعة ، االسكشجرية
 ، القاىخة  .2(، مػسػعة تاريخ االنجلذ،  ط1996مؤنذ، حديغ)   -  
، الدػػشة الخامدػػة ، ٖٔ(، األبػػػاب فػػي األنػػجلذ، مجمػػة السشاىػػل، ، العػػجد 1978الياشػػسي، التيػػامي الخاجػػي)  -     

 السغخب .  -الثقاؼية ، الخباطكزارة الجكلة السكمفة بالذؤكف 
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 التخطيط اًلستخاتيجي واستخاتيجيات لحل ازمة التسهيل في التعميم العالي " رؤى مدتقبمية"

Strategies to solve the financing crisis in higher education "future vision" 

Prof Dr. Hanan Sbhi Obaid/LONDON UK 

Prof Dr. Mohammad Arab Al-musawi/ Misan Uni /Iraq 

Assist Prof Dr. Meraj Ahmad Meraj/ INDIA  

HANANOBAID328@YAHOO.COM 

 :  مخصم

ىجفت الجراسة لعخض رؤػ مدتقبمية كاستخاتيجيات لحل ازمة التسػيل في التعميع العالي مغ خبلؿ التعخض    
ػف السشيج الػصفي التحميمي مغ خبلؿ االشبلع عمى االدب الشطخؼ لسرادر التسػيل الجامعي كقج استخجـ الباحث

كالجراسات الدابقة كاالشبلع عمى تجارب الجكؿ الشاجحة في ىحا السزسار كتػصمت الجراسة لعجد مغ الشتائج 
 كالتػصيات ضخكرة االىتساـ بالتخصيط االستخاتيجي  الحتياجات التشسية مغ القػػ العاممة مغ الخخيجيغ كربصيع

بدػؽ العسل كعجـ االنتاج العذػائي لمخخيجيغ كمشح الجامعات الربلحيات السالية كاالدارية الكاؼية الستثسار 
مػاردىا بالرػرة التي تخاىا مشاسبة ،مع مخاعاة االىجاؼ العامة لمتعميع العالي كاالستفادة مغ التجارب العالسية في 

ؽ عمى مؤسدات التعميع العالي كخفس التكمفة بدبب اكضاع ايجاد مرادر تسػيل لمتعميع العاؿ كتخشيج االنفا
 كػركنا فايخكس السدتجج كاثخىا اقتراديا عمى العالع كتحػيل الجامعات لسخاكد انتاج كاستثسار كتصػيخ.
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 . التعميع العالي ،: التسػيلالكمسات السفتاحية

 

 

Abstract : 

The study aimed to clarify future vision, strategies and proposals to solve the funding 
crisis in higher education through exposure to university funding sources. 
Researchers have used the descriptive and analytical method by reviewing the 
theoretical literature and previous studies and examining the experiences of 
successful countries in this field. The course and the study reached a number of 
findings and recommendations, the need to pay attention to proper and 
comprehensive planning for the development needs of the graduate workforce and 
link them to the labor market and not to randomly produce graduates, and to grant 
universities sufficient financial and administrative powers to invest their resources in 
the manner they deem appropriate, taking into account the general objectives of 
higher education and benefiting from global experiences in Finding funding sources 
for higher education, rationalizing spending on higher education institutions, reducing 
costs due to the new Coronavirus situation and its economic impact on the world, 
and converting universities to centers of production, investment and development .   

                                                                                

Key words: Financing, Higher Education .                                               

 : مقجمة   
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يعشي بتػفيخ السػارد السالية البلزمة ألداء السياـ التعميسية  اذ تعتبخ السػارد التعميسية ميسة ججًا  إف تسػيل التعميع     
كضخكرية ألداء ىحه السياـ ، كذلظ ألف ىشالظ تخابصًا كثيقًا بيغ العسمية التعميسية ، كبيغ تػفخ السػارد السالية السصمػبة 

 يسكغ الؿياـ بسا ىػ مصمػب مغ التعميع الؿياـ بو سػاء أكاف مختبط  ، إذ بجكف تػفخ السػارد التسػيمية الكاؼية ال
بالجػانب الكسية ، أك بالجػانب الشػعية لمتعميع ، إذ أنيا تتصمب إنفاقًا ماليًا عمييا، كيشبغي أف تتشاسب السػارد السالية 

 .  (2007مع احتياجات التعميع )خمف،

در تسػيل كذلظ لتشفيح بخامجيا التصػيخية البلزمة لتحقيق أىجافيا، لحلظ عمى مؤسدات التعميع البحث عغ مرا    
 ألنو كبجكف التسػيل ال يسكغ تشفيح تمظ البخامج، الف التسػيل في السؤسدات التعميسية بسثابة الجـ في العخكؽ.

 : مذكمة الجراسه

التعميع كارتفاع الكمفة لحلظ ال بج مغ بياف يػاجو التعميع العالي مذكمة العجد الشاتج عمى االؾباؿ الستدايج لبللتحاؽ     
 -استخاتيجيات مغ شانيا حل االزمة.كاالجابة عغ االسئمة التالية:

 

 ما مفيـػ التسػيل كاىسيتو؟ -

 ما اشكاؿ التسػيل كمرادره؟ -

 ما مذكبلت التسػيل الجامعي؟ -

 ما السقتخحات السدتقبمية لتصػيخ مرادر التسػيل الجامعي؟ -

 : أهسية الجراسة

 ل أف تدتفيج الجيات التالية:يؤم

 صانعي القخار في الجامعات. -

 شمبة الجراسات العميا. -
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 : هجف الجراسة

 التعخؼ عمى كاقع التسػيل الجامعي كبياف مرادره؟ -

 ابخاز مذكبلت التسػيل الجامعي كاالسباب التي أدت لحالظ؟ -

 كضع عجد مغ االقتخاحات كالحمػؿ التي مغ شانيا حل السذكمة؟ -

 : سةحجود الجرا

 2018/2019الحجكد الدمانية :

 التعميع العالي مغ جامعات كمعاىج. : الحجكد السكانية

  : (Fundingتعخيف التسػيل في مؤسدات التعميع العالي )

ال يػجج تعخيف مػحج لتسػيل مؤسدات التعميع العالي، اذ يػجج الكثيخ مغ التعخيفات في ذلظ مغ قبل الباحثيغ      
 . السجاؿ كالسيتسيغ في ىحا

فقج عخفت رحسة تسػيل التعميع بأنو "إف الشطخة التقميجية لمتسػيل ىي الحرػؿ عمى األمػاؿ كاستخجاميا لتذغيل        
أك تصػيخ السذاريع كالتي تتخكد أساسًا عمى تحجيج أفزل مرجر لمحرػؿ عمى أمػاؿ مغ عجة مرادر متاحة. ففي 

السقػمات األساسية لتصػيخ القػػ السشتجة ك تػسيعيا ك تجعيع رأس االقتراد السعاصخ أصبح التسػيل يذكل أحج 
 (.2000الساؿ خاصة لحطة تسػيل رأس الساؿ السشتج.)رحسة ،

 التسػيل في الػاقع ليذ إال كسيمة لتعبئة السػارد الحؿيقة القائسة . (2000)مػريذ دكب/االحسج يقػؿ -
 ػاؿ البلزمة في أكقات الحاجة إلييا .ؼيعخفو عمى أنو اإلمجاد باألم )بير( أما الكاتب -

 تػفيخ السبالغ الشقجية البلزمة لجفع ك تصػيخ مذخكع خاص ك عاـ. كحلظ يعخفو عمى أنو :ك        
الحقل اإلدارؼ أك مجسػعة الػضائف اإلدارية الستعمقة بإدارة مجخػ الشقج ك إلداميتو  كسا يعخؼ التسػيل عمى أنو-

 جافيا كمػاجية ما يدتحق عمييا مغ التدامات في الػقت السحجد. لتسكيغ السؤسدة مغ تشفيح أى
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كبرفة عامة يتسثل التسػيل في كافة األعساؿ التشفيحية التي يتختب عمييا الحرػؿ عمى السػارد السالية        
ستاحة حاليا كاستثسارىا في عسميات مختمفة مسا يداعج عمى زيادة الحرػؿ عمييا مدتؿببل في ضػء السػارد السالية  ال

 لبلستثسار كتحجيج العائج الستػقع الحرػؿ تحؿيقو ، كالسخاشخ السحيصة بو، كاتجاىات الدػؽ ماديا.

مغ خبلؿ ىحه التعاريف يسكغ استخبلص أف التسػيل ىػ تػفيخ األمػاؿ البلزمة مغ اجل لمؿياـ بالسذاريع ،       
ي الػقت السشاسب كتحقيق الخفاـية  كالتقجـ لمسجتسع فاليجؼ مشو ىػ تصػيخ السذاريع العامة مشيا كالخاصة كف

  كالشيزة االقترادية .

 : (Public financingالتسػيل العاـ)

يتكػف التسػيل العاـ مغ السػارد التي يقجميا السجتسع ككل ، مسثبل بسؤسداتو العامة لمقصاع التخبػؼ .كنطخا      
كتعجد الػسائل التي تمجا إلييا لتػفيخ السػارد البلزمة لمقصاع التخبػؼ الختبلؼ األنطسة الدياسية كاإلدارية بيغ الجكؿ 

 فيشبغي التسييد بيغ األجيدة التي تقـػ بالتسػيل كالػسائل السختمفة التي تمجا إلييا لتحقق ىحا اليجؼ.

يدانية التي تعجىا أجيدة التسػيل السخكدؼ :تتػلى الحكػمة السخكدية أك الفجرالية ميسة تسػيل التخبية عغ شخيق الس -
كزارة التخبية أجيدة البحث العمسي ، كما تتزسشو ميدانيات الػزارة كاألجيدة السخكدية األخخػ مغ فرػؿ تتعمق بالذؤكف 

 التخبػية.

كىكحا ،فأف ما تخررو كزارة اإلشغاؿ العامة لبشاء السجارس كما تخررو كزارة الرحة لتجريب السسخضات 
كزارة الرشاعة كالدراعة لمتجريب السيشي، يزاؼ إلى ما تحققو كزارة التخبية السخكدية  كمداعجؼ السختبخ كما تخررو

 (2000لمقصاع التخبػؼ.) ماجج

 : (Education Fundingتسػيل التعميع)

تججر اإلشارة بجاية إلى العبلقة الػثيقة بيغ دراسة كمفة التعميع كتسػيمو، فسغ خبلؿ تحجيج كمفة التعميع في      
بل القخيب كالبعيج، كتخكد الجيػد عمى البحث عغ مرادر لتسػيل ىحه الكمفة : ىل السدؤكؿ عغ ىحا االمخ السدتق

الجكلة.بسفخدىا ؟ أـ الجكلة باإلضافة إلى أكلياء األمػر، كأصحاب الذخكات التي تدتفيج مغ العسالة الستعمسة؟ أـ 
 خاصة في التسػيل في حالة االعتساد عمييسا معًا ؟مرادر أخخػ ، ؟ ككيف يكػف التػازف بيغ السػارد العامة كال
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كفي ضػء ىحه األسئمة السيسة ، تحاكؿ كل دكلة أف تجيب عشيا بالذكل الحؼ يشاسب ضخكفيا. كمغ ىشا نجج       
أنو ربسا يكػف تسػيل التعميع مغ أكثخ القزايا ججاًل في اقتراديات التعميع كبالصبع يذتج الججؿ، كربسا يحتجـ 

، كتتذعب القزايا في حالة تسػيل التعميع العالي عمى كجو الخرػص، لجرجة أف مشطسة التشسية كالتعاكف الخبلؼ
االقترادؼ  قج اعتبخت أف األنساط الستغيخة لتسػيل التعميع العالي مغ أبخز السػضػعات البحثية في اقتراديات 

ميسية عالية التكاليف، كلكػنيا خارج نصاؽ التعميع التعميع، كربسا يخجع ذلظ إلى الصبيعة الخاصة ليحه السخحمة التع
 (. 64-63، 2000اإللدامي، كغيخىا ذلظ مغ األسباب )عابجيغ،

 : تعخيف التسػيل في التخبية

ىػ ما يدتصيع البمج أف يػفخه مغ مػارد لتشفقيا السؤسدات التخبػية لتدييخ شؤكنيا كتحقيق أىجافيا      
(DAVID2000). 

  : ي مؤسدات التعميع العاليأىسية التسػيل ف 

يعسل عمى تحؿيقيا مغ أجل تحقيق الخفاـية ألفخاده, ك  لكل بمج في العالع سياسة اقترادية ك تشسػية يتبعيا أك     
الخصػط العخيزة ليا ك الستسثمة في تخصيط السذاريع التشسػية ك ذلظ حدب  تتصمب ىحه الدياسة التشسػية كضع

تشسػ ك تػاصل حياتيا  .ك ميسا تشػعت السذخكعات فإنيا تحتاج إلى التسػيل لكي التسػيميةقجرات الببلد  احتياجات ك
ندتصيع القػؿ أف التسػيل لو دكر فعاؿ في تحقيق سياسة  , اذ يعج التسػيل بسثابة الجـ الجارؼ لمسذخكع , كمغ ىشا

 الببلد التشسػية ك ذلظ عغ شخيق:

  :لسذاريع التي يتختب عميياتػفيخ رؤكس األمػاؿ البلزمة إلنجاز ا –أ

 .مشاصب شغل ججيجة تقزي عمى البصالة تػفيخ *

 . * تحقيق التشسية االقترادية لمببلد

 . * تحقيق األىجاؼ السخسػمة مغ شخؼ الجكلة

 شخيق تحديغ الػضعية السعيذية ليع ،تػفيخ الدكغ, العسل. تحقيق الخفاـية ألفخاد السجتسع عغ –ب



 

 63 

ة تسػيل خاصة في مؤسدات التعميع العالي  تكسغ في اعتباره البشية األساسية لتكػيغ كمغ خبلؿ ذلظ فإف أىسي
كتصػيخ مختمف األنذصة االقترادية كاالجتساعية، كالحؼ يعتبخ السحظ الخئيدي إلعجاد القػػ البذخية السشتجة في 

ارات السبجعة في كل قصاع مغ السجتسع، كيطيخ اثخ مخدكده في شكل مخخجاتو مغ القػػ العاممة ذات السعارؼ كالسي
 (.2000قصاعات الحياة.) بجر،

 :التسػيل أشكاؿ
 : ىشاؾ عجة أشكاؿ لمتسػيل نحكخ مشيا

العبلقة السباشخة بيغ السقخض ك السقتخض كالسدتثسخ دكف تجخل  التسػيل السباشخ: ىحا الشػع مغ التسػيل يعبخ عغ -
التسػيل يتخح صػر متعجدة كسا يختمف باختبلؼ  غيخ مرخفي، ك ىحا الشػع مغ أؼ كسيط مالي مرخفي أك

 .مؤسدات ، أفخاد ، ىيئات حكػمية السقتخضيغ،
تدييبلت ائتسانية مغ مػردييا أك مغ عسبلئيا أك حتى مغ  السؤسدات: تدتصيع أف تحرل عمى قخكض ك -أ

يف أمػاليع دكف أف تخاشب القصاع العخيس مغ السجخخيغ الحيغ يخغبػف في تػض مؤسدات أخخػ إال أنيا يسكغ أف
  :نذاشيع مباشخة بالشذاط االقترادؼ لمسؤسدة ك الرػرة ىشا تتسثل في يختبط

 . العاـ أك الخاص لئلكتتاب إصجار أسيع * 
 . * إصجار سشجات

  .اإلئتساف التجارؼ  *
 . التسػيل الحاتي *

 * تدييبلت االعتساد.
السباشخ عغ شخيق اإلقتخاض مغ األفخاد ك السؤسدات األحياف إلى التسػيل  الحكػمة: تمجأ الحكػمة في بعس -ب

الدشجات نجج  سشجات متعجدة األشكاؿ ذات مجد زمشية مختمفة ك أسعار فائجة متبايشة ك مغ أىع ىحه مغ خبلؿ إصجار
 .أذكنات الخديشة

 التسػيل غيخ السباشخ:  -
 األسػاؽ السالية ك البشػؾ أؼ كل شخؽ ك أساليب التسػيل غيخ السباشخة ك الستسثمة في يعبخ ىحا الشػع عغ كل -

الدػؽ السالية ك بعس البشػؾ ،  ،حيث يقـػ الػسصاء السالييغ الستسثميغ في السرادر السالية التي فييا كسصاء مالييغ



 

 64 

الفائس ، ثع تػزع ىحا اإلدخارات السالية عمى الػحجات  بتجسيع السجخخات السالية مغ الػحجات االقترادية ذات
 فالسؤسدات السالية الػسيصة تحاكؿ أف تػفق بيغ متصمبات مرادر اإلدخار ك متصمبات تحتاجيا، االقترادية التي
 .مرادر التسػيل

شكل ضسانات ك التي تدتعسل  التي تكػف فيك ىشاؾ بعس أشكاؿ التسػيل غيخ السباشخة األخخػ ك         
 .الخ...السدتشجؼ التحريل الترجيخ مثل االعتساد السدتشجؼ،ك خاد يعادة في عسميات اإلست

 :الجكلي التسػيل السحمي ك التسػيل -

السالية الجاخمية ك تسػيل مرجر الدػؽ  يشقدع مثل ىحا الشػع مغ التسػيل إلى تسػيل مرجره الدػؽ ك السؤسدات    
 السالية ك الييئات السادلية الجكلية.

السالية السحمية كىػ يزع  سالية ك األسػاؽ* التسػيل السحمي: يعتسج مثل ىحا الشػع مغ التسػيل عمى السؤسدات ال
أنػاعيا ، أكراؽ مالية ك تجارية بسختمف أنػاعيا  السرادر السباشخة كغيخ السباشخة السحمية ) قخكض بسختمف

 .يخجـ قصاع السؤسدات االقترادية أكثخ مغ الييئات الحكػمية ...الخ(.كىحا الشػع مغ التسػيل

البػرصات ، ك  التسػيل يعتسج بالجرجة األكلى عمى األسػاؽ السالية الجكلية مثلىحا الشػع مغ  :* التسػيل الجكلي
البشظ العالسي لئلنذاء ك التعسيخ ك بعس  الييئات السالية الجكلية أك اإلقميسية ، مثل صشجكؽ الشقج الجكلي أك

أك استثسارات مثل ما ىػ الحاؿ التسػيمية الجكلية التي في شكل إعانات  السؤسدات اإلقميسية ، باإلضافة إلى البخامج
 (.2004)العسخؼ،بداـ ميجا الحؼ أشمقو اإلتحاد األكركبي في إشار الذخاكة األكركبية متػسصة . بالشدبة لبخنامج

 مؤشخات تسػيل التعميع:

مغ السفخكض أف اقتراديات التعميع بصخيقة تؤدؼ إلى أقرى درجة مغ الكفاية اإلنتاجية في الشذاط التعميسي 
رػد في كل ناحية مغ نػاحيو، كلحلظ فإف الكفاءة اإلنتاجية لكل نػع مغ أنػاع األنذصة التعميسية ىي السعيار في السق

اقتراديات التعميع .كليذ معشى ىحا اف ال تكػف السعاييخ القػمية أك االجتساعية غيخ ذات فإف معيار الكفاءة 
ميدخًا لكل مػاشغ، كؾيسة التعميع في تسكغ الفخد مغ االستستاع  االقترادية كالعجالة االجتساعية ،كاعتبار التعميع حقاً 

 (.161، 2008بحياة أكثخ إشباعا كأعسق تجخبو كميا معاييخ ال يسكغ التقميل مغ ؾيستيا . )الخشجاف، 

 مرادر التسػيل لمتعميع :
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القخف العذخيغ كالشاتج  نتيجة زيادة الصمب االجتساعي عمى التعميع كالحؼ ضيخ في كل مجتسعات الشرف الثاني مغ
عغ التقجـ العمسي كالتكشػلػجي كزيادة الػعي بأىسية التعميع ،ككحلظ نتيجة الجيسػقخاشية االجتساعية التي تعتبخ التعميع 

 حق مغ الحقػؽ السجنية لكل فخدا في السجتسع باختبلؼ مدتػياتيع ،ارتفعت تكاليف التعميع في كل مجتسع .

 في تكمفة التعميع في الػقت الحالي بسا يأتي: كيسكغ تفديخ زيادة       

إف السذخكعات التعميسية بسا تتصمبو مغ مباني كمعجات كأجيدة كأثاث كمعمسيغ كفشيغ كعساؿ باىطة التكاليف، -
 كتحتاج إلى نفقات عالية كذلظ في ضل االرتفاع العالي في األسعار.

ة االجتساعية كما يتختب عمييا مغ زيادة الصسػح التعميسي، كزيادة إف غمبة الؿيع الجيسقخاشية كمبادغ الخفاـية كالعجال-
التداـ الجكلة بالتػسع في مجاالت التشسية كالخجمات عمى سػاء . قج جعل ميجاف التعميع في سباؽ مع غيخه مغ 

.  السياديغ مغ أجل الحرػؿ عمى التسػيل البلـز

ي اإلنفاؽ عمى التعميع إلى ضيػر األزمة التعميسية الستفجخة في االرتقاء في مدتػػ الخجمات التعميسية، أدت الديادة ف-
معطع دكؿ العالع، كالتي مغ أبخزىا مطاىخىا عجـ الػفاء باالحتياجات السادية السصمػبة لمتعميع حتى يمبي الصمب 

نفاؽ عمى التعميع ، االجتساعي الستدايج عميو ، اذ تخرز الجكؿ الشامية جانبا كبيخًا مغ الجخل القػمي مغ السيدانية لئل
بحيث تكاد في حاالت كثيخة ترل إلى حافة قجرتيا السالية ألنيا تحتاج إلى إنفاؽ أكثخ كبشدبة أكبخ مسا تفعمو الجكؿ 
الستقجمة ألنيا تعاني مغ مذاكل أكثخ، فعمييا أف تشفق عمى محػ األمية كتحقيق االستيعاب كتحديغ نػعية التعميع 

 .SIMON2000)أكثخ عمى التعميع)كليحا تحتاج إلى مرخكفات 

 أنػاع التسػيل :

 : التسػيل الخاص: اكالً 

كإذا كاف القصاع التخبػؼ الخاص  تمعب السػارد الخاصة دكرا ميسا في تسػيل الكثيخ مغ السؤسدات التخبػية .       
غ مػارد السؤسدات ىػ السدتفيج األكؿ مغ السػارد الخاصة فأف ىحه األخيخة تكػف، في بعس األحياف ، مػردا م

  .التخبػية العامة عغ شخيق التبخعات كالسشح كالسداعجات التي تقجميا السؤسدات الخاصة كاألفخاد
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كالػاقع إف التسػيل الخاص يتكػف بالجرجة األكلى مغ األجػر التي يجفعيا التبلميح كالصمبة لمسؤسدات  التخبػية  
، عمى الخغع مغ أىسيتيا ليدت السرجر الػحيج لتسػيل الخاص  الخاصة لقاء تعميسيع ، غيخ إف األجػر الجراسية

.ذلظ إف ثسة مرادر أخخػ لمتسػيل الخاص ، تمعب اليـػ دكرًا كبيخًا في مداعجة القصاع التخبػؼ عمى مجابية 
 احتياجاتو ، يسكغ أجساليا عمى الشحػ التالي:

فخاد لمقصاع التخبػؼ كسا لػحع في اآلكنة اإلعانات كالسداعجات لخاصة التي تقجميا السؤسدات الخاصة كاأل -1
األخيخة إف الذخكات الرشاعية كالتجارية الكبخػ تداىع إلى حج كبيخ مغ بخامج التجريب السيشي التي تعجىا 

 السؤسدات التخبػية.

 مػارد البحػث العمسية التي تصمب مغ الجامعات كالسعاىج العمياء جداء مغ تكاليفيا، -2

لتخبػية أف تحرل عمى مػارد تسػيمية لسا تقجمة مغ خجمات إلى جيات متعجدة خارج نصاؽ كبيحا تدتصيع السؤسدة ا
 التعميع الرخؼ.

يزاؼ إلى ذلظ إف جدءا مغ مػارد السؤسدة التخبػية يتأتى ، في بعس إلى ألحياف ، عغ شخيق الخجمات  -3
كغ كالتغحية كالخجمات التي تقجميا ىحه السؤسدة لمصمبة كالسػضفيغ كأعزاء الييئات األكاديسية كالد

 األخخػ. 

 السداىسة الفخدية:تداىع العائمة في كثيخ مغ األحياف في تسػيل تخبية أبشائيا. -4

كىكحا فأف ماتجفعو العائمة لمجركس الخاصة ألبشائيا أك لتغصية نفقات مغ يتمقى مغ أفخاد العائمة عمػمو في الخارج  
 يكػف بجكره مرجرًا مغ مرادر التسػيل.

 التسػيل الحاتي: : ثانياً 

أف بعس السجارس كالجامعات  كالسعاىج الفشية أك الدراعية أك الحخؼية تعتسج اعتسادًا كميا تقخيبًا عمى مػاردىا 
كمشتجاتيا الخاصة .غيخ أف أىع مايخذى مشو مثل ىحه الحاالت ىػ إف انرخاؼ السؤسدات  التخبػية إلى اإلنتاج 

 يخ مغ األحياف عغ غاياتيا التخبػية التي أنذأت أصبل مغ اجميا.بيجؼ تغصية تكاليفيا ، يخخجيا في كث

 التسػيل الخارجي: ثالثا :
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لقج أصبحت السداعجات الخارجية اليـػ ، مغ بيغ السرادر السيسة في تسػيل التخبية .كالػاقع إف السداعجات        
سشح كالقخكض كالسداعجات السالية األخخػ ، متعجدة فقج يكػف السداعجات الخارجية مالية كال الخارجية تتخح أشكاالً 

األجانب أك الدماالت  كاإلدارييغكقج تكػف مادية كاألبشية كالسعجات أك بذخية كاالستفادة مغ خجمات السعمسيغ 
 . ( 2003السانع ،الجراسية. )

 : مرادر التسػيل الخارجي

يع إال أنيا ال تعار اىتسامًا كاؼيًا أكثخ األحياف (: تعتبخ القخكض أحج العشاصخ الخئيدية لتسػيل التعمLoansالقخكض) -1
رغع تغيخ نطخة الشاس إلى التخبية كالتعميع كاعتبارىا استثسارًا مجديًا ال مجخد خجمة استيبلكية تقجـ إلى السػاششيغ 

 (: مسا الشظ ؼيو أف األمػاؿ الشاتجة عغ الزخائب العامة لمجكلة ىي السرجر األساسيTaxesالزخائب العامة)
لتسػيل التعميع في معطع بمجاف العالع ، غيخ أف ىحه البمجاف تتفاكت تفاكتًا كبيخًا في الذكل الحؼ يأخحه التسػيل مغ 

 الزخائب العامة، كىشاؾ ثبلثة أشكاؿ يأخحىا تسػيل التعميع عغ شخيق الزخائب:
 .التسػيل عغ شخيق الحكػمة السخكدية 
 خكدية كالدمصات السحمية.التسػيل عغ شخيق التعاكف بيغ الحكػمة الس 
 . التسػيل عغ شخيق التعاكف ما بيغ الحكػمة السخكدية كالدمصات اإلقميسية 
أقداط التعميع الخاص:تذكل أقداط التعميع السرجر الثالث مغ السرادر األساسية لتسػيل التعميع عغ شخيق األقداط  -2

 كانة كبيخة في كثيخ مغ ببلد العالع.التي يجفعيا أكلياء أمػر الصبلب لمجامعات، كىحا السرجر يحتل م
 أشكاؿ أخخػ في تسػيل التعميع: 

 (السداداتAuctions كقج استخجمت مشح فتخة ليدت بالقريخة كػسيمة لتحجيج كمفة التعميع ، كال سيسا في مجاؿ : )
 البحث العمسي كاالستذارات .

 ()الدشجات) الكػبػنات (couponsقجـ مذخكعات يتع مغ خبلليا تسػيل التعميع : مغ خبلؿ ذلظ تدتصيع الحكػمة أف ت
دكف إىساؿ عشرخ السشافدة بيغ األشخاؼ التي تترجػ لتدكيج التعميع فبجاًل أف تقجيع السشح لمسجارس لتػفيخ التعميع ، 
تعصي الحكػمة لكل مدتيمظ تمسيحًا كاف أك كلي أمخه سشجًا تعميسيًا يدتصيع استخجامو في أؼ مجرسة يختارىا دكف أف 

 قـػ بتحجيج الدعخ أك عجد السقاعج.ت
 :السشح كالقخكض كضخيبة الخخيج 
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 تقجـ السشح لمصمبة لسداعجتيع في تجبيخ كمفة كنفقات معيذتيع أما عغ شخيق الجكلة أك مغ قبل السؤسدات التعميسية نفديا.
عميسية كالذخكات أما بالشدبة لمقخكض فيي تقجـ لمصبلب خبلؿ مجة دراستيع مغ قبل الحكػمة أك السؤسدات الت

 الخاصة كالبشػؾ.
ـ، كىحا الشػع مغ السذاريع شبيو 1968بالشدبة لفكخة ضخيبة الخخيج فقج تقجـ بيا كل مغ جمشخستخ كمخيت ككلدغ عاـ 

بسذخكع القخض حيث تعتسج دفعة الدجاد عمى الجخل ، في حيغ يجفع الخخيجػف دفعة إضاؼية عمى ضخيبة الجخل أك 
يغ الػششي إما لفتخة مغ الدمغ أك عمى مجار عسخىع الفعاؿ كذلظ مقابل الجعع الحؼ يحرمػف عمى أسياميع في التأم

 (.2004عميو خبلؿ فتخة دراستيع الجامعية. )العسخؼ بداـ
 مرادر التسػيل الحالية:

حجيج تتشػع مرادر التسػيل في الجامعات حدب ممكية الجامعة كحجسيا، كسا يختبط تسػيل مؤسدات التعميع العالي بت
مرادر التسػيل الستاحة لسجتسع ما بسختمف أنػاعيا كالعسل عمى تشسيتيا كاستثسارىا كتػجيييا عمى الشحػ األمثل الحؼ 
يسكغ السؤسدة التعميسية مغ الؿياـ بػضائفيا تجاه الفخد كالسجتسع عمى أكسل كجو كبأقل تكمفة. فقج عخفت مرادر 

يسكغ الحرػؿ مشيا عمى التكاليف البلزمة لبخامج التعميع"  تسػيل مؤسدات التعميع بأنيا " الجيات التي
 (.2000)ماجج

( أف التسػيل  الذػخياف السغػحؼ لمعسميػة التعميسيػة كالػحؼ تعتسػج عميػو السؤسدػة التخبػيػة فػي 2001كيخػ )الخشجاف ،     
دػػب اختراصػػاتيا الستشػعػػة تحقيػػق أىػػجافيا السشذػػػدة كالػػحؼ يتػقػػف عميػػو اإلعػػجاد األمثػػل لمصاقػػات البذػػخية السصمػبػػة ح

الخافجة لمتشسية االقترادية مغ حيث إعجادىا كسًا كنػعًا . كيعتسج نجاح الخصط التخبػية عمػى نسػط ككفايػة التسػيػل الػحؼ 
تحرل عميو السؤسدات التخبػية ، كتتحسل الحكػمات العخبية بالسدؤكلية األكلى كالكبخػ في تسػيل التعمػيع نطػخًا لمتدايػج 

عػػػجاد الصمبػػػة سػػػشػيًا كالصمػػػب الستدايػػػج عمػػػى تحدػػػيغ نػعيػػػة كأداء البػػػخامج التخبػيػػػة كالتػجيػػػو فػػػي اسػػػتخجاـ السصػػػخد فػػػي أ 
التكشػلػجيا في التعميع كغيخىا. رغع ذلظ فإف ىشالظ جيات أخخػ تداىع معيػا فػي التسػيػل كىػي العائمػة كالػجكؿ الذػؿيقة 

%. كىشالػظ 20يخة ال تتعجػ ندبة السداىسة فييا أكثخ مػغكالرجيقة كالذخكات كالسؤسدات االجتساعية إال أف ىحه األخ
 مرادر أخخػ لمتسػيل خرػصًا في مجاؿ التعميع العالي تتسثل في السرادر التالية:

 ريع أمػاؿ السؤسدات التخبػية السشقػلة كغيخ السشقػلة. -1
 اليبات كالتبخعات كالسشح. -2
 دخل السخاكد كالسخافق التابعة لمسؤسدات التخبػية. -3
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 خل البحػث العمسية كالتصبيؿية.د  -4
 . دخل الخجمات االستذارية -5
 دخل خجمات الجكرات التعميسية كالتعميع السدتسخ.  -6
 . القخكض  -7
 . الزخائب  -8
 عػائج االختخاعات كاالبتكارات.  -9
 األنذصة التجارية كالخبحية التي تجيخىا السؤسدات التخبػية داخل كخارج حخميا.  - 10

 في بعس عػائجىا. االستثسارات  -11
 .  (2006اإليجارات لبعس مخافقيا. )مفمح،عقل  -12

 
 : معاييخ تقييع نطع التسػيل في التخبية

 عادة ما تدتخجـ عجة معاييخ لتقييع نطاـ التسػيل التخبػؼ في أؼ بمج ، كلعل مغ أشيخ ىحه السعاييخ ما يمي:
 .درجة مشاسبة أك كفاية مدتػػ تػفيخ الخجمات التخبػية 
 اءة تػزيع السػارد التخبػية.كف 
  ، (.2004مجػ عجالة تػزيع السػارد التخبػية.)عابجيغ 

 دكر الحكػمات في تسػيل التعميع:

تقـػ الحكػمات في الجكؿ العخبية بالعبء األكبخ في تسػيل التعميع عمى اختبلؼ مخاحمو بيا، كيػجب ؾياـ      
بػية عمى درجة كبخػ مغ األىسية ، كيعتسج التعميع في تسػيمو عمى الحكػمات بيحه السدؤكلية اعتبارات ديسقخاشية كتخ 

األمػاؿ العامة التي تخرريا الجكؿ العخبية في ميدانياتيا ، كتتفاكت ميدانيات التعميع في ىحه الجكؿ بالشدبة إلى 
التسػيل في العالع العخبي السيدانية العامة لمجكلة ، ككحلظ تتفاكت ميدانيات التعميع بالشدبة لمجخل القػمي كيختمف حجع 

 مغ دكلة إلى أخخػ لؤلسباب التالية:

 حجع التعميع نفدو 
  اإلمكانات السادية كالبذخية 
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 األكضاع الجغخاؼية كالدكانية 
 .القػػ السؤثخة 

كتيتع الجكؿ بتسػيل التعميع اىتسامًا كبيخًا كذلظ ألف مخكنة الصمب عمى خجمات التعميع عالية سػاء كانت بشدبة      
لئلنفاؽ الػششي أك لئلنفاؽ الحكػمي االستيبلكي ، كسا أنو بالشدبة إلى السيل الحجؼ لئلنفاؽ نجج أف التعميع مغ 

 األجيدة التي تحطى لمحرػؿ عمى معجؿ كبيخ كىحا يعكذ درجة االىتساـ بو مغ قبل الحكػمة.

 : كلجعع الحكػمات لمتعميع أسباب مشيا

 دة السشافع االجتساعية مغ التعميع عمى السشافع الخاصة لؤلفخاد. الػفػرات الخارجية، كتػجج بدبب زيا 
  تحقيق العجالة كتكافؤ الفخص، ألنو لػ كاف التعميع خاصًا فمغ يدتصيع الحىاب إلى السجرسة سػػ األفخاد القادريغ

تحقق تكافؤ ماديًا، كعميو سػؼ يذغمػف الػضائف السسيدة كيحرمػف عمى دخػؿ عالية شيمة حياتيع العسمية كلغ ي
 الفخص في الببلد العخبية بجكف إسشاد السدؤكلية في تسػيل التعميع إلى الحكػمات.

  انتذار ضاىخة كفػرات الحجع في التعميع ، كعميو فحدغ استغبلؿ ىحه الػفػرات يتصمب دعع كبيخ مغ جانب
 ( 2007الحكػمات.)الشعيسي، 

 تحجيات تسػيل التعميع:

مختبصة بقزايا تسػيل التعميع كالتحجيات كاألزمات التي يػاجييا ىحا القصاع في  ىشاؾ مجسػعة مغ الحقائق     
 مجاؿ التسػيل ، كيسكغ تمخيز عجد مغ ىحه الحقائق ؼيسا يمي:

  أف الجكؿ كخاصة الشامية مشيا قج كصمت إلى الدقف في اإلنفاؽ عمى التسػيل كال يسكغ ليا بأؼ حاؿ مغ األحػاؿ
 اع مغ السػازنات العامة لمجكلة.زيادة السخررات ليحا القص

 .أف الزغط كالصمب االجتساعي عمى التعميع العالي تدداد كتيختو نتيجة لعػامل سكانية كديسػغخاؼية معخكفة 
 . أف مفيـػ مدؤكلية السجتسع بكاممو )القصاع العاـ كالخاص( في تسػيل التعميع قج رسخ بذكل كبيخ 
 الجكر الحكػمي بالشدبة لمتعميع العالي في الشػاحي التسػيمية كالتػضيؽية  أف التػجو نحػ الخرخرة سيؤدؼ إلى تقميز

 كتحػيمو إلى القصاع الخاص، الحؼ سيكػف أكبخ مدتفيج مغ خجمات التعميع العالي.
كفي ضل ىحه الحقائق كاالتجاىات الستخسخة ال بج لمتعميع أف يبحث عغ مرادر غيخ تقميجية لمتسػيل ، كيأتي      

خاص في مقجمة ىحه السرادر ، كإذا كاف ىحا السرجر لع يداىع بالقجر السصمػب في كثيخ مغ الجكؿ القصاع ال
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الشامية ،فإنو في الجكؿ الرشاعية كالستقجمة يداىع بقجر كبيخ في تسػيل مؤسدات التعميع كمخاكد البحػث التابعة ليا. 
 . (2021)عبيج ، 

 -كسائل لجعع الجامعات في تػفيخ التسػيل :

( إلى MYKHAN@JAIN 20004احتمت مدالة التسػيل في مجاؿ التعميع العالي مكانة مخكدية، لحا يذيخ )     
 -عجد مغ الػسائل التي مغ شأنيا دعع تسػيل التعميع الجامعي كىي:

التػسع في التعميع الجامعي الخاص: اذ يؤدؼ ذلظ إلى أف تقـػ الجامعات الخاصة باستيعاب أعجاد كبيخة مغ  -1
مبة الستخخجيغ مغ الثانػية العامة، مسا يؤدؼ إلى تخؽيس ضغط القبػؿ عمى الجامعات الخسسية، كيؤدؼ بالتالي الص

 إلى تخؽيف الزغط عمى نفقات ىحه الجامعات.

 التججيج في كضائف التعميع الجامعي: اذ يزسغ ذلظ مػارد مالية ججيجة كمغ ىحه التججيجات مايمي: -2

اج: أف التخكيد عمى الجامعة اإلنتاجية،كالجامعة السدتثسخة سػؼ ال يمغي كال يقمل مغ أ.جعل الجامعات مخاكد إنت
شأف األىجاؼ األخخػ لمجامعة، كإنسا يعشي بالجرجة األكلى عجـ إغفاؿ إمكانية الجامعة كسخكد إنتاج متصػر يثخؼ 

 العمع كيجعمو يختمف كسًا ككيفًا عغ نطيخة خارج أسػار الجامعة.

 جامعات األردنية بتقجيع الخجمات االستذارية لمييئات كالسؤسدات كالسختمفة الخسسية مشيا كالخاصة.ب. أف تقـػ ال

تػضيف كاستثسار جيػد الييئات الذعبية كاألىمية في تسػيل الجامعات .إذ البج مغ نذخ الػعي التصػعي كإيقاضو  -3
في الجكؿ الستقجمة كفي أكركبا كالػاليات الستحجة عشج الجساىيخ الذعبية كبكل الػسائل الستاحة، ككسا ىػ معسػؿ بو 

 األمخيكية.

 كيكػف ذلظ بسا يمي: -4

أ.التبخعات بأرض إلقامة أبشية جامعية عمييا، أك مباني قائسة أك أف تقـػ ىحه الييئات الذعبية ببشاء مثل ىحه األبشية 
 ء عميو تكخيسًا لو،كتذجيعًا لغيخه.كتتحسل كامل التكاليف ، كيصمق اسع الذخز الحؼ تبخع بإقامة ىحه البشا
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ب. تبخعات لذخاء تجييدات مادية ضخكرية أك الؿياـ بذخاء مثل ىحه التجيددات مباشخة كذلظ بعج التشديق مع إدارة 
 الجامعة عمى ذلظ خػفًا مغ شخاء أجيدة مكخرة، كالحاجة ليا في الجامعة.

ارات تعاكنية ؼيسا بيغ الجامعات ىجفيا تقجيع الجامعة في أف تشذط إدارات الجامعات كتكثيف جيػدىا، كتقـػ بدي -5
 الخارج الستجراج التسػيل مغ السؤسدات كالييئات العخبية الجكلية.

بعث مؤسدات الػقف اإلسبلمي لتسػيل التعميع الجامعي .كاف لمػقف اإلسبلمي دكر ىاـ كرئيدي في تسػيل  -6
ىبي لمحزارة اإلسبلمية ، فقج كاف ىحا الػقف مسػاًل حؿيقًا التعميع في العرػر اإلسبلمية كخاصة بالعرخ الح

لرشاعة الحزارة اإلسبلمية.كمحفد كإبجاعات السبجعيغ ،ككافل حخيات العمساء كاستقبلليع.كلسا لمػقف مغ أىسية ،فإنو 
 يجب بعث مؤسداتو كسا كانت في عرػر الحزارة اإلسبلمية الحىبية عغ شخيق :

غ كتعخيفيع بالجكر  العطيع الحؼ قامت بو في الحزارة العخبية اإلسبلمية لقخكف عجيجة . نذخ الػعي لجػ السدمسي1
 في تسػيل التعميع مغ الػقف .

. بياف أف مثل ىحه الػقف يعتبخ مغ الرجقات الجارية التي حث الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع في أحاديثو عمى 2
 تقجيسيا ليشتفع بيا السدمسػف.

قجيع بعس األراضي )األميخية( التي تسمكيا خديشة الجكلة كإيقافيا عمى الجامعات لكي تقـػ .أف تبادر الجكلة بت3
 باستربلح بعزيا ألغخاض الدراعة، استثسار بعزيا اآلخخ بإقامة مشذئات تجارية أك سكشية أك مباني جامعية.

كغ ىحه الجامعات مغ تغصية نفقاتيا رفع الخسـػ الجامعية التي يجفعيا الصمبة لمجامعات الخسسية إلى الحج الحؼ يس-7
 . الستكخرة

 : نساذج مغ تسػيل التعميع

 : الػاليات الستحجة االميخيكية

تتفخد بأسمػب متسيد في تسػيل التعميع ،كذلظ أف تسػيل التعميع يعتسج بجرجة أساسيو عمى ماتخررو الدمصات       
خًا االختبلؼ اإلمكانات االقترادية مغ كالية إلى أخخػ السحمية مغ أمػاؿ لمتعميع مغ الزخائب التي تحرميا . كنط

فإف تسػيل التعميع يختمف بيغ الػاليات .كقج أدػ ذلظ إلى  تجخل الحكػمة الفجرالية تحؿيقا لسبجأ تكافػ الفخص العمسية 
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ميع لمجفاع كضسانا لػصػؿ الخجمات التعميسية إلى كل شفل في أنحاء الػاليات الستحجة . كقج كاف صجكر قانػف التع
ـ خيخ دليل عمى دعع الحكػمة الفجرالية لمتعميع كالبحث العمسي ، كخدة فعل لتفػؽ االتحاد 1958القػمي لعاـ 

 الدػفيتي آنحاؾ ؼ مجاؿ غدك الفزاء .

 فخندا:

، كيتسثل  تقـػ الجكلة بتسػيل الجانب األعطع مغ ميدانية التعميع -ىي دكلة رأسسالية أيزا يجار فييا التعميع مخكديا    
ذلظ في دفع ركاتب السعمسيغ كنفقات صيانة السباني السجرسية كإنذاء رياض األشفاؿ .كتعتبخ مداىسة السحميات في 

 . ميدانية التعميع ضئيمة بالسقارنة بسا تقجمة الحكػمة السخكدية

جد ميدانية خاصة، تجخل في أما في الجكؿ االشتخاكية فأف تسػيل التعميع يعتبخ مغ مدؤليات الجكلة كىي التي تح     
 (.PETER2005) مداىسات . إشار السيدانية العامة لمجكلة ، بجانب ما تجفعو السدارع الجساعية كالسرانع مغ

 : الجامعة السشتجة في الجكؿ العخبية

أثخ فخض عمى الجكؿ  كالحؼ  بخزت الحاجة إلى تسػيل التعميع العالي ذاتيا ، بدبب الحرار االقترادؼ الحؼ     
الجامعات إلى االعتساد عمى نفديا في تػفيخ مػارد مالية ليا، كلقج سصخت  سمبيا عمى تسػيل الجامعات ، لحا لجأت

الجامعة السشتجة.  الجامعات أركع تجخبة عخبية في االعتساد عمى ذاتيا في تػفيخ مػاردىا السالية، حيث انتيجت نيج
  ميو الجامعات ما يمي:كمغ أىع مرادر التسػيل الحاتي التي اعتسجت ع

 : . االستذارات العمسية )السكاتب االستذارية(1

  تقـػ ىحه السكاتب عمى أساس " تقجيع الخبخة كالسذػرة لمجكائخ ك األفخاد كالذخكات في

مختمف القزايا التي تيع تمظ الجيات، كحل مذاكميا ذات الرمة باختراصات كمية معيشة، مقابل أجػر كفق صيغة 
 ا كعقػد أعجت ليحا الغخض " متفق عميي

 : . البحث العمسي التصبيقي 2
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ييجؼ البحث العمسي التصبيقي إلى " تعديد العبلقة مع حقل العسل، كتقجيع الخبخة السصمػبة لو باإلفادة مغ الكػادر 
  الجامعية الستخررة تخررا عاليًا، ك لقاء مبالغ تتشاسب كالخبخة السقجمة مغ قبل ىحا الكادر .

 : الجراسات السدائية.  3 

تقـػ الجراسات السدائية عمى أساس " تػفيخ فخص ججيجة لمصمبة الحيغ فاتتيع تمظ الفخص في أعسار مبكخة، كتعحر 
عمييع الحرػؿ عمييا في الجراسات الرباحية، فأصبح بإمكاف مغ يخغب في دراسة تخرز معيغ أف يجرس 

  التخرز في الجراسة السدائية مقابل أجػر محجدة.

 : . الصمبة الػافجكف  4

تدتفيج الجامعات مغ شمبات االنتداب مغ قبل الصمبة الػافجيغ إلييا، كيتع قبػليع مقابل أجػر تجفع لمجامعة السشتدب 
إلييا كبالعسمة األجشبية، كتتشاسب ىحه األجػر مع شبيعة التخرز الحؼ يجرسو، عمى أف يؤخح معجؿ الثانػية العامة 

  تقجـ بالجراسة.بعيغ االعتبار عشج ال

  :. خجمات التعميع السدتسخ كالتجريب 5

احتياجاتو التجريبية، كتصػيخ خبخة  تقـػ معطع الجامعات ، بعسل دكرات تجريبية لرالح حقل العسل، كذلظ لتمبية
 العامميغ ؼيو، كاإلشبلع عمى آخخ السدتججات السعخؼية كالتقشية كالعمسية، كزيادة مدتػػ تخرريع مغ أجل تحديغ

ىحه الجكرات تقـػ بإعجادىا الجامعة كذلظ ضسغ بخنامج التعميع السدتسخ، كلقاء أجػر يجفعيا ، ك مدتػػ أدائيع
 السذاركػف، أك الجكائخ الخسسية أك األىمية التي يعسمػف بيا. 

 

  . الشذاشات اإلنتاجية 6

كمعجات إلنجاز أعساؿ   ا، مغ أجيدةتقـػ أغمب الجامعات العخبية باستغبلؿ كمياتيا، كاستثسار جسيع مستمكاتي    
  : يدتفيج مشيا اآلخخكف، ك ذلظ بالؿياـ بشذاشات إنتاجية تحقق ليا مػردا ماليًا مثل

 كالفاكية، كإنتاج األسساؾ. كمية الدراعة كالتي تقـػ " بتخبية دجاج المحع ك البيس، كإنتاج الخزخ -
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كالشحت، حيث يباع ىحا اإلنتاج لتدجيج بعس  كالترسيع الصباعيكمية الفشػف :تدتفيج مغ إنتاجات الصمبة في الخسع  -
  التكاليف .

 .  كقػؼ الديارات كما شابو ذلظ كتقـػ بعس الجامعات ، بتأجيخ مستمكاتيا، كالشػادؼ كالسصاعع الصبلبية، أك ساحات

في العصل،أك بعج أكقات الجكاـ  كمية التخبية الخياضية، كالتي تقـػ باستغبلؿ السدابح كالسبلعب التي لجييا كتذغيميا -
 (. 2005الخسسي.)صبيح،

  : الػاليات الستحجة االميخيكية

تتفخد بأسمػب متسيد في تسػيل التعميع ،كذلظ أف تسػيل التعميع يعتسج بجرجة أساسيو عمى ماتخررو الدمصات       
انات االقترادية مغ كالية إلى أخخػ السحمية مغ أمػاؿ لمتعميع مغ الزخائب التي تحرميا . كنطخًا الختبلؼ اإلمك

فإف تسػيل التعميع يختمف بيغ الػاليات .كقج أدػ ذلظ إلى  تجخل الحكػمة الفجرالية تحؿيقا لسبجأ تكافػ الفخص العمسية 
كضسانا لػصػؿ الخجمات التعميسية في أنحاء الػاليات الستحجة . كقج كاف صجكر قانػف التعميع لمجفاع القػمي لعاـ 

 خيخ دليل عمى دعع الحكػمة الفجرالية لمتعميع كالبحث العمسي. ـ 1958

إلى أف لجأت بعس الجامعات األمخيكية إلى االعتساد عمى نفديا في تػفيخ مػارد مالية ليا كذلظ عغ شخيق"      
الحكع  عقػد البحث بيغ الجامعة أك أحج أقداميا كالذخكات الرشاعية، كسا تتعاقج الجامعات مع الػزارات كسمصات

  السحمي، بل كمع شخكات أجشبية، أك حكػمات أجشبية"

ىحا دليل كاضح عمى أف ىشاؾ عبلقة بيغ الجامعات األمخيكية كمؤسدات السجتسع " فالجامعة تقـػ باألبحاث،      
دج العجد لتحديغ إنتاج السرشع، كتجريب عسالو كالؿياـ ببخامج ابتكاريو لرالحو، مقابل أف يقجـ السرشع الساؿ الحؼ ي

التي أنفقت مغ السرانع عمى الجامعات، بحيث بمغت في الػاليات الستحجة  في مػازنة الجامعة، ثع تعاضست السبالغ
 . ”األمخيكية حػالي ستيغ بميػف دكالر أمخيكي، أؼ ما يعادؿ ثبلثة آالؼ كخسدسائة جامعة ككمية

 -: الػقف -

أمخيكا مغ أكثخ الجكؿ  جة األمخيكية عمى الػقف في تسػيميا ، كتعتبختعتسج كثيخ مغ الجامعات في الػاليات الستح     
الجكلة التي قامت بإسقاط التبخع لمػقف مغ  األكربية التي نسا فييا كقف الجامعات كبذكل محىل، كذلظ بتذجيع مغ
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كالسعاىج اإلحرائيات أف مجسػعة ؾيسة كقف الجامعات كالكميات  الزخائب الستختبة عمى صاحب التبخع،" كتطيخ
بميػف دكالر، كأف عذخيغ جامعة يتجاكز ؾيسة كقف كل مشيا بميػف دكالر، مشيا 92ـ( حػالي  1993بمغت عاـ ) 

جامعة ىارفارد،كمائتي جامعة يتجاكز ؾيسة كقف كل مشيا مميػف دكالر، مشيا جامعة كاليفػرنيا الجشػبية التي تبمغ 
 ( مميػف دكالر.25امعة ككمية ؾيسة كقف كل مشيا ) ( ج 500( مميػف دكالر، ك)  589ؾيسة أكقافيا ) 

 ة كتػصيات كنتائج الجراسة :حاستخاتيجيات مقتخ 

أىسية التخصيط الدميع كالذامل الحتياجات التشسية مغ القػػ العاممة مغ جخيجي كربصيع بدػؽ العسل كليذ   -1
 االنتاج العذػائي لمخخيجيغ.

لعطيع الحؼ قامت بو في الحزارة العخبية اإلسبلمية لقخكف عجيجة نذخ الػعي لجػ السدمسيغ كتعخيفيع بالجكر  ا -2
 في تسػيل التعميع مغ الػقف .

بياف أف مثل ىحه الػقف يعتبخ مغ الرجقات الجارية التي حث الخسػؿ صمى هللا عميو كسمع في أحاديثو عمى   -3
 تقجيسيا ليشتفع بيا السدمسػف.

الكاؼية الستثسار مػاردىا بالرػرة التي تخاىا مشاسبة ،مع مخاعاة مشح الجامعات الربلحيات السالية كاالدارية   -4
 االىجاؼ العامة لمتعميع العالي.

 تخؽيف العبء السالي عغ ميدانية الجكلة مغ دعع التعميع العالي.  -5

 االستفادة مغ التجارب العالسية في ايجاد مرادر تسػيل لمتعميع العالي.  -6

 جات مرادر التسػيل.تصػيخ انطسة الجامعات لتدتػعب مدتج  -7

تخشيج االنفاؽ عمى مؤسدات التعميع العالي كخفس التكمفة بدبب اكضاع كػركنا فايخكس السدتجج كاثخىا   -8
 اقتراديا عمى العالع.

 الدساح بخرخرة التعميع العالي بذخط أف يبقى تحت رقابة الحكػمة .  -9

 تحػيل الجامعات لسخاكد انتاج كاستثسار كتصػيخ.   -10
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 ممخص :

قة السخأة باإلبجاع في السجتسع العخبي، اختمفت الخؤػ كالسشاىج كاالتجاىات التي تعاممت مع خرػصية عبل     
نطخا لتفاكتيا كيعػد ذلظ إلى السؤثخات الصبيعية كالفكخية كاالجتساعية كالثقاؼية التي تؤثخ في خرػصيػة اإلبجاع 
الشدائي العتبار السخأة فاعمة في إنتاج اإلبجاع كليدت مادة تراغ في عسمية اإلنتاج أإلبجاعي حيث أف السخأة تشتج 

ػكيات كالؿيع كالعادات كالتقاليج السذتسمة عمى الػشائج الذعػرية كالفكخية ك العقائجية كاألخبلؾية كالتي تشطع الدم
األنداؽ كالعػائق االجتساعية في السجاؿ الجغخافي الحؼ ُتساَرُس ؼيو شخرية ثقافة السجتسع الخاضعة لديادة 

كخية السحافطة كالخكماندية كالحجاثة كما بعج الحجاثة عبلقة الحكػرة باألنػثة في أإلبجاع كفق االتجاىات الف
في الػقت الحؼ ال يداؿ كالػسصية كالعػلسة كتبعا لرياغة رؤيا ذاتية جسالية فشية عػض التعبيخ عشيا بالػصاية. 

ذعخ ؼيو بعزيع يشاقر محجكدية عقل السخآة قج تبجك مشاقذة قجرتيا عمى اإلبجاع أمخًا أقل آلسا ربسا ألف السخأة ست
ككأنيا قج كدبت بالفعل معخكة إثبات كساؿ عقميا لتمتقط أنفاسيا استعجاداً لخػض معخكة أخخػ ضج الفكخة 
الدائجة عغ ذكػرية اإلبجاع إلى الحج الحؼ يجعل بعزيع يتعامل مع نتاجيا اإلبجاعي كيفسا كاف عمى أساس أنو 

لرفات غيخ مقبػلة اجتساعيًا لؤلنثى إذ ُيصالب كحب السغامخة كاألصالة، لكغ ىحه ا أقل برفتو نتاجًا أنثػيا
السجتسع األنثى بتسثيل الجكر الدمبي الحؼ يشدع إلى السجاراة كاالرتباط كاالنؿياد كرعاية اآلخخيغ كعجـ كدخ ألشسط 
كىي أمػر تزيق السداحة البلزمة لمتحميق في عالع اإلبجاع. فاالىتساـ بسا يعجه السجتسع ذكػريًا سيتع اعتباره 

قرًا في أنػثة السخأة أك تعجيًا عمى ألربلحيات التي يسشحيا ليا ألسجتسع كقج يرل االستشكار إلى مدتػػ ن
 .التجخيع كاالتياـ بارتكاب السحطػر

mailto:Drsihamhassan20@gmail.com
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كلكغ ما صحة الفكخة القائمة بأف ىشاؾ عبلقة بيغ الجشذ ك مدتػيات اإلبجاع ؟ ىل ىػيتشا الجشدية تحجد     
يفدخ قمة ضيػر انتاج السخأة اإلبجاعي مقارنة بإنتاج  الخجل أإلبجاعي ىل قجرات السخأة قجراتشا أإلبجاعية ما الحؼ 

  الحىشية ال تؤىميا لبمػغ مدتػيات عميا مغ الشبػغ كاإلبجاع أـ أف ىشاؾ أسبابًا أخخػ لعجـ بخكز الشداء إبجاعيًا ؟

 Abstract:  

    The visions, approaches, and trends that dealt with the specificity of the 
relationship of women with creativity differed in the Arab society, due to their 
disparity and this is due to the natural, intellectual, social and cultural influences that 
affect the peculiarity of female creativity because women are considered active 
actors in the production of creativity and not a material formulated in the creative 
production process as women produce behaviors and values And customs and 
traditions that contain emotional, intellectual, ideological and ethical links, which 
regulates social patterns and obstacles in the geographical area in which the 
personality of the culture of society is practiced subject to the rule of the relationship 
of masculinity with femininity in creativity according to conservative intellectual 
trends, romanticism, modernity, postmodernism, centrism and globalization, and 
according to the formulation of a self-artistic, aesthetic vision instead of expressing it 
through tutelage. 

     While some of them are still discussing the limitations of the woman's mind, 
discussing her creativity may seem less painful, perhaps because the woman will 
feel as if she has already won the battle to prove the perfection of her mind to catch 
her breath in preparation for another battle against the prevailing idea of masculinity 
creativity to the extent that some of them engage With her creative product however 
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it is on the basis that it is less as a female product And love of adventure and 
originality, but these qualities are not socially acceptable to the female, as the female 
community is required to represent the negative role that tends to conformity, 
attachment, submission and care for others and not to break . 

     the pattern, which narrows the space necessary for flying in the world of 
creativity. Interest in what society considers to be masculine will be considered a 
lack of femininity of women or an encroachment on the powers granted to them by 
society. The condemnation may reach the level of criminalization and accusation of 
committing the forbidden. 

     But how true is the idea that there is a relationship between gender and levels of 
creativity? Does our gender identity determine our creative abilities What explains the 
lack of a woman’s creative production compared to a man’s creative production Do 
women’s mental capabilities do not qualify them to reach higher levels of creativity 
and creativity, or are there other reasons why women do not emerge creatively? 

تجكر كمسة االبجاع في معاجع المغة العخبية كسا في السعجع الػسيط كمعجع لداف العخب عمى عجة  االبجاع لغة :
 معاف ، تمتقي في أف : إبجاع الذيء انذاؤه عمى غيخ مثاؿ سابق ، كجعمو غاية في صفاتو . 

الى اف اإلبجاع ضاىخة متعجدة : ال يػجج تعخيف جامع لسفيـػ اإلبجاع ، كقج يخجع سبب ذلظ  اإلبجاع اصصبلحا 
 الجػانب ، ككحلظ الى اختبلؼ كجيات نطخ الباحثيغ لئلبجاع باختبلؼ مجارسيع الفكخية كمشصقاتيع الشطخية . 

كمغ آراء العمساء كالستخرريغ في تعخيف اإلبجاع : يخػ ىافل أف اإلبجاع ىػ ) القجرة عمى تكػيغ تخكيبات     
نو القجرة عمى التخيل أك اختخاع أشياء ججيجة عغ شخيق التػليف بيغ األفكار أك تشطيسات ججيجة ( كىارز ) ا

كتعجيميا أك تغييخىا ( كيخػ كػرت ) بأنو القجرة عمى انتاج األفكار األصمية كالحمػؿ باستخجاـ التخيبلت 
 كالترػرات مثمسا يذيخ الى القجرة عمى اكتذاؼ ما ىػ ججيج ، كإعصاء معاني لؤلفكار ( . 
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إذف فاإلبجاع ىشا إنذاء أك ابتكار شيء ججيج لع يكغ مػجػدا مغ قبل سػاء أكاف مشتجا صشاعيا أك تجاريا ،      
أك كاف عسمية أك شخيق ججيجة ، أك فكخة أك ترػرا مبتكخا ... لكشو عبلكة عمى ذلظ ال بج أف تتػافخ ؼيو شخكط 

فخيجا ، كيحقق السشفعة ، أك الؿيسة التي كضع مغ الججة كاألصالة كالسشفعة ، فالشاتج اإلبجاعي ال بج أف يكػف 
 . ( 2021اجميا كأال أصبح  جيجا ضائعا كعبثا فكخيا ال ججكػ مشو . )ارشيف السجكنة االلكتخكنية ، 

 

 ترهر إبجاع السخأة :

كػف يشجرج إبجاع السخأة ضسغ أشكاؿ كأنػاع مختمفة باختبلؼ السادة التي ترػرىا كإشكاليا فيي إما أف ت      
حخؼية يجكية زخخؼيو خدؼية أك سسعية قائسة عمى ألسػسيقى كإما ذىشية تقـػ عمى األلػاف أك الكمسات التي انبثق 
مشيا الفغ التذكيمي كالكتابة التي استعسمت المغة اإلبجاعية كالمغة الػصؽية. كسيتع االرتكاز عمى كتابة السخأة 

أداة تػاصمية إلببلغ الخسائل كالخصابات التي تدتػعبيا كتدتقصبيا العتبارىا رؤية مشفتحة عمى اإلندانية كالكػف ك 
األجشاس الثقاؼية كاألدبية الستعجدة كالستشػعة كالسختمفة السذارب كالصخؽ كالسػسػعات كالرياغات. غيخ أف القاسع 

ػ الجامع السػحج ى فاإلبجاع كإف اختمفت الخؤػ كالسشاىج كاآلفاؽ كالسجاالت، السذتخؾ بيشيا يتسطيخ في أإلبجاع 
 لكتابة السخأة العخبية . 

فكل كتابة لمسخأة العخبية تداىع في تصػيخ السجتسع كالثقافة، فيي تجؿ عمى رؤيا كمية شاممة مغ أىجاؼ      
كغايات مشبثقة مغ اتجاىات فكخية محافطة كبلسيكية أك ركماندية أك حجاثية، أك ما بعج الحجاثة التي تسكغ مغ 

 . تشسيةتحقيق عسمية ال

كمجاؿ تصػر السجتسع لو صمة كصل تفاعمية مع السخأة لرشاعة التججيج كالتغييخ لكػنيا تعتبخ عشرخا      
استخاتيجيا في السجتسع،ألف الخجل كحجه ال يدتصيع بشاء مجتسع حجاثي بسعدؿ عغ السخأة. لحلظ فبل يسكغ إتساـ 

الة االجتساعية كالجيسقخاشية عبخ التفاؤؿ كالتذاـؤ عسمية التصػر إال في إشار مداكاة الجشديغ كتحقيق العج
االتحاد : السخأة كاإلبجاع في محاكلة لتحصيع الحجكد كالتجاكؿ كاالنجماج في خخيصة الصخيق التصػيخية لمسجتسع .) 

  . ( 31/8/2018،  بيغ األجشاس
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كتابة ككيؽية بشاء العبلقة بيغ السخأة إف الحجيث عغ عبلقة السخأة بإبجاع الكتابة ىػ حجيث عغ مفيـػ إبجاع ال      
كإبجاع الكتابة، ألف ىحا األخيخ يقـػ عمى ميارات تختمف مغ امخأة كاتبة إلى أخخػ في البعج السعخفي كالثقافي 
داخل عسميات التفكيخ كبشاء ىشجسات شعػرية كتػليج أفكار. كأف اإلبجاع يختبط بالسخأة بذكل تفاعمي العتبارىا 

ػنيا تسدج بيغ عسميات التفكيخ كاليشجسات الذعػرية الحاتية كالسيارات االجتساعية قرج ابتكار ؾيع فاعمة ؼيو، كلك
كسمػكيات عبخ التفاعل اإلبجاعي إليجاد حمػؿ في كافة الدياقات األنثػية كالثقاؼية كالفكخية انصبلقا مغ الخؤيا 

ة السخأة كاإلبجاع كالكتابة تطيخ متفاعمة متجاخمة التي يتع تػصيميا عبخ الكتابة، كأف السفاـيع الثبلثة ألسدتعسم
داخل مشطػمة تتػفخ عمى الػعي الشفداني كالسجتسعي كالحاتية. كاالرتكاز عمى قػة الشعػمة كالسبادرة كاالختيار 
كاستقبللية األنثػية عغ سمصة الحكػرة كتستعيا بالحخية، ىي أشياء ال تتأتى إال داخل اإلشار العاـ لمحخيات 

 مة. العا

بحلظ فالسخأة نػاة لحاتيا، كانعكاس صػرة األنا الستزسشة التعجدية في كحجتيا، كفي الغػاية التي تؤدؼ إلى        
السغامخة كاالندياح عغ ألسألػؼ ألف إبجاع الكتابة اكتداب. فالسخأة فاعمة ثقاؼية تسخدية كجػدية حيث أف ما يسيدىا 

 بالمػف كباالستعارات كباالندياحات كبالدخديات.ىػ اإلبجاع األنثػؼ بالمغة كاإليقاع ك 

إف عبلقة السخأة بالكتابة اإلبجاعية ىي ِفعُل كائٍغ أْثبَت حزػره كجػديا متسدكا باالختبلؼ كالتسايد لكػنيا       
تجدج رؤيا عسيقة حػؿ قزايا السخأة السختبصة بالسدتػػ االجتساعي كالثقافي كتقييع األكضاع بسشطػر تأممي 

ت األنثػية ، كربط الكتابة اإلبجاعية بالػاقع كالخياؿ كتحخيخىسا مغ قيػد الحكػرة مغ أجل بشاء صياغة تتابع لمحا
مطاىخ التشاقس كالتكخار إلبخاز خرػصية عبلقة الشػع)الجشجر(. تفاعمية تتقاشع مع التسييد بيغ الجالالت 

دائسا شخيقة تجعػ إلى التحخر كإثبات اليػية كتحقيق األنثػية الحكػرية، كنطخا إلى أف عبلقة السخأة بالكتابة ىي 
االتحاد : السخأة كاإلبجاع في محاكلة لتحصيع ) .التعاير كاالعتخاؼ بشطاـ إبجاع لو خرػصية كمخجعية أنثػية 

 (  31/8/2018،  الحجكد بيغ األجشاس

  :ابجاع السخأة    

ة عقل السخأة، قج تبجك مشاقذة قجرتيا عمى اإلبجاع أمخًا في الػقت الحؼ ال يداؿ ؼيو بعزيع يشاقر محجكدي         
عقميا لتمتقط أنفاسيا ” كساؿ“أقل ألسًا، ربسا ألف السخأة ستذعخ ككأنيا قج كدبت بالفعل معخكة إثبات 
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استعجاداً لخػض معخكة أخخػ ضج الفكخة الدائجة عغ ذكػرية اإلبجاع إلى الحج الحؼ يجعل بعزيع يتعامل مع 
 .برفتو نتاجًا أنثػياً ” أقل“بجاعي كيفسا كاف عمى أساس أنو نتاجيا اإل

شاذة مخالفة لمصبيعة األنثػية كسا ” حالةكمع تبايغ حجة ىحه الشطخة، إال أف السخأة السبجعة ُتعامل غالبًا كػ      
ة، لكغ ىحه الرفات ترػرىا الثقافة التقميجية الدائجة. فالسبجع يستاز باالستقبللية كالجخأة كحب السغامخة كاألصال

غيخ مقبػلة اجتساعيًا لؤلنثى إذ ُيصالب السجتسع األنثى بتسثيل الجكر الدمبي الحؼ يشدع إلى السجاراة كاالرتباط 
كاالنؿياد كرعاية اآلخخيغ كعجـ كدخ ألشسط كىي أمػر تزيق السداحة البلزمة لمتحميق في عالع اإلبجاع. فاالىتساـ 

تع اعتباره نقرًا في أنػثة السخأة أك تعجيًا عمى ألربلحيات التي يسشحيا ليا ألسجتسع بسا يعجه السجتسع ذكػريًا سي
 كقج يرل االستشكار إلى مدتػػ التجخيع كاالتياـ بارتكاب السحطػر . 

كسا أف اإلبجاع ال يختبط بسجاؿ كاحج فقط، كلكشو يذيخ إلى التسيد كالتفخد في أؼ مجاؿ مغ ألسجاالت         
دب كالمغػيات، كالعمـػ كالقانػف كالدياسة، كالخياضة، كغيخىا. فكل انداف متسيد متفخد في مجالو ىػ كالفغ، كاأل

 فخد مبجع .  

خاصة في السجاالت التي يخػ السجتسع أنيا  –ليحا فإف تفديخ كجػد عجد أكبخ مغ الخجاؿ الستسيديغ         
دبب عػامل اجتساعية ك ثقاؼيو حيث الػضع االجتساعي مخررة لمحكػر ال يخجع أبجًا إلى عامل ألحكػرة كإنسا ب

الستاح لمسخأة مشح ألقجـ حاؿ بيشيا كبيغ االضصبلع بأؼ عسل مغ شأنو أف يكذف ما لجييا مغ نبػغ كإبجاع في كل 
السجاالت. ك لحا فإف قمة انتاج السخأة اإلبجاعي )السيسا اإلبجاع العمسي( ليدت بدبب نقز ما في قجراتيا العقمية 
نتيجة عامل أألنػثة بل سببيا أف تسيد اإلناث ال يحطى باىتساـ في شفػلتيغ مغ أألساس فبل يتع اكتذافو 

 كتصػيخه كتقػيسو كتعديده . 

فالجكر االجتساعي الحؼ يرػره السجتسع لمسخأة يزعيا أماـ خياريغ صعبيغ: تسثيل الشسط  األنثػؼ ألتقميجؼ       
حدب تقاليجه ” امخأة أنسػذجية“ىحا معشاه أف السجتسع يشتطخ مغ األنثى أف  تكػف أك نبحىا اجتساعيًا كعاشؽيًا. 

بحيث يفخض عمييا القبػؿ باتجاىات كميػؿ محجدة سمفًا يتع ترشيفيا اجتساعيًا عمى أنيا الرفات ألصبيعية 
.يشعكذ ىحا ، كبحلظ تشحرخ اىتسامات معطع الفتيات في تجديج تمظ الرفات مشح الرغخ”األنػثة”السسثمة لػ

بالصبع عمى نساذج اإلبجاع التي تشتجيا السخأة بحيث يجعميا أقل مغ تمظ التي يشتجيا الخجل. فالرػرة الشسصية 
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الخجل ألشسػذجي أكثخ مبلئسة لشسػ أإلبجاع حيث يسشح الخجل استقبللية أكثخ كيحطى بسدايا اجتساعية ”الدائجة لػ
 ع كتحقيق غاياتو .إضاؼية تسشحو الثقة البلزمة لتصػيخ اإلبجا 

أف ما يشصبق عمى الشداء السثقفات كالخجاؿ السثقفيغ ثقافة عالية يشصبق كحلظ عمى السبجعات كالسبجعيغ، إذ       
تبيغ أف الشداء السبجعات أكثخ ميبًل لبلستقبلؿ كالحـد كاإلصخار كىي صفات يخبصيا السجتسع بالحكػرة كسا ُكجَج 

ػف بحداسيتيع السخىفة كالتعبيخ عغ السذاعخ كاالىتسامات التي تشصػؼ عمى أيزًا أف الخجاؿ السبجعيغ يتدس
معاٍف جسالية أك عاشؽيو كىي صفات يخبصيا السجتسع باألنػثة. كمغ ىحا تع استشتاج أف نجاح اإلبجاع يتصمب 

ية لكل خرائز شخرية )كالحداسية كاالستقبلؿ( قج تتعارض مع الخؤية االجتساعية السترمبة لؤلدكار التقميج
مغ األنثى كالحكخ ليحا فإف الؿياـ باألدكار االجتساعية بالصخيقة الستدمتة التي تفخضيا الثقافة االجتساعية الدائجة 
سيؤدؼ إلى التزحية بعجد مغ الخرائز الزخكرية لشسػ التفكيخ اإلبجاعي كتصػره بذكل عفػؼ لجػ الجشديغ. 

 بب لقمة ضيػر نتاج السخأة اإلبجاعي. فسا الدبب إذف؟كىكحا نخػ أف عامل األنػثة ليذ ىػ في الػاقع س

أف مذكمة السخأة في الػاقع ليدت خاصة بل ىي صػرة حية عغ مذكمة شاممة تشذأ عادًة مغ صخاع متػاصل      
 .بيغ عقل الؿيع كعقل األنساط

ألعقل نفدو محل فالعقل ىػ ميداف الربلح كالفداد كالرػاب كالخصأ كاالتداف كاالضصخاب، لكغ مفيـػ      
 خبلؼ، إذ ما ىػ العقل الحؼ ندف بو األمػر في ألسجتسع عقل الؿيع أـ عقل أألنساط

الؿيع ىي قػاعج الشساذج الصػباكية لسجتسع ما ك لكشيا غالبًا لؤلسف يتع إخزاعيا لؤلنساط الدائجة أليجيػلػجيا ما 
ع ذلظ فإف الؿيع قج تدتسخ حتى لػ برعػبة إذا تجريجيًا حتى يرل السجتسع لسخحمة تدػد فييا األيجيػلػجيا، كم

 .استسخت فاعميتيا في خمق كاقع إيجابي ييحب تمظ األيجيػلػجيات عمى نحػ متػاصل
أما األنساط فتكتدب قػتيا مغ األثخ الحؼ تحجثو في السجتسع مكانًا كزمانًا، أؼ اتداع دائخ انتذاره كشػؿ      

أؼ أنو كمسا كاف أثخ الشسط أقػػ كمسا اكتدب قبػاًل اجتساعيًا أقػػ كىحا ما السجة الدمشية التي يدػد فييا ألشسط 
يجعل تغييخ الؿيع )ذات الصابع السثالي( أسيل كأسخع مغ تغييخ األنساط. كىكحا فإف التشسيط الخاشئ أخصخ مغ 

قافة العامة التي يتبشاىا الؿيع الفاسجة، ألف مجسػع تمظ األنساط ىػ الحؼ يأخح الحيد األكبخ في تذكيل األحكاـ كالث
.) ابجاع   السجتسع. كبعبارة أخخػ: الثقافة العامة الدائجة ىي أكبخ عائق يػاجو اإلبجاع بذكل عاـ كإبجاع السخأة 

 (  30/1/2013،  370السخأة كعػائق األيجلػجيا  ، مجمة الؽيرل الذيخية ، عجد 
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  :  شخوط اًلبجاع
داب مياراتو، كال شظ أف امتبلؾ مثل ىحه السيارات كالقجرات يتصمب سعى يتصمب اإلبجاع السثابخة في اكت      

اإلنداف كمثابختو فى كاكتدابيا فسا بالظ إذا كانت متػفخة لجػ الشرء عشج كالدتو، كلكشيا كامشة تحتاج لمكذف 
 كاف –إلى عيج قخيب  –يختمف اإلبجاع في مجلػلو عغ الحكاء )مع أف بعزيع  . حتى تطيخ عمى الدصح

يدتخجـ المفطيغ لمتعبيخ عغ نفذ السعشى(، كسا أف الجراسات التجخيبية الحجيثة كالؿياس العقمي أكج أف الحكاء ىػ 
بالفعل شخط ضخكرؼ لئليجاع لكشو ليذ الذخط ألػحيج فيشاؾ قجرات إبجاعية مدتقمة عغ القجرات العقمية الستعمقة 

 :ح الفخد مبجعًا ما يميالتى يشبغى تػافخىا ليرب بالحكاء، كمغ ىحه ألقجرات

  السخكنة (Flexibility):  تعشى القجرة عمى تغييخ األفكار كتشػيعيا باستسخار كعجـ التخكيد عمى شخيقة
كاحجة إليجاد ألحمػؿ فسبجأ التشػع فى الػحجة مغ أعطع السبادغ التى يشتفع بيا عشج ألتججيج فالكػف 

 .قائع عمى ىحا السبجأ

 األصالة (Originality): ػ أف تكػف أفكار الفخد السبجع غيخ مألػفة كلع يدبقو إلييا أحج ككمسا قل أ
شيػع الفكخة زادت درجة أصالتيا، فاالستجابات األصمية تتسيد بالصخافة، مثل أف يعصى الشرء قرة 

 كيصمب مشو أكبخ عجد مسكغ مغ العشاكيغ السجىذة كالسثيخة لمقرة .

 الخاصة بكل مذكمة كالتقاط تفاصيل ال يتسكغ اآلخخكف  كىي القجرة عمى تحدذ الصبيعة :الحداسية
مغ ادراكيا، فدمػؾ اإلنداف غاية فى األىسية فى مدألة تفجيخ القجرات ألكامشة مثل سمػؾ الفخد الحؼ 
يسيل ليكػف قائجًا لسجسػعة يشتسي إلييا نطخًا إلحداسو بامتبلكو قجرات خاصة ال تتػافخ في أآلخخيغ 

 السدتقبل ككضع الخصط السحققة ألىجاؼ الجساعة .كالقجرة عمى استقخاء 

 الصبلقة (Fluency) :  أػ أف يكػف لمفخد القجرة عمى تقجيع إنتاج مغ األفكار اإلبجاعية بأنػاع مختمفة
كبكسية تفػؽ الستػسط العاـ فى غزػف فتخة زمشية محجده فإنتاج الفخد اإلبجاعى قج يكػف لفطيًا 

ار مشاسبة سخيعة أك تعبيخيًا برياغة تخاكيب متخابصة أك شكميًا بابتكار بكسيات مبتكخه أك فكخيًا بأفك
 تذكيبلت كصؽية متعجدة أك ارتباشيًا بخبط كمسات تذتخؾ فى السعشى . 

 االستشباشية (Elaboration):  كىي القجرة عمى التخكيد عمى األفكار كاستخبلصيا ثع ربصيا مع
قت دكف أف يؤدػ ذلظ إلى تذػير الحىغ أك انفبلت بعزيا كمبلحطة العبلقات بيشيا فى نفذ الػ 
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بعس ألتفاصيل خارج نصاؽ ألتفكيخ كىحا ىػ أساس أػ بحث تاؿ مغ أبػاب ألسشصق كربسا العشرخ 
 السذتخؾ بيغ قػانيغ الفكخ كالعمع كالمغة . 

 القبػؿ (Acceptance): ييع كىػ تقييع لؤلفكار مغ حيث مجػ ججكاىا لمشاس كقبػليع ليا ككصػليا إل
كإنتاج مفيج يحتاجو ألسجتسع فاإلنداف يأمخ آلة يرشعيا لمدفخ لمكػاكب فتحىب كتشفح األكامخ كتعصى 
السعمػمات كتعػد كىحه عيشة مغ أبججية التدخيخ كآفاؽ مغ ألعمع التدخيخ ىػ الػصػؿ بالعمع إلى 

الندانية كاالجتساعية ، أقرى غاياتو لخجمة اإلنداف فى حياتو العسمية اليػمية . ) مجمة جيل العمـػ ا
 (  193، ص  34العجد 

 :العهامل التي تؤدي الى اًلبجاع 

 لمتخبية اإلبجاعية كاإلبجاع العجيج مغ العػامل كالحػافد التى تدتذيخه كتػجيو نحػ تحقيق اليجؼ كمشيا:      

رف الحىشى كشخؽ مثل حخية الفكخ كالخأؼ كتػافخ الػقت ألبلـز كالتعػد عمى استخجاـ الع :عػامل بيئية - أ
عسل كدراسة تتجو نحػ االستشتاج ال ألتمقيغ باإلضافة إلى كجػد مشاخ عاـ لقبػؿ اآلراء الججيجة كحساية 
ألسبجعيغ كإمكانية التػاصل كاالنفتاح عمى الجيات العميا كالسجرسة كاآلسخة كتفػيس الدمصات كتذجعييا 

فة عامة تذجع عمى التفكيخ االبتكارؼ كالسبادرة إليو لؤلفخاد عمى أإلبجاع كمغ أىع حػافد اإلبجاع شيػع فمد
 .دكف خػؼ مغ الفذل أك ألعقاب كإعصاء صبلحيات لحلظ كرصج السكافآت لمسبتكخيغ

كاإلخبلص كصجؽ التػجو نحػ هللا، كاستذعار العجد بيغ يجؼ هللا، باإلضافة إلى  عػامل نفدية داخمية :  -ب
لتفكيخ العمسى كالقخاءة كالقجرة عمى السبلحطة كخرػبة الخياؿ ككضح إعساؿ العقل كمسارسة العسل الجساعى كا

 األىجاؼ . 

فمكل مشا شسػحو الذخرى كالخغبة فى ألتسيد كشسػحشا يطيخ في العسل الحؼ نقـػ بو مغ خبلؿ السجسػعات 
 ى . كالسشطسات، كإيجاد ىجؼ مدتسخ ىػ شخيقة التعبيخ عغ الصسػحات مع تعبيخ عغ مدتػػ االلتداـ الذخر

عػامل عسمية : كىي الؿياـ بالتجكيغ الدخيع لؤلفكار اليامة قبل ضياعيا كإيجابية ألتفكيخ كالتفاؤؿ كالتسيل   -ج
كعجـ االستعجاؿ كالتخكيد فسغ عػامل التدخيع التى تداعج عمى تحفيد اإلبجاع التعػد عمى التخكيد كاستخجاـ 

 (. 193، ص  34ندانية كاالجتساعية ، العجد الخخيصة الحىشية فى التفكيخ ) مجمة جيل العمـػ اال
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 :  السحافظة عمى اإلبجاع

احيانًا تجبخؾ األياـ بدبب رتابتيا عمى قتل اإلبجاع داخمظ، لكغ في إمكانظ أف تجعمي مغ تمظ الختابة فخصة     
 ع مشاسبة لئلبجاع بسسارسة ما تحبيغ عسمو، أك تعمع شيء ججيج يػميًا، ما سيخمق ؼيظ ركح اإلبجا 

سي كقتظ   : نطِّ

تختيب كقتظ خبلؿ أليػـ كتقديع الداعات بذكل عادؿ كمتداٍك عمى أمػر حياتظ، ستججيغ الػقت الكافي لسسارسة 
 كل ما تحبيغ، أك عسل األمػر التي تخيغ أنظ مبجعة فييا، فتشطيع الػقت يداعج عمى اإلبجاع . 

 : كاضبي عمى اإلبجاع

تو دائسًا؛ لكيبل تفقجؼ الذغف بو، كحلظ ال تتشازلي عغ ىػاياتظ كمياراتظ حتى تحافطي عمى إبجاعظ عميظ مسارس
 اإلبجاعية أبجًا . 

 : صاحبي السبجعيغ

احخصي عمى أف تشتقي أصجقاء مبجعيغ، أك يسيمػف إلى التفكيخ بذكل مشصقي أك مبجع؛ لتعتادؼ عمى تمظ 
 األفكار كاألساليب في الحجيث العقمي . 

   : العرف الحىشي

قػمي بالسذاركة في جمدات العرف ألحىشي ألنيا تعصيظ شخقًا حجيثة في أسمػب التفكيخ لمتعخُّؼ عمى     
 اإلبجاع كأساليبو، كالعرف الحىشي عبارة عغ تججيج لؤلفكار . 

   : الخاحة كاالستخخاء

د احخصي عمى االستستاع بفتخات راحة كاستخخاء كػنيا تديع في التفكخ بيجكء ما يديج اإلبج     اع داخمظ، كيججِّ
 أفكارؾ . 
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 :التغحية البرخية 

عميظ أف تتصمعي دائسًا عمى ما يدس ى بالتغحية ألبرخية ألف العيغ مغ شأنيا أف تخمق اإلبجاع حتى دكف     
 الحاجة إلى ألتفكيخ كسا أف العيغ ىي التي تشدج الجساؿ اإلبجاعي األكؿ . 

  : االحتفاظ بدخؾ

تمكيغ مغ قجرات، أك أفكار مبجعو إال في حاؿ أنجدِت بعس تمظ األمػر السبجعة حتى ال تتحجثي دائسًا عسا تس
 يخػ الشاس ما تتسيديغ بو مغ قجرات . 

  : أبجعي في كل السجاالت

شالسا أنظ تستمكيغ العجيج مغ السيارات أإلبجاعية فأنت بكل تأكيج تدتصيعيغ أف تبجعي في مجاالت عجة فاإلبجاع 
)سيجتي : شخؽ لمسحافطة عمى اإلبجاع : لسياء البذيتي    لصخيق لئلبجاع في مجاؿ آخخ كىكحافي مجاؿ يفتح لظ ا

   .( 14/3/2018االربعاء 

   : معهقات اًلبجاع عشج السخأة

  يػجج العجيج مغ السعّػقات الذخرّية التي قج ُتعيق مغ اإلبجاع عشج :  معّػقات شخرية إلبجاع السخأة
ّػع أكلػيات ألشداء يػجج لجػ العجيج مغ الشداء أكلػيات متشػعة قج تؤّثخ عمى السخأة، كمشيا ما يأتي: تش

تقزي السخأة الػقت في رعاية األشخاص الحيغ  قجرتيّغ عمى تحقيق السداعي السيشية كاإلبجاعية، فقج
إلى ُتقّجر أّنيع أىع مغ العسل؛ كخعاية شفل مخيس أك اآلباء الُسدّشيغ الحيغ يحتاجػف إلى رعاية خاصة 

جانب العجيج مغ القزايا الذخرية األخخػ التي تجعل الشداء السػىػبات تيتع بيا أكثخ مغ قزية 
العسل أإلبجاعي كسا أّف العجيج مشيّغ يػاجيغ صعػبًة في مػازنة عبلقاتيغ االجتساعية كمجاؿ إبجاعيغ، 

ساعيًا مغ أىع أألكلػيات عمسًا كالكثيخ مشيّغ يعتبخف العشاية بالدكج كاألشفاؿ كمداعجتيع عمى التصّػر اجت
بأّف بعس الشداء ُيحاكلغ تشطيع أكقاتيغ كتقديسيا بيغ تمظ األكلػيات كالعسل اإلبجاعي بالخغع مغ 

 ذلظ.  صعػبة
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  : قج ُتعاني بعس الشداء مغ متبلزمة الخػؼ مغ الشجاح التي اكتذفتيا عالسة الشفذ الخػؼ مغ الشجاح
يق إبجاعيّغ، حيث إّف ىحه الستبلزمة تجعل الشداء يذعخف بالخفس مغ ـ مّسا ُيع1972ماتيشا ىػرنخ عاـ 

أقخانيغ في حاؿ تحؿيقيغ نجاحات باىخة، مّسا يؤّدؼ إلى اىتداز ثقتيغ في أنفديّغ كقجراتيّغ، كفي حاؿ 
أصابت ىحه الستبلزمة الفتيات في مخاحل التعميع فقج تكػف ليا آثار سمبية عمييّغ، كججيخ بالحكخ أّف 

 . اؼ ىحه الستبلزمة ساعج عمى فيع السذكبلت التي قج تػاجو الشداء السػىػبات بذكٍل كبيخاكتذ

  : إّف عجـ قجرة الفتيات السػىػبات عمى التخصيط الػاقعي قج يؤّثخ عمى سػء التخصيط أك غيابو
قة الرحيحة في مدتقبميّغ، إذ إّف الكثيخ مشيّغ لع يتعّمسغ كيؽية التخصيط ألجيج فيّغ ال ُيفّكخف في الصخي

التػفيق بيغ أألسخة كالػضيفة، كالجارسة كسا تتجاىل العجيج مشيّغ الػاقع أالقترادؼ ؼبعزيّغ ال يجركغ 
أّنيّغ قج يحتجّغ لمعسل شػاؿ حياتيغ ليكّغ قادرات عمى إعالة أنفديغ كأسخىغ، عمسًا بأّف التخصيط الجّيج 

 قيق االختيارات الرحيحة في حياتيغ . ُيداىع في تسكيغ الفتيات كالشداء السػىػبات مغ تح

  : ُتذّكظ بعس الشداء في قجرتيّغ عمى أداء عسل معّيغ، كُتدّسى ىحه الحالة بستبلزمةعجـ الثقة بالشفذ 
(Impostor) كىي تسّثل إحجػ العػامل التي ُتؤّثخ بذكٍل سمبيٍّ عمى ثقة السخأة بشفديا، حيث تعتقج ،

ة لعسل معّيغ أكأّنيا ستتعّخض لعجـ ترجيق الشاس لجيػدىا السبحكلة السخأة السػىػبة بأّنيا غيخ مؤىم
كاتياميع ليا باالحتياؿ أك التدكيخ؛ لحا تتخّمى عغ إنجازاتيا كمػىبتيا بصخيقة ما، مّسا ُيزيع العجيج مغ 

 (  2018/سبتسبخ/9) مػضػع ،كساـ شبلؿ ، الفخص التي ُتداعجىا عمى التقّجـ.

 السجتسعية التي تعيق أبجاع السخأة كمشيا ما يأتي :  كىشاؾ ايزا بعس السعػقات

  : الثقافة التي تشذأ فييا السخأة تؤّثخ في إمكانّياتيا أإلبجاعية فالعادات التي تحسميا الثقافة السجتسعية
بعس الثقافات قج تجعل الشداء ال يسمكغ الجرجة السصمػبة مغ الثقة كاإليساف بالشفذ بسا ُيسّكشيّغ مغ 

بعسٍل إبجاعيٍّ ميع، فبجاًل مغ ذلظ يقبمغ بالعسل ضسغ األعساؿ األقل أىسية كيكّغ راضيات بحلظ  االلتداـ
 .  فالعجيج مشيّغ يتػجيّغ لمعسل األسيل كتشفيح األفكار اإلبجاعية لغيخىّغ مغ األشخاص

  : بعس األدكار تشتذخ بعس اآلراء التقميجية حػؿ اقترار دكر السخأة عمى : القػالب الشسصية حػؿ السخأة
ألتقميجية كعجـ إشخاكيا في مجاالت ألعمـػ كالتكشػلػجيا كاإلعساؿ كالفشػف كسا تشتذخ بعس األفكار التي 
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ُتذيخ إلى أّف تمظ السجاالت ال ُتشاسب السخأة لرعػبة مػازنة السخأة بيغ كاجباتيا السشدلية كعسميا في تمظ 
 سل شػيمة كمخنو كتجريب مدتسخ لتحقيق الشجاح فيياألسجاالت نطخًا ألّف تمظ األعساؿ تحتاج لداعات ع

 . 

  : تؤّثخ أنساط التعميع الدائجة في أإلبجاع فعادًة ما تدعى الشداء إلى الحرػؿ عمى أنساط تعميع السخأة
شيادة الثانػية العامة كالذيادة التي تمييا، لكغ يبجأ عجد الشداء يقل في حاؿ تعّمق األمخ بستابعة التعميع 

بدبب حاجة ىحه السخحمة إلى كقت كشاقة مغ السخأة، كمغ ناحيٍة أخخػ تقل أعجاد الفتيات المػاتي العالي 
يجرسغ السػاد العمسية كالتقشية كاليشجسية كالصبية في بعس ألببلد كىحا بجكره يؤّثخ في أعجاد الشداء المػاتي 

) مػضػع ،كساـ تكار التقشي . يعسمغ ضسغ تمظ السجاالت التي ليا الجكر األساسي في إنتاج معطع االب
 ( 2018/سبتسبخ/9شبلؿ ،

 معهقات تحج من ابجاع السخأة  : 

 :  ػػػػػػػىشاؾ بعس السعػقات مغ نػع آخخ تحج مغ أبجاع السخأة تتسثل ب          

  : تزع السخأة نفديا في نياية أكلػياتيا، لحا فيي تخفس عادًة الؿياـ بعسٍل ما لحاتيا الذعػر بالحنب
تبخ ذلظ أنانيو كلكغ في حاؿ تعّمق األمخ بسدتقبل السخأة يشبغي عمييا أاّل تذعخ بالحنب عشج اّتخاذ أّؼ كتع

  قخار مغ شأنو تحديغ حياتيا.

  : مغ الرعب عمى بعس الشداء عسل العجيج مغ األشياء بسفخدىغ؛ ألّف ذلظ عجـ شمب السداعجة
صًا عمييغ، لكغ في حاؿ الحرػؿ عمى السداعجة سيؤّدؼ إلى الذعػر باإلرىاؽ الحؼ بجكره ُيذّكل ضغ

مغ اآلخخيغ سيؤّدؼ ذلظ إلى التخؽيف مغ الزغط كاإلرىاؽ كأداء األعساؿ بذكٍل أفزل كُيذار إلى أّف 
  العجيج مغ الشداء ال ُيسانعغ شمب السداعجة.

  : كػف مغ الرعب تخغب بعس الشداء بتحّقق األشياء بدخعٍة كبػقٍت قخيب كأحيانًا ينفاذ الربخ بدخعة
عمييّغ أالنتطار لحا ُتشرح الشداء باالحتفاؿ ببعس اإلنجازات الرغيخة التي حققشيا خبلؿ أكقات الربخ 

 تمظ . 
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  : اعتقاد السخأة بأف انعداليا عغ اآلخخيغ يدّيل إبجاعيا فقج ُتعيق تمظ الفكخة انعداؿ السخأة عغ اآلخخيغ
ة لمسيارات األساسية كسيارات حل الشداعات كالحفاظ عمى إبجاع السخأة، حيث مغ السفتخض امتبلؾ السخأ 

 .  العبلقات لتشجح في حياتيا

  : في حاؿ تػاجج شخز تقتجؼ بو السخأة في مجاؿ كضيفتيا، سُيداعجىا ذلظ عمى كضع  غياب القجكة
ديج مغ أىجاؼ أكثخ مشصؿيًة تتعّمق بالشجاح في كضيفتيا، لكغ ُتعاني بعس الشداء مغ غياب القجكة التي ت

)مػضػع ،كساـ دافعتييا كُتذّجعيا عمى الشجاح في عسميا، أك ُتقّجـ السذػرة كاإلرشاد ليا عشج الحاجة
 (  2018/سبتسبخ/9شبلؿ ،

 كيفية التخمص من معهقات اإلبجاع :

السخأة  التخّمز مغ معّػقات اإلبجاع عشج السخأة دكر السخأة نفديا في التخّمز مغ معّػقات إبجاعيا تدتصيع        
  نفديا أف تتخّصى معّػقات أإلبجاع كؼيسا يأتي بعس الشرائح التي ُتفيجىا في ذلظ:

تحّمي السخأة باالستقبللية، كفيع األفكار الشسصية كالتحّيدات الثقاؼية الدائجة كتخّصييا. السذاركة في األدكار      
كتكخار ألسحاكالت كاالستفادة مغ األخصاء التيتّع  الؿيادية كاألنذصة البلمشيجية. الحػار مع اآلخخيغ كشخح األسئمة

الػقػع بيا. السذاركة في مشاقذات تصخح مػضػع التحجيات الستعّمقة باإلبجاع كتحجيج عشاصخ الشجاح في العسل 
ي. اإلبجاعي. تعّمع التخصيط الفّعاؿ لمسدتقبل كأىسّيتو لمسخأة كتعّمع أساليب االتراؿ السختمفة. إكساؿ التعميع الخسس

التعّخؼ عمى األصجقاء الحيغ ُيداعجكف السخأة عمى تحجيج أىجافيا كيجعسػىا لتحؿيقيا كخاصًة األىجاؼ األكاديسية. 
  .تحجيج أىجاؼ السخأة، ثّع كضع خصة تيجؼ إلى تحؿيقيا

اد يػجج دكر ميع لمسجتسع في تجاكز معّػقات إبجاع السخأة كذلظ مغ خبلؿ ما يأتي: تكػيغ كعي لجػ ركّ       
األعساؿ بأىسية االبتكارات التي أعّجتيا السخأة كالتي ُتمّبي العجيج مغ االحتياجات. تحجيج أىع السعّػقات كالتحجيات 
التي تػاجو السخأة في أإلبجاع كريادة أألعساؿ كالتكشػلػجيا لجراسة كيؽية تجاكزىا. التعاكف بيغ مختمف السؤسدات 

تي تيجؼ إلى حل تمظ السعّػقات كالتحجّيات.االعتخاؼ بسػاىب السخأة مغ أجل اّتخاذ مجسػعة مغ اإلجخاءات ال
اإلبجاعية كتذجيعيا مغ خبلؿ تدميط الزػء عمى إنجازاتيا اإلبجاعية. تذجيع السخأة عمى التعبيخ عغ التحجيات 

يا. تذجيع السخأة التي تػاجييا بعّجة شخؽ. فيع العػائق الذخرية التي ُتعيق إبجاع السخأة أك ُتقّمل مغ نجاحيا كحمّ 
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السػىػبة عمى تكػيغ عبلقات مع غيخىا مغ الشداء السػىػبات. تعخيف السخأة بالسيغ ألسدتقبمية كتذجيعيا عمى 
اختيار مجاؿ ُتبجع ؼيو، كالتخصيط الفّعاؿ لتحقيق الشجاح ؼيو. تجريب السخأة عمى التفكيخ أإلبجاعي كحّل ألسذكبلت 

 كاّتخاذ القخارات.

عع السدتسخ لمسخأة السبجعة في أّؼ مجاؿ، كتجّشب الشقج الدمبي. مداعجة السخأة عمى تصػيخ ثقتيا تقجيع الج     
 ( 2018/سبتسبخ/9) مػضػع ،كساـ شبلؿ ، بشفديا، كإيسانيا بحاتيا، كبقجرتيا عمى اإلبجاع.

  ة :خاتس

كارية انسػذجا مذخقا لئلبجاع في كل تعج السخأة العخبية في كل أحػاليا الحياتية كالعمسية كالثقاؼية كاالبت       
مشاحي ألحياة فاإلبجاع كالقجرة عمى االبتكار كإيجاد الحمػؿ لمسذكبلت كالقجرة عمى التججيج كالتحجيث كالتصػر في 
السجتسع اإلنداني ػ في تقجيخؼ ػ يذسل كل معصيات حياتشا، كقجرة السخأة العخبية تجاكز التحجيات كتخصي العؿبات 

   .الثقاؼية إلثبات ذاتيا كججارتيا كقجراتيا الفائقة عمى الرسػد ىػ مشتيى االبجاعاالجتساعية ك 

أف السخأة العخبية مبجعة حتى كىي تميع الذاعخ قيثارة انغاـ قرائجه، مبجعة كىي تتغشى في قرائجىا         
تحمق بفزاءاتيا كغسػضيا  بالحياة كالحب كاألمل في استعادة األكشاف لسججىا كاستقخارىا كأمانيا، كمبجعة كىي

كسكػنيا كرقتيا كشجتيا كتسخدىا كحشانيا فتربح مرجرا لمحكاية كالخكاية، اف السخأة ىي شيخزاد القادرة عمى لجع 
  . شيخيار ميسا كانت قػتو كعشفػاف سمصانو

كالخياؿ الي كىحا االبجاع قخيغ لحطة اختيار كمشاخ حخ يشصمق ؼيو الفكخ السخأة مبجعة في كل مجاالت الحياة 
فزاءات ال نيائيو كال يشزج الى ابجاع كسا الثسار عمى االشجار دكنسا بيئة مبلئسة لشزجو، غيخ اف السخأة 

 .العخبية عانت مغ السػركث الثقافي الحؼ جعل مشيا  في مختبة أدنى مغ الخجل عقميا كثقاؼيا كإبجاعيا

إال أف  ُىشاؾ العجيج مغ الُسجتسعات مازالت تشطخ إلى السخأة بالّخغع مغ أىسية السخأة في الُسجتسع كمكانتيا ،      
نطخة ألتشسخ كأّنيا كائٌغ ضعيف كالدبب في ذلظ يعػد إلى العجيج مغ العػامل االجتساعية كالدياسية، أبخزىا 

  . غالّتخمف كالجيل كتفذي ألبصالة باإلضافة إلى مذاكل العػلسة كالفقخ كاالستبجاد كتخاجع الؿيع كغياب الجي

أبخز التحجيات التي تػاجو السخأة في ألسجتسع عجـ كعي السخأة بالجكر السشػط ليا كما يقع عمييا مغ أما        
التدامات كمدؤكليات تجاه الُسجتسع. كاالنبيار بالشسػذج الغخبي كمحاكلة تصبيقو في الُسجتسعات العخبية. كالخمط 
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اإلسبلمي كبيغ نطخية السجتسع اإلسبلمي. صست السخأة عغ حقػقيا كعجـ بيغ العادات كالّتقاليج الُسشاؼية في الجيغ 
  .الّجفاع عشيا بأؼ شكٍل مغ األشكاؿ
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 عحاب القبخ في سهر القخآن الكخيم واألحاديث الشبهية وأقهال الرحابة 

The torment of the grave in the surahs of the Noble Qur’an, prophetic sayings 
and sayings of the companions and followers 

 م.م. مشى عادل محسهد         أ.د. ضحى عادل محسهد     

أصهل دين/ تفديخ           عمم الشفذ التخبهي         

Prof. Dr. Dhuha Adil Mahmood   &     Muna Adil Mahmood 

 hh.uu10@yahoo.com :خاقالع

 ممخص :

ييجؼ البحث الحالي تعخؼ مفيـػ عحاب القبخ لغة, كبياف االيات القخأنية كاالحاديث الشبػية كاقػاؿ التابعيغ       
ب القبخ ، كالجليل عمى ذلظ الحيغ ذكخكا حؿيقة كجػده ,كي يدتشيخ كثيخ مغ السؤمشيغ كالسؤمشاف الى صحة كجػد عحا

أقدع هللا تعالى بالسبلئكة التي تشدع أركاح الكفار ندعا "( "كالشازعات غخقا2-1االية  )قػلو تعالى في سػرة الشازعات
، تفديخ سػرة الشازعات  (السبلئكة التي تجحب أركاح السؤمشيغ بشذاط  2000شجيجا  "كالشاشصات نذصا "  )الدعجؼ, 

اعتساد السشيجيغ العمسييغ االستقخائي كاالستشباشي تػصل البحث الحالي الى حؿيقة كجػد عحاب  كرفق  ، كمغ خبلؿ
القبخ لكغ اعساؿ السؤمغ الرالحة ىي التي  تشجيو مغ عحاب القبخ. كعحاب القبخ مغ الغيب لحلظ هللا ىػ الحؼ يحجد 

خخة ال تقاس بأحػاؿ الجنيا، كعجـ إدراؾ مغ يدتحقو  كال يدتحقو . كليذ لمعقل كال الفكخ دخل ؼيو، كأحػاؿ اآل
 اإلنداف لمذيء ال يجؿ عمى عجـ كجػده.

            : عحاب القبخ, القخأف الكخيع, االحاديث الشبػية .الكمسات السفتاحية

mailto:hh.uu10@yahoo.com
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Abstract : 

     The present research aims to define the concept of grave torment in language, 
and to clarify the Qur’an verses, the hadiths of the Prophet and the sayings of the 
followers who mentioned the truth of its existence, so that many believers and 
believers are enlightened about the validity of the torment of the grave, and the 
evidence for this is the words of the Almighty in Surat Al-Nazi’at (verse 1-2) The 
angels are actively and gracefully attracting the souls of the believers, and through 
the adoption of the inductive and deductive scientific approaches, the current 
research has reached the reality of the existence of the torment of the grave, but the 
righteous deeds of the believer are the ones that save him from the torment. Grave. 
The torment of the grave is from the unseen, so God is the one who determines who 
deserves and does not deserve it. Neither mind nor thought is involved in it, and the 
conditions of the Hereafter are not measured by the conditions of this world, and a 
person's lack of awareness of something does not indicate that it does not exist.Key 
words: torment of the grave, the Noble Qur’an, hadiths. 

 مقجمة :

" اف السؤمغ في قبخة لفي ركضو خزخاء فيخحب لو قبخة  -عغ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع قاؿ :    
(َنْحُغ َأْكِلَياُؤُكْع ِفي 31سبعػف ذراعا كيشػر لو كالقسخ ليمو البجر , كسا قاؿ هللا تعالى في سػرة فرمت)االية 

ْنَيا َكفِ  ُعػَف "اْلَحَياِة الجُّ  ي اآْلَِخَخِة َكَلُكْع ِفيَيا َما َتْذَتِيي َأْنُفُدُكْع َكَلُكْع ِفيَيا َما َتج 

ْنَيا َكِفي اآْلِخَخة " َأْؼ َتُقػؿ اْلَسبَلِئَكة ِلمْ      ُسْؤِمِشيَغ ِعْشج َقْػلو َتَباَرَؾ َكَتَعاَلى " َنْحُغ َأْكِلَياُؤُكْع ِفي اْلَحَياة الجُّ
دُكْع َكُنَػفِّقُكْع َكَنْحَفطُكْع ِبَأْمِخ َّللا   ااِلْحِتَزار َنْحغُ  ْنَيا ُنَدجِّ َكَكَحِلَظ َنُكػف ُكش ا َأْكِلَياَءُكْع َأْؼ ُقَخَناَءُكْع ِفي اْلَحَياة الجُّ

شُكْع  ػر َكُنَؤمِّ َيْػـ اْلَبْعث َكالشُُّذػر َكُنَجاِكز َمَعُكْع ِفي اآْلِخَخة ُنْؤِنذ ِمْشُكْع اْلَػْحَذة ِفي اْلُقُبػر َكِعْشج الش ْفَخة ِفي الرُّ
ُمُكْع ِإَلى َجش ات الش ِعيع " َكَلُكْع ِفيَيا َما َتْذَتِيي َأْنُفدُكْع " َأْؼ ِفي َخاط اْلُسْدَتِؿيع َكُنَػصِّ اْلَجش ة ِمْغ َجِسيع َما  ِبُكْع الرِّ
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ُعػَف " َأْؼ َمْيَسا َشَمْبُتْع َكَجْجُتْع َكَحَزَخ َبْيغ  َتْخَتاُركَف ِمس ا َتْذَتِييو الشُُّفػس َكَتَقّخ ِبِو اْلُعُيػف " َكَلُكْع ِفيَيا َما َتج 
انيا في انذ السؤمغ مغ عحاب القبخ ، اما ضسة القبخ  –َأْيِجيُكْع َكَسا ِاْخَتْخُتْع . اتجركف ؼيع ندلت ىحه اآلية " 

ِمْشَيا َخَمْقَشاُكْع  ()55سػرة )شو: االية  فكل انداف عمى كجو الخميقة تزسو االرض مرجاؽ قػؿ هللا تعالى في
  .) َكِفيَيا ُنِعيُجُكْع َكِمْشَيا ُنْخِخُجُكْع َتاَرًة ُأْخَخػ 

 

 

 :   : مبخرات الجراسة اوًلا 

لتعخيف السدمسيغ خاصة كالشاس عامة  بحؿيقة كجػد  مغ االسباب التي دعت لجراسة ىحا السػضػع ىػ     
 . افخ كالسشافق كاصحاب الكبائخ كيشجػ مشو السؤمشػف كالسؤمشات بأمخ هللاعحاب القبخ كعشجىا يعحب الك

 تتمخز مذكمة البحث الحالي باالتي: :: مذكمة البحثثانياا 

هللا اإلشخاؾ با كثيخ مغ الشرػص الذخعية ححرت مغ بعس االعساؿ التي تؤدؼ الى  عحاب القبخ مثل:     
االستبخاء مغ البػؿ، كالشسيسة كالغيبة  )البخػارؼ)د.ت(  عجـك  (ٕٚٙٛ:ٓ٘ٔٔمدمع)د.ت( تعالى كالكفخ بو )

( كحبذ ٕٚٛٔرقع  ٕٔ٘) البخارؼ )د.ت(:( . كعحاب السيت في قبخه ببعس بكاء أىمو عميو ٕٛٔرقع  ٘ٙ:
( ، اما ضسة القبخ ٖٙٔ/ٗ( كأحسج في السدشج )ٖٖٕٗرقػع  ٕٕٙالسجيغ في قبخه بجيشو  )ابغ ماجة)د.ت( : 

ِمْشَيا َخَمْقَشاُكْع  ()55الخميقة تزسو االرض مرجاؽ قػؿ هللا تعالى في سػرة )شو: االية فكل انداف عمى كجو 
 .) َكِفيَيا ُنِعيُجُكْع َكِمْشَيا ُنْخِخُجُكْع َتاَرًة ُأْخَخػ 

 -ييجؼ البحث الحالي الى: :: اهجاف البحثثالثاا 

خأنية كاالحاديث الشبػية كاقػاؿ تعخيف السدمسيغ كالشاس اجسع بحؿيقة ذكخ عحاب القبخ في االيات الق -
 الرحابة. 

 : فخضيات البحث

 تعخؼ حؿيقة كجػد عحاب القبخ كاالستجالؿ عميو مغ االيات القخآنية  كاالحاديث الشبػية كاقػاؿ الرحابة. -
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 تتمخز اىسية البحث باالتي: :: اهسية البحثرابعاا 

ي ذكخت فييا  عحاب القبخ كسبل الشجاة مشو االيات القخأنية كاالحاديث الشبػية كاقػاؿ الرحابة الت ذكخ -
 كتجشب الكبائخ ما ضيخ مشيا كما بصغ.

تقترخ الجراسة الحالية عمى دراسة االيات القخأنية كاالحاديث الشبػية كاقػاؿ الرحابة   : حجود البحث:خامداا 
 .  ىػ 1442مشح 

 : مشهجية البحث:سادساا 

 القخأنية  مغ نرػص القخأف الكخيع  .السشيج االستقخائي:كذلظ باستشتاج التفديخات  -1
 السشيج التحميمي: كذلظ بتحميل نرػص االيات القخأنية  كاالحاديث الشبػية كاقػاؿ الرحابة . -2
 تع تقديع البحث الى مقجمة كمبحث تسييجؼ كثبلثة مباحث . : خطة البحث:سابعاا 

 : : معشى عحاب القبخ لغةالسبحث التسهيجي 

نيا كاآلخخة ُيحاَسب فييا اإلنداُف بعج مػتو كدفشو يعخؼ عحاب القبخ لغة       : مخحمة كسصى بيغ الجُّ
ْنَداف. ما اْلَقْبخ:.أ(13/1765: 2008)عسخ، كالسقبخة: َمػِضع اْلُقُبػر.)السخسي،  َكجسعو: ُقُبػر. مجفغ اإْلِ
2000 :6\391) . 

 . ة كالتابعيغ  التي تجؿ عمى عحاب القبخذكخ اآليات القخآنية كاالحاديث  الشبػيو  كذكخالرحاب السبحث األول:

 : ذكخ اآليات القخآنية التي تجؿ عمى عحاب القبخ  :السصمب األكؿ

( "كالشازعات غخقا"أقدع هللا تعالى 2-1كالجليل عمى ذلظ قػلو تعالى في سػرة الشازعات) االية  -1
: سػرة 2000دعجؼ، بالسبلئكة التي تشدع أركاح الكفار ندعا شجيجا  " كالشاشصات نذصا "  )ال

 الشازعات(السبلئكة التي تجحب أركاح السؤمشيغ بشذاط كرفق  .

ْنَيا َكِفي اآْلَِخَخِة َكَلُكْع ِفيَيا  ( 31كسا قاؿ هللا تعالى في سػرة فرمت)االية  -2 "َنْحُغ َأْكِلَياُؤُكْع ِفي اْلَحَياِة الجُّ
ُعػ   (.31:سػرة فرمت: االية  2005َف " )ابغ كثيخ،  َما َتْذَتِيي َأْنُفُدُكْع َكَلُكْع ِفيَيا َما َتج 
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ْنَيا َكِفي اآْلِخَخة " َأْؼ َتُقػؿ اْلَسبَلِئَكة ِلمْ  ُسْؤِمِشيَغ ِعْشج َقْػلو َتَباَرَؾ َكَتَعاَلى " َنْحُغ َأْكِلَياُؤُكْع ِفي اْلَحَياة الجُّ
دُكْع َكُنَػفِّقُكْع َكَنْحَفطُكْع ِبَأْمِخ َّللا  َكَكَحِلَظ ااِلْحِتَزار َنْحُغ ُكش ا َأْكِلَياَءُكْع َأْؼ ُقَخَناَءُكْع ِفي ا ْنَيا ُنَدجِّ ْلَحَياة الجُّ

شُكْع َيْػـ ا ػر َكُنَؤمِّ ْلَبْعث َنُكػف َمَعُكْع ِفي اآْلِخَخة ُنْؤِنذ ِمْشُكْع اْلَػْحَذة ِفي اْلُقُبػر َكِعْشج الش ْفَخة ِفي الرُّ
ُمُكْع ِإَلى َجش ات الش ِعيع " َكَلُكْع ِفيَيا َما َتْذَتِيي َأْنُفدُكْع " َأْؼ َكالشُُّذػر َكُنَجاِكز ِبُكْع الرِّ  َخاط اْلُسْدَتِؿيع َكُنَػصِّ

ُعػ  َف " َأْؼ َمْيَسا ِفي اْلَجش ة ِمْغ َجِسيع َما َتْخَتاُركَف ِمس ا َتْذَتِييو الشُُّفػس َكَتَقّخ ِبِو اْلُعُيػف " َكَلُكْع ِفيَيا َما َتج 
انيا في انذ السؤمغ مغ  –َمْبُتْع َكَجْجُتْع َكَحَزَخ َبْيغ َأْيِجيُكْع َكَسا ِاْخَتْخُتْع . اتجركف ؼيع ندلت ىحه اآلية " شَ 

  عحاب القبخ. 

 حتى يأتيكع السػت ( حتى زرتع السقابخ ) عغ الصاعة ( ألياكع التكاثخ قاؿ تعالى في سػرة التكاثخ:: -3
" .    ُ(2( َحت ى ُزْرُتُع اْلَسقاِبَخ )1) َأْلياُكُع الت كاُثخ  (.2-1) سػرة التكاثخ: االية 

أصػب ما قيل في معشاه أّف السعشى: ألياكع التكاثخ عغ شاعة هللا جّل كعّد إلى أف صختع إلى السقابخ 
 (.5/177, 2000فجفشتع، كدّلت ىحه اآلية عمى ضسة القبخ )الشحػؼ،

( ُثع  6( َلَتَخُكف  اْلَجِحيَع )5( َكبل  َلْػ َتْعَمُسػَف ِعْمَع اْلَيِقيِغ )4َكبل  َسْػَؼ َتْعَمُسػَف ) ( ُثع  3)َكبل  َسْػَؼ َتْعَمُسػَف )
 ((8( ُثع  َلُتْدَأُلغ  َيْػَمِئٍح َعِغ الش ِعيِع )7َلَتَخُكن َيا َعْيَغ اْلَيِقيِغ )

ؼ يخػ مقعجه مغ الشار كالجحيع ؼيقػؿ ىشا خصاب لكل انداف مألو السػت اذا كاف مغ اىل الكفخ سػ     
ربي ال تقع الداعة اما السؤمغ فيخػ مقعجه مغ الجشة ؼيقػؿ ربي اقع الداعة ىحا الفخؽ بيغ الذعػر 
الشفدي في القبخ لمسؤمغ كالكافخ لحلظ يعتبخ مغ عحاب القبخ الف االنداف سػؼ يعخؼ انو سيعحب في 

بخ كىحا اصعب شعػر يسخ بو االنداف كىػ بعيج عغ اىمو الشار يـػ الحداب  شيمة فتخة مكػثو في الق
 كاحبابو كلػحجه في كحذة القبخ.

يَغ )سػرة السؤمشػف، اآلية:  -4  (.113قاُلػا َلِبْثشا َيْػمًا َأْك َبْعَس َيْػـٍ َفْدَئِل اْلعادِّ

ّج مغ خسجة قبل البعث. قاُلػا َلِبْثشا َيْػمًا َأْك َبْعَس َيْػـٍ كليذ في ىحا ما يشفي عحاب القبخ ألنو ال ب
 (.2000:3/187)الشحػؼ،
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5- ( اَعُة ُيْقِدُع اْلُسْجِخُمػَف ما َلِبُثػا َغْيَخ ساَعٍة َكحِلَظ كاُنػا ُيْؤَفُكػَف ، اية  (55َكَيْػـَ َتُقػـُ الد  )سػرة الخـك
55.) 

اَعُة ُيْقِدُع اْلُسْجِخُمػَف ما َلِبُثػا َغْيَخ ساعَ      ٍة كليذ في ىحا رّد لعحاب القبخ إذ كاف قج صّح َكَيْػـَ َتُقػـُ الد 
عغ الشبّي صّمى هللا عميو كسّمع مغ غيخ شخيق أنو تعّػذ مشو، كأمخ أف يتعّػذ مشو. مغ ذلظ ما ركاه عبج 
ـّ حبيبة تقػؿ: الميّع أمتعشي بدكجي رسػؿ هللا صّمى هللا  هللا بغ مدعػد قاؿ: سسع صّمى هللا عميو كسّمع أ

سألت هللا في آجاؿ »بي أبي سؽياف كبأخي معاكية فقاؿ ليا الشبّي صّمى هللا عميو كسّمع: عميو كسّمع كبأ
 3، 2000)الشحػؼ، « مزخكبة كأرزاؽ مقدػمة كلكغ سميو أف يعيحؾ مغ عحاب جيّشع أك عحاب القبخ

/190) . 

6-  اَعُة )سػرة  (46َأْدِخُمػا آَؿ ِفْخَعْػَف َأَشج  اْلَعحاِب )الش اُر ُيْعَخُضػَف َعَمْييا ُغُجكًّا َكَعِذيًّا َكَيْػـَ َتُقػـُ الد 
 (.46غافخ: اية 

الش اُر ُيْعَخُضػَف َعَمْييا ؼيو ستة أكجو تكػف الشار بجال مغ سػء، كيكػف بسعشى ىػ الشار، كتكػف     
ألف بعجىا تكػف مخفػعة بالعائج فيحه أربعة أكجو كأجاز الفّخاء الشرب « : 1»باالبتجاء، كقاؿ الفّخاء 

عائجا كقبميا ما تّترل بو كأجاز األخفر: الخفس عمى البجؿ مغ العحاب، كاحتّج بعس أىل المغة في 
تثبيت عحاب القبخ بقػلو جّل كعّد: الش اُر ُيْعَخُضػَف َعَمْييا ُغُجكًّا َكَعِذيًّا قاؿ فيحا في الجنيا )الشحػؼ، 

2000 ،3 /190.) 

7-  َ(47حابًا ُدكَف ذِلَظ َكلِكغ  َأْكَثَخُىْع ال َيْعَمُسػَف )َكِإف  ِلم ِحيَغ َضَمُسػا ع   :(.47)سػرة الصػر،آية 

َكِإف  ِلم ِحيَغ َضَمُسػا َعحابًا ُدكَف ذِلَظ أجّل ما قيل ؼيو إسشادا ما ركاه أبػ إسحاؽ عغ البخآء َكِإف  ِلم ِحيَغ     
 َضَمُسػا َعحابًا ُدكَف ذِلَظ قاؿ: عحاب القبخ.

  : صمب الثاني: ذكخ االحاديث  الشبػيو  التي ذكخت عحاب القبخالس

َثْتِشي اْبَشُة َخاِلِج ْبِغ َسِعيِج ْبِغ ال - 1376 َثَشا ُكَىْيٌب، َعْغ ُمػَسى ْبِغ ُعْؿَبَة، َقاَؿ: َحج  َثَشا ُمَعمًّى، َحج  َعاِص، َأن َيا َحج 
ُذ ِمْغ َعَحاِب الَقْبخِ »َع: َكُىَػ َسِسَعِت الش ِبي  َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم    (.2/99: ، 2001)الجعفي ،« َيَتَعػ 
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َثَشا َيْحَيى، َعْغ َأِبي َسَمَسَة، َعْغ َأِبي ُىَخْيَخَة َرِض      َثَشا ِىَذاـٌ، َحج  يَع، َحج  ـِ َثَشا ُمْدِمُع ْبُغ ِإْبَخا ُ َعْشُو، َقاَؿ: َكاَف َحج  َي َّللا 
ِ َصم ى  الم ُيع  ِإنِّي أَُعػُذ ِبَظ ِمْغ َعَحاِب الَقْبِخ، َكِمْغ َعَحاِب الش اِر، َكِمْغ ِفْتَشِة »هللُا َعَمْيِو َكَسم َع َيْجُعػ َكَيُقػُؿ: َرُسػُؿ َّللا 

اؿِ  ج   (.1377: ، 2001)الجعفي ،« الَسْحَيا َكالَسَساِت، َكِمْغ ِفْتَشِة الَسِديِح الج 

َثَشا ُقَتْيَبُة، َحج       ُ َعْشُيَسا، َمخ  َحج  َثَشا َجِخيٌخ، َعِغ اأَلْعَسِر، َعْغ ُمَجاِىٍج، َعْغ َشاُكٍس، َعِغ اْبِغ َعب اٍس َرِضَي َّللا 
َبَمى َأم ا َأَحُجُىَسا : »ُثع  َقاؿَ « ِإن ُيَسا َلُيَعح َباِف َكَما ُيَعح َباِف ِمْغ َكِبيخٍ »الش ِبيُّ َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم َع َعَمى َقْبَخْيِغ َفَقاَؿ: 

َقاَؿ: ُثع  َأَخَح ُعػًدا َرْشًبا، َفَكَدَخُه ِباْثَشَتْيِغ، ُثع  َغَخَز ُكل  « َفَكاَف َيْدَعى ِبالش ِسيَسِة، َكَأم ا َأَحُجُىَسا َفَكاَف اَل َيْدَتِتُخ ِمْغ َبْػِلوِ 
 (.1378:  2001)الجعفي ،« ُيَخف ُف َعْشُيَسا َما َلْع َيْيَبَداَلَعم ُو »َكاِحٍج ِمْشُيَسا َعَمى َقْبٍخ، ُثع  َقاَؿ: 

َثَشا َعْبُج الَسِمِظ، َعْغ ُمْرَعٍب: َكاَف َسْعٌج، َيْأُمُخ ِبَخْسٍذ، َكَيْحُكخُ  - َثَشا ُشْعَبُة، َحج  ـُ، َحج  َثَشا آَد ُىغ  َعِغ الش ِبيِّ َصم ى َحج 
:  هللُا َعَمْيِو َكَسم َع َأن ُو َكافَ  الم ُيع  ِإنِّي أَُعػُذ ِبَظ ِمَغ الُبْخِل، َكأَُعػُذ ِبَظ ِمَغ الُجْبِغ، َكأَُعػُذ ِبَظ َأْف ُأَرد  ِإَلى »َيْأُمُخ ِبِيغ 

ْنَيا  اِؿ  -َأْرَذِؿ الُعُسِخ، َكأَُعػُذ ِبَظ ِمْغ ِفْتَشِة الجُّ ج  :  2001)الجعفي ،« خِ َكأَُعػُذ ِبَظ ِمْغ َعَحاِب الَقبْ  -َيْعِشي ِفْتَشَة الج 
،6365.) 

َثَشا َأُبػ اأْلَْحَػِص، َعْغ َأْشَعَث، َعْغ َأِبيِو، َعْغ َمْدُخكٍؽ، َعْغ َعاِئَذةَ      ، َحج  ِخؼِّ َثَشا َىش اُد ْبُغ الد   ِبَيَحا اْلَحِجيِث َحج 
ُذ ِمْغ َعَحاِب اْلَقْبخِ َيَتعَ »َكِؼيِو َقاَلْت: َكَما َصم ى َصبَلًة َبْعَج َذِلَظ ِإال  َسِسْعُتُو   .(1/411)الشيدابػرؼ)د.ت(  « ػ 

َثَشا ُشْعَبُة، َعغْ      ُج ْبُغ َجْعَفٍخ، َحج  َثَشا ُمَحس  اٍر، َقااَل: َحج  ُج ْبُغ اْلُسَثش ى، َكاْبُغ َبذ  َثَشا ُمَحس   َقَتاَدَة، َعْغ َأَنٍذ، َأف  َحج 
)الشيدابػرؼ)د.ت(:  « َلْػاَل َأْف اَل َتَجاَفُشػا َلَجَعْػُت هللَا َأْف ُيْدِسَعُكْع ِمْغ َعَحاِب اْلَقْبخِ »َع، َقاَؿ: الش ِبي  َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم  

4/2200) 

َثَشا َأُبػ َعَػاَنَة، َعِغ اأْلَْعَسِر،      َثَشا َعف اُف َقاَؿ: َحج  َثَشا َأُبػ َبْكِخ ْبُغ َأِبي َشْيَبَة َقاَؿ: َحج  َعْغ َأِبي َصاِلٍح، َعْغ َأِبي َحج 
ِ َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم َع   (.  348)القدكيشي،)د.ت(: « َأْكَثُخ َعَحاِب اْلَقْبِخ ِمَغ اْلَبْػؿِ »ُىَخْيَخَة َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللا 

غ قيخا كجبخا كلكغ كمغ ىشا يتبيغ اف عحاب القبخ ال يجػز اف نقػؿ إف الذيصاف يدمب اإليساف مغ العبج السؤم-1
نقػؿ العبج يجع اإليساف فحيشئح يدمبو مشو الذيصاف كسؤاؿ مشكخ كنكيخ حق كائغ في القبخ كإعادة الخكح إلى 



 

 102 

: 1999الجدج في قبخه حق كعحاب القبخ حق كائغ لمكفار كميع كلبعس عراة السؤمشيغ حق جائد. )الكػفي،
 ث بمغت حج التػاتخ . .(..كاالحاديث كثيخة التي ذكخت عحاب القبخ حي1/65

ه اف َعَحاب اْلَقْبخ لْمَكاِفِخيَغ َكَبعس عراة اْلُسؤمِشيَغ كتشعيع أىل الص اَعة ِفي اْلَقْبخ ِبَسا ُيعمسُو هللا َتَعاَلى كيخيج -2
 (.1/47:  1978كالشرػص ِفي َذِلظ َصِحيَحة َكِثيَخة يبمغ َمْعَشاَىا حج الت َػاُتخ )اآللػسي، 

 :اثبات عحاب القبخ بقػؿ الرحابة كالتابعيغ السصمب الثالث:

قاؿ ابػ حشيفة مغ قاؿ ال اعخؼ عحاب القبخ فيػ مغ الجيسية اليالكة ألنو انكخ قػلو تعالى سشعحبيع مختيغ -1 
 يعشي عحاب القبخ 

يا كتفديخىا كقػلو تعالى كإف الحيغ ضمسػا عحابا دكف ذلظ يعشي في القبخ فإف قاؿ أؤمغ باآلية كال أؤمغ بتأكيم     
  . قاؿ ىػ كافخ ألف مغ القخآف ما ىػ تشديمو تأكيمو فإف جحج بيا فقج كفخ

قاؿ ابػ حشيفة رحسو هللا حجثشي عغ السشياؿ بغ عسخك عغ ابغ عباس رضي هللا عشيسا قاؿ قاؿ رسػؿ هللا      
 (.1/137:  1978شخار أمتى يقػلػف أنا في الجشة دكف الشار )اآللػسي، 

 تدلة عحاب القبخ أعاذنا مشو.كأنكخت السع

كقج ركؼ عغ الشبي صمى هللا عميو كسمع مغ كجػه كثيخة، كركؼ عغ أصحابو رضي هللا عشيع أجسعيغ، كما     
 . ركؼ عغ أحج مشيع أنو أنكخه كنفاه كجحجه، فػجب أف يكػف إجساعا مغ أصحاب الشبي صمى هللا عميو كسمع

بػ معاكية عغ األعسر، عغ أبي صالح، عغ أبي ىخيخة رضي هللا كركػ أبػ بكخ بغ أبي شيبة قاؿ: ثشا أ-2
 (.1/247: 2005عشو، قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: )تعػذكا باهلل مغ عحاب القبخ( . )األشعخؼ، 

كركػ أحسج بغ إسحاؽ الحزخمي، قاؿ: ثشا كىيب، قاؿ: ثشا مػسى بغ عؿبة قاؿ: حجثتشي أـ خالج بشت خالج -3
يج بغ القاضي رضي هللا عشيا أنيا سسعت رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع )يتعػذ مغ عحاب القبخ( أعاذنا بغ سع

 هللا مشو.
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كركػ أنذ بغ مالظ رضي هللا عشو عغ الشبي صمى هللا عميو كسمع أنو قاؿ: )لػال أف تجافشػا لدألت هللا عد     
 كجل أف يدسعكع مغ عحاب القبخ ما أسسعشي(

سخكزػ َقاَؿ َأُبػ عبج هللا َعَحاب اْلَقْبخ حق اَل ُيشكخه ِإال  ضاؿ َأك مزل َكَقاَؿ َحْشَبل قمت ألبى عبج هللا ِفي َقاَؿ ال-4
قخ ِبَسا َعَحاب اْلَقْبخ َفَقاَؿ َىِحه َأَحاِديث ِصَحاح نؤمغ بَيا كنقخ بَيا كمسا َجاَء َعغ الش ِبي ِإْسَشاد جيج أقخرنا ِبِو ِإذا لع ن

ُسػؿ َفُخُحكهُ ِو َرُسػؿ هللا كدفعشاه كرددناه عمى هللا أمخه َقاَؿ هللا َتَعاَلى َجاَء بِ  )سػرة الحذخ، مغ  َكَما آَتاُكع الخ 
.( قمت َلُو َكَعَحاب اْلَقْبخ حق َقاَؿ حق ُيَعحُبػَف ِفي اْلُقُبػر َقاَؿ َكسسعت َأَبا عبج هللا َيُقػؿ نؤمغ ِبَعَحاب اْلَقْبخ 7اآلية: 
ْنَيا َكِفي اآْلِخَخةَكَنِكيخ َكَأف الَعْبج يْدَأؿ ِفي َقبخه  كبسشكخ ) سػرة  يثبت هللا ال حيغ آمُشػا باْلَقْػؿ الث اِبت ِفي اْلَحَياة الجُّ

يع، مغ اآلية:   (.1/57.( ِفي اْلَقْبخ )الجػزية، ، 27ابخـا

اَعُة الش اُر يُ كمسا يبيغ عحاب الكافخيغ في القبػر قػؿ هللا تعالى: -5 ْعَخُضػَف َعَمْيَيا ُغُجكًّا َكَعِذيًّا َكَيْػـَ َتُقػـُ الد 
 (. 46. )سػرة غافخ، اآلية: َأْدِخُمػا آَؿ ِفْخَعْػَف َأَشج  اْلَعَحابِ 

َتْيِغ   فجعل عحابيع يـػ تقـػ الداعة بعج عخضيع عمى الشار في الجنيا غجكا كعذيا، كقاؿ تعالى:  ُبُيْع َمخ   َسُشَعحِّ
 ( مخة بالديف، كمخة في قبػرىع، ثع يخدكف إلى عحاب غميع في اآلخخة.101سػرة التػبة، مغ اآلية:  )

 :: االختبلؼ في عحاب القبخ كالخأؼ السختار كسؤاؿ مشكخ كنكيخالسبحث الثاني

 : السصمب األكؿ: االختبلؼ في عحاب القبخ كالخأؼ السختار

 فسشيع مغ نفاه كىع السعتدلة كالخػارج. -1

 كمشيع مغ أثبتو كىع أكثخ أىل اإلسبلـ. -2

كمشيع مغ زعع أف هللا يشعع األركاح كيؤلسيا فأما األجداد التي في قبػرىع فبل يرل ذلظ إلييا كىي في  -3
 (.2/313، 2005القبػر. )األشعخؼ، 

الش اُر الى: إف عحاب القبخ حق، يعحب هللا مغ استحقو إف شاء، كإف شاء عفى عشو، لقػلو تع :الخأؼ السختار
اَعُة َأْدِخُمػا آَؿ ِفْخَعْػَف َأَشج  اْلَعَحابِ  ( فأثبت 46)سػرة غافخ، اآلية:   ُيْعَخُضػَف َعَمْيَيا ُغُجكًّا َكَعِذيًّا َكَيْػـَ َتُقػـُ الد 
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 تخؽيف ليع ما بقيت الجنيا عحابا بالغجك كالعذي دكف ما بيشيسا، حتى إذا قامت الؿيامة عحبػا أشج العحاب، ببل
)سػرة شو، مغ اآلية:  َكَمْغ أَْعَخَض َعْغ ِذْكِخؼ َفِإف  َلُو َمِعيَذًة َضْشًكاعشيع كسا كاف في الجنيا، كقاؿ: 

(بيغ أف 124)سػرة شو، مغ اآلية:  َكَنْحُذُخُه َيْػـَ اْلِؿَياَمِة أَْعَسى(يعشي قبل فشاء الجنيا، لقػلو بعج ذلظ: 124
الؿيامة، كفي معايشتشا الييػد كالشرارػ كالسذخكيغ في العير الخغج كالخفاـية في  السعيذة الزشظ قبل يـػ

السعيذة ما يعمع بو أنو لع يخد بو ضيق الخزؽ في الحياة الجنيا لػجػد مذخكيغ في سعة مغ أرزاقيع، كإنسا أراد بو 
 بعج السػت، قبل الحذخ.

 السصمب الثاني:  ]سؤاؿ مشكخ كنكيخ[

ة مشكخ كنكيخ عمى ما ثبت بو الخبخ عغ رسػؿ هللا َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم َع، مع قػؿ هللا تعالى: كيؤمشػف بسدأل    
  ْنَيا َكِفي اآْلِخَخِة َكُيِزلُّ َّللا ُ الط ُ ال ِحيَغ آَمُشػا ِباْلَقْػِؿ الث اِبِت ِفي اْلَحَياِة الجُّ ُ َما ُيَثبُِّت َّللا  )سػرة   َيَذاءُ اِلِسيَغ َكَيْفَعُل َّللا 

يع، اآلية:   . (71-1/69: 1991( كما كرد  تفديخه عغ الشبي. )الجخجاني، 27إبخـا

قاؿ الشبي َصم ى هللُا َعَمْيِو َكَسم َع في تفديخ ىحه اآلية: )السدمع إذا سئل في القبخ يذيج أف ال إلو إال هللا كأف دمحما 
يغ آمشػا بالقػؿ الثابت في الحياة الجنيا كفي اآلخخة(. )البخارؼ ، رسػؿ هللا، فحلظ قػؿ هللا تعالى: يثبت هللا الح

 (.6/80، 4699)د.ت(،

يَساِف ِبَعَحاِب َاْلَقْبخ كاالدلة عميو. ِ   السصمب الثالث: ِفي َاإْلِ

ُ َكِإي اَؾ ِمْغ َذِلَظ ، كقج      ش ِة ُيْؤِمُشػَف ِبَعَحاِب َاْلَقْبِخ أََعاَذَنا َّللَا   كرد الذخع بو قاؿ هللا تعالى .  اف اىل َالدُّ

 :  . (124) سػرة شو، مغ اآلية:   َفِإف  َلُو َمِعيَذًة َضْشًكا َقاَؿ َعد  َكَجل 

كَف ِإَلى َعَحاٍب َعِطيعٍ َكَقاَؿ:  َتْيِغ ُثع  ُيَخدُّ ُبُيْع َمخ   . (101)سػرة التػبة، مغ اآلية:   َسُشَعحِّ

اَعة أدخُمػا آؿ ِفْخَعْػف َأشج اْلَعَحابالش ار يعخضػف َعَمْييَ كَقاؿ:  . )سػرة غافخ، اآلية: ا غجكًا كعذيًا َكَيْػـ تقـػ الد 
46) . 

 : دليميع مغ الدشة
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َثِشي َأْحَسُج ْبُغ ُمَصخٍِّؼ َعْغ ُعَبْيِج هللِا ْبِغ َيْحَيى، َعْغ َأِبيِو، َعْغ َماِلٍظ، َعْغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج،     ْسَخة ِبْشِت َعْغ عَ  َكَحج 
ُ َعَمْيِو َكَسم َع َأف  َيُيػِدي ًة َجاَءْتَيا َتْدأَ  ْؿ َفَقاَلْت َلَيا: أََعاَذِؾ َّللَا ُ ِمْغ َعْبِج الخ ْحَسِغ، َعْغ َعاِئَذَة َزْكِج َالش ِبيِّ َصم ى َّللَا 

ِ ِمْغ َعَحاِب َعَحاِب َاْلَقْبِخ َكَذَكَخ َاْلَحِجيَث. َكِفي آِخِخِه: َأف  َرُسػَؿ َّللَا ِ  ُذكا ِبَاهلل  ُ َعَمْيِو َكَسم َع َأَمَخ َالش اَس َأْف َيَتَعػ   َصم ى َّللَا 
 . (154/ 1، 82:رقع الحجيث ،1994َاْلَقْبِخ.   ) السالكي، 

ْيُت َكَراَء َأِبي ُىَخْيَخَة َعَمى َصِبيٍّ َلْع َيْعَسْل َماِلٌظ َعْغ َيْحَيى ْبِغ َسِعيٍج َأن ُو َقاَؿ: َسِسْعُت َسِعيَج ْبَغ َاْلُسَدي ِب َيُقػُؿ: َصم  
َثِشي 155/ 1، 83:رقع الحجيث ،1994َخِصيَئًة َقطُّ، َسِسْعُتُو َيُقػُؿ: "َالم ُيع  أَِعْحُه ِمْغ َعَحاِب َاْلَقْبِخ". ) السالكي،  ( َكَحج 

، َعْغ َأِبي َداُكَد، َعْغ َيْحَيى، َعْغ عَ  ْبِج هللِا ْبِغ ُعْخَكَة، َعْغ ُمَحس ِج ْبِغ َعْسٍخك، َعْغ َأِبي َسَمَسة ْبِغ َعْبج َأِبي َعْغ َعِميٍّ
ُ َعَمْيِو َكَسم َع: َمِعيَذًة َضْشًكا: َعَحاُب َاْلَقْبِخ ) السالكي ِ َصم ى َّللَا  :رقع الحجيث 1994، الخ ْحَسِغ َقاَؿ: َقاَؿ َرُسػُؿ َّللَا 

،84 ،1 /156) 

َثشِ      َثِشي ).....( َعْغ َيْحيَ َكَحج  ُ َقاَؿ: َحج  ى ْبِغ ُسَمْيٍع، ي َأِبي َعْغ ِاْبِغ َمْخُمػَف َعْغ َاْلِعَشاِقّي َعْغ َعْبج اْلَسِمِظ َرِحَسُو َّللَا 
َيْسَيُجكَنَقاَؿ: َيْعِشي ِفي َاْلَقْبِخ ) َعْغ َسِعيِج ْبِغ ُجَبْيٍخ ِفي َقْػِلِو: َمْغ َكَفَخ َفَعَمْيِو ُكْفُخُه َكَمْغ َعِسَل َصاِلًحا َفؤِلَْنُفِدِيْع 

 . (156/ 1، 85:رقع الحجيث ،1994السالكي، 

َثِشي َاْلَسْكُفػُؼ َعْغ َأيُّػَب ْبِغ ُخػٍط َعْغ َقَتاَدَة ِفي َقْػِلِو َعد  كَ  َتْيغَقاَؿ َعْبج اْلَسِمِظ َرِحَسُو َّللَا ُ َحج  ُبُيْع َمخ  : َسُشَعحِّ َيْعِشي  َجل 
كَف ِإَلى َعَحاٍب َعِطيعَعَحا ْنَيا َكَعَحاَب َاْلَقْبِخ ُثع  ُيَخدُّ  َيْعِشي َعَحاَب َجَيش َع. َب َالجُّ

يَساُف ِبَاهلل ِ  ش ِة َكاإْلِ ُ َقاَؿ: َكِفْتَشُة َاْلَقْبِخ َكَعَحاُبُو ِعْشَج أَْىِل َالدُّ ، َكَمْغ َكح َب َقِػؼٌّ َلْيَذ ِعْشَجُىْع ِؼي َعْبج اْلَسِمِظ َرِحَسُو َّللَا  ِو َشظٌّ
َناِدَقُة َال ِحيَغ اَل ُيْؤِمُشػَف بِ  ُب ِبِو َالد  ِ، َكِإن َسا ُيَكحِّ :رقع الحجيث 1994اْلَبْعِث. ) السالكي، ِبَحِلَظ َفُيَػ ِمْغ أَْىِل َالت ْكِحيِب ِبَاهلل 

،86 ،1 /157) 

الح ااِلْسِتَعاَذة مغ َعَحاب اْلَقْبخ َكُىَػ ُمسكغ َؼيجب       َمف الر  كاشتيخ َعغ َرُسػؿ هللا صمى هللا َعَمْيِو َكسمع َكالد 
اء الت ْرِجيق ِبِو تفخؽ َأجَداء اْلَسيِّت ِفي بُصػف الدَباع كحػاصل الصُُّيػر َفِإف اْلسْجرؾ أللع اْلَعَحاب مغ اْلَحَيَػاف َأجدَ 

ْدَراؾ ِإَلْيَيا )الصػسي، َمْخُرػَص   (.222-1/221: 1985ة ِبقجر هللا َتَعاَلى عمى ِإَعاَدة اإْلِ

 . (46)سػرة غافخ، مغ اآلية:  الش اُر ُيْعَخُضػَف َعَمْيَيا ُغُجكًّا َكَعِذيًّا  َعَحاب اْلَقْبخ حق لَقْػلو َتَعاَلى 
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:  1998َمة غجكا كعذيا َكَلْيَذ َذِلظ ِإال  َعَحاب اْلَقْبخ )الحشفي،  َثبت عخض آؿ ِفْخَعْػف عمى الش ار قبل َيْػـ اْلِؿَيا
1/215.) 

كاألحاديث الرحيحة الجالة عميو أؼ عمى عحاب القبخ أكثخ مغ أف تحرى بحيث تػاتخ القجر القجر      
  . السذتخؾ كإف كاف كل كاحج مشيا مغ قبيل اآلحاد

يعحباف في كبيخ بل ألف أحجىسا كاف ال يدتبخػء مغ البػؿ ، كأما  مشيا أنو بقبخيغ فقاؿ إنيسا يعحباف كما-1
 الثاني فكاف يسذي بالشسيسة .

 كمشيا قػلو استشدىػا مغ البػؿ فإف عامة عحاب القبخ مغ البػؿ  -2

كمشيا قػلو في سعج بغ معاذ لقج ضغصتو األرض ضغصة اختمفت بيا ضمػعو , كضغصة القبخ تختمف عغ -3
 عحاب القبخ.

مشيا أنو يكثخ االستعاذ باهلل مغ عحاب القبخ إلى غيخ ذلظ مغ األحاديث السذتسمة بعزيا عمى مدألة ك -4 
 ممكيغ أيزا 

-1/519:  1997مأخػذة مغ إجساع الدمف كأخباره مخكية عغ الشبي ) اإليجي،   كنكيخاً  كتدسيتيا مشكخاً      
521) . 

 عميو كسمع بعج السػت، فيؤمغ بفتشة القبخ، كعحاب اآلخخة كيجب اإليساف بكل ما أخبخ بو الشبي صمى هللا      
:  2000كنعيسيا، كقج استعاذ الشبي صمى هللا عميو كسمع مغ عحاب القبخ، كأمخ بو في كل صبلة )الِقش ػجي، ، 

 . (24283: 2001.(. كفتشة األججاث كضغصتيا ) الذيباني، 1/124

قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع: "  -هللا عشو  رضي -كركػ مدمع في صحيحو عغ أبي ىخيخة      
إذا تذّيج أحجكع فميدتعح باهلل مغ أربع يقػؿ: الميع إني أعػذ بظ مغ عحاب جيشع كمغ عحاب القبخ كمغ فتشة 

 . (1/412(، 588السحيا كالسسات كمغ شخ فتشة السديح الججاؿ ) مدمع،)د.ت( :)
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تشػف في قبػرىع ؼيقاؿ مغ ربظ كما ديشظ فيثبت هللا الحيغ آمشػا بالقػؿ كسؤاؿ مشكخ كنكيخ حق كالشاس يف    
الثابت في الحياة الجنيا كاآلخخة ؼيقػؿ السؤمغ ربي هللا كديشي اإلسبلـ كنبي دمحم كاما السختاب ؼيقػؿ ىاه ىاه ال 

ء إال اإلنداف أدرؼ ما سسعت الشاس يقػلػف شيئا فقمتو ؼيزخب بسخزية مغ حجيج ؼيريح صيحة يدسعيا كل شي
كلػ سسعيا اإلنداف لرعق ثع بعج ىحه الفتشة إما نعيع كإما عحاب إلى أف تقـػ الؿيامة الكبخػ فتعاد األركاح إلى 
األجداد كتقػـ الؿيامة التي أخبخ بيا في كتابو عمى لداف رسػلو كأجسع عميو السدمسػف ؼيقـػ الشاس مغ قبػرىع 

بيا في كتابو عمى لداف رسػلو كأجسع عميو  يع الذسذ كيمجسيع العخؽ لخب العالسيغ حفاة عخاة عدال تجنػ مش
السدمسػف ؼيقـػ الشاس مغ قبػرىع لخب العالسيغ حفاة عخاة عدال تجنػ مشيع الذسذ كيمجسيع العخؽ ) مدمع, 

 . (123-1/121)د.ت(،

ضسة القبخ في : أسباب عحاب القبخ كذكخ احػاؿ السؤمغ كاحػاؿ الكافخ عشج ؾبس ركحو ك السبحث الثالث
 االحاديث الشبػيو كفي اقػاؿ الرحابة كالتابعيغ

 السصمب األكؿ: أسباب عحاب القبخ:

 قاؿ العبلمة الدفاريشي: "األسباب التي يعحب بيا أصحاب القبػر عمى قدسيغ: مجسل كمفرل:    

صيو؛ فبل يعحب هللا ركحا أما السجسل؛ فإنيع يعحبػف عمى جيميع باهلل كعجـ إشاعتيع ألمخه، كارتكابيع معا      
عخفتو كأحبتو كامتثمت أمخه كاجتشبت نييو، كال بجنا كانت ؼيو أبًجا؛ فإف عحاب كعحاب اآلخخة أثخ غزب هللا 
كسخصو عمى عبجه، فسغ أغزب هللا كأسخصو في ىحه الجار بارتكاب مشاـيو كلع يتب كمات عمى ذلظ؛ كاف لو 

 ؛ فسدتقل، كمدتكثخ، كمرجؽ، كمكحب.مغ عحاب القبخ بقجر غزب هللا كسخصو عميو

كأما السفرل؛ فقج أخبخ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع عغ الخجميغ المحيغ رآىسا يعحباف في قبػرىسا: أف      
أحجىسا كاف يسذي بالشسيسة بيغ الشاس، كاآلخخ كاف ال يدتتخ مغ البػؿ، ثع ذكخ مغ يعحب لكػنو صمى بغيخ 

ع  يشرخه، كمغ يقخأ القخآف ثع يشاـ عشو بالميل كال يعسل بو في الشيار، كتعحيب شيػر، كمغ مخ عمى مطمـػ فم
الدناة كالدكاني كأكمو الخبا، كالحؼ تتثاقل رؤكسيع عغ صبلة الفجخ، كتعحيب الحيغ يسشعػف الدكاة، كالحيغ يػقجكف 

 الفتشة بيغ الشاس، كالجباريغ، كالستكبخيغ، كالسخائيغ، كاليسازيغ، كالمسازيغ.
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قج أنكخ السبلحجة كالدنادقة عحاب القبخ كنعيسو اعتساًدا عمى عقػليع كحػاسيع ألنيع ال يذاىجكف شيئا مغ ذلظ" ك 
 . انتيى

كنخد عمييع بأف عحاب القبخ مغ عمع الغيب الحؼ يعتسج عميو عمى الشرػص الرحيحة، كليذ لمعقل كال     
كعجـ إدراؾ اإلنداف لمذيء ال يجؿ عمى عجـ كجػده، وهللا  الفكخ دخل ؼيو، كأحػاؿ اآلخخة ال تقاس بأحػاؿ الجنيا،

 (.283-1/282:  1999أعمع. )الفػزاف، 

 السصمب الثاني: ذكخ احػاؿ السؤمغ كاحػاؿ الكافخ عشج ؾبس ركحو في االحاديث الشبػيو :

 صمى هللا عميو " خخجشا مع رسػؿ هللا -كفى الدىج كالخقائق البغ السبارؾ مغ حجيث البخاء بغ عازب قاؿ :     
كسمع في جشازة رجل مغ األنرار فانتييشا الى القبخ كلسا يمحج لو , فجمذ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع , 

استعيحكا باهلل مغ  -كجمدشا حػلو كأف عمى رؤكسشا الصيخ , في يجه عػد يشكث بو في األرض , فخفع رأسو فقاؿ :
العبج السؤمغ اذا كاف في اؾباؿ مغ االخخة كانقصاع مغ الجنيا ندؿ اليو  اف -عحاب القبخ مختيغ اك ثبلثا , ثع قاؿ :

السبلئكة بيس الػجػه كأف كجػىيع الذسذ معيع كفغ الجشة , كحشػط مغ حشػط الجشة , ؼيجمدػف مشو مج البرخ 
هللا  , ثع يجئ ممظ السػت حتى يجمذ عشج رأسو ؼيقػؿ , أيتيا الشفذ السصسئشة الصيبة اخخجى الى مغفخة مغ

 كرضػاف , فتخخج تديل كسا تديل القصخة مغ الدقاء. 

ؼيأخحىا , فإذا أخحىا لع يجعػىا في يجه شخفو عيغ حتى يأخحكىا ؼيجعمػىا في ذلظ الكفغ كفى ذلظ الحشػط      
, كيخخج مشيا كالصيب نفحو مدظ كججت عمى األرض ؼيرعجكف بيا كال يسخكف بيا عمى مبلء مغ السبلئكة اال 

 ما ىحه الخكح الصيبة ؟ قالػا 

ؼيقػلػف فبلف ابغ فبلف بأحدغ األسساء التي كانػا يدسػنو في الجنيا حتى يشتيػا بو الى الدساء الجنيا ,     
ؼيدتفتحػف لو ؼيفتح لو , ؼيذيعو مغ كل سساء مقخبػىا الى الدساء التي تمييا , حتى يشتيى بو الى الدساء 

اب عبجػ في عمييغ ك أعيجكه في األرض فأنو مشيا  خمقتيع كفييا اعيجىع كمشيا " اكتبػا كت -الدابعة ؼيقػؿ هللا :
اخخجيع تارة أخخػ , قاؿ ؼيعاد ركحو في جدجه , كيأتيو ممكاف ؼيجمدانو ؼيقػلػف لو ما ديشظ ,؟  ؼيقػؿ ديشي 

 اإلسبلـ .

 ىػ رسػؿ هللا .  -ؼيقػالف ما ىحا الخجل الحػ بعث ؼيكع ؟ ؼيقػؿ :     



 

 109 

لو ما عسمظ ؟ ؼيقػؿ قخأت كتاب هللا فأمشت بو كصجقت فيشادػ مشاد مغ الدساء اف صجؽ عبجػ أفخشػه  ؼيقػالف
مغ الجشة كلبدػه مغ الجشة كافتحػا لو بابا الى الجشة ؼيأتيو مغ ركحيا كشيبيا ؼيفدح لو في قبخه مج البرخ , 

 الحػ كشت تػعج .كيأتيو رجل حدغ الػجو شيب الخيح ؼيقػؿ أبذخ بالحؼ يدخؾ كىحا يػمظ 

 .مغ انت ؟ فػجيظ الػجو الحػ يجئ بالخيخ  -ؼيقػؿ لو :

 انا عسمظ الرالح , ؼيقػؿ رب اقع الداعة , ربى اقع الداعة , حتى ارجع الى أىمي كمالي  -ؼيقػؿ :

يع كاف العبج الكافخ اذا كاف في انقصاع مغ الجنيا كاؾباؿ مغ االخخة ندؿ اليو مبلئكة سػد الػجػه مع -قاؿ :
السدػح ؼيجمدػف مشو مج البرخ ثع يجئ ممظ السػت حتى يجمذ عشج رأسو ؼيقػؿ ايتيا الشفذ الخبيثة اخخجى 

الى سخط مغ هللا كغزب فتفخؽ في أعزائو كميا فيشتدعيا كسا يشتدع الدفػد مغ الرػؼ السبمػؿ , فتشقصع معيا 
حتى يأخحكىا مغ يجه ؼيجعمػىا في تمظ العخكؽ كالعرب ؼيأخحىا فإذا أخحىا لع يجعػىا في يجه شخفو عيغ 

 السدػح .

كيخخج مشيا كأنتغ ريح جيفو كججت عمى كجو األرض , ؼيرعجكف بيا فبل يسخكف بيا عمى مبلء مغ  -قاؿ :
فبلف بغ فبلف بأؾبح اسسائو التي كاف يدسى بيا في  -ما ىحه الخكح الخبيثة ؟ ؼيقػلػف : -السبلئكة اال قالػا :

 الى الدساء الجنيا ؼيدتفتحػف ليا فبل يفتح ليا . الجنيا حتى يشتيػا

ثع قخأ رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع  " ال تفتح ليع أبػاب الدساء كال يجخمػف الجشة حتى يمج الجسل في سع 
 (.40الخياط " ) سػرة األعخاؼ: االية 

, فتصخح ركحو شخحا , ثع قخأ ثع يقػؿ هللا سبحانو كتعالى اكتبػا كتابو في سجيغ في األرض الدفمى  -قاؿ :
رسػؿ هللا صمى هللا عميو كسمع " كمغ يذخؾ باهلل فكأنسا خخ مغ الدساء فتخصفو الصيخ اك تيػػ بو الخيح مغ 

 (. 31مكاف سحيق "   )سػرة الحج: االية 

 مغ ربظ ؟  ؼيقػؿ ىا  ىا ال ادرػ  -ؼيعاد ركحو في جدجه , ؼيأتيو ممكاف يجمدانو ؼيقػالف : -قاؿ :

 .ما ديشظ ؟  ؼيقػؿ ىا ىا ال ادرػ  -ؼيقػلػف لو :

 ؼيقػلػف لو ما ىحا الخجل الحػ بعث ؼيكع ؟  ؼيقػؿ ىا ىا ال ادرػ .
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فيشادػ مشادػ مغ الدساء اف كحب عبجػ فافخشػه مغ الشار , كالبدػه مغ الشار , كافتحػا لو بابا الى الشار ,      
كيأتيو رجل قبيح الػجو قبيح  -قبخة حتى تختمف اضبلعو , قاؿ :كيجخل عميو مغ حخىا كسسػميا , كيزيق عميو 

 الثياب مشتغ الخيح , ؼيقػؿ ابذخ بالحؼ يدػؤؾ , ىحا يػمظ الحػ كشت تػعج ؼيقػؿ مغ انت ؟ 

 فػجيظ الػجو يجئ بالذخ .

 (.1204ؼيقػؿ انا عسمظ الديء , ؼيقػؿ ربى ال تقع الداعة , ربى ال تقع الداعة . )ابغ السبارؾ )د.ت(: 

ج اأْلَخيخ فميتعػذ ِباهلل        ِفي َصِحيح ُمدمع َكَجِسيع الّدَشغ َعغ َأبى ُىَخْيَخة َأف الش ِبي َقاَؿ ِإذا فخغ أحجُكع مغ الت َذيُّ
اؿ ج   . مغ َأربع مغ َعَحاب َجَيش ع َكمغ َعَحاب اْلَقْبخ َكمغ فْتَشة اْلسحيا َكاْلَسَسات َكمغ فْتَشة اْلَسِديح الج 

ػَرة مغ الْ      َعاء َكَسا يعمسُيْع الدُّ ُقْخآف َكِفي َصِحيح ُمدمع َأْيزا َكَغيخه َعغ اْبغ َعب اس َأف الش ِبي َكاَف يعمسُيْع َىَحا الجُّ
ػذ بظ مغ الم ُيع  إنى أعػذ بظ مغ َعَحاب َجَيش ع َكأَُعػذ بظ مغ َعَحاب اْلَقْبخ َكأَُعػذ بظ مغ فْتَشة اْلسحيا َكاْلَسَسات َكأَعُ 

اؿ ج   . فْتَشة اْلَسِديح الج 

ْسذ َفدسع َصػتا َفَقاَؿ ييػد تعحب ِفي قبػرىا،       َكِفي الرحيحغ َعغ َأبى َأيُّػب َقاَؿ خخج الش ِبي َكقج َكَجبت الذ 
ِحيَحْيِغ َعغ َعاِئَذة رضى هللا َعْشَيا َقاَلت دخمت عمى َعُجػز مغ َعَجاِئد ييػد اْلَسجِ  يَشة َفَقاَلت اف أىل َكِفي الر 

ؿ اْلُقُبػر ُيَعحُبػَف ِفي ُقُبػرىع َقاَلت فكحبتيا َكلع أنعع َأف أصجقَيا َقاَلت َفخخجت َكدخل عمى َرُسػؿ هللا َفَقاَلت َيا َرُسػ 
صجقت انيع  هللا اف عجػزا مغ َعَجاِئد ييػد أىل اْلَسِجيَشة دخمت َفَدَعست َأف أىل اْلُقُبػر ُيَعحُبػَف ِفي ُقُبػرىع َقاؿَ 

ذ مغ َعَحاب اْلَقْبخ ، َكِفي َصِحي ح اْبغ ُيَعحُبػَف عَحابا تدسعو اْلَبَياِئع كمَيا َقاَلت َفَسا َرَأْيتو بعج ِفي َصبَلة اال يَتَعػ 
 كلمقبخ حَباف َعغ أـ ُمبذخ َقاَلت دخل عمى َرُسػؿ هللا َكُىَػ َيُقػؿ تعػذكا ِباهلل  مغ َعَحاب اْلَقْبخ َفقمت َيا َرُسػؿ هللا

َبب يحىب الش اس  َعَحاب َقاَؿ ِإن ُيع ليعحبػف ِفي ُقُبػرىع عَحابا تدسعو اْلَبَياِئع ،  َقاَؿ َبْعز أىل اْلعمع َكِلَيَحا الد 
َغيخىع بجكابيع ِإذا مغمت ِإَلى ُقُبػر اْلَيُيػد َكالش َراَرػ َكاْلُسَشاِفِقيَغ كاالسساعيمية كالشريخية كالقخامصة مغ بشي عبيج كَ 

اـ َفِإف َأْصَحاب اْلَخيل يقرجكف ُقُبػرىع لَحِلظ َكَسا يقرجكف ُقُبػر اْلَيُيػد َكالش َراَرػ َقاؿَ   ال حيغ ِبَأْرض مرخ َكالذ 
 . َفِإذا َسِسعت اْلَخيل َعَحاب اْلَقْبخ أحجث َلَيا َذِلظ َفدًعا كحخارة تْحىب بالسغل

َثشى اْلَفِؿيو َأُبػ الحكع بخخاف َكَكاَف مغ أىل اْلعمع َكاْلَعَسل َأنيع دفُشػا َميتا َكقج َقاَؿ عبج اْلحق األشبيمى َحج       
ا فخغػا مغ َدفشو قعجكا َناحَية يتحجثػف كدابة تخعى َقِخيبا ِمْشُيع َفِإذا بالجابة قج َأقبمت  بقخيتيع ِفي شخؼ أشبيمية َفَمس 
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ن َيا تدسع ثع  كلت فارة ثع  َعاَدْت ِإَلى اْلَقْبخ َفجعمت أذنيا َعَمْيِو َكَأن َيا تدسع مدخعة ِإَلى اْلَقْبخ َفجعمت اذنيا َعَمْيِو َكأَ 
 ثع  كلت فارة فعمت َذِلظ مّخة بعج ُأْخَخػ.َقاَؿ َأُبػ الحكع َفحكخت َعَحاب اْلَقْبخ َكَقػؿ الش ِبي َأنيع ليعحبػف عَحابا تدسعو

 . (1/53اْلَبَياِئع )الجػزية،)د.ت(, 

 . سصمب الثالث: ذكخ ضسة القبخ عشج ؾبس الخكح في االحاديث الشبػيو كاقػاؿ الرحابة كالتابعيغال

َكأخخج َأُبػ َحاِتع ِفي َصِحيحو َكَقاَؿ ِإف اْلُسؤمغ ِإذا َحَزخه اْلَسْػت َحزختو َمبَلِئَكة الخ ْحَسة فاذا ؾبس جعمت     
َساء َؼَيُقػُلػَف َما كججَنا ريًحا أشيب مغ َىِحه َؼُيَقاؿ َما فعل فبَلف َما ركحو ِفي حخيخة َبْيَزاء َفيْشَصمق بَيا ِإَلى بَ  اب الد 

ْنَيا َكأما اْلَكاِفخ ِإذا ؾبزت َنفدو ذىب بَيا ِإَلى اأَلْرض  َفَتقػؿ فعمت ُفبَلَنة َؼُيَقاؿ َدعػه يدتخيح َفِإن ُو َكاَف ِفي غع الجُّ
ْفمى.كركػ الشدائى ِفي سَششو مغ َحِجيث عبج َخَدَنة اأَلْرض َما كججَنا ريًحا أنتغ م غ َىِحه َفيبمغ بَيا ِإَلى اأَلْرض الدُّ

َساء َكشيج َلوُ  َسْبُعػَف  هللا بغ عسخ رضى هللا َعْشُيَسا َعغ الش ِبي َقاَؿ َىَحا ال ِحؼ تحّخؾ َلُو اْلَعْخش َكفتحت َلُو َأْبَػاب الد 
خج َعشُو َقاَؿ الشدائى يْعشى سعج بغ مَعاذ.كركػ مغ َحِجيث َعاِئَذة رضى هللا ألفا مغ اْلَسبَلِئَكة لقج ضع ضسة ثع  ف

شاد َعْشَيا َقاَلت َقاَؿ َرُسػؿ هللا لمقبخ ضغصة َلػ نجا ِمْشَيا أحج لشجا ِمْشَيا سعج بغ مَعاذ َرَكاُه مغ َحِجيث ُشْعَبة.َكَقاَؿ ى
اْبغ َأبى مميَكة َقاَؿ َما أِجيخ مغ ضغصة اْلَقْبخ أحج َكاَل سعج بغ بغ الدخػ َحجثَشا ُمَحس ج بغ ُفَزْيل َعغ َأِبيو َعغ 

ْنَيا َكَما ِفيَيا.َقاَؿ َكحجثَشا َعبجة َعغ عبيج هللا بغ عسخ َعغ َناِفع َقاَؿ لقج  مَعاذ ال ِحؼ مشجيل مغ مشاديمو خيخ مغ الجُّ
ػا ِإَلى اأَلْرض قّط َكَلَقج بمغشى َأف َرُسػؿ هللا َقاَؿ لقج بمغشى َأنو شيج َجَشاَزة سعج اْبغ مَعاذ َسْبُعػَف ألف ممظ لع يشدلُ 

 . (1/56ضع َصاحبُكع ِفي اْلَقْبخ ضسة )الجػزية،)د.ت(, 

 تػصل البحث الحالي الى عجة نتائج ىي: : خاتسة

ُيعمسُو هللا َتَعاَلى كيخيجه  اف َعَحاب اْلَقْبخ لْمَكاِفِخيَغ َكَبعس عراة اْلُسؤمِشيَغ كتشعيع أىل الص اَعة ِفي اْلَقْبخ ِبَسا -1
 .كالشرػص ِفي َذِلظ َصِحيَحة َكِثيَخة يبمغ َمْعَشاَىا حج الت َػاُتخ

اف عحاب القبخ مغ عمع الغيب الحؼ يعتسج عميو عمى الشرػص الرحيحة، كليذ لمعقل كال الفكخ دخل  -2
يجؿ عمى عجـ كجػده، وهللا ؼيو، كأحػاؿ اآلخخة ال تقاس بأحػاؿ الجنيا، كعجـ إدراؾ اإلنداف لمذيء ال 

 . أعمع
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اف ضسة القبخ تختمف عغ عحاب القبخ,الف ضسة القبخ لمسؤمغ كالكافخ كلجسيع البذخ اما عحاب القبخ  -3
 ؼيكػف لمكفار كعراة السؤمشيغ مغ اصحاب الكبائخ.

كحياة  مخحمة القبخ ىي السشدلة االكلى مغ مشدلة االخخة, اك ما تدسى السخحمة الػسصى بيغ حياة الجنيا -4
 االخخة كفييا يتحجد السريخ االبجؼ لبلنداف اما في الجشة اك في الشار الى ما شاء هللا تعالى.

يعج عحاب القبخ مغ االمػر الجيشية كالتي ال نعخؼ عشيا اشياء تفريمية, لكغ مجخد اشارات كعبلمات  -5
 ديشية ذكخىا هللا تعالى في القخاف الكخيع كاالحاديث الشبػية.

 القبخ مخحمة انتقالية بيغ الحياة السادية السحدػسة كبيغ الحياة الغيبية .تعج مخحمة  -6
اف هللا كتب عمى جسيع العباد كالسخمػقات السػت، كجسيع السخمػقات تسخ بسخحمة السػت ثع الػقػؼ بيغ  -7

 يجؼ هللا في االخخة .
 عشج خخكج الخكح مغ الجدج, يحزخ ممكاف الى قبخ السيت ليدألػه عغ ثبلث:  -8

 ربظ؟مغ  -1
 ما ديشظ؟ -2
 مغ الخسػؿ الحؼ بعث لكع؟ -3
 السؤمغ يجيب عمى ىحه االسئمة بديػلة كيدخ كالكافخ العاصي ال يدتصيع االجابة. -9

كجػد نعيع يتستع بو العبج الحؼ يسػت في سبيل هللا كيدتذيج لحا يتسشى اف يسػت عجة مخات في سبيل  -10
 هللا.

 ية عمساء كفقياء اىل الدشة كالجساعة.العحاب في القبخ تكػف لمخكح كالجدج كىحا راؼ غالب -11
العبج مأمػر بااليساف بػجػد السػت كبػجػد حداب كبػجػد االخخة كبػجػد العحاب كالشار كالجشة  النيا  -12

 ذكخت في القخأف كتعػذ مشيا الخسل.
 كفي ضػء نتائج البحث الحالي تع كضع بعس التػصيات ىي:التػصيات: 

ى عجـ تخؾ الربلة كالسػاضبة عمييا كتعػيجىع عمى الرػـ الف حث الػالجيغ ابشائيع مشح الرغخ عم -1
 الرـػ يسشع شيػات الشفذ كبو يديصخ عمييا.

 حث الػالجيغ ابشائيع عمى السػاضبة عمى قخاءة القخأف الكخيع كعجـ ىجخه. -2
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حث الػالجيغ ابشائيع مشح الرغخ عمى الحفاظ عمى نطافة اجداميع كالحفاظ عمى الػضػء قبل الربلة  -3
 اجل الحرػؿ عمى ثػابي الجنيا كاالخخة.مغ 

تعػيج االبشاء مشح الرغخ عمى تخؾ الغيبة كالشسيسة النيا اعساؿ تؤدؼ الى تفكظ العبلقات االجتساعية  -4
 كاالسخية في السجتسع.

حث االبشاء عمى االلتداـ االخبلقي مع االخخيغ مغ خبلؿ فعل الخيخات كالحدشات كالصاعات كمغ اجل  -5
 سبل في الجنيا كاالخخة.الثبات قػال كع

 عقج مؤتسخات كنجكات حػؿ مػاضيع التخبية االخبلؾية كالثقاؼية ككيؽية اكدابيا لمصفل كاالسخة. -6

اعجاد بخامج تخبػية كثقاؼية لتثؿيف الصفل كاالسخة في التمفاز حػؿ التخبية الرحيحة كالعادات الدميسة  -7
 كالسخغػبة في كل السجتسعات.

ية مغ مخحمة رياض االشفاؿ الى السخاحل الستقجمة فييا تعمع اخبلؾيات السػاششة اعجاد مشاىج تخبػ  -8
 السجتسعية كالخقسية كاسديا.

 السرادر:

 . القخأف الكخيع -1

, كلو شاىج عشج مدمع  1204الحجيث: -َباُب :فزل ذكخ هللا تعالى--ابغ السبارؾ )د.ت(: الدىج كالخقائق -2
ِخيَغ ِباْلَجش ةِ ُمدْ  -, كعشج أحسج في مدشجه 5124,2876 ُؿ ُمْدَشِج اْلُكػِفيِّيغَ -َشُج اْلَعَذَخِة اْلُسَبذ  رقع الحجيث: -َأك 

18169 . 
, تفديخ سػرة فرمت 4(,تفديخ القخآف الكخيع, الجدء 2005ابغ كثيخ الجمذقي,لبلماـ ابي الفجاء الحافع,) -3

 ,الجار الستػسصية لمشذخ كالتػزيع, الجسيػرية التػندية. 31,االية:
( . ٖٖٕٗرقػع  ٕٕٙابغ ماجة )د.ت(: سشغ ابغ ماجو : كتاب الرجقات / باب أداء الجيغ عغ السيت )ص  -4

 ( .  ٖٙٔ/ٗكأحسج في السدشج )
األشعخؼ، أبػ الحدغ عمي بغ إسساعيل بغ إسحاؽ بغ سالع بغ إسساعيل بغ عبج هللا بغ مػسى بغ أبي بخدة  -5

السحقق: د. فػؾية حديغ محسػد، الشاشخ: دار األنرار  (، اإلبانة عغ أصػؿ الجيانة،1976بغ أبي مػسى )
 القاىخة، الصبعة: األكلى. –
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األشعخؼ، أبػ الحدغ عمي بغ إسساعيل بغ إسحاؽ بغ سالع بغ إسساعيل بغ عبج هللا بغ مػسى بغ أبي بخدة  -6
سكتبة (، مقاالت اإلسبلمييغ كاختبلؼ السرميغ، السحقق: نعيع زرزكر، الشاشخ: ال2005بغ أبي مػسى )

 العرخية، الصبعة: األكلى.
( كَقاَؿ  2648كالتخمحػ )  11642, أحسج في السدشج بخقع ,  3552األلباني )د.ت(: صحيح التخغيب بخقع  -7

( ، ك ابغ أبي 71َأُبػ ِعيَدى َىَحا َحِجيٌث َغِخيٌب اَل َنْعِخُفُو ِإال  ِمْغ َىَحا اْلَػْجِو ،كابغ أبي شيبة في مرشفو ) 
(، . كابغ جخيخ . كابغ السشحر . كابغ أبي  1298كخ السػت . كالحكيع التخمحؼ . كأبػ يعمى ) الجنيا في ذ

(. كابغ حباف باب ) ذكخ اإلخبار عغ كصف بعس العحاب الحؼ يعحب بو الكافخ في قبخه.( 14429حاتع )
 -نيج الثسانية ( ، كابغ حجخ في السصالب العالية بدكائج السدا832) -،كاآلجخؼ في الذخيعة  3186بخقع 

/ ص  3)ج  -( كابغ مخدكيو .كالحجيث السحكػر حدشو اإلماـ األلباني في صحيح التخغيب كالتخىيب 4538)
( كقاؿ : "ركاه أبػ يعمى كابغ حباف في صحيحو كالمفع لو كبلىسا مغ شخيق دراج عغ ابغ حجيخة 217
 . عشو"

(، اآليات البيشات في عجـ سساع 1978الجيغ، ) اآللػسي، نعساف بغ محسػد بغ عبج هللا، أبػ البخكات خيخ -8
 األمػات عمى محىب الحشؽية الدادات، السحقق: دمحم ناصخ الجيغ األلباني، الصبعة: الثانية.

بيخكت، الصبعة  –(:، كتاب السػاقف، الشاشخ: دار الجيل 1997اإليجي، عزج الجيغ عبج الخحسغ بغ أحسج) -9
 األكلى، تحقيق: د. عبج الخحسغ عسيخة.

بيخكت، الصبعة  –(: كتاب السػاقف، الشاشخ: دار الجيل 1997اإليجي، عزج الجيغ عبج الخحسغ بغ أحسج،)-10
 .521-1/519األكلى، تحقيق: د. عبج الخحسغ عسيخة، ، 

البخارؼ )د.ت(: صحيح البخارؼ :كتاب الجشائد / باب قػؿ الشبي يعحب السيت ببعس بكاء أىمػو      عميو -11
    ٕٜٚرقع  ٖٓٙكمدمع في صحيح ق/كتاب الجشاغ ز/باب السيت يعحب ببكاء أىمو    251رقع  1287

 .6/80، 4699البخارؼ ,)د.ت(، صحيح البخارؼ :باب يثبت هللا الحيغ امشػ بالقػؿ الثابت ، رقع الحجيث ،-12

السحقق: دمحم زىيخ (: الجامع صحيح البخارؼ، 2001البخارؼ, الجعفي دمحم بغ إسساعيل أبػ عبجهللا البخارؼ،)-13
بغ ناصخ الشاصخ، الشاشخ: دار شػؽ الشجاة )مرػرة عغ الدمصانية بإضافة تخؾيع تخؾيع دمحم فؤاد عبج الباقي(، 

 . (1376.باب التعػذ مغ القبخ، رقع الحجيث )2/99الصبعة: األكلى، 

  ٕٛٔرقع  ٘ٙلغيبػة كالبػػؿ   البخػارؼ,)د.ت(   صحيح البخارؼ : كتػاب الجشػائد / بػاب عػحاب القبػخ مػغ ا-14
قاؿ ابغ حجخ   .(ٕٜٕرقع  ٜٖٔكمدمع في صحيحو / كتاب االيساف /باب الجليل عمى نجاسة البػػؿ )ص 

في  بياف أنو ال فخؽ بيغ ما كرد مػغ عػجـ التشده ، كبيغ االستتار : "معشى   ٖٓٛ/ٔفي الفتح )هللا رحسو ا
ة ، يعشي : ال يتحفع مشػو،  فتػافق ركاية "ال يدتشد ق" ألنيا مغ االستتار : أنو ال  يجعل بيشو كبيغ بػلو ستخ 
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التشده كىػ اإلبعاد ، كفي حجيث أبي ىخيػخة عشػج ابػغ خديسػة كصححو : "أكثخ عحاب القبخ مغ البػؿ" أؼ بدبب 
 تخؾ التحخز مشو" .

يع بغ إسساعيل بغ العباس بغ مخداس -15 (، 1991اإلسساعيمي )الجخجاني، السؤلف: أبػ بكخ أحسج بغ إبخـا
 الخياض، الصبعة: األكلى. –اعتقاد أئسة الحجيث، السحقق: دمحم بغ عبج الخحسغ الخسيذ، الشاشخ: دار العاصسة 

ىػ(، الخكح في 751الجػزية، دمحم بغ أبي بكخ بغ أيػب بغ سعج شسذ الجيغ ابغ ؾيع)د.ت(: )الستػفى: -16
 بيخكت. –مغ الكتاب كالدشة، الشاشخ: دار الكتب العمسية  الكبلـ عمى أركاح األمػات كاألحياء بالجالئل

(،كتاب أصػؿ الجيغ، السحقق: الجكتػر عسخ 1998الحشفي، جساؿ الجيغ أحسج بغ دمحم بغ سعيج الغدنػؼ )-17
 .1419لبشاف، الصبعة: األكلى،  –بيخكت  -كفيق الجاعػؽ، الشاشخ: دار البذائخ اإلسبلمية 

الخحسغ في تفديخ كبلـ السشاف، لعبج الخحسغ بغ ناصخ بغ عبج هللا الدعجؼ، تيديخ الكخيع -18
ىػ(، تحقيق: عبج الخحسغ بغ معبل المػيحق، مؤسدة الخسالة، الصبعة: األكلى ، 1376()الستػفى: 2000)

 تفديخ سػرة الشازعات.

أحسج بغ حشبل (، مدشج اإلماـ 2001الذيباني، أبػ عبج هللا أحسج بغ دمحم بغ حشبل بغ ىبلؿ بغ أسج )-19
عادؿ مخشج، كآخخكف، إشخاؼ: د عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي، الشاشخ:  -السحقق: شعيب األرنؤكط 

مؤسدة الخسالة، الصبعة: األكلى،  باب مدشج الرجيقة عائذة بشت الرجيق رضي هللا عشيا، رقع الحجيث 
(24283. ) 

ػاعج العقائج، السحقق: مػسى دمحم عمي، الشاشخ: عالع (، ق1985الصػسي، أبػ حامج دمحم بغ دمحم الغدالي )-20
 لبشاف، الصبعة: الثانية . –الكتب 

( بسداعجة فخيق عسل، معجع المغة العخبية السعاصخة، عالع 2008عسخ،  أحسج مختار عبج الحسيج )-21
 مادة قيخ.  13/1765الكتب، الصبعة: األكلى، 

(: اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالخد عمى أىل الذخؾ 1999الفػزاف، صالح بغ فػزاف بغ عبج هللا ،)-22
 كاإللحاد، الشاشخ: دار ابغ الجػزؼ، الصبعة: الخابعة  .

ىػ(، 273القدكيشي، ابغ ماجة أبػ عبج هللا دمحم بغ يديج القدكيشي، كماجة اسع أبيو يديج )د.ت()الستػفى: -23
ؼيرل عيدى البابي  -دار إحياء الكتب العخبية  سشغ ابغ ماجو، تحقيق: دمحم فؤاد عبج الباقي، الشاشخ:

 (.348الحمبي،باب التذجيج في البػؿ، رقع الحجيث ، )
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(، قصف 2000الِقش ػجي، أبػ الصيب دمحم صجيق خاف بغ حدغ بغ عمي ابغ لصف هللا الحديشي البخارؼ )-24
السسمكة العخبية  -ؼ كالجعػة كاإلرشاد الثسخ في بياف عقيجة أىل األثخ، الشاشخ: كزارة الذؤكف اإلسبلمية كاألكقا

 الدعػدية، الصبعة: األكلى. 

(:الذخح السيدخ عمى الفقييغ األبدط 1999الكػفي،  أبػ حشيفة الشعساف بغ ثابت بغ زشي الخداز ، )-25
عجساف، الصبعة األكلى ، ، تحقيق : د.دمحم بغ  –كاالكبخ السشدػبيغ ألبي حشيفة، الشاشخ : مكتبة الفخقاف 

 بجالخحسغ الخسيذ.ع

السالكي، أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا بغ عيدى بغ دمحم السخؼ، اإللبيخؼ السعخكؼ بابغ أبي َزَمِشيغ -26
(، اصػؿ الدشة، كمعو رياض الجشة بتخخيج أصػؿ الدشة، تحقيق كتخخيج كتعميق: عبج هللا بغ دمحم عبج 1994)

السسمكة العخبية الدعػدية، الصبعة:  -باء األثخية، السجيشة الشبػية الخحيع بغ حديغ البخارؼ، الشاشخ: مكتبة الغخ 
 .82األكلى، ، باب االيساف بعحاب القبخ، رقع الحجيث ،
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 ممخص :
أف لمخصػػاب الشقػػجؼ أىسيػػة كبيػػخة كالسػػيسا فػػي الجراسػػات الشقجيػػة الحجيثػػة ، إذ تتجمػػى فػػي إفػػادة عػػجد كبيػػخ مػػغ       

ي كتابػػػات السفكػػػخيغ كالجارسػػػيغ كمػػػشيع )ميذػػػيل فػكػػػػ( الػػػحؼ مػػػشح ىػػػحا الشقػػػاد فػػػي تحميػػػل الخصػػػاب ، كقػػػج ضيػػػخ فػػػ
السرصمح سياقًا دالليًا ، عبخ التشطيخ كاالستعساؿ السكثف فػي العجيػج مػغ دراسػاتو ، كإّف الخصػاب فػي رأؼ )فػكػػ( 

ثقاؼيػة ، كفػي يذكل بسا يدسيو )شفخات الثقافة( ، كىػي القػػانيغ السػؤثخة بػالبلكعي فػي صػيخكرة السجتسػع كمشتجاتػو ال
الشقػج يعػػج حقميػػا السعخفػػي كالسيشػي ، كالػػحؼ اليسكػػغ أف يكػػػف بعيػجًا عػػغ تمػػظ االشػػكاليات ، التػي ضيػػخت مػػغ خػػبلؿ 

 مفاـيسيا الدائجة التي تسارس ـيسشتيا الػاعية عمى إنتاج الشقج.
ذلػػػظ أّف لمشقػػػاد لقػػػج أصػػػبح لكػػػل مػػػشيج نقػػػجؼ خصابيػػػا الػػػحؼ يسيدىػػػا عػػػغ بػػػاقي السشػػػاىج الشقجيػػػة ، فزػػػبًل عػػػغ      

 . خصاباتيع الخاصة الستسثمة في مفاـيسيع أك ؼيسا يسارسػنو مغ ـيسشة ضسغ حقػليع االنتاجية
لقج أفادكا مػغ مفيػـػ الخصػاب ، عػجد مػغ الشقػاد كمػشيع )ادكارد سػعيج( فػي دراسػتو )االستذػخاؽ(، كقػج بػخز ىػحا      

ؤسدػاتو. إّف الخصػاب الشقػجؼ يدػتميع معصياتػو مػغ الخصاب الدمصػؼ يتشامى حػؿ الذخؽ ، كأحػاط بػو مػغ خػبلؿ م
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خػػبلؿ الػػشز الذػػعخؼ ، لتأسػػيذ مػػشيج نقػػجؼ يتبمػػػر ؼيػػو كثيػػخ مػػغ الكتابػػات الشقجيػػة. كمػػغ ىػػحا فقػػج تشاكلػػت البحػػث 
 السػسـػ عمى قدسيغ :

 أكاًل : إشكالية الخصاب الشقجؼ :
عات الشرػػية إذ يدػػتصيع الشاقػػج مػػغ خبلليػػا يعػػج الخصػػاب الشقػػجؼ مػػغ رؤػ كانصباعػػات كنطػػخات تقتػػخب مػػغ اإلبػػجا      

كذف الخمػز كالذفخات في الشز الخقسي ، بسا يحسمو مغ دالالت ، تكذػف مػغ خبلليػا السعػاييخ الشقجيػة ، كمػا يحسمػو 
كيسكػػغ أْف يدػػتشبط مشػػو    الػػشز مػػغ إشػػارات كدالالت كاندػػاؽ. إّف لغػػة الخصػػاب الشقػػجؼ يقتػػخب مػػغ الػػشز األدبػػي ، 

سل عمى إبخاز الؿيسة الجسالية لمشز ، ككفق رؤية فشية تشصمق مشو نطخية لتذكيل خصػاب نقػجؼ لمػشز معاييخ نقجية تع
 الججيج ، عمى الخغع مغ اختبلؼ لغة الخصاب الشقجؼ بيغ الشقاد.

 ثانيًا : تصبيق السشاىج في الشز الخقسي :
لطػاىخة األدبيػة، فقػج كانػت السسارسػة الشقجيػة تعج السشاىج الشقجية الحجيثة كسائل كأدكات مداعجة عمى سبخ أغػػار ا     

التػػي الزمتػػو كتصػػػرت الػػى مشػػاىج الشقػػج الستشػعػػة ، سػػياؾية كانػػت أك بشائيػػة مػػغ خػػبلؿ البحػػث عػػغ مقرػػجية الكاتػػب 
 كاستقاء تجميات الخصاب األدبي ، كاستقخار الطاىخة الفشية.

جػػًا عمػػى الخصػػاب أك أؼ عسػػل أدبػػي مػػا ، فيػػػ إّف الفزػػاءات الشرػػية داخػػل العسػػل األدبػػي ، تفػػخض عمييػػا مشي     
كفيل بتكخيذ العسمية الشقجية. لحلظ نجج الشاقج يتحخػ كسط السشػاىج الشقجيػة الفزػائية ، مثػل األسػمػبية ، أك البشيػيػة أك 

آليػػات التفكيكيػػة أك الدػػيسيائية أك التجاكليػػة أك التكامميػػة ، التػػي تػػػلي اىتسامػػًا كبيػػخًا بػػالشز عمػػى حدػػاب الكاتػػب كفػػق 
كأدكات اجخائية تتحقػق مػع الػشز الججيػج السػخاد اسػتشصاقو ، أك تحجيػج القػخاءة الشقجيػة السشاسػبة لػو ، كىػحا لػغ يتحقػق إال 

 مغ خبلؿ تسخسو عمى مختمف الشرػص األدبية سػاء كانت شعخية أك سخدية.
كقعػًا عمػى الػشز الخقسػي الججيػج ، تعج السشاىج الشرائية التي أصبح الشقاد يدتخجمػنيا مشاىج أقػل سػمصة كأخػف      

التي تديع الى حج بعيج في تعسيق فيع القارغ لمشز مغ خبلؿ فتح حػار تفػاعمي بػيغ الػشز كالقػارغ ، كصػار اآلخػخ 
يتعػػخؼ عمػػى الػػشز ، كيكذػػف كشػػػزه كخبايػػا أسػػخاره كشبيعػػة عبلقاتػػو مػػغ خػػبلؿ السػاقػػع األلكتخكنيػػة ، كلعػػل أىػػع شػػيء 

 مح بالسرصمحات كالسشاىج قبل مقاربة الشز الخقسي.يشبغي عمى الشاقج أف يتد
 

     Summary:  



 

 119 

      The critical discourse is of great importance, especially in modern critical studies, 
as it is reflected in the testimony of a large number of critics in discourse analysis, and 
it appeared in the writings of thinkers and scholars, including Michel Foucault, who 
gave this term a semantic context, through theorizing and extensive use in many of his 
studies, In Foucault's view, discourse is shaped by what he calls (the codes of culture), 
which are the laws that affect the unconscious in the process of society and its cultural 
products, and in criticism is its cognitive and professional field, which cannot be far from 
those problems that emerged through their prevailing concepts that exercise their 
hegemony. The conscious to produce cash. 
Each critical curriculum has its own discourse that distinguishes it from the rest of the 
critical curricula. Moreover, critics have their own discourses represented in their 
concepts or the hegemony they exercise within their productive fields. 
     They benefited from the concept of discourse, a number of critics, including 
(Edward Said) in his study (Orientalism), and this authoritarian discourse emerged 
growing around the East, and surrounded it through its institutions. The critical 
discourse is inspired by its data through the poetic text, to establish a critical approach 
in which many critical writings crystallize. From this, I dealt with the research marked in 
two parts: 
First: The Problem of Critical Discourse: 
Critical discourse is considered to be visions, impressions and looks that approach 
textual creations, as the critic can reveal through it the symbols and codes in the digital 
text, with the connotations it bears, through which the critical criteria are revealed, and 
what the text carries in terms of signs, connotations and coordination. The language of 
critical discourse is close to the literary text, and critical criteria can be deduced from it 
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that work to highlight the aesthetic value of the text, and according to an artistic vision 
from which a theory is launched to form a critical discourse of the new text, despite the 
difference in the language of critical discourse among critics. 
Second: Applying the Curricula in the Digital Text: 
Modern critical curricula are considered as means and tools to help explore the depths 
of the literary phenomenon. The critical practice that was necessary and developed into 
various criticism approaches, whether contextual or constructive, was through the 
search for the writer’s intent, the manifestations of the literary discourse, and the 
stability of the artistic phenomenon. 
     The textual spaces within the literary work impose upon them a method of 
discourse or any literary work, as it is sufficient to perpetuate the critical process. 
Therefore, we find the critic investigating the middle of the space critical approaches, 
such as the stylistic Or structural, deconstructive, semiotic, deliberative or integrative, 
which pays great attention to the text at the expense of the writer according to 
procedural mechanisms and tools that are achieved with the new text to be 
interrogated, or to determine the appropriate critical reading for it, and this will only be 
achieved through his practice of various literary texts, whether It was poetic or 
narrative. 
     The textual curricula that critics use are less authoritative and less impactful on the 
new digital text, which greatly contributes to deepening the reader's understanding of 
the text by opening an interactive dialogue between the text and the reader, and the 
other becomes acquainted with the text and reveals its treasures and secrets and the 
nature of its relationships through Web sites, and perhaps the most important thing that 
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the critic should arm itself with terminology and methods before approaching the digital 
text.  

 : الخطاب الشقجي وإشكاليات تطبيق السشهج في الشص الخقسي     

الخصاب الشقجؼ يقتخب مػغ االبػجاع األدبػي ، إذ يكػػف خبلصػة قػخاءة معخؼيػة معسقػة فػي ندػيج الػشز كشػفخاتو      
اعتشػاه مػغ ذاتػو السجيػلػة التػي تزػافخت فػي خمقيػا عػامػل شػتى إال الدخية ، كالػشز األدبػي ال يسكػغ سػبخ غػػره ك 

بقخاءتو قخاءة جادة. إّف االىتساـ بالشز الخقسي بحج ذاتو يعج بشية مدتقمة ليا مدتػيات كأنداؽ كقػػانيغ خاصػة بيػا 
الػػجالالت ؼيػػو ، كعمػػى الشاقػػج أف يكػػػف ممسػػًا بأدكاتػػو السعخؼيػػة فػػي تحميػػل الػػشز ، كابػػخاز قػانيشػػو الجاخميػػة ، ككذػػف 

كإضاءة ـيكل البشية لمػصػؿ الى مػا يسكػغ أف تحسمػو تمػظ البشيػة ، فزػبًل عػغ ذلػظ إضيػار العبلقػة بػيغ السزػسػف 
كماىػ خارج الشز. الحؼ يشبغي مغ خبلؿ الخصاب الشقجؼ بسا يحسمو السرصمح في الشقج الغخبػي الػحؼ يتسثػل ؼيػو 

 خصيغ ىسا :

 ؼ بتحميل الخصاب.في السبحث المغػؼ االسمػبي السعخك  -1
بعػػس االسػػتعساالت فػػي الشقػػج مػػا بعػػج البشيػيػػة ، كالػػحؼ يعػػخؼ بالجراسػػات الثقاؼيػػة.) دليػػل الشاقػػج األدبػػي ، د.  -2

 . (88ـ : 2010ميجاف الخكيمي  ك د. سعج البازعي ، 
الحػػػار إّف تجميػػات أىسيػػة الخصػػاب الشقػػجؼ التػػي تطيػػخ مػػغ خػػبلؿ افػػادة الشقػػاد مػػغ تحميػػل الخصػػاب فػػي دراسػػة      

الخكائي. كقج تبمػر مغ خبلؿ مفيـػ الخصاب في كتابات السفكخيغ كمشيع )ميذػيل فػكػػ( فػي مشحػو ىػحا السرػصمح 
سػػياقًا دالليػػًا ، كالخصػػاب فػػي رأؼ )ميذػػيل فػكػػػ( يذػػكل مػػا يسكػػغ تدػػسيتو )شػػفخات الثقافػػة( ، كىػػي القػػػانيغ السػػؤثخة 

ة.) معجػػع السرػػصمحات األدبيػػة السعاصػػخة ، د. سػػعيج عمػػػش ، بػػالبلكعي كتأثيخىػػا عمػػى السجتسػػع كابجاعاتػػو الثقاؼيػػ
( إذ لػػع يشحرػػخ أثػػخ الشقػػج عمػػى الذػػعخاء كحػػجىع ، بػػل أّف الذػػعخ بفشػػو ، كػػاف بحاجػػة الػػى ناقػػج ججيػػج 84ـ : 1985

 مدمح بأدكات نقجية ججيجة ، يدتصيع بػاسصتيا ، أْف يقجـ القرػيجة بذػكل مػفػق الػى القػخاء ، بػصػفيا لػنػًا ججيػجًا ،
 ليذ مغ ميستو تقػيس القريجة الكبلسيكية أك البشاء عمى أنقاضيا.

لقج ضيخ لكل مشيج نقجؼ خصابيا الحؼ يسيدىا عغ باقي السشاىج الشقجيػة األخػخػ ، كيبػجك أّف لمشقػاد خصابػاتيع      
صػاب ىػػ الشاقػج كالسيسا الستسثمة في مفاـيع بل ضسغ حقػػليع االنتاجيػة التػي يعبػخكف عشيػا ، أفػادكا مػغ مفيػـػ الخ
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)ادكارد سػػعيج( ، فقػػج ضيػػخ مػػغ خػػبلؿ نتاجػػو السعػػخكؼ )االستذػػخاؽ( إذ بػػيغ أّف ىػػحا السفيػػـػ سػػمصػؼ ، غخبػػي كقػػج 
 أخح يتشامى بذكل أكسع كأصبح لو ـيسشة كسمصانًا.

ّف إّف مػػغ خػػبلؿ دراسػػة مفيػػـػ الخصػػاب الشقػػجؼ ، فقػػج تبمػػػر ضيػػػره كاستذػػخافو عشػػج )فػكػػػ( أك غيػػخه ، كيبػػجك أ    
الخصػػاب الشقػػجؼ يدػػتميع معصياتػػو مػػغ خػػبلؿ الشرػػػص الذػػعخية التػػي تبمػػػرت مػػغ خبللػػو الكتابػػات الشقجيػػة ، التػػي 
ضيخت لشا كىػي ذات خصػػة رائػجة ليكػػف الذػاعخ ناقػجًا كػنػو يعػخؼ عسميػة الخمػق األدبػي ، بػل يعػخؼ كثيػخًا مػا فػي 

ي بقػػت غامزػػة عمػػى أذىػػاف الكثيػػخيغ الػػحيغ لػػع دكاخميػػا كمػػا تحسمػػو مػػغ مفػػاـيع ججيػػجة كىػػي جػػدء مػػغ األسػػخار التػػ
 يعخفػا تمظ االرىاصات كالتي جعمت مغ الذعخ عالسًا سحخيًا.

لقػػج كػػػاف لمخصػػاب الشقػػػجؼ انصباعػػػات تسثػػل نطػػػخات ذاتيػػة تقتػػػخب مػػػغ االنفعػػاؿ الذخرػػػي. كيبػػجك مػػػغ خػػػبلؿ      
األدبي غارقة فػي التأثخيػة التػي تفتقػج السشيج الشقجؼ يدتصيع الشاقج مغ خبلليا كذف دالالت كرمػز كشفخات الشز 

العسمية كالسعاييخ الشقجيػة التػي أسػيست فػي كذػف الػشز بسػا يحسمػو مػغ دالالت كاشػارات. لػحا فػإّف التجخبػة الخقسيػة 
ُتعػػج رافػػجًا مػػغ ركافػػج الحخكػػة األدبيػػة اآلنيػػة كالسدػػتقبمية فػػي عرػػخنا االلكتخكنػػي ، كػنيػػا تتعامػػل مػػع جيػػل مختمػػف 

اتػػو كىػػػ جيػػل مترػػفحي السػاقػػع االلكتخكنيػػة ال جيػػل الرػػحائف كالػػجكاكيغ ، كىػػي تحػػاكؿ أف تثبػػت تسامػػًا فػػي تػجي
أنيػػا أكثػػخ األجشػػاس االبجاعيػػة قػػجرة عمػػى مدػػايخة العرػػخ ؛ لػػحا البػػّج مػػغ الػقػػػؼ عمػػى شػػيػع االبػػجاع الخقسػػي عمػػى 

ية قػج فخضػت عمػى الشاقػج الخقسػي مبلمح كشبيعة الشقػج الخقسػي كمػاصػفات الشاقػج الخقسػي ، كػػف ىػحه التقشيػة العرػخ 
أْف يتدػػمح بعػػجد كبيػػخ مػػغ السعػػارؼ ، كأف يترػػف برػػفات اضػػاؼية أخػػخػ ، كػنػػو بحاجػػة الػػى أىسيػػة الػػخبط بػػيغ 
السشجد التقشي كاالبجاع كربسا يمـد أْف يكػف أكثخ حشكة مػغ الكاتػب أؼ السبػجع لمػشز الخقسػي ، كػي ترػبح أحكامػو 

 ع. فزبًل عغ تحقيق الستعة التي ىي ىجؼ العسل االبجاعي األكؿ.كآراؤه محل االىتساـ مغ قبل الجسي

البج مغ االشارة الى أّف الشز الخقسي كالحؼ يحيمشا الػى البحػث عػغ عشاصػخ العسميػة االبجاعيػة، كلعػل أىػع مػا      
قسيػة يسكغ أف تفزي اليو ىحه العسمية الى مػضػع الخصاب الشقػجؼ كمػا سػشجج ؼيػو مػغ اىتسػاـ اتجػاه الشرػػص الخ 

كصػػػاًل الػػى مػػا يصمػػق عميػػو بػػػ )الشقػػج الخقسػػي( كالػػحؼ تدػػيخ عميػػو كفػػق آليػػات السػػشيج الػػحؼ يتػػػاءـ مػػع تأسػػيذ لشقػػج 
رقسي عخبي في محاكلة لبلجابة عمى إشكالية اآلليات السقتخحة لسقاربة الشرػص كالتي يسكػغ مػغ خبلليػا تصبيقيػا 

تفػػاعمي يعػػج مػضفػػًا معصيػػات التكشػلػجيػػا الحجيثػػة ، مدػػتثسخًا عمػػى األعسػػاؿ الخقسيػػة الستػػػافخة. كػػػف الػػشز الخقسػػي ال
المكانيػػػػػػات الػسػػػػػػيط البشائيػػػػػػة الرػػػػػػػرية كالدػػػػػػسعية كالحخكيػػػػػػة ، شػػػػػػخيصة أف يعسػػػػػػل عمػػػػػػى تقشيػػػػػػة الػػػػػػشز الستفػػػػػػخع 
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Hypertext ، (، كػػف الػشز الخقسػي يعػج 258:  2012)مقاربات في تحػػالت السفػاـيع ، د. مذػتاؽ عبػاس معػغ
مػػة لمتعبيػػخ عػػغ العبلقػػة بػػيغ الػػشز كالفزػػاء باالفػػادة مػػغ االمكانيػػات الستاحػػة فػػي ىػػحا العػػالع ، األندػػب ليػػحه السخح

فػػالشز األدبػػي بػػجء بالذػػفاـية مػػخكرًا الػػى الكتابػػة ككصػػػاًل الػػى االلكتخكنيػػة ، كإّف إفػػادة األدب مػػغ الػسػػيط الججيػػج 
كل إمكانات العالع الخقسي ، فزبًل عػغ ذلػظ تؤمغ لو حياة يديخة يتسكغ مغ خبلليا تصػيع العالع كمحاكلة استثسار 

البّج مغ االشػارة الػى أّف ))الشدػق الحامػل ليػحا الجػشذ األدبػي اإللكتخكنػي الججيػج ىػػ الشدػق االيجػابي ، بسػا يتيحػو 
مغ إمكانيات تذػجع األدبػاء السبػجعيغ عمػى شػحح خيػاالتيع ، كإشػبلؽ أعشتيػا ، السػتثسار كػل معصيػات ىػحا الػشز 

( كالتػػي تجعػػل 73ـ : 2006تػػي ال تحػػّجىا حػػجكد((.) مػػجخل الػػى األدب التفػػاعمي ، فاشسػػة البخيكػػي ، كإمكانياتػػو ال
مػػغ السبػػجع أف يدػػتثسخ كػػل شاقاتػػو االبجاعيػػة ليشػػتج نرػػًا رقسيػػًا ؛ ليكتذػػف مػػغ خبللػػو عػػػالع أجسػػل ، ))اتخػػحت مػػع 

، مػػػجخل فػػػي جساليػػػات االبػػػجاع الحاسػػػػب صػػػػرًا ججيػػػجة فػػػي االنتػػػاج كالتمقػػػي((.) مػػػغ الػػػشز الػػػى الػػػشز الستػػػخابط 
( فالعبلقػة التػي تجسػع بػيغ األدب كالخقسيػة مخكػدة عمػى امكانيػة الػشز 10-9ـ : 2005التفاعمي ، سعيج يقصيغ ، 

كشخحػػو برػػػرة تمقائيػػة كعفػيػػة ؛ ألّف األدب الخقسػػي أصػػبح جػػدءًا مػػغ ىػػحا العػػالع الػػحؼ يتحػػػؿ تػػجريجيًا الػػى عػػالع 
شػػكاؿ الخمديػػة كالتػػي تعػػج ))ذات عبلقػػة بآليػػات التفكيػػخ كالسشػػاىج كالتػاصػػل رقسػػي بإمتيػػاز مػػغ خػػبلؿ عػػجد مػػغ األ

الستاحة ، فإّف األدب الخقسي أك الستخابط أك التفاعمي الحؼ يتع في عبلقػة كضيؽيػة مػع التكشػلػجيػة الحجيثػة ، الشػظ 
، كمشصػػق التفكيػػػخ((.)  أنػػو يقتػػخح رؤػ ججيػػجة فػػػي إدراؾ العػػالع ، كسػػا أنػػو يعبػػػخ عػػغ حالػػة انتقاليػػة لسعشػػػى الػجػػػد

( لحا فػّأّف السبػجأ الػحؼ يػتع التخكيػد عميػو 22:  2009األدب الخقسي أسئمة ثقاؼية كتأمبلت مفاـيسية ، زىػر كخاـ ، 
في محاكلة التعخيف باألدب الخقسي ىػ العبلقة التي تجسع بيغ األدبػي كالسػادؼ كمػا يتختػب مػغ خػبلؿ ىػحا التحػػؿ 

سمية األدبيػة. لػحلظ اليسكػغ إغفػاؿ أىسيػة الشقػج األدبػي فػي مػاكبػة الػشز الججيػج مغ مطاىخ في مختمف عشاصخ الع
مشػػح الطيػػػر األكؿ فػػي الثقافػػة البذػػػخية كالتجخبػػة االندػػانية ، كيسكػػغ تتبػػع مدػػػاره كمدػػتججاتو كصػػػاًل الػػى العرػػػخ 

أمػاـ كػل ىػحه التصػػرات. الخقسي ، إذ سػشجج أنفدػشا أمػاـ أسػئمة نقجيػة ىامػة كجػىخيػة كربسػا نجػج الشقػج يقػف مذػجكىًا 
كال يسكغ أْف نتػخؾ الشرػػص الخقسيػة دكف رقيػب كال دراسػة أك مقاربػة. لػحلظ ترػجػ لػو الكثيػخ مػغ الجارسػيغ الػحيغ 
آمشػػػا كاعتخفػػػا بػػاألدب الخقسػػي كتقبمػػػا الستغيػػخات التػػي شػػخأت عمػػى كػػل عشاصػػخه ، لػػحا تعػػج ىػػحه االشػػكاليات نقصػػة 

الجراسػة تحػجيًا كبيػخًا فػي صػقل السسارسػة الشقجيػة ، كػنيػا تعػج عسػل تشطيػخؼ  تحػؿ لعسمية البحث ، حيث تسثػل ىػحه
 لمشقج التفاعمي الحؼ جاءت مرصمحاتو كمفاـيسو مبثػثة عبخ السجكنات الشقجية الخقسية.
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إّف ميسة التعخؼ عمى أسخار العسل االبػجاعي الخقسػي مػع شػخح السرػصمحات الستجاكلػة مػع السفػاـيع كالتقشيػات      
تخجمة ، كىػػػ يعػج السيسػػة األخػخػ التػػي يجػب عمػػى الشاقػج الخقسػػي الترػجؼ ليػػا كبػحلظ يحقػػق الستعػة التػػي ىػػي السدػ

ىػػجؼ العسػػل االبػػجاعي األكؿ ، كقػػج ذىػػب سػػارتخ الػػى أّف ميسػػة السثقػػف الشاقػػج ىػػي ))أف يذػػارؾ فػػي سػػاحة الػػخأؼ 
ج كيحمل كيعخض كيشقج نصاقػًا عخيزػًا مػغ العاـ بكتاباتو كمجاخبلتو ... في إشار ىحه السيسة عمى السثقف أْف يخص

األكضػػاع ... عمػػى جبيػػة عخيزػػة مستػػّجة ، أّمػػا مثقػػف مػػا بعػػج الحجاثػػة ، فعمػػى الشؿػػيس مػػغ ذلػػظ الشاقػػج السمتػػـد ، 
حيث يعيبػف عميو مثاليتو كعسػميتو كنزالو مغ أجل ؾيع مجخدة ، مثل الحق كالحخّيػة كاالغتػخاب كمػا شػابو ذلػظ ، 

أّنو يػتكمع بأسػع البذػخية جسعػاء ... إّف عمػى التكشػػ مثقػف أْف يكتدػب القػجرة عمػى تفكيػظ  –ًا أيز –كيأخحكف عميو 
ـيكميػػة القػػػػ االجتساعيػػة السدػػيصخة كىػػي تعسػػل فػػي إشػػار السسارسػػات التفرػػيمية ، كأْف يدػػتسخ فػػي ؾيامػػو بسيسػػة 

ة عمػػى التعبيػػخ كيػػحكي فػػييع ركح الشاقػػج السشاضػػل ، ال يتحػػجث بأسػػع جسػػاىيخه ، بػػل يذػػاركيع حػػجيثيع كيكدػػبيع القػػجر 
( لػػحا فػػأف ميسػػة ناقػػج الػػشز الخقسػػي ليدػػت 34ـ : 2009التغييػػخ((.) الحجاثػػة التكشػثقاؼيػػة ، د. عػػبلء جبػػخ دمحم ، 

بيديخة كىي رائجة كثقيمة تحتاج مشو أف يتدمح بالعجيج مػغ األسػمحة السعخؼيػة ، كػي يحقػق نجاحػًا فػي الحيػاة الثقاؼيػة 
كػف ممسًا بأسػخار فشػػف الكتابػة الدػخدية ، سػيشاريػ الدػيشسا ككتابػة السذػاىج السدػخحية كأسػخار ، فزبًل عغ ذلظ أف ي

الكتابػػة الذػػػعخية مػػػغ مػسػػيقى كصػػػػر فشيػػػة كأكزاف كغيخىػػا. كأف يكػػػػف الشاقػػػج ذا معخفػػة بالتقشيػػػات االلكتخكنيػػػة. كأف 
لػػػظ يكػػػػف كاعيػػػًا بدػػػمبيات الذػػػبكة يستمػػػظ الشاقػػػج الخقسػػػي حػػػذ فشػػػي كفيػػػع ثاقػػػب كخبػػػخة عمسيػػػة عاليػػػة. فزػػػبًل عػػػغ ذ

العشكبػتية. كأف يكػف الشاقج ذا خبخة ال بأس بيا في مجػاؿ الرػػت كالرػػرة كالفػغ التذػكيمي كفػغ الجخاؼيػظ كغيخىػا 
مػػغ الفشػػػف التػػي تػػجخل فػػي تذػػكيل الػػشز التفػػاعمي.) الشذػػخ االلكتخكنػػي كاالبػػجاع الخقسػػي ، الدػػيج عبػػج العديػػد عمػػي 

 . (98 – 95ـ : 2010نجع ، 

إّف حخكة التصػر التي نذيجىا اليـػ أخحت تسج خيػشيا باتجاه األدب كالتي فخضت عميشا أْف نكػػف عمػى قػجر      
مغ التعػاشي معيػا فػي سػياقيا الدمشػي ، فػالشقز الخقسػي يعػج شػكبًل مػغ أشػكاؿ االبػجاع اليػادؼ الػى تصػػيخ الػػعي 

الػػى إخفػػاء الحػػجكد التقميجيػػة بػػيغ القػػخاءة كالكتابػػة ،  بػػالشز مػػغ خػػبلؿ تججيػػج الكتابػػة العخبيػػة ، مػػغ خػػبلؿ دعػتػػو
كتحجيث شكل الثقافة العخبية السعاصخة لتجخل في فزاء التكشمػجيا الججيجة. كػف العػالع يحيػا مػع الثػػرات السعخؼيػة 

اتيػة التػي الكبخػ ، ؼبعج الذفاـية كالكتابية كالرشاعية ، نجخل السػجة الخابعة في ىػحا العػالع فػي ضػل الثػػرة السعمػم
أفخزت لشا مختمف الػسائل االترالية كالتػاصمية. فزبًل عغ ذلظ لع يتػقف األمػخ بػل شػسمت حقػػؿ معخؼيػة ججيػجة 
مػػغ خػػبلؿ األدب االلكتخكنػػي كيػػخاد بػػو الػػشز السكتػػػب عمػػى السػاقػػع االلكتخكنيػػة ، مسػػا أدػ الػػى افػػادة السبػػجع مػػغ 
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ػت فػي بشػػاء الػػشز األدبػي كلكػػغ مػغ دكف أف يكػػػف البشػػاء معصيػات التعامػػل مػع الحاسػػػب فأسػػتثسخ الرػػرة كالرػػ
متفخعًا كرفحات االنتخنت فدػسّي ىػحا الزػخب الػحؼ يسثػل الجيػل الثػاني بػاألدب الخقسػي ، كعشػجما أسػتحجثت تقشيػة 

، مسا أحجث تصػرًا في األدب االلكتخكني كالػحؼ أشمػق عميػو بػاألدب التفػاعمي الخقسػي  (Hypertext)اليايبختكدت 
أفاد مشو الجيل الػاعي فقج أستثسخ السدتػيات البشائية جسيعيا الحخؼيػة مػغ الرػػت كالرػػرة كالحخكػة ، فزػبًل ، إذ 

عػػغ ذلػػظ اسػػتصاع السبػػجع أف يقػػـػ بتػليػػف ىػػحه السدػػتػيات السعخؼيػػة فػػي بشػػاء نرػػو الججيػػج. كتعػػج ىػػحه خصػػػة فػػي 
نبػػػيغ بػػػأف الشقػػػػج الخقسػػػي ىػػػػ ))التشػػػػاكؿ  سمدػػػمة مػػػغ الشتاجػػػات البذػػػػخية التػػػي قػػػجمت مشجدىػػػا العػػػػالسي. كيسكػػػغ أف

السػضػػػعي الػػػاعي بأسػػخار التقشيػػات الدػػخدية السذػػيجية. فزػػبًل عػػغ أسػػخار التقشيػػات التكشػلػجيػػة فػػي تحميػػل العسػػل 
االبػػجاعي الخقسػػي كابػػخاز عشاصػػخه األكليػػة التػػي شػػكمتو. ثػػع بيػػاف قػػجرة السبػػجع الخقسػػي فػػي تػضيػػف ىػػحا العشرػػخ أك 

تحقق تػضيف ىحا العشرخ في البشاء الكمػي لمعسػل االبػجاعي الخقسػي((. )الشذػخ االلكتخكنػي  ذاؾ. كبأؼ درجة نجاح
( لػػحا فػػأّف ضيػػػر الػػشز الخقسػػي فػػي الػػػشغ 95 – 94ـ: 2010كاالبػػجاع الخقسػػي ، الدػػيج عبػػج العديػػد عمػػي نجػػع ، 

سيػػة لدػػيخة بعزػػيا العخبػػي كالسػػيسا فػػي العػػخاؽ مػػغ خػػبلؿ قرػػيجة الذػػاعخ مذػػتاؽ عبػػاس معػػغ بعشػػػاف )تبػػاريح رق
أزرؽ( ، فزػػبًل عػػغ الذػػاعخ السغخبػػي مػػشعع األزرؽ مػػغ خػػبلؿ قرػػيجتو )البرػػخية الخقسيػػة( كغيخىػػا مػػغ الشرػػػص 

كمشيػا ، ضػبلؿ الػاحػج كشػات كصػؿيع ، أمػا  2001الخقسية الخكائية لمكاتب األردني دمحم سشاجمة كالتػي ضيػخت عػاـ 
ـ ، كالتي مدج فييا بيغ العامية كالفرحى مػع غيػخه 2006عاـ الكاتب دمحم اشػيكة صجر ركايتو بعشػاف )محصات( 

مغ الشرػػص التػي أعتسػجت التجخيػب. مسػا جعػل ىػحا العسػل حػافدًا كبيػخًا عشػج الشقػاد لمبحػث عػغ مػشيج نقػجؼ كفيػل 
ا بالتعامل مػع أسػخار ىػحا السشجػد لمػشز الخقسػي الستعػجد الججيػج ، كالسػيسا فػي تجخبػة األدبػاء كالذػعخاء كالػحؼ أدخمشػ

بسدػػار أدبػػي ججيػػج ، مسػػا دعػػى الشقػػاد أْف يصخحػػػا تدػػاؤالت كرؤػ مختمفػػة فػػي شبيعػػة السػػشيج الشقػػجؼ السبلئػػع ليػػحا 
السشجػػد الججيػػج. كمػػع تتبػػع التصػػػرات التػػي يخصػىػػا الغػػخب فػػي التأسػػيذ ألدب رقسػػي كانتػػاج بػػخامج كتصبيقػػات تقػػـػ 

كمدػػػتػاىا االبػػجاعي. كيبػػػجك أخػػػح الػػػشز الخقسػػػي بإنتػػاج نرػػػػص رقسيػػػة اليسكػػػغ التشبػػؤ بسرػػػجرىا الخقسػػػي لتصػرىػػػا 
العخبي يتقجـ بخصى كاضحة كيطيخ مغ خبلؿ الشرػص الخقسيػة التػي ترػجر بػسػائط مختمفػة كتقػجـ تجػارب جػادة 
، فزبًل عغ انخخاط السؤسدات األكاديسية فػي الجامعػات العخبيػة فػي رسػع خصػى األدب الخقسػي ، كػنػو صػار مػغ 

ئل األكاديسية التي تشاكلتو كثيخ مغ الجراسات كىحه الجراسات ستزيف لػؤلدب الخقسػي السسكغ رصج قائسة مغ الخسا
خبخات كتجارب رائجة تبحث عغ كاقع الشقج الخقسّي يذػيج بأنػو يصػػر نفدػو لسبلحقػة إبجاعػو ، كالسػيسا ))بعػج انخػخاط 

يغ االبػػجاع كالشقػػج الػػخقسييغ مػػغ بعػػس الشقػػاد كالسؤسدػػة األكاديسيػػة فػػي تأصػػيمو كتحميمػػو. كعشػػج إجػػخاء مقارنػػة أكليػػة بػػ
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خبلؿ الببمػجخاؼيا السمحقة بالجراسة ندتشتج أّف الشقػج يشترػخ كّسػًا ، كإْف كػاف الخمػل السشيجػي كالغسػػض كالتعّثػخ مػغ 
-https://middle-eastنرػػػػػػيبيسا(( )السشجػػػػػػد الخقسػػػػػػّي العخبػػػػػػّي ، كصػػػػػػفي ياسػػػػػػيغ عبػػػػػػاس ، عبػػػػػػخ الػػػػػػخابط : 

online.com قسػػي سػػػؼ يذػيج تسطيػػخًا كاضػػحًا فػي السدػػتقبل ، نطػػخًا لمجيػػد فػػي تفعيػػل بعػػس ( ، إال أف الشقػج الخ
السشاحي السفتػحة كالسشيج التفاعمي السقارف ، كمقتخح السشيج الخقسي الثقافي التفاعمي. كتعيج ىحه الجيػػد جساعيػة 

ت ىػحه السقتخحػات مكثفة تتزح مغ خبلؿ صػرة االشتغاؿ فيي جيػد ثسيشػة اليسكػغ اغفاليػا ، كىشػاؾ مؤلفػات أشػخ 
، فزبًل عغ ذلظ كجػد مقتخحات عدزت خصػاتيا مباشػخة فػي دراسػات لشرػػص رقسيػة عخبيػة. إال أّف تمقػي الػشز 
الخقسي مختمف عغ تمؿيو كىػػ فػي الػسػيط الػػرقي كذلػظ يعػػد الػى العجيػج مػغ األسػباب مشيػا أّف القػخاءة فػي الػشز 

لخقسػي يختمػف عػغ القػارغ العػادؼ ، سػػاء مػغ حيػث ))قجرتػو الخقسي تختمػف عشيػا فػي الػشز الػػرقي كػػف القػارغ ا
عمى القخاءة عبخ الػسائط الخقسية أك تفاعمية مع الشز نفدػو كقجرتػو السختمفػة عمػى التػاصػل مػع ىػحا الػشز ، كلػع 
يعػج القػارغ ىشػا سػمبيًا كسػا كػاف حػاؿ القػارغ الػػرقي ، لكشػو قػارغ متفاعػل تسامػًا كمشػجمج عمػى الػشز كيدػتصيع فػي 

يػػػخ مػػػغ األحيػػػاف أف يعيػػػج تذػػػكيل ىػػػحا الػػػشز كالتػػػأثيخ ؼيػػػو كأحيانػػػًا مذػػػاركة الكاتػػػب فػػػي كتابتػػػو كأخػػػحه لسدػػػارات كث
الػػػػػػػػػػػشز الستػػػػػػػػػػػػخابط ، حدػػػػػػػػػػػػيغ سػػػػػػػػػػػمساف عبػػػػػػػػػػػػخ الػػػػػػػػػػػػخابط :  -أخػػػػػػػػػػػخػ((. )ىػػػػػػػػػػػػايبخ تكدػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػشز مشتػػػػػػػػػػػػدع 

http://nadyalfikr.com/showthread.php?tid=109818.pid=255448 أؼ أّف القػػػػػػػػػػػػارغ الخقسػػػػػػػػػػػػي   )
مػػو مدػػاحة الحخيػػة كالػسػػائل كاألدكات الستاحػػة لػػو ، فأصػػبح يسمػػظ سػػمصة تدػػاكؼ أك تفػػػؽ سػػمصة السبػػجع ، فيػػػ أما

))تفاعػػل بػػيغ بشيتػػو كمتمؿيػػو أؼ أنػػو ال يقػػجـ عسػػل القػػخاءة عمػػى أنػػو حخيػػة لمقػػارغ ، كإنسػػا يحيػػل ذلػػظ الػػى مػػا يػػػفخه 
ي كاآلخخ جسالي ، فػالصخؼ األكؿ نػز السؤلػف الشز لمقارغ ، فالعسل األدبي لجيو يذتسل عمى شخفيغ أحجىسا فش

كاآلخػػخ ىػػػ اإلدراؾ السشجػػد مػػغ قبػػل القػػارغ ، كال يسكػػغ لمػػشز أْف يكػػػف فعميػػًا دكف أحػػجىسا((. )اتجاىػػات الشقػػاد 
( لػػحا فػػأف القػػخاءة فػػي الػػشز الخقسػػي 372ـ : 2004العػػخب فػػي قػػخاءة الػػشز الذػػعخؼ الحػػجيث ، سػػامي عبايشػػة ، 

ذسل جسيع العشاصخ مغ الرػت ، كالرػرة ، كالسػسيقى ، كالمػػف ، كالكمسػة ، كالحخكػة ، يتصمب قخاءة مػسػعية ت
 كالخابط ، كفزاء الذاشة.

إّف الشقج حيغ يخجـ القارغ بسعشى ذلظ يػفخ لو الجيج كالػقت كيخشجه الى ما يحدغ اختيػاره كمػا تحدػغ قخاءتػو      
داد متعػػة كفائػػجة أؼ أنػػو يخػػجـ السبػػجع ، فاألحكػػاـ التػػي ، فزػػبًل عػػغ ذلػػظ يجلػػو عمػػى عشاصػػخ الجػػػدة كالجسػػاؿ ليػػد 

ترجر مغ الشاقج تكػف في خجمة العسل االبػجاعي التػي يكذػفيا الشاقػج فػي الػشز ؼيصػركنيػا فػي عسميػع السدػتقبمي. 
 . (96 – 4ـ : 1989د. فائق مرصفى ك د. عبج الخضا عمي ، ))في الشقج األدبي الحجيث مشصمقات كتصبيقات 
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الشاقػػج فػػي الػػشز الخقسػػي ليدػػت يدػػيخة كىػػػي رائػػجة ، بػػل أّف السػاصػػفات فػػي نقػػج الػػشز الخقسػػي تتدػػػع فسيسػػة     
مدػػاحتيا كالسػػيسا فػػي حالػػة الشقػػج الػػحؼ يعشػػى بػػاألدب التفػػاعمي الخقسػػي ، لسػػا يشسػػاز بػػو الػػشز الخقسػػي التفػػاعمي مػػغ 

انػػػػات التػػػػي يستمكيػػػػا الػسػػػػيط امتػػػػداج كتعػػػػجد الفشػػػػػف ، بػػػػل ىػػػػػ مػػػػديج لعشاصػػػػخ حخؼيػػػػة كغيػػػػخ حخؼيػػػػة ، كػػػػػف االمك
االلكتخكني ، إذ يسكغ أْف يسػشح السبػجع مدػاحات كاسػعة فػي تذػكيل الػشز. كلعػل ىػحه السػاصػفات التػي امتػاز بيػا 
األدب الخقسػي ، مسػا سػػاعج الشاقػج الػػى أف يرػخحػا بعدػػخ كصػعػبة السيسػة الشقاديػػة ؛ لػحلظ صػػخح الػجكتػر عبػػج هللا 

فػػي التعامػػػل نقػػجيًا مػػع القرػػيجة االلكتخكنيػػة التفاعميػػة كفػػي كيؽيػػة تحميميػػػا بػػغ أحسػػج الؽيزػػي بػػأف ىشالػػظ صػػعػبة 
ككصفيا ، كمغ ثع ايراؿ ىحه القخاءة الشقجية الى الستمقي ، كػف القريجة الخقسية تعتسػج عمػى التقشيػة ؛ لػحا ))فػشحغ 

تفعػػيبلت كقزػػايا أخػػخػ ، بحاجػة الػػى قػػخاءة نقجيػة الكتخكنيػػة تفاعميػػة تزػػاىي شبيعػة القرػػيجة التفاعميػػة((. )شػعخ ال
( فسيسػػة الشاقػػج التعػػخؼ عمػػى أسػػخار العسػػل االبػػجاعي الخقسػػي كتقخيبػػو 103ـ : 2011الػػجكتػر عبػػج هللا بػػغ أحسػػج ، 

الػػى ذىػػغ الستمقػػي كػػي يحقػػق الستعػػة التػػي ىػػي اليػػجؼ فػػي العسػػل االبػػجاعي ، لػػحلظ أختمػػف الشقػػاد ؼيسػػا بيػػشيع حػػػؿ 
 كمشيع :كيؽية التعامل مع ىحا الشػع مغ األدب 

أحسػج فزػػل شػبمػؿ ، فقػػج تشبػو حػػػؿ العبلقػة القائسػػة بػػيغ األدب كالخقسيػة فػػي كقػت مبكػػخ ، فإشػتغل عمييػػا كقػػج  -1
تشبأ في كتابو )أدباء االنتخنػت أدبػاء السدػتقبل( كقػج اصػصمح عميػو )بالشقػج االلكتخكنػي( كاقتػخح مػغ خػبلؿ كتابػو 

نػػػع أدبػػي مشصمقػػًا مػػغ خرائرػػو التػػي تسيػػده عػػغ أشمػػق عميػػو )الشاقػػج االلكتخكنػػي( كىػػػ بخنػػامج يخرػػز لكػػل 
غيخه. كىػ بخنامج يفيج مغ الخبخات التقشية الستػفخة في الػسيط االلكتخكني ، كيجعػ الػى تبشػي بػخامج الكتخكنيػة 
نقجيػػة لكػػل جػػشذ أدبػػي سػػػاء شػػعخ أك قرػػة أك مدػػخح أؼ يذػػسل كػػل الفشػػػف األدبيػػة. )مقاربػػات فػػي تجشػػيذ 

( كقػػػػج أشػػػػار الشاقػػػػج أحسػػػػج شػػػػبمػؿ بقػلػػػػو : ))فػػػػي 92 – 90ـ : 2011سػػػػعجكف ، الذػػػػعخ ، د. ناديػػػػة ىشػػػػاكؼ 
ترػػػرؼ فػػإّف بخنػػامج الشاقػػج االلكتخكنػػي لػػغ يفحػػز السؤلفػػات أك الشرػػػص األدبيػػة أك الشقجيػػة فحرػػًا تافيػػًا أك 

قػػػج ىػػػديبًل أك ركيكػػػًا ، كلػػػيذ فػػػي مقػػػجكره أف يفعػػػل ذلػػػظ ، فيػػػػ ال يعتسػػػج عمػػػى السػػػداج االندػػػاني أك مػػػداج الشا
الذخري ، كال عمى األىػاء التي تثيخىا السذاحشات الفكخية((. )أدباء األنتخنيت أدباء السدػتقبل ، أحسػج فزػل 

( كمغ ىشا البج مغ الحجيث عغ بخنامج يػاكب الشرػص الخقسيػة كبذػكل مبكػخ. إال أّف 86شبمػؿ ، )د.ت( : 
ة الحىشيػة ، فػي الشقػج االلكتخكنػي ىػي إلقػاء العجيػج الشقج الحؿيقي يبجأ بعج جسع تمظ السعمػمػات. مبيشػًا أف القاعػج

 مغ األسئمة كالسياـ ثع تمقي االجابات دكف إلغاء ألؼ مشيج نقجؼ.
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أمجج حسيج التسيسي ، فقج أدرؾ مغ خبلؿ مقارباتػو لقرػيجة )تبػاريح رقسيػة لدػيخة بعزػيا أزرؽ( ، لخائػج الذػعخ  -2
ج أّف ىػػحا الػػشز الججيػػج ال يسكػػغ قخاءتػػو بػػحات اآلليػػات التفػػاعمي الخقسػػي )مذػػتاؽ عبػػاس معػػغ( ، فقػػج بػػيغ الشاقػػ

التقميجيػػة التػػي أعتسػػج عمييػػا الشقػػج الػػػرقي. فقػػج اقتػػخح ليػػحا الشقػػج مرػػصمحًا ججيػػجًا كىػػػ )الشقػػج الثقػػافي التفػػاعمي( 
 كبيغ مغ خبلؿ مذخكعو في كتابػو )مقجمػة فػي الشقػج الثقػافي التفػاعمي( ، إّف مفيػـػ الشقػج الثقػافي التفػاعمي ىػػ

))تمبية لتصػر الذكل الفشي لمقريجة الذعخية العخبية مع بجاية األلؽية الثالثػة ، كتحؿيقػًا لسػاكبػة نقجيػة عخبيػة ال 
تتػػخؾ فجػػػة، كال تطيػػخ عجػػدًا ، مػػع األخػػح بشطػػخ االعتبػػار أّف ىػػحا الشقػػج الخقسػػي الثقػػافي ال يمغػػي مػػا سػػبقو مػػغ 

حالة الججيجة التي كصمت إلييػا القرػيجة العخبيػة ، كإْف كانػت مشاىج نقجية ، كال يتخفع عمييا ، سػػ أنو يمبي ال
عمػػػػػػػػػى نحػػػػػػػػػػ التجخيػػػػػػػػػب((.) القرػػػػػػػػػيجة التفاعميػػػػػػػػػة الخقسيػػػػػػػػػة كالشقػػػػػػػػػج الثقػػػػػػػػػافي التفػػػػػػػػػاعمي ، عبػػػػػػػػػخ الػػػػػػػػػخابط : 

maakom.com(site)article كأّف ىحا العسل يعج حمقة مغ حمقات الشقج فيػ يعصي لؤلدب الخقسػي شػخعية )
شاسػػية كلعػػل الشقػػج الثقػػافي الػػحؼ ضيػػخ ليثػػػر عمػػى العجيػػج مػػغ مقػػػالت األدب الشقػػجؼ فػػي سػػيخكرة الشطخيػػة االج

الػػحؼ ىسػػر الكثيػػخ مػػغ الطػػػاىخ االبجاعيػػة كمخكػػد أبحاثػػو عمػػى أنػػػاع محػػجدة ، فقػػج جعػػل شػػكل الشقػػج الثقػػافي 
ي عبػػػخ كالػػحؼ فػػػتح بابػػًا لسختمػػػف االبػػجاعات التػػػي أخػػحت مكانػػػًا فػػي اسػػػيامات الشقػػاد ، كلعػػػل الخصػػاب السعخفػػػ

كسائل االتراؿ الحجيثة ))كىػ الحؼ جعل القريجة التفاعمية الخقسية فعالة كمصمػبة كمشتذخة بالذػكل الحدػغ ، 
كىػػػ نفدػػو مػػا يجعػػل الشقػػج الثقػػافي التفػػاعمي ممبيػػًا لحاجاتشػػا فػػي كذػػف كإضػػاءة أسػػخار ىػػحا الػػشز االبػػجاعي((. 

( كالبػػّج مػػغ االشػػارة الػػى أف الشاقػػج 115ـ : 2008، )مقجمػة فػػي الشقػػج الثقػػافي التفػػاعمي ، أمجػػج حسيػج التسيسػػي 
قػػج أصػػاب فػػي ىػػحا الػػخبط بػػيغ مختمػػف التحػػػالت عقػػب االنفتػػاح عمػػى معصيػػات الخقسيػػة . كيبقػػى ىػػحا السقتػػخح 

 قاببًل لؤلخح أك الخد.
 الديج نجع ، لقج أسيع في تػأشيخ حػجكد الشقػج الخقسػي كرسػع مبلمػح كاضػحة لػو ، كبػيغ مػغ خػبلؿ دراسػتو ، إفّ  -3

أدكات الشاقج الخقسي تختبط أساسًا مػع شبيعػة الػشز الخقسػي ، فقػج رصػج الدػيج نجػع ثبلثػة مطػاىخ لمشقػج الخقسػي 
 كالحؼ أىتع بالجػانب التشطيخية في الثقافة الخقسية ، كسا أشار ليا في كتابو كىي :

الثقافػة الخقسيػة ، مثػل نقج رقسي تشطيخؼ ، كىػ الشقج الخقسي الحؼ يعشي بالشطخ الى الجػانب التشطيخية في  - أ
معصيات التكشػلػجية الججيجة كمشجداتيا كالبحث في تأثيخاتيا كىػ ما تسثل في بعػس السحػاكر مثػل عبلقػة 

 الرػر باألدب الخقسي.
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نقج رقسي تصبيقي ، كىػ الشقج الخقسػي الػحؼ يعتشػي بالشقػج الخقسػي الستخرػز فػي أحػج السجػاالت الخقسيػة   - ب
 ، مثل االبجاع الخقسي.

رقسػػي تػػاريخي كمدػػتقبمي ، كىػػػ الػػحؼ يتزػػسغ تفاعػػل الشاقػػج الخقسػػي مػػع السعصيػػات التاريخيػػة لمتقشيػػة  نقػػج  - ت
الخقسية ، كاستذخاؼ السعصيات السدػتقبمية فػي كافػة محػاكر الثقافػة الخقسيػة.) الشقػج الخقسػي كمدػتقبل الدػخد 

            مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع الػسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائط الحجيثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ، الدػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيج نجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع ، عبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخابط :                        
https://middle-east-online.com ، كأف ىػحه التجخبػة لمشقػج الخقسػي تجعػل ىػحا السقتػخح أكثػخ دقػة )

 كػنيا في مخاحميا األكلى في الػشغ العخبي.
إحدػػاف التسيسػػي ، فقػػج اقتػػخح تجخبػػة نقجيػػة ججيػػجة جخيئػػة جػػجًا ، فقػػج قػػجـ نػعػػًا ججيػػجًا مػػغ الشقػػج يرػػصمح عميػػو  -4

، إذ يػػخػ أنشػػا بحاجػػة الػػى كػػع أدبػػي رقسػػي عخبػػي تعديػػدًا لمسشحػػى التجخيبػػي يخافقػػو نقػػاش نقػػجؼ  )الشقػػج التجخيبػػي(
)مغ الخصية الى التذعب مخاجعة مذخكع إبجاع تفاعمي لتأميغ ذاكػخة جسعيػة تػليػف ، سػبلـ دمحم بشػاؼ  تجخيبي.

جخيئػة ، لمكذػف عػغ الشقػج ( فقج كاف مقتخح الشاقج احداف التسيسي في تجخبة الشقجية ججيجة ك 271ـ : 2009، 
التجخيبي كآلياتو كرؤاه التفاعمية ))في السج الخقسي الػحؼ أعتمػى صػيػة القػخاءة فػي ضػػء نطخيػة ميسػة كسػائجة ، 
مغ نطخيات الشقج األدبي. كىػي نطخيػة التمقػي كجسالياتػو ؛ ألنيػا الشطخيػة السشاسػبة لخصػج الطػاىخة الخقسيػة التػي 

إنتػػػاج الػػػشز كتمؿيػػػو عمػػػى نحػػػػ يبشػػػى عمػػػى الػػػخبط بػػػيغ بشياتػػػو الجاخميػػػة تؤكػػػج عمػػػى الستمقػػػي الػػػحؼ يدػػػيع فػػػي 
لشقػػػج التجخيبػػػي كاألدب التفػػػاعمي فػػػي ضػػػػء نطخيػػػة التمقػػػي ، إحدػػػاف التسيسػػػي ، عبػػػخ الػػػخابط :  ا) كالخارجيػػػة((.

https//platform.almanhal.com,files كيبػػػجك أف الشاقػػػجة االماراتيػػػة فاشسػػػة البخيكػػػي قػػػج أبانػػػت نطخيػػػة )
ي فػػي كتابيػػا ، فالسدػػألة ىشػػا مدػػألة )تفاعميػػة( كذلػػظ مػػغ خػػبلؿ أسػػاس )أفػػق التمقػػي( ، كلقػػج ربصيػػا أساسػػًا التمقػػ

 بالسدخح الخقسي ، كمع غياب ترػر كاضح عمى السدخح الخقسي.
عد الجيغ السشاصخة ، يخػ أّف ىشالظ نػع آخػخ مػغ الشقػج أشمػق عميػو )الشقػج االفتخاضػي( ، كالػحؼ عخفػو كصػاغ  -5

ؿ مخة )كلياـ جيبدػف( ، كىػ في اشار مشطػمة مكثفة مػغ شػبكات الحاسػػب ، إذ يتخيػل كيميػاـ مرصمحو ألك 
جيبدػػػف عالسػػًا يدػػتصيع ؼيػػو السػػخء أْف يػصػػل جيػػازه العرػػبي تػصػػيبًل مباشػػخًا بيػػحه الذػػبكة بحيػػث يعسػػق مػػغ 

حؼ يقػػػع كراء أجيػػػدة الرػػػبلت الحسيسيػػػة عقمػػػو كبػػػيغ الذػػػبكة االلكتخكنيػػػة بجرجػػػة ىائمػػػة ، إّف لعػػػالع السخيمػػػة الػػػ
التكشػلػجيػػا دالالت مختمفػػة حدػػب الذػػخز الػػحؼ يػػجخل الػػى العػػالع ، كتتجمػػى ىػػحه الفكػػخة فػػي أعسػػاؿ ركائيػػات 

ـ( ، كميميدا سػكػت فػي 1992تدػيات في عرخ الكػمبيػتخ ، مثل مارج بيخسي في ركاية )الجدج الدجاجي 
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بيػػػتخ بأنػػو عػػالع ديسقخاشػػي كجسػػاعي فيػػي أكؿ ـ( المتػػيغ ترػػفاف عػػالع الكػم1994ركايػػة )مذػػكمة كصػػجيقاتيا 
ركايات رقسية في العالع ، كىحا إْف دؿ عمى شيء انسا يػجؿ عمػى القػجرات االبجاعيػة لمتػاصػل مػع العػالع البػخاز 

)الشقج الثقػافي السقػارف مشطػػر جػجلي تفكيكػي ، عػد الػجيغ السشاصػخة  الحقائق العمسية مغ خبلؿ شبكة االنتخنيت
 (، كسا ضيخت عجد كبيخ مغ الكتب كالسيسا في الشقج االفتخاضي.324 ، 307ـ : 2005، 

يع ممحع ، فقج قجـ مقتخحًا مقبػاًل لمتعخؼ عمى كاجية الشقج الخقسي العخبي ، إذ قجـ دراسػة كضػح أبعادىػا ،  -6 ابخـا
س فأسػػذ لسرػػصمح )الشقػػج التفػػاعمي السقػػارف( مػػغ خػػبلؿ السقارنػػة بػػيغ مجسػعػػة الذػػاعخ العخاقػػي مذػػتاؽ عبػػا

، كقرػػػيجة )اعتػػػجاء لؤلبػػػج( ، لمذػػػاعخ  2007معػػػغ ، تبػػػاريح رقسيػػػة لدػػػيخة بعزػػػيا أزرؽ ، التػػػي أنتجػػػت فػػػي 
)يشطػػخ:  األمخيكػػي ـ. دؼ. نػرمػػاف التػػي أنتجػػت فػػي الدػػشة نفدػػيا ، إذ تؤسػػذ لتحميػػل بشيػػة القرػػيجة الخقسيػػة.

يع ممحػػػػػػػػػػػػع عبػػػػػػػػػػػػخ الػػػػػػػػػػػػ خابط : القرػػػػػػػػػػػػيجة الخقسيػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػجخل الػػػػػػػػػػػػى الشقػػػػػػػػػػػػج التفػػػػػػػػػػػػاعمي السقػػػػػػػػػػػػارف ، ابػػػػػػػػػػػػخـا
saraibda3ahlamontada.net كاف الشقػػج التفػػاعمي السقػػارف ضػػخكرؼ جػػجًا كيعػػج مفرػػمي فػػي ىػػحه الحؿبػػة )

 االبجاعية التي يسخ بيا األدب الخقسي.
إّف األدب الخقسػػي فػػي الػػػشغ العخبػػي خصػػا خصػػػات حثيثػػة مػػغ ناحيػػة االبػػجاع الشقػػجؼ ، فقػػج ضيػػخ عػػجد مػػغ    

 جؼ لمشز الخقسي.الشقاد أىتسػا بيحا الجانب الشق
ناىزة ستار ، الشاقجة األكاديسية كىي تؤسذ )لشقج تفاعمي رقسي( ليحا الجشذ األدبػي الججيػج؛ لكشيػا لػع تحػجد  -7

لشػا شبيعػػة ىػحا الشقػػج أك أبعػاده كأدكاتػػو البشائيػة التقشيػػة ، ككػاف تحميميػػا لمتبػاريح كالػػحؼ يقػـػ عمػػى تتبػع السطػػاىخ 
( فػػي حػػيغ تأكػػج الػػجكتػرة 95ـ: 2011خ ، د. ناديػػة ىشػػاكؼ سػػعجكف ، )مقاربػػات فػػي تجشػػيذ الذػػع االسػػمػبية.

فاشسػػة البخيكػػي أّف أكثػػخ الشطخيػػات اتدػػاقًا مػػع تصبيقػػات األدب التفػػاعمي ))ىػػي نطخيػػات القػػخاءة كالتمقػػي كنقػػج 
اسػػتجابة القػػارغ ، كسػػا تجػػج مقػػػالت بػػاحثيغ عػػغ الحػاريػػة ككخيدػػتيفا عػػغ التشػػاص ، صػػجػ شيبػػًا فػػي تصبيقػػات 

 – 144ـ : 2006)مػجخل الػى األدب التفػاعمي ، فاشسػة البخيكػي ،  الجػشذ األدبػي االلكتخكنػي الججيػج((.ىحا 
( كيبجك أف ىحا السجاؿ مغ االبجاع األدبي الخقسػي سيدػتسخ فػي تػسػعو فػي تػضيػف تفاصػيل عػجة تتػافػق 145

 كالشرػص السكتػبة.
اليشػا مرػصمحًا ججيػج يخفػف مػغ حػجة السقتخحػات  زىػر كخاـ ، تقجـ تجخبة ججيجة في الشقج الخقسػي ، إذ تزػيف -8

الجخيئة كالرادمة التي في كثيخ مغ األحيػاف ، فتػضػف فػي تجخبتيػا )نحػػ تحميػل أدبػي رقسػي لمػشز الستػخابط 
التخييمي العخبي( كىػ تػضيف يعبخ عغ محاكلة مفتػحة ، تأخح الشز األدبػي مػع تصػػر الػسػائط التكشػلػجيػة 
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)األدب الخقسػػي أسػػئمة ثقاؼيػػة كتػػأمبلت  مػػى كيعبػػخ عػػغ مشصقػػو كرؤيتػػو بذػػكل مختمػػف.أبعػػادًا ججيػػجة تجعمػػو يتح
( إّف تجخبػة الشاقػجة كػخاـ تسثػل تجخبػة متدنػة ألنيػا تحػاكؿ تحميػل الػشز 73ـ : 2009مفاـيسية ، زىػر كخاـ ، 

بيػة ؛ ألّف كػل الخقسي برػرة تجريجية لبشاء نقج رقسي مدتقبمي تكتسل معالسو مع كفخة الشرػص االبجاعيػة العخ 
 نز يقابمشا بجسمة مغ التقشيات الججيجة.

لبيبة خسار ، قجمت نقػجًا مجركسػًا لخكايػات عخبيػة لمكاتػب األردنػي دمحم سػشاجمة ، فقػج تحػجثت عػغ سػخدية ركايػة  -9
السدػػػػتقبل كسدػػػػتيل ليػػػػحا الشقػػػػج ، البػػػػخاز التحػػػػػؿ مػػػػغ الػػػػػاقعي الػػػػى االفتخاضػػػػي ، فيػػػػي تبحػػػػث فػػػػي الػصػػػػف 

يػػػة ، كسػػػا درسػػػت عشػػػػاف الخكايػػػة كالخرػصػػػية التقشيػػػة ثػػػع بشػػػاء الخكايػػػة كصػػػػاًل الػػػى شبيعػػػة االسػػػتصبلعي لمخكا
السداكاة القخائية ، كانتقاليا الى الػصف الػضيفي ، لحلظ بخزت كضائف الخكابط كىػي : كضيفػة إحاليػة ، كضيفػة 

، كالسدػتػػ الثيسػي مثػل  مجازية ، كضيفة تأشخية ، كضيفة كشائية ، فقج بحثت في ركاية شات كالسشصق الثشػائي
)ثيسػػة التحػػػؿ ثيسػػة الحػػب كالجػػشذ ، ثيسػػة الػػػاقعي ، كثيسػػة االفتخاضػػي أك الػجػػػد كالػػػىع( ، كالتػػي بػػخزت مػػغ 
خػبلؿ الجراسػة الػى كضيفػة السػػؤثخات الرػػتية كالرػػرية ؛ لػحلظ نجػج الشاقػػج لبيبػة أدمجػت ))كػل العشاصػخ التػػي 

عاممػػة عمػػى مدػػخحة  –كصػػػرة ، كحخكػػة ضػػسغ بشيتيػػا العامػػة يسشحيػػا الشطػػاـ الستعػػجد الػسػػائط مػػغ صػػػت ، 
كاخػػػخاج الحػػػجث بذػػػكل أصػػػبحت ؼيػػػو الكمسػػػة تذػػػكل جػػػدءًا مػػػغ كػػػل تعػػػجدت سػػػساتو. كقػػػج خػػػجـ تشػػػػع الخمؽيػػػات 
كااليقاعػػػات السػسػػػيؿية كالمقصػػػات الدػػػيشسائية التعػػػجد الثيسػػػي الػػػحؼ تدخػػػخ بػػػو مسػػػا يعشػػػي أّف كػػػل عشرػػػخ داخػػػل 

)شػػعخية الػػشز التفػػاعمي  فػػة محػػجدة تخػػجـ األىػػجاؼ العامػػة التػػي رسػػسيا الخكائػػي((.الكتابػػة الخقسيػػة يقػػـػ بػضي
( كتعػػػج ىػػػحه مغػػػامخة نقجيػػػة قػػػجمتيا الشاقػػػجة لبيبػػػة 270ـ : 2014آليػػػات الدػػػخد كسػػػحخ القػػػخاءة ، لبيبػػػة خسػػػار ، 

عشػج  خبلؿ عسميػا الشقػجؼ ، فقػج عكدػت إدراكيػا لخرػصػية األدب الخقسػي كضػبابية السذػيج االبػجاعي الخقسػي
 العخب ، كتعج ىحه مقاربة ذكية تصارد الشتائج كتفكظ الشز الخقسي. 

نادية ىشاكؼ سعجكف ، أشارت أّف الشاقج أمجج حسيج يػجرؾ جيػجًا أّف أسػذ الشطخيػة التػي شخحيػا غيػخ قابمػة  -10
فػػي  لمتصبيػػق ، كقػػج بيشػػت الشاقػػجة ناديػػة ىشػػاكؼ بعػػجـ إشػػارتو الػػى رسػػائل تصبيػػق آليػػات ىػػحا السػػشيج ، كالسػػيسا

تصبيػػق تحميمػػو لمسجكنػػة الخقسيػػة )تبػػاريح رقسيػػة لدػػيخة بعزػػيا أزرؽ( ، مسػػا أدػ الػػى التػجػػو نحػػػ مػػشيج نقػػجؼ 
آخػػخ فػػي نقػػجىا كىػػػ السػػشيج )الدػػيسيائي ، كلػػيذ السػػشيج الثقػػافي( ككانػػت الشاقػػجة تذػػيخ الػػى ىػػحا السػػشيج الػػحؼ 

)األدب التفػػاعمي الخقسػػي الػػػالدة  سيػشيؿية.أكججتػػو جساعػػة )مػسػػكػ تػػارتػ( ، إذ تبشتػػو الحخكػػات كاالنطسػػة الدػػي
 . (49ـ : 2011كتّغيخ الػسيط ، د. حافع الذسخؼ ك د. إياد الباكؼ ، 
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جسيل حسجاكؼ ، قجـ مذخكعًا ججيجًا يكاد يكػف متكامبًل حػػؿ نقػج األدب الخقسػي ، إذ يقتػخح نػعػًا مػغ السقارنػة  -11
تشاكلػت األدب الخقسػي كمحاكلػة مقاربػة بعػس األعسػاؿ  بجأت معالسيا تتزح مػؤخخًا فػي الجراسػات الشقجيػة التػي

الخقسيػػة العخبيػػة فقػػج كضفػػت مرػػصمح )السقاربػػة الػسػػائصية( ، إذ اليسكػػغ الحكػػع عمػػى الػػشز الخقسػػي بػػػالجػدة 
االبجاعيػػة إال إذا ))تػػػفخت ؼيػػو الػضيفتػػاف األساسػػيتاف أال كىسػػا : الػضيفػػة األدبيػػة كالػضيفػػة الخقسيػػة كمػػغ جيػػة 

سكػػػغ تقػػػػيع األدب الخقسػػػي إال فػػػي ضػػػػء ثبلثػػػة معػػػاييخ أساسػػػية ىػػػي : السعيػػػار التقشػػػي كالسعيػػػار أخػػػخػ ، ال ي
)األدب الخقسي بيغ الشطخية كالتصبيق نحػ السقاربػة الػسػائصية ، السدػتػػ  الديسيػشيقي ، كالسعيار التفاعمي((.

سػػي فزػبًل عػغ ذلػػظ ( كىػػي معػاييخ تؤسػذ لخرػػبة األدب الخق1/158:  2016الشطػخؼ ، جسيػل حسػجاكؼ ، 
فأّف الشز الخقسي يجسع بيغ األدبية الخقسية كيشتج بحلظ نذػء جساليات أدبية كأخخػ ماديػة. كيبػجك أّف التسدػظ 
بجػىخ الػشز الخقسػي لػغ يكػغ سػيبًل. فالسقاربػة الػسػائصية بسختمػف مدػتػياتيا السشيجيػة االجخائيػة التػي تتسثػل 

تػػ التفػػػاعمي ، كالسدػػػتػػ التقشػػػي ، كالسدػػػتػػ الػسػػػائصي ، فػػػي مدػػػتػػ الترػػػفح ، كمدػػػتػػ التذػػػحر ، كالسدػػػ
كالسدػػػتػػ السػضػػػػعاتي ، كالسدػػػتػػ الفشػػػي الجسػػػالي ، كالسدػػػتػػ السخجعػػػي ، كالسدػػػتػػ الػػػػضيفي ، كمدػػػتػػ 

)األدب  التحخيػػػظ ، كىػػػي أىػػػع السرػػػصمحات الشقجيػػػة التػػػي تعتسػػػج عمييػػػا ىػػػحه السقاربػػػة السيجكلػجيػػػة الػسػػػائصية.
:  2016خيػػػة كالتصبيػػػػق نحػػػػ السقاربػػػة الػسػػػائصية ، السدػػػػتػػ الشطػػػخؼ ، جسيػػػل حسػػػػجاكؼ ، الخقسػػػي بػػػيغ الشط

1/160) 
رحسػػغ غخكػػاف ، يػػخػ الشاقػػج أّف السػػشيج الدػػيسيائي ىػػػ الفاعػػل فػػي الكذػػف كالتأكيػػل ، كػػػف الدػػيسيمػجيا مػػشيج   -12

يفػػات االبجاعيػػة ، كيسكػػغ نقػػجؼ كىػػػ تصػػػيخ لمسفػػاـيع األدبيػػة كالمغػيػػة كالتقشيػػة فيػػي قػػادرة عمػػى احتزػػاف التػل
القػػػؿ أف الدػػيسيػلػجيا ، مػػشيج مػػا بعػػج البشيػيػػة كالػػحؼ أشمػػق عميػػو جساعػػة سػسػػيخ ، فيػػػ أكثػػخ مشػػاىج الفكػػخ 

)أنطسػة العبلمػات فػي المغػة  الشقجؼ الحجيث قابمية عمى التحػاكر مػع السػلػػد الججيػج )األدب التفػاعمي الخقسػي(.
عػػػج ىػػػحا السػػػشيج فػػػي رأؼ الشقػػػاد مػػػغ السشػػػاىج السشاسػػػبة لجراسػػػة الػػػشز ( كي19كاألدب كالثقافػػػة ، سػػػيدا قاسػػػع : 

الخقسي التفاعمي ، كػف الشز عبارة عغ مجسػعة مغ العبلقات كالعبلمات كالخمػز التي تعصػي نرػًا متكػامبًل 
كىػػ الرػػرة  singnifiantفيحه العبلمات قػج تكػػف لغػيػة كقػج تكػػف غيػخ لغػيػة ، فالعبلمػة تتكػػف مػغ الػجاؿ 

كىػػ الترػػر الػحىشي الػحؼ تدػتجعيو الرػػرة التػي تػع التقاشيػا مػغ  singnifiantسعية لمعبلمة ، كالسػجلػؿ الد
كمغ ىحا يسكغ القػػؿ : إّف الػشز التفػاعمي ىػػ  (32)شخؼ الستمقي كبيحا تشذأ العبلمة مغ عسمية الخبط بيشيسا.

لتفػػاعمي سػػيسيائيًا ، كػنػػو خمػػيط مػػغ ندػػيج متذػػابظ مػػغ العبلمػػات بػػيغ تمػػظ العبلمػػات. فجراسػػة الػػشز الخقسػػي ا
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عشاصػػخ مختمفػػة تتكػػػف مػػغ : الكمسػػة كالرػػػت كالرػػػرة كالمػػػف كالسػسػػيقى كالحخكػػة ... كغيخىػػا مػػغ العشاصػػخ 
األخخػ ، التػي تجعػل الجراسػة أكثػخ شػسػلية كعسقػًا ، فكػل ىػحه السكػنػات ىػي عبلمػات تػؤدؼ كضيفػة تػاصػمية 

 ى الستمقي ليبجع نرًا رقسيًا ججيجًا مبشيًا عمى نٍز سابق.كداللية ، اليجؼ مشيا إيراؿ السعشى ال
 : السرادر
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 ممخص : 

كبخزت في صجر اإلسبلـ رسائل السرصفى "صمى هللا عميو  عخؼ األدب العخبي فغ الخسائل مشح القجـ ،     
كسمع" لمسمػؾ كاألباشخة لمجعػة إلى اإلسبلـ ، كقج شاع بذكل كبيخ في دكاكيغ السمػؾ كالخمفاء ؼيسا بعج ذلظ 
لمحاجة إلييا ، كقج بجأ االىتساـ يدداد بيحا الفغ مع مخكر الدمغ حتى كصل إلى ذركتو في العرخ العباسي 

نفتاح الكبيخ الحؼ شيجتو الجكلة اإلسبلمية آنحاؾ ، كحاجة السمػؾ كاألمخاء كالخميفة ألرساؿ رسائل إلى بدبب اال
عساليع عمى األمرار ، كقج أصبح ببلغة كتابة الخسائل شخًشا في تعييغ الكتاب عمى ديػاف الكتابة ، كقج بخز 

ع فييا األسذ اليامة لكتابة الخسائل ، فكانت عبج الحسيج الكاتب بببلغتو عغ اقخانو ، ككاف قج كتب رسالة جس
 ىحه الخسالة عبارة عغ لػحة مصخزة بأنػاع الُحمى الببلغية . 

لحا فسغ السيع جًجا تدميط الزػء عمى أبخز ىحه الُحمى ، فكاف ىجؼ البحث بياف بخاعة استخجاـ الفغ      
مصشبة لكغ ىحا اإلششاب كاف في محمو كزادىا  الببلغي بكل أنػاعو في رسالة كاحجة ، عمًسا أنيا رسالة مصػلة

ركنًقا كبخاعة في تشفيح مقػلة "لكل مقاـ مقاؿ" ، ك قج قدع البحث بعج السقجمة إلى مباحث ىي : األكؿ عبج الحسيج 
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الكاتب تعخيف عاـ ، الثاني : الخرائز الفشية كاألسمػبية لخسائمو ، الثالث : الفغ الببلغي في رسالتو إلى 
 ، ثع نتائج البحث . الُكتاب 

    . : ببلغة ، رسائل ، ُكتاب كمسات مفتاحية

 

Summary : 

    Arabic literature has known the art of letters since ancient times, and the 
messages of the Chosen One, may God bless him and grant him peace, to the kings 
and emperors to call for Islam emerged in the earliest days. It reached its climax in 
the Abbasid era due to the great openness witnessed by the Islamic state at the 
time, and the need for kings, princes and caliphs to send messages to their workers 
in the regions. He wrote a letter in which he collected the important foundations for 
writing letters, and this letter was a painting embroidered with kinds of rhetorical 
jewelry. 

   Therefore, it is very important to shed light on the most prominent of these jewelry, 
The aim of the research was to demonstrate the skill of using rhetorical art in all its 
forms in one message, After the introduction, the research has divided into two 
topics: the first is Abd al-Hamid al-Katib, a general definition, the second: the 
technical and stylistic characteristics of his letters, the third: rhetorical art in his 
message to writers, and then the results of the research. 

Key words: rhetoric, letters, writers . 
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 :  مقجمة

مقاالت ، كرسائل ، ، كركايات ، كمقامات ، ك  عخؼ األدب العخبي فشػًنا أدبية نثخية متشػعة مغ قرز       
كقج كانت الخسائل ذات أىسية مشح عرخ صجر اإلسبلـ في مكاتبات الخسػؿ "صمى هللا عميو كسمع" إلى السمػؾ 
كالؿبائل لجعػتيع إلى الجيغ اإلسبلمي ، ثع بجء االىتساـ بيا يديج شيًئا فذيًئا بتػسع الخبلفة اإلسبلمية في عرخ 

اد االىتساـ كضيخت أنػاع ، كأساليب ججيجة نطًخا لمتصػر الحاصل في الخمفاء ، كالعرخ األمػؼ ، إلى أف ز 
 الخبلفة في العرخ العباسي ، إلى كقتشا ىحا . 

كقج كاف االىتساـ بيا مغ قبل الخمفاء كاألمخاء لسكاتبة السمػؾ كالعساؿ ، كضيخ عجد كبيخ مغ الُكتاب ، حتى      
رخ األمػؼ كالعرخ العباسي ، كأصبح الخمفاء كاألمخاء يعيشػف أصبحت كتابة الخسائل ميشة تداكؿ في نياية الع

ُكتاب بذخكط امتبلكيع لذخكط معيشة ، كالببلغة ، كالفراحة ، كالخط ، كحفع السػركث األدبي العخبي كالقخآف 
الكخيع  ، إلى غيخ ذلظ مسا ُيدسى أدكات الكاتب في ميشتو ، لتخخج الخسائل عمى مدتػػ عاٍؿ مغ الخصانة 

بجاع ، كقػة الحجة في اقشاع السخاشب كالتأثيخ عميو ، كتػضيح السصمػب بسا قل كدؿ مغ ببلغة ، كاستخجاـ كاإل
 قاعجة "لكل مقاـ مقاؿ" ، ؼيصشب كقت الحاجة ، كيػجد عشجما يتصمب األمخ ذلظ . 

بة العخبية لسا أىمو كبخز مغ بيغ ىؤالء الُكتاب عبج الحسيج الكاتب الحؼ ُعج مجرسًة ميسة كججيجة في الكتا    
معخفتو بكتاب هللا عد كجل ، كاتقانو لمعخبية ، كتسكشو مغ الببلغة ، كاشبلعو عمى السػركث األدبي العخبي ، كل 
ذلظ إلى جانب ثقافتو الفارسية ، أىمتو ألف يكػف صاحب اسمػب ججيج في الكتابة كىػ "اسمػب التخسل" الحؼ 

الزػء عمى ما جاء بو ، كما أضافو لكتابة الخسائل ، كما أثخ بو مغ ُعخؼ بو ، لحا كاف مغ الزخكرؼ تدميط 
 الثقافة كاألدب كالببلغة العخبية .  

فزبًل عغ بعس الخرائز التي تسيد بيا اسمػبو في كتبة الخسائل ، كتشػعو في مػاضيعيا ، مغ سياسية ،     
 كاخػانية ....إلى آخخه ، كالحؼ سأقـػ ببيانو خبلؿ بحثي ىحا .

: البحث عسا يسيد عبج الحسيج الكاتب عغ غيخه مغ الُكتاب ، فزبًل عغ االختبلؼ في نػع ذكمة الجراسةم
 الخسالة كالستمقيغ .
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: قاـ البحث عمى بياف ما قجمو عبج الحسيج الكاتب مغ ججيج في تحديغ أداء الُكتاب ، كبخاعتو  فخضيات البحث
 يراؿ ما يبغي إليو .  في تشػيع الفغ الببلغي كالقجرة عمى تػضيفو إل

: سمصت الزػء عمى نػع ججيج مغ أنػاع الخسائل بخأيي أف ُيدسى الخسائل التعميسية ، ألنيا تعمع أهسية الجراسة
كتثقف الكاتب مغ جيتيغ : األكلى: ما شخحتو مغ قػانيغ ككاجبات كفخائس ، كالثانية : ما استخجمو الكاتب في 

 فٍغ ببلغي لخجمة غايتو . رسالتو مغ كسائل إقشاع مػضًفا كل 

بياف بخاعة استخجاـ الفغ الببلغي ، كالتشػع في فشػنو في رسالة كاحجة ضست قػاعج يجب عمى كل  هجف الجراسة:
 كاتب االلتداـ بيا . 

    

 السبحث األول

 عبج الحسيج الكاتب )تعخيف عام(

كاتب البميغ السذيػر؛ كبو يزخب عبج الحسيج بغ يحيى بغ سعج مػلى بشي عامخ بغ لؤؼ بغ غالب، ال     
السثل في الببلغة، حتى قيل فتحت الخسائل بعبج الحسيج، كختست بابغ العسيج. ككاف في الكتابة كفي كل فغ مغ 
العمع كاألدب إمامًا، كىػ مغ أىل الذاـ، ككاف أكاًل معمع صبيٍة يتشقل في البمجاف، كعشو أخح الستخسمػف، كلصخيقتو 

ػا، كىػ الحؼ سيل سبيل الببلغة في التخسل، كمجسػع رسائمو مقجار ألف كرقة. كىػ أكؿ مغ لدمػا كآلثاره اقتف
أشاؿ الخسائل كاستعسل التحسيجات في فرػؿ الكتب، فاستعسل الشاس ذلظ بعجه، ككاف كاتب مخكاف بغ دمحم بغ 

جػ لو بعس العساؿ عبجًا مخكاف بغ الحكع األمػؼ آخخ ممػؾ بشي أمية السعخكؼ بالجعجؼ، فقاؿ لو يػمًا كقج أى
أسػد فاستقمو: اكتب إلى ىحا العامل كتابًا مخترخًا، كذمو عمى ما فعل، فكتب إليو " لػ كججت لػنًا شخًا مغ 
الدػاد كعجدًا أقل مغ الػاحج ألىجيتو، كالدبلـ ". كمغ كبلمو أيزًا: القمع شجخة ثسختيا األلفاظ، كالفكخ بحخ لؤلؤه 

 . (Ibn Khallikan, 1900, 3/228( )228/ 3،  1900الحكسة. )ابغ خمكاف ، 

اصمو مغ ؾيدارة، كنذأ باألنبار، كسكغ الذاـ، كسيل سبيل الببلغة، كاختز بسخكاف بغ دمحم آخخ ممػؾ      
بشي امية في السذخؽ ككاف يعقػب بغ داكد كزيخ السيجؼ يكتب عمى يجيو كعميو تخخج، كلسا قػؼ امخ العباسييغ 

ممكو، قاؿ لبعج الحسيج: قج احتجت اف تريخ إلى عجكؼ كتطيخ الغجر بي كاف اعجابيع  كشعخ مخكاف بدكاؿ
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بأدبظ كحاجتيع إلى كتابتظ ستحػجيع إلى حدغ الطغ بظ، فأبي عبج الحسيج مفارقتو كبقي معو إلى اف قتبل معا 
 في بػصيخ بسرخ.

و مغ االخبلؽ كاآلداب. )كحالة ، د.ت ، مغ آثاره: رسائل في ألف كرقة، كنريحة الكتاب كما يمـد اف يكػنػا عمي
5/106( )Kahale, dt, 5/106) .  

فارسي مغ أىل الذاـ عمى األرجح . عم ع األكالد في شبابو مشتقبًل مغ بمج إلى بمج . كتخخج في الكتابة عمى       
ميشية فكتب لو . صيخه سالع مػلى ىذاـ ككاتبو ، ككاف ذا فراحة كببلغة . ثع اترل بسخكاف بغ دمحم عامل أر 

ىػ( نقمو معو فأصبح كاتب الخبلفة . كعشجما انجلعت نيخاف التػرة 126ـ / 745كلسا بػيع مخكاف بالخبلفة )
الُخخاسانية كتقجمت جيػش أبي مدمع ، كُقتل مخكاف ، ُؾبس عمى كاتبو عبج الحسيج الحؼ مكث عمى كالئو لديجه ، 

 ( Fakhoury, 1953, 339( )339،  1953كُقتل .)فاخػرؼ ، 

 ,See, Fakhoury, 1953()340ػػػػ 339،  1953آثاره : رسائل سياسية كاخػانية كادبية : )يشطخ ،فاخػرؼ ، 
339 340) . 

ػػ رسالة كتبيا عمى لداف مػاله مخكاف بغ دمحم إلى ابشو ككلي عيجه عبج هللا ، حيشسا كجيو إلى محاربة الزحاؾ ػػػػ
ىػ ، كىي تخبػ عمى ثبلثيغ صفحة كبيخة ، ككأف عبج 127ـ/745الجديخة سشة بغ ؾيذ الذيباني ، رأس الخػارج ب

  .الحسيج كضعيا دستػًرا لتشطيع قػاد الجكلة لجيػشيع مغ الػجية السادية كالػجية الحخبية

رسالة كجييا إلى الُكتاب يخشجىع فييا إلى آداب الرشاعة ، كصػف أنفديع عغ الشقائس ، كيجعػىع إلى أف  ػػػػػػ
 اشفػا كأف يتعاكنػا عشج الحاجة ، ككأني بو يذيخ إلى ما يذبو "نقابة ُكتاب" . يتع

رسالة جعميا عمى لداف الخميفة إلى أحج عساؿ األمرار يأمخه أف يدجخ أىل مرخه عغ لعبة الذصخنج ، كيبيغ  ػػػػػػػ
 ليع معايبيا كمزاّرىا .

 أثخ عبج الحسيج  عمى الُكتاب : 

ج الحسيج يعتسج عمى سجي تو كفراحتو ، كما ُفصخ عميو مغ الببلغة كاكتدبو بالسسارسة كاف الكاتب قبل عب     
مغ أساليب البياف ، فمسا أتى عبج الحسيج جعل لمكتابة قػاعج معّيشة ، كشخع ليا رسػًما ، كشق شخيًقا ججيجة 



 

 140 

غ أشيخ تبلميح عبج الحسيج صجيقو استحدشيا الشاس كتت بعيا الكت اب حتى قيل :"ُبجأت الكتابة بعبج الحسيج" . كم
عبج هللا بغ السقفع . كقج قاؿ شو حديغ عشيسا : "ىحاف ىسا الكاتباف المحاف ندتصيع اف نعتبخىسا عشػاًنا لمكتابة 
الفشية . أما عبج الحسيج فبل غبار عمى لغتو ، كربسا لع يػجج كاتب َيعجؿ عبج الحسيج فراحة لفع ، كببلغة معشى 

ب . فيػ احدغ َمغ كتب العخبية كمخنيا ، كأقجرىا عمى اف تتشاكؿ السعاني السختمفة كتؤدييا . ، كاستقامة اسمػ 
ػػػ  341،  1953كربسا كاف عبج الحسيج االستاذ السباشخ لمكت اب الستّخسميغ ، كبشػع خاص لمجاحع" .)فاخػرؼ ، 

342( )Fakhoury, 1953, 341-342) 

شاعتيغ : )كمغ عخؼ تختيب السعاني كاستعساؿ األلفاظ عمى كجػىيا بمغة قاؿ عشو أك ىبلؿ في كتابو الر       
مغ المغات، ثع انتقل إلى لغة أخخػ تيّيأ لو فييا مغ صشعة الكبلـ مثل ما تييأ لو في األكلى؛ أال تخػ أّف عبج 

لمداف العخبي. فبل الحسيج الكاتب استخخج أمثمة الكتابة التي رسسيا لسغ بعجه مغ المداف الفارسي؛ فحّػليا إلى ا
يكسل لرشاعة الكبلـ إال مغ يكسل إلصابة السعشى كترحيح المفع كالسعخفة بػجػه االستعساؿ(.)العدكخؼ ، 

1419 ،69( )Al-Askari, 1419, 69) 

كفي عرخه )أخح السػالي يشافدػف العخب في الكتابة كبمغػا في ذلظ شأكا بعيجا ، حتى إف "سالسا" مػلى       
السمظ ىػ مشذىء السجرسة األكلى لمكتابة الفشية العخبية ، تمظ التي تخخج عمييا "عبج الحسيج  ىذاـ بغ عبج

الكاتب" .. صحيح أف ىشاؾ كتابة فشية سابقة عمى عبج الحسيج .... ، ال أنيا كانت تسيل إلى اإليجاز البميغ ، 
فييا تججيجا كبيخا حتى قاؿ بعزيع :  بعيجة عغ محاكلة الرشعة كالتأنق .  فمسا جاء "عبج الحسيج الكاتب" ججد

 . (Noomi, 1992, 156( )156،  1992بجئت الكتابة بعبج الحسيج ، كختست بابغ العسيج...()الشػمي ، 

 ككاف تججيج عبج الحسيج في الذكل أكثخ مغ تججيجه في األصل . كأىع خرائز كتابتو :        

الجالة كلحلظ فيػ يعج ما يكتب إعجاًدا متأنًيا ، كال يختجل  بخاعتو في الرياغة ، كتأنقو في اختيار السفخدات .1
 ارتجااًل .

 عشى بتقديع الجسل تقديًسا متداكًيا ، شػاًل كقرًخا ، كأحياًنا تأتي مدجػعة .   .2
 اىتع بالخياؿ كبالسحدشات المفطية مغ شباؽ كمقابمة .  .3

بعس جػانب الفكخة .. كىحا جانب مغ أكثخ مغ اإلششاب بالتخادؼ ، كالتأكج عغ شخؽ التكخار كالتفريل ل .4
 (                                                            Noomi, 1992, 157( )157،  1992التججيج الحؼ جاء عمى يجيو .)الشػمي ، 
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 السبحث الثاني

 الخرائص الفشية و األسمهبية لخسائمه

 ,The Three Characteristics, Fakhoy()340،  1953الخرائز : )الخرائز الثبلثة ، فاخػؼ ،  
1953, 340) . 

بالشطخ إلى السػضػع : أصبحت الخسائل الكبخػ مع عبج الحسيج ُتذبو الكتب السدتقمة التي يعالج فييا  .1
مػضػعات لع يكغ العخب يسيمػف إلى معالجتيا ؼيسا قبل . ففي رسالتو العدكخية مثبًل َبي غ ما يشبغي أف 

ألنفديع مغ سياسة كُخمق ، كما يشبغي أف يتخحكه في الحخب مغ تشطيع لمجير كإعجاد لو ، كما يتخحه القادة 
يترل بحلظ مغ كسائل كيٍج كمكخ ؛ كفي تمظ الخسالة ثبلثة أقداـ : قدع اقتبدو عبج الحسيج مغ الثقافة 

غي لمقائج أف يكػف عميو الفارسية ، كبشاه عمى ما ُعخؼ مغ آداب الفخس في الُسمظ كالدياسة ، فزّسشو ما يشب
في سمػكو مع نفدو كحاشيتو كقػاده ؛ كقدع خز بو سياسة الجير كما ُيتخح ؼيو مغ شخشة كقزاة كرجاؿ 
ماؿ ؛ كقدع تحجث ؼيو عغ التشطيع الجاخمي لمجير ككيؽية إعجاد كحجاتو . كقج يكػف عبج الحسيج بشى ىحا 

 ير الخكماني ككحجاتو . القدع الثالث عمى ما كاف معخكًفا في الذاـ عغ الج
 بالشطخ إلى األسمػب : امتازت رسائل عبج الحسيج برفات خاصة مشيا :  .2

التصػيل كالتفريل كاإلششاب : لقج جخت الخسائل مغ ُقبيل عبج الحسيج ىحا السجخػ مغ التصػيل ،  .1
 كلكشيا لع تبمغ ما بمغتو رسائمو في ذلظ . 

سائمو ، كال سيسا الخسسية مشيا ، التسييج لمسػضػع بسا التشديق كالسشصق : كالتـد عبج الحسيج في ر  .2
يشاسب السقاـ مغ الرػر ، يشتقل مشو غمى غخضو ؼيعالجو بحجة قػية ، حتى إذا انتيى مشو ف ختع 
رسالتو بخاتسة ُتذعخ باالنتياء ؛ ككل ذلظ في مشصق دقيق ُيدمدل األفكار في ِفقخ تؤدؼ كل فقخة 

كما بعجىا ارتباًشا كثيًقا ؛ فبل اضصخاب كال إسخاع ، بل استيعاب  مشيا خاصا ، كتختبط بسا قبميا
 لمسعاني كتعبيخ عشيا بأناة كبياف رائع كمخاعاة ألحػاؿ السخاشبيغ في تشػيع شخؽ الخصاب . 
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فخ عبج الحسيج عمى إخخاج كبلمو مخخًجا مػسيؿًيا ال يعتسج عمى الدجع بل عمى  .3 السػسيقى : كتػ 
 ه مغ التخادؼ الرػتي كسا استسجه مغ العشاية بمفطو كأف يكػف جداًل متيًشا . ضخب مغ التػؾيع استسج

الترػيخ : كُعشي عبج الحسيج في رسائمو القريخة كرسائمو الذخرية بالترػيخ القائع عمى التذبيو  .4
كاالستعارة كالتذخيز ؛ كمغ أمثاؿ ذلظ قػلو في رسالة إلى أىمو كىػ مشيـد مع مخكاف : "أما بعُج 

هللا جعل الجنيا محفػفة بالكـخ كالدخكر ، كجعل فييا أقداًما مختمفة بيغ أىميا ، فسغ َدر ت لو فإف 
بحبلكتيا ، كساعجه الحع فييا ، سكغ إلييا كَرِضي  بيا كأقاـ عمييا ، كمغ قخصتو بأضفارىا ، 

  كعزتو بأنيابيا ، كتػشأتو بثقميا ، قبلىا نافًخا عشيا ، كذميا ساخًصا عمييا" ...
الديػلة كالخشاقة : كقج عّسج عبج الحسيج في كتاباتو إلى األلفاظ الجؾيقة األداء ، الميشة ، التي ال  .5

 يدتغمق عمى العقل فيسيا ، كالتي تديخ مع الصبع مغ غيخ تعقيج كال إغخاب. 
بة ، لكشو لع نبلحع اف عبج الحسيج كاف يصيل آنا كيػجد آنا ، مخاعيا ما يقتزيو السقاـ ، كما تتصمبو السشاس .3

 يكغ مبتجع ىحا التشػيع ، ففي الخسائل األمػية الصػاؿ كفييا القرار مخاعاة لمسقاـ .
كنجج في رسائل عبج الحسيج حفاكة ببدط األفكار ، كبتػليج السعاني ، أك تػكيجىا بالتخادؼ ، كقج سبقو إلى  .4

 ىحا كثيخ مسغ كتبػا رسائل في العرخ األمػؼ أك أممػا عمى غيخىع . 
لقج يدتخعي انتباىشا في نثخ عبج الحسيج أنو يجشح أحياًنا إلى الخياؿ يديغ بو األفكار كيػضحيا ، كلكغ ىحا ك  .5

ليذ بججيج ، ألف في كثيخ مغ رسائل األمػييغ ألػاًنا مغ الخياؿ ال تقل شخافة كجسااًل عغ أخيمة عبج الحسيج 
 ، إف لع تفقيا بياء كأصالة . 

تسج عمى التأنق كالتحبيخ كتعسج التجػيج ، ألنو كاتب مختز بالكتابة ، فإف كثيخا كإذا كاف عبج الحسيج قج اع .6
( 60ػػػ  59،  1977مغ رسائل العرخ  األمػؼ أعجىا كاتبػىا أك مسمػىا كتأنقػا فييا كنسقػىا.)الحػفي ، 

(Al-Hofi, 1977, 59-60) 
حاؿ ، كتفشغ في البجء كالختاـ مصابقة نػع الخصاب مػافقة لحاؿ السخاشب ، كأكجد كأششب مخاعاة لسقتزى ال .7

لمغخض ، كأشاؿ التحسيجات في صجكر الخسائل ، كسار عمى أثخه الستخسمػف فأصبحت الكتابة صشاعة 
 . (Al-Zayat, dt, 198( )198محخرة األصػؿ مسيدة الفرػؿ مبيشة القػاعج. )الديات ، د.ت ، 
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السذاعخ كيفعل باأللباب فعل الدحخ . كقج عخؼ أسمػب عبج الحسيج عحب السػرد صافي الجيباجة ، يدبي  .8
الشاس لو ذلظ حتى إف أبا مدمع الخخاساني أبى اف يقخأ الكتاب الحؼ كتبو إليو عغ لداف مخكاف يدتجمبو بو 

 كيدتسيمو ، ثع أحخقو إشفاًقا عمى نفدو مغ تأثيخه ؛ ككتب عمى ُجحاذة مشو إلى مخكاف : 
 عميك ليهُث الغاب من كل جانب                  محا الديُف أسطاَر البالغَة وانتحى

 (Al-Zayat, dt, 199( )199)الديات ، د.ت ، 

 1935ففي شخيقتو يجخؼ مجخػ االزدكاج كالتبدط كبحلظ يخخج عغ مجخػ اإلنذاء العاـ لعيجه )السقجسي ،  .9
 ،156( )Al-Maqdisi, 1935, 156) 

 . (Al-Maqdisi, 1935, 161( )161،  1935سقجسي ، كيقتخف التػازف في رسائمو عسػًما بسا يمي : )ال .10
ط  .1  االششاب كالتبدُّ
 كثخة العصف كالتخادؼ  .2
 رشاقة األلفاظ  .3
 عجـ تكمف الدجع كالبجيع  .4

كاف عبج الحسيج الكاتب إذا استخبخ الخجل في كتابو فكتب: خبخؾ، كحالظ كسبلمتظ؛ فرل بيغ ىحه األحخؼ  .11
قع الفرل عميو. ككاف صالح بغ عبج الخحسغ التسيسي الكاتب كيقػؿ: قج استكسل كل حخؼ مشيا آلتو، كك 

 ,Military(  )440،  1419يفّرل بيغ اآليات كميا كبيغ تبيعتيا مغ الكتاب، كيف كقعت.)العدكخؼ ، 
1419, 440) 

-Al( )569أضاؼ إلى السطيخ العاـ لمخسائل ألػاًنا ججيجة تتسثل ؼ عجة مطاىخ : )الحػفي ، د.ت ،   .12
Hofi, dt, 569 ) . 

أشاؿ التحسيج في أكؿ الخسائل ، كتػسع ؼيو ، بتكخيخ السعاني تارة ، كتػليج بعزيا مغ بعس تارة ، ككاف  .13
 ( Al-Hofi, dt, 568(  )568في بعس الخسائل يبجأ بالحسج ، ثع يعيجه في فرػليا . )الحػفي ، د.ت ، 

. 
تحسجه في كالية العيج غيخ تحسيجه في نػع معاني التحسيج ، مزاىاة لمسقاـ ، كمشاسبة لمسػضػع ، فكاف  .14

 التبذيخ بفتح أك نرخ ، ككاف تحسيجه لمتيشئة مغايًخا لتحسيجه في التعدية . 
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كىػ أكلسغ عّقب بالحسج بعج البدسمة ، فاصبًل بيشيسا بأما  ، ؼيقػؿ مثبًل : باسع هللا الخحسغ الخحيع ، أما بعج  .15
 فالحسج هلل ... 

-Al) (569، 568البجء، مخاعاة لمسقاـ ، كمػضػع السقاؿ . )الحػفي ، د.ت ، نػ ع في الختاـ كسا نػع في  .16
Hofi, dt, 568,569) . 

 
 السبحث الثالث

 الفن البالغي في رسالته إلى الُكتاب

 رسالة عبج الحسيج بغ يحيى الكاتب، التي كتبيا إلى الكّتاب يػصييع فييا، كىي:  

كتابة، كحاشكع ككّفقكع كأرشجكع! فإف هللا عد كجل جعل الشاس بعج أما بعج، حفطكع هللا يا أىل صشاعة ال     
األنبياء كالسخسميغ، صمػات هللا عمييع أجسعيغ. كمغ بعج السمػؾ السكخميغ أصشافا، كإف كانػا في الحؿيقة سػاء، 
كصّخفيع في صشػؼ الرشاعات، كضخكب السحاكالت إلى أسباب معايذيع، كأبػاب أرزاقيع، فجعمكع معذخ 

كّتاب في أشخؼ الجيات أىل األدب، كالسخكءة، كالعمع، كالخكاية، بكع تشتطع لمخبلفة محاسشيا، كتدتؿيع أمػرىا، ال
كبشرائحكع يرمح هللا لمخمق سمصانيع، كتعسخ ببلدىع. ال يدتغشي السمظ عشكع، كال يػجج كاؼ إال مشكع، 

تي بيا يبرخكف، كألدشتيع التي بيا يشصقػف، فسػقعكع مغ السمػؾ مػقع أسساعيع التي بيا يدسعػف، كأبرارىع ال
كأيجييع التي بيا يبصذػف، فأمتعكع هللا بسا خّركع مغ فزل صشاعتكع كال ندع عشكع ما أضفاه مغ الّشعسة 
عميكع! كليذ أحج أحػج إلى اجتساع خبلؿ الخيخ السحسػدة، كخراؿ الفزل السحكػرة السعجكدة، مشكع أّييا 

يأتي في ىحا الكتاب مغ صفتكع فإف الكاتب يحتاج مغ نفدو، كيحتاج مشو صاحبو الكتاب، إذا كشتع عمى ما 
الحؼ يثق بو في ميّسات أمػره أف يكػف حميسا في مػضع الحمع، فييسا في مػضع الحكع، كمقجاما في مػضع 

ذجائج، اإلقجاـ، كمحجسا في مػضع اإلحجاـ، مؤثخا لمعفاؼ، كالعجؿ كاإلنراؼ، كتػما لؤلسخار، كؼّيا عشج ال
عالسا بسا يأتي مغ الشػازؿ، كيزع األمػر مػاضعيا، كالصػارؽ أماكشيا. قج نطخ في كل فّغ مغ فشػف العمـػ 
فأحكسو، فإف لع يحكسو أخح مشو بسقجار يكتفي بو، يعخؼ بغخيدة عقمو، كحدغ أدبو، كفزل تجخبتو، ما يخد عميو 

 أمخ عّجتو كعتاده، كيييئ لكل كجو ىيئتو كعادتو.قبل كركده، كعاؾبة ما يرجر عشو قبل صجكره؛ ؼيعّج لكل 
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فتشافدػا يا معذخ الكّتاب، في صشػؼ اآلداب، كتفّقيػا في الّجيغ، كابجأكا بعمع كتاب هللا عد كجل كالفخائس،     
 ثع العخبّية فإنيا ثقاؼ ألدشتكع.

نييا. كأياـ العخب كالعجع، كأحاديثيا ثع أجيجكا الخّط فإنو حمية كتبكع، كارككا األشعار، كاعخفػا غخيبيا كمعا    
كسيخىا، فإف ذلظ معيغ لكع عمى ما تدسػا إليو ىسسكع. كال تزّيعػا الشطخ في الحداب فإنو قػاـ كّتاب الخخاج، 
كارغبػا بأنفدكع عغ السصامع سشّييا كدنّييا، كسفداؼ األمػر كمحاقخىا، فإنيا محّلة لمخقاب، مفدجة لمكّتاب، 

عغ الّجناآت، كاربأكا بأنفدكع عغ الّدعاية كالشسيسة كما ؼيو أىل الجياالت، كإياكع كالكبخ كنّدىػا صشاعتكع 
كالرمف كالعطسة، فإنيا عجاكة مجتمبة مغ غيخ إحشة  ، كتحاّبػا في هللا عد كجل في صشاعتكع، كتػاصػا عمييا 

 بالحؼ ىػ أليق بأىل الفزل كالعجؿ كالّشبل مغ سمفكع.

بخجل مشكع فاعصفػا عميو ككاسػه حّتى يخجع إليو حالو، كيثػب إليو أمخه؛ كإف أقعج أحجكع كإف نبا الدماف      
الكبخ عغ مكدبو كلقاء إخػانو، فدكركه كعطسػه كشاكركه، كاستطيخكا بفزل تجخبتو، كقجـ معخفتو. كليكغ الخجل 

ف عخضت في الذغل دمحمة مشكع عمى مغ اصصشعو كاستطيخ بو ليـػ حاجتو إليو أحفع مشو عمى كلجه كأخيو. فإ
فبل يزيفيا إال إلى صاحبو، كإف عخضت محّمة فميحسميا ىػ مغ دكنو. كليححر الّدقصة كالدلة كالسمل عشج تغّيخ 

 الحاؿ، فإف العيب إليكع معذخ الكّتاب أسخع مشو إلى الفخاء؛ كىػ لكع أفدج مشو ليا.

غ نفدو ما يجب لو عميو مغ حقو، فػاجب عميو أف فقج عمستع أف الخجل مشكع إذا صحبو الخجل، يبحؿ لو م     
يعتقج لو مغ كفائو، كشكخه، كاحتسالو، كصبخه، كنريحتو، ككتساف سخه، كتجبيخ أمخه، ما ىػ جداء لحّقو، كيرّجؽ 

 ذلظ بفعالو عشج الحاجة إليو، كاالضصخار إلى ما لجيو. 

لذّجة، كالحخماف، كالسػاساة، كاإلحداف، كالدخاء، فاستذعخكا ذلكع كفقكع هللا مغ أنفدكع في حالة الخخاء، كا    
كالزخاء، فشعست الذيسة ىحه لسغ كسع بيا مغ أىل ىحه الرشاعة الذخيفة! فإذا كّلي الخجل مشكع أك صّيخ إليو 
مغ أمخ خمق هللا كعيالو أمخ، فميخاقب هللا عد كجل، كليؤثخ شاعتو، كليكغ عمى الزعيف رؼيقا، كلمسطمـػ 

خمق عياؿ هللا كأحبيع إليو أرفقيع بعيالو. ثع ليكغ بالعجؿ حاكسا، كلؤلشخاؼ مكخما، كلمفيء مػّفخا، مشرفا، فإف ال
كلمببلد عامخا، كلمخعية متأّلفا، كعغ إيحائيع متخّمفا؛ كليكغ في مجمدو متػاضعا حميسا، كفي سجبّلت خخاجو، 

ا عخؼ حدشيا كقبيحيا أعانو عمى ما كاستقزاء حقػقو رؼيقا، كإذا صحب أحجكع رجبل فميختبخ خبلئقو، فإذ
 يػافقو مغ الحدغ كاحتاؿ لرخفو عسا ييػاه مغ القبيح ألصف حيمة، كأجسل كسيمة.
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كقج عمستع أف سائذ البييسة إذا كاف بريخا بدياستيا التسذ معخفة أخبلقيا، فإف كانت رمػحا  لع ييجيا      
إف خاؼ مشيا شخكدا تػّقاىا مغ ناحية رأسيا، كإف كانت إذا ركبيا، كإف كانت شبػبا  اّتقاىا مغ قبل يجييا، ك 

حخكنا قسع بخفق ىػاىا في شخيقيا، فإف استسخت عصفيا يديخا ؼيدمذ لو ؾيادىا. كفي ىحا الػصف مغ الدياسة 
 دالئل لسغ ساس الشاس كعامميع كخجميع كداخميع.

اكره مغ الشاس كيشاضخه، كيفيع عشو كالكاتب بفزل أدبو، كشخيف صشعتو، كلصيف حيمتو، كمعاممتو لسغ يح    
أك يخاؼ سصػتو، أكلى بالخفق براحبو كمجاراتو، كتقػيع أكده مغ سائذ البييسة التي ال تحيخ جػابا، كال تعخؼ 
صػابا، كال تفيع خصابا، إال بقجر ما يرّيخىا إليو صاحبيا الخاكب عمييا. أال فأمعشػا رحسكع هللا في الشطخ، 

ع مغ الخكّية كالفكخ، تأمشػا بإذف هللا مسغ صحبتسػه الّشبػة كاالستثقاؿ كالجفػة؛ كيريخ  مشكع كأعسمػا ؼيو ما أمكشك
 إلى السػافقة، كتريخكا مشو إلى السؤاخاة كالذفقة إف شاء هللا تعالى.

كال يجاكزّف الخجل مشكع في ىيئة مجمدو كممبدو كمخكبو كمصعسو كمذخبو كبشائو كخجمو كغيخ ذلظ مغ      
أمخه، قجر حقو، فإنكع مع ما فّزمكع هللا بو مغ شخؼ صشعتكع خجمة ال تحسمػف في خجمتكع عمى فشػف 

التقريخ، كحفطة ال تحتسل مشكع أفعاؿ التزييع كالتبحيخ. كاستعيشػا عمى عفافكع بالقرج في كل ما ذكختو لكع، 
فقخ كيحاّلف الّخقاب، كيفزحاف كقررتو عميكع، كاححركا متالف الدخؼ، كسػء عاؾبة الّتخؼ، فإنيسا يعؿباف ال

أىميسا كال سّيسا الكّتاب، كأرباب اآلداب، كلؤلمػر أشباه كبعزيا دليل عمى بعس، فاستجّلػا عمى مؤتشف أعسالكع 
 بسا سبقت إليو تجخبتكع، ثع اسمكػا مغ مدالظ التجبيخ أكضحيا محّجة، كأصجقيا حّجة، كأحسجىا عاؾبة.

مفة، كىي الػصف الذاغل لراحبو عغ إنفاذ عسمو كرؤيتو، فميقرج الخجل مشكع في كاعمسػا أّف لمتجبيخ آفة مت    
مجمدو قرج الكافي مغ مشصقو، كليػجد في ابتجائو كجػابو، كليأخح بسجامع حججو، فإف ذلظ مرمحة لفعمو، 

لغمط السزّخ كمجفعة لمتذاغل عغ إكثاره، كليزخع إلى هللا في صمة تػؼيقو، كإمجاده بتدجيجه، مخافة كقػعو في ا
ببجنو كعقمو كأدبو، فإنو إف ضغ مشكع ضاّف، أك قاؿ قائل، إف الحؼ بخز مغ جسيل صشعتو كقّػة حخكتو، إنسا ىػ 
بفزل حيمتو، كحدغ تجبيخه، فقج تعّخض بطشو أك مقالتو إلى أف يكمو هللا عد كجل إلى نفدو، ؼيريخ مشيا إلى 

 غيخ كاؼ. كذلظ عمى مغ تأممو غيخ خاؼ.

يقل أحج مشكع إنو أبرخ باألمػر كأحسل لعبء التجبيخ مغ مخافقو في صشاعتو، كمراحبو في خجمتو،  كال     
فإف أعقل الخجميغ عشج ذكؼ األلباب مغ رمى بالعجب كراء ضيخه، كرأػ أف صاحبو أعقل مشو كأحسج في شخيقتو، 
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بخأيو، كال تدكية لشفدو، كال تكاثخ  كعمى كل كاحج مغ الفخيقيغ أف يعخؼ فزل نعع هللا جّل ثشاؤه مغ غيخ اغتخار
عمى أخيو أك نطيخه، كصاحبو كعذيخه، كحسج هللا كاجب عمى الجسيع: كذلظ بالتػاضع لعطستو، كالتحلل لعدتو، 

 . كالتحّجث بشعستو

كأنا أقػؿ في كتابي ىحا ما سبق بو السثل )مغ يمـد الرحة يمدمو العسل( كىػ جػىخ ىحا الكتاب كغّخة     
عج الحؼ ؼيو مغ ذكخ هللا عد كجل؛ فمحلظ جعمتو آخخا كتسستو بو. تػالنا هللا كإياكع يا معذخ الصمبة كبلمو، ب

« . كالكتبة بسا يتػّلى بو مغ سبق عمسو بإسعاده كإرشاده! فإف ذلظ إليو كبيجه. كالدبلـ عميكع كرحسة هللا كبخكاتو
 (Al-Qalqashandi, (dt), 1 / 118-122( )122ػػػ  118/ 1)القمقذشجؼ ، )د.ت( ، 

 التحميل البالغي لمخسالة وما قيل فيها : 

ىي مجسػعة كصايا بميغة يػصي بيا الُكتاب ، كتجكر عمى ما يجب عمى الكاتب معخفتو كمسارستو مغ      
آداب الكتابة ، كحدغ العذخة كلدـك التعاكف ، كاالتراؼ باألخبلؽ الحسيجة ، كقج أصبحت ىحه الخسالة نسػذًجا 

 (Al-Maqdisi, 1935, 161( )161،  1935اب الكتابية )السقجسي ، لآلد

تقع في قخيب مغ أربع صفحات مغ كتاب صبح العذى . كيخمي فييا عبج الحسيج إلى تبميغ الُكتاب ما       
يحتاجػف إليو مغ ثقافة ، كمغ أخبلؽ ، كلحلظ تدخخ بالػصايا كالشرائح . كقج اكتدبت أىسية خاصة حتى 

 ,Nassar( )127،  1954ًرا يخجع إليو الُكتاب ليدتػحػىا ، كيتحمػا بفزائميا . ) نرار ، صارت دستػ 
1954, 127) 

نجج فييا تشػع الفغ الببلغي عمى اختبلؼ أصشافو مغ معاني كبياف كبجيع ، كقج بجء رسالتو بإنذاء غيخ        
ع هللا يا أىل صشاعة الكتابة"  ، كمثمو شمبي )دعاء( ثع بشجاء لبلختراص كأنو خريع بالجعاء ؼيقػؿ : "حفطك

قػلو في ختاـ رسالتو : "تػالنا هللا كإياكع يا معذخ الصمبة كالكتبة بسا يتػّلى بو مغ سبق عمسو بإسعاده كإرشاده" ، 
بجأ بإنذاء غيخ شمبي )دعاء( في )تػالنا هللا كإياكع( ، ثع نجاء )يا معذخ الصمبة كالكتبة( لغخض االختراص ، 

لجسع في نز كاحج غاية في الببلغة ، كفي الشز أيًزا تقجيع الفعل )تػالنا( عمى جسمتو )بسا يتػلى بو مغ كىحا ا
سبق ...( مغ باب أنو األصل كال مقتزى لمعجكؿ عشو فزبًل عغ التذػيق إلى ما بعجه  كيف سيتػالنا هللا؟ ، 

يسة" ، ككحلظ الجعاء بقػلو : "كفقكع هللا" ، كاستخجـ اإلنذاء غيخ الصمبي أيًزا )بِشعع( في قػلو : "فشعست الذ
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كالجعاء أيًزا في قػلو : " فأمتعكع هللا بسا خّركع مغ فزل صشاعتكع كال ندع عشكع ما أضفاه مغ الّشعسة عميكع" 
  . 

كنجج الشجاء مححكؼ األداة لبلختراص في قػلو : " فإف العيب إليكع معذخ الكّتاب أسخع مشو إلى الفخاء" ،       
 األصل : يا معذخ الُكتاب . ك 

ك جاء بخبخ شمبي مؤكج بسؤكج كاحج ليديل الذظ عغ القارغ الستمقي ؼيقػؿ : " فإف هللا عد كجل جعل       
الشاس بعج األنبياء كالسخسميغ، صمػات هللا عمييع أجسعيغ"  ، ككحلظ في قػلو : "أّف لمتجبيخ آفة متمفة" كىشا مؤكج 

 بأف فالخبخ شمبي .    

كححؼ الفعل لمعمع بو كااليجاز في قػلو " جعل الشاس بعج األنبياء كالسخسميغ، صمػات هللا عمييع أجسعيغ.        
كمغ بعج السمػؾ السكخميغ أصشافا" فقج ححؼ الفعل )جعل( كاألصل : كجعل مغ بعج السمػؾ . كذلظ لجاللة ما 

 ة . قبمو عميو لمعمع بو كلئليجاز مشًعا مغ اإلشالة الغيخ مصمػب

ككحلظ في : "فجعمكع معذخ الكتاب في أشخؼ الجيات أىل األدب ، كالسخكءة ، كالعمع ، كالخكاية" فيشاؾ         
فعل )جعمكع أىل( قبل كل صشف ، جعمكع أىل السخكءة ، كجعمكع أىل العمع ، كجعمكع أىل الخكاية فيشا ححؼ 

 الحسيج في اسمػبو عامًة كرسالتو ىحه خاصًة . الفعل كالسزاؼ كىحا مغ عسق الببلغة التي يتستع بيا عبج 

ثع يدتخجـ التقجيع كالتأخيخ ؼيقجـ شبو الجسمة متعمقات الفعل في قػلو : "بكع تشتطع لمخبلفة محاسشيا ،       
كتدتؿيع أمػرىا ، كبشرائحكع يرمح هللا لمخمق سمصانيع" فقجـ )بكع( لبلىتساـ بالستقجـ ، ككحلظ قجـ متعمقات 

 و الجسمة )بشرائحكع( عمى الفعل لبلختراص .    الفعل شب

ككحلظ قجـ السبتجأ )الكاتب( عمى خبخه )أكلى( ألىسية لسقجـ كاالىتساـ بو كىػ مغ باب ما قجـ كالسعشى عميو       
في قػلو : "كالكاتب بفزل أدبو، كشخيف صشعتو، كلصيف حيمتو، كمعاممتو لسغ يحاكره مغ الشاس كيشاضخه، كيفيع 

 ك يخاؼ سصػتو، أكلى بالخفق براحبو كمجاراتو" . عشو أ

كأبخز ما يبلحع ىػ تشػع الػصل كالفرل ، يرل عشج الحاجة كفجاءة يفرل ، فسثبًل يدتصخد في الػصل في     
قػلو : "حفطكع هللا يا أىل صشاعة الكتابة، كحاشكع ككّفقكع كأرشجكع!" ، ثع يفرل الجسمة عسا بعجىا ؼيقػؿ : "فإف 



 

 149 

كجل جعل الشاس بعج األنبياء كالسخسميغ، صمػات هللا عمييع أجسعيغ"، ثع يرل  "كمغ بعج السمػؾ  هللا عد
السكخميغ أصشافا، كإف كانػا في الحؿيقة سػاء، كصّخفيع في صشػؼ الرشاعات، كضخكب السحاكالت إلى أسباب 

كالسخكءة، كالعمع، كالخكاية" ، معايذيع، كأبػاب أرزاقيع، فجعمكع معذخ الكّتاب في أشخؼ الجيات أىل األدب، 
كىكحا يشػع بيغ الفرل كالػصل ، فػصل التفاؽ الجسمتيغ ثع قصع كفرل كساؿ االنقصاع ال مشاسبة بيغ الجسمتيغ 
، ثع يرل التفاؽ الجسمتيغ إلى "أرزاقيع" ثع يفرميا عسا بعجىا كساؿ االتراؿ ألف الثانية "فجعمكع معاشخ 

 ا ، كىكحا يشػع في كل رسالتو بيغ أغخاض الفرل كالػصل.الذباب" بياف كتػضيح لسا قبمي

ثع نجج تكخار مػضع الفرل )كساؿ االتراؿ( ألف الثانية بياف كتػضيح لؤلكلى في قػلو : "فتشافدػا يا        
نيا معذخ الكّتاب، في صشػؼ اآلداب، كتفّقيػا في الّجيغ، كابجأكا بعمع كتاب هللا عد كجل كالفخائس، ثع العخبّية فإ

ثقاؼ ألدشتكع . ثع أجيجكا الخّط فإنو حمية كتبكع، كارككا األشعار، كاعخفػا غخيبيا كمعانييا. كأياـ العخب كالعجع، 
كأحاديثيا كسيخىا، فإف ذلظ معيغ لكع عمى ما تدسػا إليو ىسسكع. كال تزّيعػا الشطخ في الحداب فإنو قػاـ كّتاب 

يا كدنّييا، كسفداؼ األمػر كمحاقخىا، فإنيا محّلة لمخقاب، مفدجة الخخاج، كارغبػا بأنفدكع عغ السصامع سشيّ 
لمكّتاب، كنّدىػا صشاعتكع عغ الّجناآت، كاربأكا بأنفدكع عغ الّدعاية كالشسيسة كما ؼيو أىل الجياالت، كإياكع كالكبخ 

 كالرمف كالعطسة، فإنيا عجاكة مجتمبة مغ غيخ إحشة"

ثيًخا لمشرح كاإلرشاد بريغة األمخ ، كصيغة السزارع السقخكف ببلـ األمخ كنبلحع انو استخجـ فعل األمخ ك      
)فتشافدػا ، تفقيػا ، ابجأكا ، أجيجكا ، أرككا ، اعخفػا ، ارغبػا ، ندىػا ، اربأكا ، تحابػا ، تػاصمػا ، فاعصفػا ، 

كا ، فميخاقب ، ليؤثخ ، ليكغ كاسػه ، فدكركه ، عطسػه ، شاكركه ، استطيخكا ، ليكغ ، فميحسميا ، ليجج ، فاستذعخ 
"ثبلث مخات متتالية" ، فميختبخ ، فامشعػا ، اعمسػا ، استعيشػا ، اححركا ، فاستجلػا ، اسمكػا ، اعمسػا ، فميقرج ، 

 ليػجد ، ليأخح ، ليزخع( .

زيعيا ، ال كحلظ استخجـ الشيي لمشرح كاإلرشاد في قػلو : )إياكع ، ال تزيعػا ، إياكع ، ال يجاكزف ، ال ي      
 يقل( .           

كالقرخ في قػلو : "ال يػجج كاؼ إال مشكع" ىشا قرخ مػصػؼ عمى صفة بصخيقة الشفي كاالستثشاء ، ك        
 في قػلو : "ال تفيع خصاًبا إال بقجر ما يريخىا إليو صاحبيا" قرخ صفة عمى مػصػؼ. 
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ة في قػلو : " بكع تشتطع لمخبلفة محاسشيا، كتدتؿيع كلع ييسل عبج الحسيج البياف فقج استعسل االستعار       
أمػرىا" ، فاستعار لمخبلفة االنتطاـ ، كلؤلمػر االستقامة ، كىي مغ صفات األحياء فححؼ السدتعار مشو كأبقى 

 لػازمو فيي استعارة مكشية . 

، كأبرارىع التي بيا كجاء بتذبيو صػرة في قػلو : "فسػقعكع مغ السمػؾ مػقع أسساعيع التي بيا يدسعػف     
يبرخكف، كألدشتيع التي بيا يشصقػف، كأيجييع التي بيا يبصذػف" ، فذبو مكانة الُكتاب مغ السمػؾ مغ القخب 
كقخب اآلذاف التي يدسعػف بيا ، كاألبرار التي يبرخكف بيا ، كالمداف الحؼ يشصقػف بو ، كاليج التي يبصذػف 

بيع مغ السمػؾ ، كحاجة السمػؾ إلييع كحاجتيع إلى حػاسيع كقخبيا مشيع بيا ، فيحه صػرة متكاممة لتذبيو شجة قخ 
 ، فزبًل عغ إنيا كشاية عغ صفة القخب . 

ككحلظ كػف صػرة متكاممة مغ تذبيو الرػرة كالكشاية في قػلو : "كقج عمستع أف سائذ البييسة إذا كاف      
ييجيا إذا ركبيا، كإف كانت شبػبا  اّتقاىا مغ قبل  بريخا بدياستيا التسذ معخفة أخبلقيا، فإف كانت رمػحا  لع

يجييا، كإف خاؼ مشيا شخكدا تػّقاىا مغ ناحية رأسيا، كإف كانت حخكنا قسع بخفق ىػاىا في شخيقيا، فإف استسخت 
عصفيا يديخا ؼيدمذ لو ؾيادىا. كفي ىحا الػصف مغ الدياسة دالئل لسغ ساس الشاس كعامميع كخجميع كداخميع"  

شبو سياسة الكاتب ألنػاع الشاس كدائذ البييسة بأنػاعيا ككشى عشيع بيحه المػحة ثع أفرح عشيع في نياية ، فقج 
فقختو ليشبو الًكتاب إلى صفة يجب اتباعيا كىي مخاشبة الشاس عمى قجر عقػليع كفيع كاتباع أسمػب الدياسة 

 رات كأقخبيا إلى مكاناتيع كمشازليع .  معيع لمتأثيخ عمييع كالتسكغ مغ إيراؿ السبتغى إلييع بأيدخ العبا

ككشى عغ صفة الحكاء كالفصشة في قػلو : "يعخؼ بغخيدة عقمو، كحدغ أدبو، كفزل تجخبتو، ما يخد عميو        
 قبل كركده، كعاؾبة ما يرجر عشو قبل صجكره" . 

و مغ سبق عمسو بإسعاده كإرشاده! فإف كفي قػلو : "تػالنا هللا كإياكع يا معذخ الصمبة كالكتبة بسا يتػّلى ب         
 ذلظ إليو كبيجه" ، كشى عغ تسكغ هللا عد كجل كسصػتو بقػلو )إليو كبيجه( .

كاستخجـ السجاز السخسل بعبلقتو الجدئية )أشمق الجدء كأراد الكل( في قػلو : " كارغبػا بأنفدكع عغ         
نيا محّلة لمخقاب" ، فالخقاب ال تحؿ بل صاحبيا ، كحلظ السصامع سشّييا كدنّييا، كسفداؼ األمػر كمحاقخىا، فإ

 الجسمة كشاية عغ الحؿ كاليػاف . 
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كجعل لمتجبيخ عبًء في قػلو :"كأحسل لعبء التجبيخ" ، ىشا مجاز عقمي عبلقتو الدببية حيث ذكخ العبء      
 الشاتج عغ أمػر التجبيخ .  

خيدتو بقػلو : "كإف نبا الدماف بخجل مشكع فاعصفػا عميو كاستعار اليجػـ لمدماف ككأنو كحر يشقس عمى ف     
 ككاسػه حّتى يخجع إليو حالو" فاستعار )نبا( لمدماف كححؼ السدتعار مشو فيي استعارة مكشية . 

كحلظ استعار الجمػس لمِكَبخ في قػلو : "كإف أقعج أحجكع الكبخ عغ مكدبو كلقاء إخػانو، فدكركه كعطسػه      
لِكَبخ شخز قػؼ يجمذ األنداف عغ كدب قػتو كخخكجو مغ مشدلو )استعارة مكشية(  ، ككحلظ كشاكركه" كأف ا

في قػلو : " فإف أعقل الخجميغ عشج ذكؼ األلباب مغ رمى بالعجب كراء ضيخه" ، حيث استعار الخمي لمعجب كىػ 
: "كال تكاثخ عمى أخيو أك  مغ لػاـز األشياء السمسػسة كليذ السعشػية كالعجب فيي استعارة مكشية  ، كفي قػلو

 .نطيخه" استعار لفطة تكاثخ لمجاللة عمى التفاخخ كالتكاثخ يكػف بالعجد

كنجج البجيع في اتفاؽ نيايات الجسل )سجع( كقػلو : "كبشرائحكع يرمح هللا لمخمق سمصانيع، كتعسخ        
سمػؾ مػقع أسساعيع التي بيا يدسعػف، ببلدىع. ال يدتغشي السمظ عشكع، كال يػجج كاؼ إال مشكع، فسػقعكع مغ ال

كأبرارىع التي بيا يبرخكف، كألدشتيع التي بيا يشصقػف، كأيجييع التي بيا يبصذػف" ، فتخػ التشػيع في الدجع 
 باختبلؼ الحخؼ مخة )سمصانيع ، ببلدىع( ، )عشكع ، مشكع( ، )يدسعػف ، يبرخكف، يشصقػف ، يبصذػف( .

ػؼ الرشاعات ، كضخكب السحاكالت" "إلى أسباب معايذيع ، كأبػاب أرزاقيع" كفي قػلو : "كصخفيع في صش    
، كفي األكلى يػجج ححؼ لمفعل )صخفيع( كاألصل : كصخفيع في ضخكب السحاكالت لئليجاز كداللة ما قبمو 

 عميو .

يا" بيغ )سشييا كحلظ الصباؽ بيغ )يدسعػف ، يبرخكف( ، كفي قػلو : "ارغبػا بأنفدكع عغ السصامع سشييا كدني    
، دنييا( ، كفي قػلو : "فإذا عخؼ حدشيا ك قبيحيا أعانو عمى ما يػافقو مغ الحدغ كاحتاؿ لرخفو عسا ييػاه مغ 

 القبيح" ، بيغ )حدشيا ، قبيحيا( ، كبيغ )الحدغ ، القبيح( . 

بيغ )جػابا كصػابا(  كالجشاس في قػلو : "ال تحيخ جػابا ، كال تعخؼ صػابا" حيث اختمف الحخؼ األكؿ فقط     
 "ألصف حيمة، كأجسل كسيمة" . :غيخ تاـ الحق ، كمزارع غيخ تاـ في قػلو 
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كىحا ؼيس مغ غيس ببلغة عبج الحسيج الكاتب في رسالتو ىحه كؼيسا خمفو مغ آثار أصبحت مخجًعا لمُكتاب     
 إلى كقتشا ىحا .   

 : خاتسة

 أكثخ مغ استخجـ األمخ كالشيي لمشرح اإلرشاد . .1
 نػع بيغ الفشػف الببلغية الثبلث :معاني ، بياف ، بجيع .  .2
 استخجـ الُحجة ؼيسا يجعػا إليو ، ؼبعج كل امخ يخبخ فائجتو .  .3
لع ييسل السحدشات البجيعية بل استخجميا لكغ كفق حجكد معيشة ال تؤثخ عمى الشز كجساليتو بكثختيا الغيخ  .4

 مصمػبة . 
  .العاـ كػنيا تزع نطاًما كشخكًشا يشبغي تػفخىا في الُكتابكانت رسالتو تحسل اإلششاب عمى شكميا  .5
 حسمت الخسالة في شياتيا أخباًرا متشػعة .  .6
أكثخ مغ استخجاـ الجعاء ربسا ليجمب الُكتاب إلى نرائحو كالقػانيغ التي يجعػ إلييا لتخغيبيع بيا كالعسل  .7

 عمييا . 
 السرادر والسخاجع :

( . كؼيات األعياف كأنباء أبشاء الدماف ، تحقيق  إحداف عباس ،  1900الجيغ )ػػػػ ابغ خمكاف ،أبػ العباس شسذ 
 بيخكت .  –دار صادر 

 ( . األدب العخبي كتاريخو ، دار السعارؼ ، القاىخة . 1977ػػػػ الحػفي ، أحسج دمحم )

 ػػ لبشاف . ػػػػ الحػفي ، أحسج دمحم )د.ت( . أدب الدياسة في العرخ األمػؼ ، دار القمع ، بيخكت ػػػ

ػػػػ الديات ، أحسج حدغ )د.ت( . تاريخ األدب العخبي لمسجارس الثانػية ، دار نيزة مرخ لمصباعة كالشذخ ، 
 القاىخة .

( . الرشاعتيغ ، تحقيق : عمي دمحم البجاكؼ ودمحم أبػ الفزل 1419ػػػػ العدكخؼ ، أبػ ىبلؿ الحدغ بغ عبج هللا )
يع ، السكتبة العرخية   كت .  بيخ  –إبخـا
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 ( . تاريخ االدب العخبي ، السصبعة البػلدية  .1953ػػػػػ فاخػرؼ ، حشا )

  .ػػػػ القمقذشجؼ ، أحسج بغ عمي )د.ت( . صبح األعذى في صشاعة اإلنذاء ، دار الكتب العمسية، بيخكت

 العخبي بيخكت .  بيخكت، دار إحياء التخاث -ػػػػ كحالة ، عسخ بغ رضا )د.ت( . معجع السؤلفيغ ، مكتبة السثشى 

( . تصػر األساليب الشثخية في األدب العخبي ، الجائخة العخبية في جامعة 1935ػػػػ السقجسي ، أنيذ الخػرؼ )
 بيخكت األمخيكية .  

 ، مكتبة الشيزة السرخية.  1( . نذأة الكتابة الفشية في األدب العخبي ، ط1954ػػػػ نرار ، حديغ )

، مصبعة الحديغ اإلسبلمية ،  1( . األدب األمػؼ تاريخو كقزاياه ، ط1992سجيج )ػػػػ الشػمي ، زكخيا عبج ال
 القاىخة . 
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 الجكتهر

 ارق بن دمحم أبهتايهط 

 قاضي/ دائخة قاضي القزاة / األردن

Remote litigation and the effectiveness of its application in the Jordanian 
Sharia courts 

Dr. Tariq bin Mohammed Abu Tayeh 

Judge / Supreme Judge Department / Jordan 
tariq_abutayh2014@yahoo.com 

 : ممخص

يعتبخ التقاضي عغ بعج مغ أىع التصبيقات التقشية كالعمسية الحجيثة لتحقيق مبجأ العجالة كالسداكاة، كىحا مغ     
شأنو تبديط اإلجخاءات القزائية، كتقميل أمج التقاضي كالدخعة في فرل الجعاكػ، كتػفيخ الػقت كالجيج عمى 

قاضييغ، كضساف جػدة إجخاءات التقاضي، كحفع البيانات كاستخجاعيا في أؼ كقت كنطخًا لسا يتجو لو العالع الست
اليػـ بأسخه نحػ كسائل االتراؿ الحجيثة كالتكشػلػجية؛ نتيجة ثػرة االتراالت كتكشػلػجيا السعمػمات كتدارعيا، 

لسختمفة كبسا أف القزاء يسثل أحج الدمصات الثبلث كمػاكبة التصػرات كالدخعة اليائمة في شتى مجاالت الحياة ا
في الجكلة بجانب الدمصة التشفيحية كالتذخيعية, كبالتالي يتػجب التفكيخ جميًا في التػجو إلى تفعيل فكخة كمبجأ 
التقاضي عغ بعج السختبط بالسحكسة االلكتخكنية كبياف مجػ القجرة عمى إمكانية االنتقاؿ ببعس اإلجخاءات التي 

ارسيا السحاكع الذخعية مغ الػرؾية إلى اإللكتخكنية؛ سعيًا كراء الػصػؿ إلى العجالة بأقرخ كأقل مجة كجيج تس
مسكغ، كقج تػصمت الجراسة أف التقاضي عغ بعج ىػ نطاـ يقـػ عمى تصبيق إجخاءات التقاضي االلكتخكنية 

mailto:tariq_abutayh2014@yahoo.com
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تدجيل الئحة الجعػػ كانتياء بإصجار الحكع بػساشة الحاسػب السختبط باإلنتخنت كعبخ البخيج االلكتخكني بجأ مغ 
كتشفيحه كسا تػصمت إلى أف لمتقاضي عغ بعج مقػمات كأسذ ضخكرية ال يقـػ بجكنيا مشيا أمػر فشية كتػفخ 
أجيدة الحاسػب السختبصة باإلنتخنت كقاعجة بيانات، كأمػر تختز بالتقشية حساية البيانات كالسعمػمات عغ شخيق 

ا مغ العبث كاختخاؽ الخرػصية، كسا تػصمت الجراسة إلى كجػد الخغبة األكيجة الحؿيؿية تذفيخىا لغخض تأميشي
عشج مغ ىع في الدمظ القزائي لتصبيق التقاضي عغ بعج كذلظ عشج تصبيق مؿياس التقاضي عغ بعج عمى عيشة 

ج مغ كاف لجيو مغ قزاة الذخع الذخيف كأعػانيع كعيشة مغ السحاميغ الذخعيػف حيث كانت الشدبة مختفعة عش
خبخة ميشية في ىحا السجاؿ تفػؽ العذخ سشػات أكثخ مغ كاف عشجىع خبخة أقل مغ عذخ سشػات كيعدك ذلظ إلى 

 رؤيتيع السدتقبمية السبشية عمى خبخاتيع الحياتية.

 . : التقاضي عغ بعج، السحاكع الذخعية األردنيةالكمسات السفتاحية

 

Abstract : 
    Remote litigation is considered one of the most important modern technical and 
scientific applications to achieve the principle of justice and equality, and this would 
simplify the judicial procedures, reduce the time of litigation and speed in the 
adjudication of cases, save time and effort for litigants, ensure the quality of litigation 
procedures, save data and retrieve it at any time and in view of what is moving The 
whole world today is moving towards modern and technological means of 
communication; As a result of the communications and information technology revolution 
and its acceleration, and keeping pace with the tremendous developments and speed in 
various different areas of life and since the judiciary represents one of the three 
authorities in the country beside the executive and legislative authority, and therefore it 
is necessary to think clearly about the direction to activate the idea and principle of 
remote litigation associated with the electronic court Demonstrating the ability to move 
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some of the procedures practiced by Sharia courts from paper to electronic. In pursuit of 
access to justice in the shortest, shortest period and effort possible, the study found that 
remote litigation is a system based on the application of electronic litigation procedures 
through the computer connected to the Internet and via e-mail, starting from the 
registration of the lawsuit list and ending with issuing the judgment and its 
implementation. It also found that for remote litigation Necessary components and 
foundations without which there are no technical matters, such as the availability of 
computers connected to the Internet and a database, and technical matters to protect 
data and information by encrypting them for the purpose of securing them from 
tampering and breaching privacy The study also found that those in the judiciary have a 
real desire to apply remote litigation when applying the remote litigation measure to a 
sample of the honorable Sharia judges and their assistants and a sample of legal 
lawyers, where the percentage was high among those who had professional experience 
in this field that exceed Ten years more than they have had less than ten years of 
experience attribute this to their future visions based on their life experiences.              

                          
Key words: remote litigation, Jordanian Sharia courts.                             
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 :مقجمة

الحسج هلل رب العالسيغ كالربلة كالدبلـ عمى أشخؼ الخمق كحبيب الحق سيجنا دمحم صمى هللا عميو كعمى 
 :آلو كسمع أّما بعج

العجالة االجتساعية بيغ أفخاد السجتسع؛ كليحا كاف  ُيعج التقاضي عغ بعج مغ السػاضع السيسة في تحقيق
مغ السبادغ األساسية التي يأخح بيا التشطيع القزائي في السحاكع الذخعية كالشطامية في العالع السعاصخ، كسا أنو 
يجعل القزاة يحخسػف أشج الحخص عمى تأمل كفحز كدراسة كل دعػػ مغ الجعاكػ السعخكضة عمييع مغ 

كالتأكج مغ إجخاءات التقاضي ككسائل اإلثبات ك البّيشات قبل إصجار الحكع القزائي في الجعػػ، كافة الجػانب، 
كبحلظ نزسغ سبلمة اإلجخاءات كفاعميتيا، كسخعة االنجاز كسيػلتو، كتػفيخ الجيج كالػقت في الفرل في 

بيسا؛ ألف مغ أخز كاجبات  الجعػػ، فالتشطيع القزائي في السحاكع مغ األمػر التي ال تدتؿيع حياة الشاس إال
الجكلة الستسثمة في إقامة العجؿ بيغ الشاس، كالفرل في السشازعات التي تشذأ بيشيع، كرد االعتجاء عشيع؛ حتى 

 يصسئشػا عمى أنفديع، كأمػاليع, كأعخاضيع.

ػ كالسػسػمة كألىسية ىحا األمخ فقج جاء في الػرقة الشقاشية الدادسة لمسمظ عبجهللا الثاني بغ الحديغ السفج
بعشػاف " سيادة القانػف أساس الجكلة السجنية " حيث جاء في أبخز محاكرىا تصػيخ الجياز القزائي كإيسانا مشا 
كتخسيخا لمخؤية السمكية الدامية تأتي ىحه الجراسة لتبيغ لشا مجػ تصبيق مبجأ التقاضي عغ بعج في السحاكع 

ة إجخاءاتو، كتحقيق أىجافو في إحقاؽ العجالة بدخعة كيدخ، كيسكغ أف الذخعية األردنية تصبيقًا عسميًا، كمجػ فاعمي
تداىع ىحه الجراسة في زيادة إدراؾ أفخاد السجتسع بأف درجات التقاضي حق لكل أحج يصمبو أماـ القزاء متى 

 احتاج إليو.

ت؛ لمفرل كييجؼ نطاـ التقاضي عغ بعج إلى تصبيق إجخاءات التقاضي عبخ كسائل التكشػلػجيا كاالنتخن
في الجعاكػ بجءًا مغ رفع الئحة الجعػػ كإجخاءات التبميغ كإجخاءات التخافع كالجفاع كإقامة كسائل اإلثبات, 
كبالتالي صجكر الحكع كترجيقو كتشفيحه بصخؽ غيخ تقميجية أؼ بػساشة كسائل االتراؿ التكشػلػجية الحجيثة؛ 

ف القػاعج العامة لمعسل بتمظ الػسائل التقشية السعمػماتية، لسػاكبة التصػرات التقشية السعمػماتي مغ خبلؿ تػضي
كالتي تداعج عمى اخترار الػقت كالجيج كالشفقات لكل الجعاكػ، كتجاكز حالة إشالة أمج التقاضي كالفرل فييا، 

تي كتجاكز ضاىخة تخاكع حالة القزايا كالجعاكػ التي تسؤل مداحات كبيخة مغ السحاكع، كامتراص حالة الدحاـ ال
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، كال بج مغ مػاكبة ىحه التصػرات كالسدتججات كالستغيخات التي يذيجىا العالع لمتفاعل  تسؤل أركقة السحاكع اليـػ
معيا بإيجابية, فسغ السعخكؼ أف إجخاءات التقاضي عغ بعج تتسيد بالدخعة، حيث يتع إنياؤىا سخيعا مقارنة 

 لمخرـػ يديخكنيا كسا يذاءكف. بصػؿ أمج التقاضي التقميجؼ في الجعاكػ التي تكػف ممكاً 

كبشاء عمى ما سبق تجكر مجسػعة مغ اإلشكاليات كاألسئمة كأىسيا مجػ مػاءمة اإلجخاءات اإللكتخكنية مع 
الجعػػ السشطػرة، كمجؼ اندجاميا مع التذخيعات السصبقة، كىل يحتاج االنتقاؿ مغ الجعاكػ الػرؾية إلى 

الشاضسة، أـ نحتاج إلى سغ تذخيعات إلكتخكنية ججيجة تػاكب ما يحجث مغ  اإللكتخكنية إلى تجخل تذخيعي لمقػانيغ
 تصػر حػلشا؟

 : مذكمة الجراسة

 تكسغ مذكمة الجراسة في اإلجابة عغ األسئمة اآلتية:

 ما السقرػد بالتقاضي عغ بعج؟-1

 ما ىي اإلجخاءات الستبعة في الديخ في نطاـ التقاضي عغ بعج في السحاكع الذخعية؟-2

 ىي خرائز التقاضي عغ بعج كإجخاءاتو؟ ما-3

 ما ىي حجية شخؽ إثبات التقاضي عغ بعج كمدتشجه القانػني كالذخعي؟-4

 ىل ىشاؾ تصبيقات لمتقاضي عغ بعج في أنطسة العالع القزائي العخبية كالجكلية؟-5

عشج مدتػػ ما مدتػػ تػجو أفخاد الجراسة نحػ التقاضي عغ بعج كىل تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية -6
 ( في اتجاىات أفخاد عيشة الجراسة نحػ التقاضي عغ بعج تبعًا لستغيخ الخبخة السيشية؟a≤ 0.05الجاللة )

 : أهسية الجراسة ومبخراتها

تكسغ أىسية الجراسة في تعمقيا بجانب ميع مغ جػانب التقاضي الحؼ يعتسج عمى أسمػب غيخ مألػؼ في 
ة التقميجية، كذلظ بالتحػؿ مغ اإلجخاءات السعتسجة عمى الػرؽ إلى استخجاـ تدييخ اإلجخاءات كالسعامبلت القزائي

الػسائل االلكتخكنية السدتحجثة في تقيج الجعاكػ كمباشخة إجخاءاتيا كحفع ممفاتيا كالفرل فييا كفق قػاعج األصػؿ 
 كاإلثبات العامة كتشفيح األحكاـ الرادرة كالترجيق عمييا.
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عالجتيا لسػضػع حجيث ذات خرػصية كاضحة كأىسية بالغة؛ إذ ُيعج التقاضي كتتسثل أىسية الجراسة في م
عغ بعج حجيثًا ندبيًا، كما زاؿ التصبيق العسمي الفعمي ليحا الشسط مغ أنساط التقاضي بػسائل الكتخكنية في بجايتو 

الذخعية األردنية تخصػ األكلى؛ لحلظ فإف الجراسة ستديع في لفت السذخع األردني ألىسيتو، كال سيسا أف السحاكع 
اليـػ خصػات جادة في مجاؿ تصبيق التقشية الحجيثة برفة عامة، كإرساء مقػمات التقاضي عغ بعج مغ خبلؿ 
السحاكع الذخعية، كسا تتسثل أىسية الجراسة في تعمقيا بالشاحية التأصيمية السدحية لسجػ تصبيق التقاضي عغ بعج 

 الحجيثة في السحاكع الذخعية األردنية.كفاعمية ىحا الشػع مغ أنػاع التقاضي 

 : أهجاف الجراسة

لكل دراسة ىجؼ، أك غخض يفيع مشو عادة لساذا يقـػ الباحث بيحه الجراسة، كما الحؼ يشبغي الػصػؿ 
 إليو، كتدعى ىحه الجراسة لتحقيق جسمة مغ األىجاؼ التالية:

 التعخؼ عمى مفيـػ التقاضي عغ بعج كأبخز مداياه.-1
 جخاءات الستبعة في الديخ في نطاـ التقاضي عغ بعج في السحاكع الذخعية.بياف اإل-2
 استعخاض عجد مغ التصبيقات العخبية كالعالسية عمى مجػ تفعيل نطاـ التقاضي عغ بعج.-3
 بياف حجية شخؽ إثبات التقاضي عغ بعج كمدتشجىا القانػني كالذخعي.-4
 ية لشطاـ التقاضي عغ بعج، ما فاعمية ىحا التصبيق.التأكج مغ مجػ تصبيق السحاكع الذخعية األردن-5
معخفة مدتػػ تػجو أفخاد الجراسة نحػ التقاضي عغ بعج كىل تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ -6

( في اتجاىات أفخاد عيشة الجراسة نحػ التقاضي عغ بعج تبعًا لستغيخ الخبخة السيشية أـ a≤ 0.05الجاللة )
 ال.

 : سة وحجودهافخضيات الجرا

تشصمق فخضيات مغ خبلؿ محاكلة اإلجابة عغ التداؤالت الدابقة، مع محاكلة السحافطة عمى االندجاـ 
بيغ ىحه التداؤالت، كاقترخت ىحه الجراسة الحالية عمى الػقػؼ عمى مجػ تصبيق نطاـ التقاضي عغ بعج في 

 الجراسة التأصيمية السدحية. السحاكع الذخعية األردنية كفاعمية ذلظ، مغ خبلؿ استخجاـ مشيج

  : الجراسات الدابقة ومهقع الجراسة مشها
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تشاكلت عجد مغ الجراسات الستعمقة بالتقاضي االلكتخكني عجد مغ جػانب ىحه الجراسة كتعخؼ التقاضي 
االلكتخكني كمداياه كتصبيقات عمى مجػ تصبيق بعس الجكؿ العخبية كالعالسية ليحا الشسط مغ أنساط التقاضي 
كاإلجخاءات الستبعة لمديخ ؼيو، كلكغ ؼيسا أعمع ال تػجج دراسة متخررة تقـػ عمى السدح الذامل لسجػ تصبيق 
السحاكع الذخعية األردنية لشطاـ التقاضي عغ بعج، كفاعمية ذلظ كإجخاءات ذلظ التصبيق، كنػع القزايا كالجعاكػ 

 بيحا السػضػع ما يمي: السذسػلة في ىحا التقاضي، كمغ الجراسات الدابقة الستعمقة

ـ، كفي ىحه الجراسة 2014، 21، عجد1التقاضي عغ بعج دراسة قانػنية ألسعج فاضل، مجمة الكػفة، مجمج-1
 تشاكؿ مفيـػ التقاضي عغ بعج كإجخاءاتو كمداياه كتصبيقاتو العخبية كالعالسية.

اكؼ, كتتعمق ىحه الجراسة في مفيـػ التقاضي عغ بعج كمدتمدماتو ليادؼ الكعبي كقج صشفيا جاسع الكخع-2
إجخاءات التقاضي عغ بعج كمجػ تصبيقو في السحاكع الشطامية في العخاؽ، كىي دراسة مشذػرة في مجمة 

 ـ.2016السحقق الجمي لمعمـػ القانػنية كالدياسية العجد األكؿ في الدشة الثامشة عاـ 

عشػاف "جمدة التحكيع عغ بعج كاحتخاـ السبادغ دراسة مذابية تتعمق بالتحكيع عغ بعج كإجخاءاتو في العخاؽ ب-3
، جامعة كخكػؾ، 25، عجد7األساسية "لفارس الجخجخؼ كسجى عسخ، مجمة القانػف لمعمـػ القانػنية، ـ

2018. 

ـ، تتعمق بالجعاكػ االلكتخكنية كإجخاءاتيا 2008الجعاكػ االلكتخكنية كإجخاءاتيا أماـ السحاكع، لخالج مسجكح، -4
 الشطامية.أماـ السحاكع 

أشخكحة دكتػراه بعشػاف خرػصية القزاء عبخ الػسائل االلكتخكنية ليػسف سيج عػاض، في جامعة عيغ -5
 ـ، تتعمق بخرائز القزاء عبخ الػسائل االلكتخكنية 2012شسذ في مرخ، سغ 

ة مغ الجراسة ـ، يتعمق بجػانب ميس2010التقاضي االلكتخكني كالسحاكع االلكتخكنية، لحاـز دمحم الذخع، سشة -6
 بالحجيث عغ السحاكع االلكتخكنية كإجخاءاتيا.

كيبلحع عمى ىحه الجراسات الدابقة أنيا تتعمق بجػانب في التقاضي عغ بعج كإجخاءاتو في دكلة عخبية 
كعالسية كلكغ لع يتع شخح تجخبة األردف في السحاكع الذخعية في تمظ الجراسات، مغ ىشا بخزت أىسية الجراسة 

ي تخرريا في بياف مجػ تصبيق نسط التقاضي عغ بعج في محاكع األردف الذخعية كفاعمية ذلظ الحالية ف
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التصبيق مغ خبلؿ الجراسة السدحية لمتأكج مغ ذلظ، كنػع الجعاكػ السذسػلة في ذلظ، كمعخفة األسذ القانػنية 
قاضي عغ بعج كىل تػجج فخكؽ في ذلظ األمخ، كسا تسيدت ىحه الجراسة بؿياس مدتػػ تػجو أفخاد الجراسة نحػ الت

( في اتجاىات أفخاد عيشة الجراسة نحػ التقاضي عغ بعج تبعًا a≤ 0.05ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة )
لستغيخ الخبخة السيشية كذلظ عبخ تصبيق مؿياس التقاضي عغ بعج الحؼ قاـ الباحث ببشائو، حيث جسعت ىحه 

 ي )استخجاـ التحميل اإلحرائي لمسؿياس السصبق عمى عيشة الجراسة.الجراسة بيغ الجانب الشطخؼ كالتصبيق

 

 

 : السشهجية الستعبة في الجراسة وخطتها

سمكت في دراستي السشيج االستقخائي كالػصفي كالتحميمي مغ خبلؿ بياف مفيـػ التقاضي عغ بعج كمداياه 
ج كالصخيقة السدحية في الجراسة كالسعتسجة كإجخاءاتو السعتسجة، كبياف مجػ حجية شخؽ إثباتو، ثع استخجاـ لمسشي

عمى تصبيق مؿياس التقاضي عغ بعج، كقج قدست ىحه الجراسة إلى مقجمة، كثبلث مباحث، كخاتسة عمى الشحػ 
 اآلتي:

السقجمة كتسييج تزسغ أدبيات الجراسة كإشارىا الشطخؼ، كالتي اشتسمت عمى بياف مذكمة الجراسة، كأىسيتيا 
ا، كأسئمتيا، كفخضيات الجراسة، كمفاـيع الجراسة كالسرصمحات الستعمقة بيا، كالجراسات الدابقة، كمبخراتيا، كأىجافي

 مػقع الجراسة مشيا، كالسشيجية الستبعة في تشاكليا كخصتيا.

 السبحث األكؿ:مفيـػ التقاضي عغ بعج إجخاءاتو كتصبيقاتو.

 السبحث الثاني: خرائز التقاضي عغ بعج كمدتشجه كحجيتو.

حث الثالث: الصخيقة كاإلجخاءات كتذتسل عمى تصبيق مؿياس التقاضي عغ بعج عمى عيشة مغ أفخاد السب
 التػصيات. الدمظ القزائي كقج اختتست بخاتسة شسمت: أىع الشتائج، كأبخز

 :مفيـػ التقاضي عغ بعج إجخاءاتو كتصبيقاتوالسبحث األول: 

الحػػجيث فػػي مجػػاؿ القزػػاء كىػػػ مرػػصمح ججيػػج  ُيعػػج التقاضػػي عػػغ بعػػج مػػغ أىػػع تصبيقػػات التصػػػر التقشػػي
يخػػتز بعسػػػل السحػػاكع لػػػو األثػػػخ اإليجػػابي الكبيػػػخ عمػػى مدػػػار العجالػػػة كتبدػػيط إجػػػخاءات السحاكسػػة كتقرػػػيخ أمػػػج 
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التقاضي، كضساف جػدة العسل كمػاكبة التصػر التكشػلػجي؛ فسا ىػ التقاضػي عػغ بعػج، كمػا ىػي إجخاءاتػو ككيؽيػة 
 تصبيقيا.

  : فيـػ التقاضي عغ بعجالسصمب األكؿ: م

  : الفخع األكؿ: تعخيف التقاضي لغة

التقاضػػي مػػغ قزػػى كالقزػػاء كأصػػمو قزػػائي؛ ألنػػو مػػغ قزػػيت كالقاضػػي معشػػاه فػػي المغػػة القػػاشع لؤلمػػػر 
السحكػػػػع، كيعشػػػػي الصمػػػػب، قاضػػػػيتو حقي:فقزػػػػاني، كاستقزػػػػي فػػػػبلف أؼ جعػػػػل قاضػػػػيًا يحكػػػػع بػػػػيغ الشػػػػاس، )ابػػػػغ 

(كأمػػا التقاضػػي 1807ق، 1407فبلنػػًا: أؼ شمػػب إليػػو أف يقزػػيو)الفيخكز آبػػادؼ:(, كاستقزػػى 186مشطػػػر:د.ت، 
فسعشػػاه فػػي المغػػة: الؿػػبس؛ ألنػػو تفاعػػل مػػغ قزػػى يقػػاؿ: تقاضػػيت ديشػػي كاقتزػػتو بسعشػػى أخحتػػو )الدبيػػجؼ:د.ت، 

(، كقاضػػػاه: أؼ رافعػػػو إلػػػى 186(، كيقػػػاؿ: تقاضػػػيتو حقػػػي فقاضػػػيتو أؼ تجازيتػػػو فجدانيػػػو)ابغ مشطػػػػر:د.ت، 855
(، كالتقاضػػػي كالسقاضػػػاة مذػػػتقة مػػػغ مػػػادة قزػػػي، كىػػػي أصػػػل صػػػحيح يػػػجؿ عمػػػى 590ق، 1379القاضي)رضػػػا: 

إحكاـ أمخ كإتقانو كإنفاذه لجيتو، كالقزاء الحكع؛ كلحلظ سػسي القاضػي قاضػيًا؛ ألنػو ُيحكػع األحكػاـ )فػارس: د.ت، 
99) . 

سفعػلية السصمقة مغ قزى يقزي كيسكغ القػؿ بأف التقاضي لفطًا مأخػذًا عغ الفعل قزى عمى سبيل ال
قزاء كتقاضيا، كالتقاضي داؿ عمى السذاركة في فعل معيغ عمى سبيل السفاعمة؛ بيجؼ الػصػؿ إلى حكع قاشع 

 في خرػمة ما، أك دعػػ مغ الجعاكػ.

 : تعخيف التقاضي عغ بعج اصصبلحاً  الفخع الثاني:

كػػل حدػػب اجتيػػاده، كىػػحه التعخيفػػات كميػػا  عػػخؼ فقيػػاء السػػحاىب األربعػػة القزػػاء فػػي االصػػصبلح بتعخيفػػات
 متقاربة في السعشى كإف اختمفت في السباني كمغ أشيخ ىحه التعخيفات: 

عػػػخؼ بعػػػس الحشؽيػػػة القزػػػاء بأنػػػو:" فرػػػل الخرػػػػمات كقصػػػع السشازعػػػات عمػػػى كجػػػو مخرػػػػص " )ابػػػغ      
 . (296ق، 1407عابجيغ:

   (8ق،1411)العيشي:"شخعي عمى سبيل اإللداـ كعخؼ بعس السالكية القزاء بأنو:"اإلخبار عغ حكع     

 (235ىػ، 1386كعخؼ بعس الذافعية القزاء بأنو:" اإللداـ مسغ لو اإللداـ بحكع الذخع " )الخممي:     
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ق، 1419كعخؼ بعس الحشابمة القزاء بأنو: " تبييغ الحكع الذخعي كاإللدامية كفرل الخرػػمات" )الفتػػحي:    
262) . 

عج مغ الشاحية االصصبلحية فيػعبارة عغ عسمية نقل مدتشجات التقاضػي الكتخكنيػاً  إلػى كأما التقاضي عغ ب
السحكسػػة عبػػػخ البخيػػػج االلكتخكنػػػي، حيػػػث يػػتع التأكػػػج مػػػغ ىػػػحه السدػػػتشجات مػػغ قبػػػل مػضػػػف مخػػػتز، ؼيعسػػػل عمػػػى 

عسمػو كإجػخاؤه  إصجار قخار بذأنيا إما بالقبػؿ، أك الخفس، أك إرسػاؿ إشػعار إلػى شالػب التقاضػي بذػأف مػا يتصمػب
 . (12، 2008بذأف السدتشجات التي تع تقجيسيا كمجػ احتياجيا لئلضافة كالتعجيل)مسجكح:

كعخؼ آخخكف التقاضي عغ بعج بأنو سمصة لسجسػعة متخررة مغ القزاة بالشطخ في الجعاكػ كمباشخة 
ئل تعتسج عمى شبكة اإلنتخنت إجخاءاتيا عبخ كسائل الكتخكنية حجيثة، ضسغ أنطسة حجيثة متكاممة األشخاؼ كالػسا

كبخامجيا السختمفة تديخ في إجخاءات الجعاكػ كالشطخ فييا كفرميا كتشفيح أحكاميا بديػلة كسخعة في االنجاز، 
 . (57، 2010كبجيج بديط، كسيل عمى الستقاضيغ )الذخع:

ة لمفرل كقج عخؼ التقاضي عغ بعجد. أسعج فاضل مشجيل عمى أنو:سمصة السحكسة القزائية الستخرر
الكتخكنيًا بالشداع السعخكض أماميا مغ خبلؿ شبكة الخبط الجكلية )االنتخنت( كباالعتساد عمى أنطسة الكتخكنية 

 ( .4، 2014كآليات تقشية فائقة الحجاثة بيجؼ سخعة الفرل بالخرػمات كالتدييل عمى الستخاصسيغ)مشجيل:

ػؿ عمى صػر الحساية القزائية عبخ استخجاـ كسا عخؼ التقاضي عبخ الػسائل االلكتخكنية بأنو:" الحر
الػسائل االلكتخكنية السداعجة لمعشرخ البذخؼ، مغ خبلؿ إجخاءات تقشية تزسغ تحقيق مبادغ كضسانات 
التقاضي في ضل حساية تذخيعية لتمظ اإلجخاءات تتفق مع القػاعج كالسبادغ العامة في قانػف السخافعات مع مخاعاة 

 . (29، 2012ل االلكتخكنية" )عػاض:الصبيعة الخاصة لمػسائ

كسا عخؼ التخساكؼ التقاضي عبخ الػسائل االلكتخكنية بأنو: عبارة عغ سمصة تختز في ؾياـ مجسػعة 
مغ القزاة في الشطخ بالجعاكػ كمباشخة إجخاءاتيا القزائية بػسائل الكتخكنية حجيثة، ضسغ نطاـ قزائي 

مشيج تقشية اإلنتخنت في الشطخ بالجعاكػ كفرميا كتشفيح أحكاميا معمػماتي متكامل األشخاؼ كالػسائل، يعتسج 
القزائية مع إخزاع ىحه الػسائل كاإلجخاءات التي تست إلى األصػؿ الستبعة في اإلثبات كالذيادة، بيجؼ 

 . (66، 2013الػصػؿ إلى الفرل الدخيع في الجعاكػ كتدييل اإلجخاءات كالجيج عمى الستقاضييغ )التخساكؼ:

 حع عمى ىحه التعاريف: ما يبل
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التعخيف األكؿ: قاصخ كغيخ شامل؛ ألنو اختدؿ إجخاءات التقاضي بالسفيـػ الزيق مغ خبلؿ نقل -1
السدتشجات مغ إلى السحكسة عبخ البخيج االلكتخكني، كلع يذيخ إلى اإلجخاءات األخخػ الستبعة في التقاضي 

 عغ بعج.

افة إجخاءات التقاضي االلكتخكني بسا فييا األحكاـ الرادرة التعخيف الثاني:شامل يعصى لسحة عامة عغ ك-2
 عشو ككيؽية تشفيحىا، كلكشو لع يتصخؽ لصخؽ اإلثبات كأصػلو الستبعة في التقاضي.

التعخيف الثالث: أكج عمى أىسية مدانجة الحػاسيب لمقزاة في تصبيق إجخاءات التقاضي بسا يتفق مع القػاعج -3
 العامة لمتقاضي.

الخابع: جاء متػافقًا مع التعخيف الثاني لمقاضي حاـز الذخع الحؼ تسييد بػضػحو التاـ كػنو يذتسل  التعخيف-4
 عمى إجخاءات التقاضي االلكتخكنية، كقج أكج عمى ضخكرة تصبيق قػاعج كسائل اإلثبات العامة.

بعبارات بديصة بأنو كيسكغ تعخيف التقاضي عغ بعج_ الحؼ يختبط ارتباشًا كثيقًا بالسحكسة االلكتخكنية _ 
الشطاـ الحؼ يقـػ عمى تصبيق إجخاءات التقاضي االلكتخكنية بػساشة أجيدة الحاسػب السختبصة باإلنتخنت كعبخ 
البخيج اإللكتخكني يقـػ بإرساؿ الئحة الجعػػ مغ قبل الستقاضي، أك السحامي عبخ مػقع الكتخكني معتسج ليحا 

ؿ السدتشجات الخاصة بالجعػػ كالتأكج مشيا كمغ اكتساليا، أك الغخض، حيث يقػـ السػضف السختز باستؿبا
رفزيا، كإرساؿ رسالة لمستقاضي بذأف السدتشجات السخسمة كمبلحطاتو عمييا، ثع يقـػ بتػجيو السدتشجات لمسحكسة 

بات السخترة بالشطخ في الجعػػ ثع يتع تحجيج مػاعيج الجمدات كالسخافعات كإجخاءات التقاضي السعتسجة في اإلث
كالذيادة كفق األصػؿ العامة السعتسجة في السحاكع الذخعية كالشطامية، ثع يقـػ القاضي بالفرل في الجعػػ 
كإصجار الحكع القزائي السشاسب، كتشفيحه، كفق إجخاءات سيمة كميدخة تػفخ الجيج كالػقت كالدخعة في االنجاز 

 لمستقاضييغ.

 : إجخاءات التقاضي عغ بعج السصمب الثاني:

خ التقاضي عغ بعج بعجة إجخاءات كمغ ىحه اإلجخاءات:اإلجخاءات الستعمقة بخفع الجعػػ االلكتخكنية: يس
كىي أكؿ ىحه اإلجخاءات كتكسغ في العسل عمى تدجيل الجعػػ االلكتخكنية لجػ السحكسة السخترة لمشطخ في 

بخيج االلكتخكني كتدجيل الجعػػ ىحه الجعػػ كيكػف التدجيل عبخ الجخػؿ عمى مػقع معيغ عمى االنتخنت عبخ ال
مغ قبل الخرـػ أك السحامي السػكل بتدجيل الجعػػ، كدفع الخسـػ السدتحقة، كتقجيع الئحة الجعػػ كاألكراؽ 
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كالسدتشجات الستعمقة بالجعػػ كالبيانات البلزمة لمجفع كاإلثبات، كالػكالة الخاصة بتػكيل السحامي، ثع يقـػ 
عاممة كالتأكج مغ اكتساؿ السدتشجات الخاصة بالجعػػ كتجؾيقيا كالتأكج مغ دفع السػضف السختز باستؿباؿ الس

الخسـػ السدتحقة، ؼيقـػ بتحجيج مػعج السخافعة كالجمدات مغ خبلؿ دخػؿ الخرـػ السجعي كالسجعى عميو، أك 
فاعيع كالتػاصل السحاميغ السػكميغ في الجفاع عشيع بالجخػؿ إلى السػقع السخرز لمجمدات كتقجيع مخافعاتيع كد

مع القزاة الحيغ يشطخكف في مثل تمظ الجعاكػ االلكتخكنية، كبعج انتياء الجمدات كتقجيع بيانات الجفاع كالذيادة 
يتع إصجار الحكع القزائي في الجعػػ السشطػرة كالعسل عمى تشفيحه بعج مخكره بسخحمة االستئشاؼ كالترادؽ عمى 

 285، 2016فيح الحكع عغ شخيق التشفيح القزائي السختز )الكعبي:الحكع الشيائي، كبالتالي ال بج مغ تش
 (.109، ، 2014كمشجيل:

 تصبيقات التقاضي عغ بعج في بعس األنطسة القزائية السصمب الثالث:

مغ الجكلة العالسية التي شبقة ىحا الشسط مغ أنساط القزاء الػاليات الستحجة األمخيكية حيث تخفع الجعاكػ 
مػقع خاص في السحاكع االلكتخكنية في أمخيكا، كيقجـ ىحا السػقع خجمات تدسح لمخرـػ  االلكتخكنية عبخ

كالسحاميغ بتدجيل الجعاكػ كتقجيع األكراؽ الستعمقة بالجعاكػ كالئحة الجعػػ بصخيقة الكتخكنية تداىع في تقميل 
، حيث يدسح لمسحاكع كمف التقاضي كالتخمز مغ الكسيات اليائمة مغ الشدخ الػرؾية السختبصة بالجعاكػ 

السخترة بالتقاضي عغ بعج بالتخافع في الجعاكػ كالشطخ فييا في أؼ كقت يتع االتفاؽ ؼيو مع الخرـػ حتى في 
 أكقات العصل كاإلجازات كمغ أؼ مكاف عبخ شبكة االنتخنت.

كسة كمغ الجكلة التي سارت نيج أمخيكا في ىحا الشيج الريغ حيث شبقت فكخة التقاضي عغ بعج كالسح
االلكتخكنية التي تقجـ ليا الجعاكػ عبخ مػقع خاص كتقجـ معو السدتشجات الخاصة بالجعاكػ كيقـػ السػضف 
السختز باستؿباؿ السدتشجات الخاصة بالجعػػ كإشعار الستقاضي بػصػؿ كاكتساؿ أكراؽ الجعاكػ كالئحتيا 

خسـػ السدتحقة عمى ىحه الجعاكػ، حيث يتع السعتسجة كتحجيج مػاعيج الجمدات كالسخافعات الكتخكنيا بعج دفع ال
إصجار الحكع القزائي في السحكسة االلكتخكنية في الريغ بعج السخكر بالعجيج مغ الجمدات القزائية 

 االلكتخكنية.

كمغ الجكلة األخخػ التي سارت عمى ىحا الشيج سشغافػرة كالبخازيل حيث تأسدت في كل دكلة مغ ىحه 
قـػ باستبلـ الجعاكػ االلكتخكنية كمدتشجاتيا الخاصة بيا كالئحة الجعػػ السخافقة الجكلة محكسة الكتخكنية ت
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لمسدتشجات عبخ مػقع مختز عمى شبكة االنتخنت تدجل ؼيو الجعاكػ كيتع اشعار الستقاضي كالسحامي السػكل 
ار الحكع القزائي بتدجيل الجعػػ باكتساؿ أكراؽ الجعػػ كتحجيج مػاعيج الجمدات كالسخافعات كبالتالي يتع إصج

كتحػيمو عمى االستئشاؼ النتطار الصعغ في الحكع مغ عجمو ليرار إلى ترجيق الحكع كتشفيحه 
 (.115-114، ، 2016كالكعبي: 191، 2008كمسجكح: 69، 2016)التخساكؼ"

كأما تجخبة الجكلة العخبية في ىحا الشسط مغ أنساط التقاضي فيي تجخبة بجائية كسارت بخصػات بصيئة 
بب التخػؼ مغ مجػ فاعمية استخجاـ الػسائل االلكتخكنية في تحقيق العجالة في القزاء، كلكغ مع مخكر بد

الػقت، كتصػر كسائل التقشيات الحجيثة كاالنتخنت كالسعمػمات بجأت بعس الجكلة العخبية بتصبيق التقاضي عغ 
جكؿ تصبيقًا ليحا الشسط مغ أنساط بعج في محاكع االلكتخكنية مخترة عبخ شبكة االنتخنت ككاف مغ أكثخ ال

التقاضي عغ بعج كتصػيخ إجخاءاتو: العخاؽ كاإلمارات العخبية الستحجة )إمارة دبي(، كقج قامت العخاؽ في عاـ 
ـ، بإنذاء محكسة الكتخكنية تختز بالجعاكػ اإللكتخكنية كالشطخ فييا كفرميا عبخ مػقع خاص عمى 2008

مخ في تػفيخ إحرائيات دؾيقة عغ شبيعة عسل السحاكع االلكتخكنية كتع شبكة االنتخنت، كقج ساىع ىحا األ
االعتساد عمييا في بشاء الخصط االستخاتيجية السدتقبمية لتصػيخ الجياز القزائي في السحاكع الشطامية كالذخعية، 

مغ مدتشجات كأما دبي فقج أشمقت مػقع الكتخكني يتع تدجيل الجعاكػ االلكتخكنية مغ خبللو كتقجيع ما يمـد 
خاصة بالجعاكػ ك ارفاقيا عبخ السػقع االلكتخكني ثع يتع متابعة ىحا األمخ مغ قبل مػضف يقـػ بتبميغ 
الستقاضييغ كالسحامييغ بسػاعيج الجمدات ثع تقجيع السخافعات ككسائل كشخؽ اإلثبات السعتسجة ليرار إلى إصجار 

الستئشاؼ ليتع الترادؽ عمى الحكع، كإلى جانب ىحه الجكلة الحكع القزائي في الجعػػ السشطػرة ثع تحػيميا إلى ا
سارت الدعػدية عمى ىحا الشيج مغ خبلؿ إنذاء محكسة ججة التي تعسل عمى ىحا الشسط مغ أنساط التقاضي 
االلكتخكني، كقج كفخت ىحه السحكسة عبخ السػقع الخاص بالسحكسة االلكتخكني خجمة تدجيل الجعاكػ كإرفاؽ 

اصة بيا كالستعمقة ببلئحة الجعػػ، كمتابعة جمدات السحكسة عبخ السػقع السخرز لحلظ؛ليرار مدتشجاتيا الخ
إلى إصجار حكع نيائي بالجعاكػ كتشفيح ىحا الحكع قزائيًا, كبالتالي حفع السمفات الخاصة بالجعاكػ كالتذخيعات 

 . (117-116، 2016لكعبي: الستعمقة بيا، كلػائح الجعاكػ الخاصة بيا؛ليتع الخجػع إلييا في أيػقت )ا

كمغ ىحه التجارب الشاجعة البج مغ اإلعجاد كالتييئة كالعسل عمى تأسيذ نػاة التقاضي عغ بعج تشصمق مشيا 
السحاكع الذخعية في األردف، كيكػف ذلظ عمى مخاحل بجأ باعتساد التباليغ االلكتخكنية كمخكرا بتدجيل الجعاكػ 

 ف القانػنية إلى أف يشتيي بيا الحاؿ إلى صجكر األحكاـ القزائية.كالجفع االلكتخكني لمخسـػ كالسراري



 

 168 

  : خرائز التقاضي عغ بعج مدتشجه كأساسوالسبحث الثاني: 

مسا ال شظ أف لمتقاضي عغ بعج خرائز تسيده عغ التقاضي بالصخؽ التقميجية كلو مدتشج قانػني كشخعي 
 السبحث.يقـػ عمييا كشخقا تثبت بو حجيتو نتعخؼ عمييا في ىحا 

 السصمب األكؿ: خرائز التقاضي عغ بعج.

يتسيػػػػػػػد نطػػػػػػػاـ التقاضػػػػػػػي عػػػػػػػغ بعػػػػػػػج بعػػػػػػػجد مػػػػػػػغ الخرػػػػػػػائز تجعمػػػػػػػو يختمػػػػػػػف عػػػػػػػغ التقاضػػػػػػػي بػػػػػػػالصخؽ 
التقميجيػػػػػة كيػاكػػػػػب التصػػػػػػر فػػػػػي ضػػػػػل ثػػػػػػرة تكشػلػجيػػػػػا السعمػمػػػػػات، كىػػػػػحه الخرػػػػػائز كالسسيػػػػػدات تتسثػػػػػل ؼيسػػػػػػا 

 يأتي:

 طاـ االلكتخكنياالنتقاؿ مغ الشطاـ الػرقي التقميجؼ إلى الش-1

إف أىع ما يسيد إجخاءات التقاضي عغ بعج، ىػ عجـ استعساؿ الػثائق الػرؾية في كافة اإلجخاءات 
كالسخاسبلت بيغ شخفي التقاضي، حيث تتع بيشيع الكتخكنيًا، كىػ ما يتفق مع الغخض مغ إنذاء الػسائط؛ بسعشى 

(، لحلظ نجج بأف الجعائع 284، ، 2016:الكعبي 36، 2008خمق مجتسع السعامبلت غيخ الػرؾية)مسجكح:
االلكتخكنية سػؼ تحل محل الجعائع الػرؾية برفة نيائية، بحيث تربح الخسالة االلكتخكنية ىي الدشج القانػني 

 .)284، 2016الكعبي:(الحؼ يسكغ شخفي الشداع مغ اعتساده في حالة نذػئو كدليل مغ أدلة اإلثبات االلكتخكنية

تشجات كالػثائق االلكتخكنية يسكغ مغ التخمز مغ الكسيات الكبيخة لمسمفات الػرؾية كسا أف استخجاـ السد
لمجعاكػ، التي تكاد تستمئ بيا غخؼ السحاكع، ككحلظ التخمز مغ عسمية التخديغ العذػائي لسمفات الجعاكػ كما 

 يتختب عمييا مغ ضياع كفقجاف ليا.

ت الػرؾية في األجيدة القزائية، كاستعساليا في كبيحا يسكغ تخؽيس السداحات السخررة لتخديغ السمفا
نذاشات أخخػ السحكسة كسا أف الػثائق كالسدتشجات االلكتخكنية، يسكغ الػصػؿ إلييا كاالشبلع عمييا بديػلة 

 كبدخعة مسا ىػ عمية في السمفات الػرؾية التقميجية. 

 الدخعة في تمقي كإرساؿ السدتشجات كالػثائق:-2

إمكانية إرساؿ السدتشجات كالػثائق، كبعس الخسائل الكتخكنيا؛ بسعشى التدميع الفػرؼ  تتيح شبكة االنتخنت
لمػثائق الكتخكنيا، شأنيا في ذلظ شأف البحػث كالتقاريخ االلكتخكنية، إلى جانب بعس الخجمات كاالستذارات 
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قابمو التقشية الثانية التي "، كتDownloadالقانػنية كشمب الخبخة في مجاؿ ما، كالتي تعتسج عمى تقشية التشديل"
"، كالتي تعشي التحسيل عغ بعج، أؼ إرساؿ ممف، أك بخنامج إلى جية أخخػ لحلظ نخػ Uploadيصمق عمييا بػ"

بأف أجيدة اإلرساؿ االلكتخكنية، ليا دكر قانػني في تصبيق إجخاءات التقاضي عغ بعج، بحيث يداعج ىيئة 
، أك  القزاء في التجسيع كالتخديغ كالحفع ككحا في اإلعبلنات كاإلخصارات، كفي تبادؿ الػثائق بيغ الخرـػ

 (, كىحه الخاصية تدسح باالستثسار في الػقت. 36، 2008مسجكح:(مسثمييع القانػنييغ

 استخجاـ الػسائط االلكتخكنية في تشفيح إجخاءات التقاضي عغ بعج:-3

بخ شبكة االتراالت االلكتخكنية، مغ أىع يعج استخجاـ الػسائط االلكتخكنية في تشفيح إجخاءات التقاضي ع
خرائز التقاضي االلكتخكني، عمى اعتبار أف ىحا األخيخ، ال يختمف مغ حيث السػضػع، أك األشخاؼ عغ 
التقاضي التقميجؼ، كإنسا االختبلؼ يكسغ في شخيقة تشفيحه، حيث يتع باستخجاـ كسائط الكتخكنية؛ تتسثل في جياز 

( التي تقػـ Extranet(، أك شبكة اتراؿ خارجي خاصة )Internetاالت الجكلية)كسبيػتخ مترل بذبكة االتر
(، 2016:218:بشقل التعبيخ عغ اإلدارة االلكتخكنية في نفذ المحطة رغع البعج السكاني ألشخاؼ الشداع)عرساني

لخرـػ سساع أقػاليع تبادؿ السحكخات بيشيع، أك بيغ مسثمييع االستساع ألقػاؿ الذيػد، أك استجػاب ا
 (.30، 2008)محسػد:

 سخعة البت في القزايا كإنجاز إجخاءات التقاضي: -4

تتع عسمية إرساؿ كاستبلـ السدتشجات كالػثائق في التقاضي عغ بعج دكف الحاجة النتقاؿ أشخاؼ الجعػػ 
أمج مخات عجيجة لسكاف السحكسة؛ لحلظ تداىع في اخترار الدمغ, كتػفيخ الجيج، كتقميل الشفقات، كتقميل 

التقاضي، كىحا يؤدؼ إلى تقميل كامتراص مذاكل ازدحاـ الجسيػر في السحاكع كارتفاع جػدة مدتػػ الخجمة 
( باإلضافة إلى ذلظ نجج أف القزاء التقميجؼ الجارؼ حاليا، أف 2016:218:السقجمة ألشخاؼ الجعػػ)عرساني

يغ مػعجا آخخ، ربسا يكػف الخرس ع يعصييعقج القاضي الجمدة األكلى، كقج يخرريا الستساع أقػاؿ السجعي، ث
بعج شيخ أك شيخيغ، كربسا ثبلثة أشيخ، لمجمدة الثانية، فإذا كصل مػعج الجمدة الثانية، يكػف القاضي قج ندي 

يغ عسا الخرس رف زمغ الجمدة الثانية في قخاءة القاضي لزبط الجمدة األكلى، كسؤاؿالقزية تساما، ؼيزيع ن
مة ال تشقزي، كأما في دار فييا، بل ربسا يعقج جمدة أخخػ لدساع البيشات بعج ثبلثة أشيخ، كىكحا دكاليظ في سمد

التقاضي عغ بعج، فإف ذلظ سيختفي ذلظ تساما، حيث أف القزية لغ تخفع إلى القاضي، إال بعج استيفاء جسيع 

http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%85.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%85.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%85.aspx
http://aitmag.ahram.org.eg/Search/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%85.aspx
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البيانات كاإلثباتات كاألقػاؿ التي يخغب الصخفاف في إبجائيا، ثع يخفع السمخز بعج مػافقة الصخفيغ عميو لمقاضي 
حاؿ رفعيا لمقاضي، كقج يحتاج القاضي بعج ذلظ لبعس األسئمة  تساًما ليشطخ ؼيو، فالقزية ىشا تكػف ناضجة

 (.12 -9، 2017نبيل: (اليديخة ثع يرجر حكسو مباشخة

 إثبات إجخاءات التقاضي إلكتخكنيا:-5

إف تقشية السعمػمات في ضل العرخ الحجيث اجتاحت كل دكؿ العالع كفخضت نفديا في كثيخ مغ 
مت العالع بسثابة قخية صغيخة ببل حجكد جغخاؼية بيغ القارات رغع بعج السدافات تعامبلت الحياة اليػمية، كجع

كاختبلؼ التػقيت مغ خبلؿ كثخة كتعجد كسائل االتراؿ الحجيثة، مسا جعل القانػف السعاصخ يعتخؼ بالسعامبلت 
 اإللكتخكنية كما صاحبيا مغ أثار قانػنية.

عمى الجعامة الػرؾية في إثبات الػجػد السادؼ لمسعامبلت كبالسقارنة مع التقاضي التقميجؼ، الحؼ يعتسج 
تعج الكتابة دليبًل كامبًل لئلثبات، إال إذا كانت مػقعة بالتػؾيع اليجكؼ، فإف التقاضي عغ بعج، يتع إثباتو عبخ ؼيو، كال 

، فيػ السخجع لمػقػؼ عمى السدتشج االلكتخكني كالتػؾيع االلكتخكني، فالسدتشج االلكتخكني يتبمػر ؼيو حقػؽ شخفي التعاقج
ما اتفق عميو الصخفاف، كتحجيج التداماتيسا القانػنية، كالتػؾيع االلكتخكني ىػ الحؼ يزفي حجية عمى ىحا السدتشج 

 (.2008،40)مسجكح:

كتساشيا مع ىحا الشسط االلكتخكني في الحياة السعاصخة بات مغ الزخكرؼ االعتخاؼ برحة اإلجخاءات التي يتع 
ذكل إلكتخكني كىي سسة تسيد التقاضي عغ بعج كحلظ؛ يشبغي العسل عمى تػضيح شخكط صحتيا كبصبلنيا مباشختيا ب

 قانػنا.

 جػدة الخجمة السقجمة لمستقاضيغ كخمق محاكع إلكتخكنية: -6

حقق التقاضي عغ بعج مسيدات عجيجة مشيا، تقميل مذاكل ازدحاـ الجسيػر في السحاكع، كرفع جػدة 
ى جسيػر الستقاضيغ كرفع فاعمية دكرة العسل كربط معمػمات الجعاكػ بيغ الخجمة السقجمة إل

 (.41، 2008مسجكح:(السحاكع
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إذ يسكغ التقاضي عغ بعج مغ رفع الكفاءة اإلنتاجية لمقاضي، حيث يكػف بإمكاف القاضي الشطخ في  
كسا أنه  التقاضي، قخلسبالشطخ إلى عجـ حاجة القاضي لمحزػر اليػمي  .أضعاؼ القزايا التي يشطخىا حاليا

 . )12 -9، 2017العالع)نبيل: من أي مكان في بإمكانه الشظخ في القزية، ومشاقذة الخرهم،

الخرسيغ عغ الحزػر  ىحا باإلضافة إلى تقميل ىجر كقت القاضي، الشاتج عغ تخمف أحج
ؿ االتراؿ التقاضي، إذ باإلمكاف في التقاضي عغ بعج مغ تقجيع بعس القزايا عمى بعس مغ خبل لسقخ

 .بأشخاؼ الجعػػ 

ككحا إمكانية متابعة أعساؿ التفتير القزائي بكل يدخ كسيػلة، إذ بإمكاف السفتر القزائي الجخػؿ عمى 
السػقع السخرز لمقاضي، ثع الشطخ في عجد القزايا السشجدة، كشبيعة األحكاـ الرادرة، بل كيسكشو الحزػر 

، كىػ في مكانو دكف الحاجة لتكبج عشاء الدفخ، أك االنتقاؿ اإلنتخنت ة عبخالسباشخ لمجمدات القزائية حاؿ نقميا مباشخ 
 .لسقخ القاضي

ي، مغ أمثاؿ أساتحة كميات الحقػؽ كيسكغ التقاضي عغ بعج مغ االستعانة بقزاة خارج الدمظ القزائ
إلييع كالتحكيع في دعاكػ التفخيق كاإلخبار في  التقاضي كالذخيعة كنحػىع، كذلظ مغ خبلؿ إسشاد بعس جمدات

، كاستذارتيع في بعس القزايا، كىحا ما يدخع في إنجاز كثيخ مغ دعاكػ الشفقات عش ج اختبلؼ الخرـػ
 (.2008البجرؼ، :(القزاة القزايا، كيخفف العبء عمى

، سػاء أكانت تمظ التجاكزات مغ التقاضي اكزات التي تحرل عادة أثشاءكمغ السسيدات أيزًا، تقميل التج
، سػؼ تجعل أشخاؼ الجعػػ في حالة التقاضي ، إذ إف ميدة التدجيل في ىحا الشػع مغالقزاة الخرـػ أك مغ

، كذلظ حتى ال تدتخجـ التقاضيااللتداـ باألنطسة كالتعميسات السشطسة لعسميات مغ االتداف المفطي كالدمػكي، ك 
 .السحتسمة ضجىع بأؼ كجو مغ الػجػه االختخاقاتتمظ 

كسا ُيعج التقاضي عغ بعج بسثابة السخحمة البلحقة إلنذاء مخفق القزاء عغ بعج، حيث ال يسكغ رفع 
تخنت، أك أف تكػف مترمة بشطاـ االلكتخكني الجعػػ الكتخكنيا دكف أف تكػف لمييئة القزائية مػقع عمى شبكة االن

 (.2016:218:خاص)عرساني

 السصمب الثاني: السدتشج القانػني كاألساس التذخيعي
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 الفخع األكؿ: السدتشج القانػني

مسا ال شظ ؼيو أف الطخكؼ الصارئة كالتي أدت إلى إغبلؽ السحاكع أبػابيا، كالعسل عمى تأجيل الجمدات، كاف 
في إعادة تعجيل التذخيعات كالسػاد القانػنية في دكؿ العالع أجسع في إيجاد نرػص كمػاد قانػنية لو دكر في الشطخ 

تؤكج عمى قانػنية التقاضي عغ بعج كإجخاءاتو كحمػلو مكاف التقاضي التقميجؼ الحؼ يسارس في السحاكع في ىحا 
ات الشاضسة لمقػانيغ، فتعسل عمى تعجيميا العرخ، كال شظ أف دكؿ العالع أجسع كاألردف خاصة تقـػ بسخاجعة التذخيع

كتصػراتو كضخكفو السدتججة، كبسا أف العالع اليـػ يعاني مغ تأثيخ انعكاسات جائحة كػركنا  كفق معصيات العرخ
الحؼ بو تتحقق العجالة لمشاس كالسداكاة، فقج تع العسل عمى تعجيل عمى جسيع أنطستو، كمغ بيشيا الشطاـ القزائي 

د القانػنية لتؤكج في مزسػنيا حجية التقاضي عغ بعج كقانػنية إجخاءاتو كسبلمتيا مغ الصعغ فييا، عجد مغ السػا
 كسبلمة شخؽ ككسائل اإلثبات السعسػؿ بيا في ىحا الشطاـ.

فالسدتشج القانػني لشطاـ التقاضي عغ بعج جاء تمبية ليحه التقشية الحجيثة في الديخ في إجخاءات التقاضي غيخ 
كالتي أثبتت نجاعتيا في ىحا الطخؼ االستثشائي، كنجح ىحا الشطاـ في التغمب عمى العرػبات التي تحػؿ السعيػدة، 

بيغ الشاس كاالجتساع في أركقة السحاكع في ىحه الفتخة، كأصبح العسل يديخ برػرة سيمة كميدخة دكف الحاجة إلى 
االلكتخكنية كالتصبيقات الحاسػبية كتصبيق زـك في الحزػر إلى السحاكع، بل بالستابعة عبخ قشػات االتراؿ السخئية ك 

 التػاصل مع أشخاؼ الجعػػ كالذيػد.

كال شظ أف األساس القانػني لمتقاضي عغ بعج متػافخ، كالسحاكسات اإللكتخكنية تجػز كفقًا لمتذخيعات 
، كالتي تحتاج إلى مخكنة في العسل باإلجخاءات الشاضسة ليا، كفق مقتزيات العرخ  الدارية في دكؿ العالع اليـػ

كضخكفو السدتججة، كالعسل عمى تػفيخ الستصمبات الفشية الستجامة ىحا العسل القزائي، مغ أجل العسل عمى 
تجشب الخرـػ كالشاس االزدحاـ كاالختبلط في غخؼ السحاكسات، كىحا األمخ يحتاج إلى تطافخ الجيػد كتعاكف 

حا الشطاـ مغ أنطسة التقاضي الحجيثة، كال شج أف لػزارة مؤسدات الجكؿ بعزيا مع بعس في تدييل إجخاءات ى
االقتراد الخقسي ك الخيادة، كالعجؿ، كالسجمذ القزائي الجكر السيع كالبارز في كضع األسذ القانػنية كالفشية 

 .لتفعيل السحاكسات عغ بعج,أك التقاضي عغ بعج

دمبية عمى السػاششيغ برفة عامة كيسكغ القػؿ بأف الطخكؼ الصارئة قج رتبت مجسػعة مغ اآلثار ال
كالستجاعييغ برفة خاصة، األمخ الحؼ دفع باألردف إلى تبشي العجيج مغ الحمػؿ التي مغ شأنيا أف تحسي 
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السػاششيغ مغ مخاشخ كشخ ىحا الػباء، األمخ الحؼ دفع الدمصات القزائية كالتذخيعية في الببلد أف تزع جسمة 
ػؽ الستجاعيغ، كتحقق العجالة بيشيع، فمجأت إلى السحاكسات الخؾيسة االلكتخكنية مغ السػاد القانػنية التي تحفع حق

التي ىي أىع مخخجات ىحه الفتخة، فالتقاضي عغ بعج ىػتجبيخ استثشائي ال يذكل خخقًا لمسبادغ الجستػرية 
سانات السحاكسات الستعارؼ عمييا في دكؿ العالع أجسع، كاألردف خاصة، ؼيسا يتعمق بتحقيق متصمبات العجالة كض

العادلة، فالتقاضي عغ بعج تجبيخ عقبلني مسشيج مغ قبل الدمصات القزائية في األردف التي تقػـ بتدييخ أعساؿ 
السحاكع الشطامية كالذخعية؛ بيجؼ تسكيغ العجالة مغ مػاصمة مياميا السشػشة بيا، كالفرل في الشداعات بيغ 

، ك احقاؽ الحق، ك انراؼ السطمػميغ, كالحفاظ عمى السبجأ القانػني الحؼ يقزي بأف كل شخز لو  الخرـػ
 الحق في الجخػؿ إلى القزاء كالحرػؿ عمى حقو بالعجالة.

 األساس التذخيعي  الفخع الثاني:

مغ السعخكؼ أف السحاكع الذخعية في األردف ىي صاحبة الربلحية في الفرل في الجعاكػ الستعمقة 
 .بلليػا حساية حقػؽ الستجاعيغ، بيجؼ إقامة العػجؿ بيغ الخرـػ باألحػاؿ الذخرية التي تيػجؼ مػغ خ

كفس السشازعات بيشيع، كتقريخ أمج التقاضي كمػاكبة التصػر التقشي السعمػماتي، كىحا يتع مغ خبلؿ 
كجػد نطاـ قزائي ججيػج يػاكػب تصػػرات العرخ الحجيث باستخجاـ تكشػلػجيا السعمػمات التي اجتاحت كل دكؿ 

كفخضت نفديا في كثيخ مغ تعامبلت الحياة اليػمية مغ خبلؿ كسائل االتراؿ الحجيثة التي جعمت العالع العالع 
بسثابة قخية صػغيخة بػبل حجكد جغخاؼية بيغ قارات العالع رغع بعج السدافات كاختبلؼ التػقيت كىي كثيخة كمتعجدة 

ية كالياتف الشقاؿ، كالسخئي، كالعادؼ، كالخاديػػ، أك مشيا كسائل الكتخكنية متعجدة كالبخيج االلكتخكني, ككسائل صػت
 . (2، 2012كسػائل مدسػعة مخئية كالتمفاز، أك كسائل كتابية صػتية مخئية كاالنتخنيت)عبج الفتاح:

كيسكغ القػؿ بأف نطاـ التقاضي عغ بعج يحتاج لقاعجة تذخيعية يدتسج القزاة سمصتيع بسػجبيا لشطخ 
كاإلحكاـ بشاء ليحه اإلجخاءات التي تحسل صفة اإللداـ، كبالتالي تتستع بحجية اإلحكاـ، الجعاكػ كإصجار القخارات 

كقاعجة فشية يتع مغ خبلليا إنذاء كترسيع كبخمجة نطاـ قزائي معمػماتي يذسل مػاقع الكتخكنية تقجـ خجمات 
ـ كمشيع القزاة السعمػماتييغ إدارية كقزائية، ككحلظ لؤلساس التجريبي ك التأىيمي لمكػادر الستخررة بيحا الشطا

 . كالسحامييغ السعمػماتييغ كالكتبة االلكتخكنييغ
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إف مغ أىع أسذ إنذاء نطاـ التقاضي عغ بعج ىػ التذخيع كالحؼ يعشي كجػد مجسػعة القػاعج القانػنية 
ئسة السكتػبة التي ترجر مغ سمصة مخترة في الجكلة كىي الدمصة التذخيعية كتكػف ممدمة، بحيث تكػف مبل

لحالة التقجـ التقشي العمسي مغ خبلؿ استخجاـ كسائل االتراؿ الحجيثة لتصبيق إجخاءات التقاضي الكتخكنيا كعبخ 
شبكة االتراؿ الجكلية)االنتخنيت(؛ ألف الصبيعة الخاصة لمبيئة االلكتخكنية تتصمب قػاعج تتشاسب مع ىحه الصبيعة 

لتقميجية كإصجار قانػف ججيج يشطع تمظ القػاعج كالثانية تصػيع كيكػف ذلظ بصخيقتيغ األكلى استبعاد القػاعج ا
كتصػيخ ما ىػ قائع مغ قػاعج اختراص تقميجية كانتخاب ما يرمح مشيا لتصبيق إجخاءات التقاضي عغ بعج 
ابتجاء مغ تقجيع عخيزة الجعػػ إلى مػقع السحكسة السخترة عبخ البخيج االلكتخكني كانتياء برجكر قخار الحكع، 

ثبًل العقج االلكتخكني الحؼ يتع عبخ شبكة االنتخنيت ىػ عقج عادؼ كغيخه مغ العقػد كانو يشتسي لصائفة العقػد فس
السبخمة عغ بعج كاف أىع ما يسيده عغ غيخه مغ العقػد انو يتع باستخجاـ كسائل التعبيخ عغ اإلرادة فتكػف بػساشة 

األشخاؼ عغ بعج عغ شخيق اإليجاب كالقبػؿ كسائل االتراؿ الحجيثة، بحيث يتع تبادؿ الخضا بيغ 
فاإليجاب)العخض( االلكتخكني ال يختمف عغ اإليجاب التقميجؼ في السزسػف إنسا يختمف عشو في الػسيمة التي 

 . (312-311، 2016يتع مغ خبلليا كىكحا الحاؿ بالشدبة لمقبػؿ)الكعبي: 

إلى تصػر فكخة الكتابة بطيػر كسائل التعاقج  فالتقجـ العمسي كالتكشػلػجي الحؼ شيجه العالع اليـػ أدػ
السدتحجثة، كبحلظ لع يعج يخبط الكتابة بالػرقة التقميجية بل أصبحت التعامبلت القزائية كاإلجخائية تتع بالكتابة 
االلكتخكنية السدتخخجة مغ أجيدة الحاسػب كاالنتخنيت ما داـ باإلمكاف التأكج مغ مزسػنيا إلثبات السعامبلت 

لستعاقجيغ كالكتابة االلكتخكنية )عمى عكذ الكتابة التقميجية الػرؾية التقميجية(, كبسا إف إجخاءات التقاضي عغ بيغ ا
 ,بعج يجب إف يتع تػثيقيا بحيث يكػف السدتشج االلكتخكني مػقعًا مغ شخز، أكجية ليا صبلحية التػؾيع

في سجل الكتخكني خاص لتػثيق إجخاءات كالسقرػد بو التػؾيع االلكتخكني، كالحؼ يتصمب تدجيبل لسدتشج 
التقاضي االلكتخكني مغ خبلؿ كسيمة فشية تدتخجـ لتبادؿ السعمػمات بمغة الحاسػب، كحفطيا؛لغخض الخجػع إلييا 
عشج الحاجة؛كػنيا في غاية األىسية؛ألنيا تعج األساس في السعامبلت االلكتخكنية القزائية، إذف فاف التقاضي 

تذخيعية يدتسج القزاة سمصتيع بسػجبيا لشطخ الجعاكػ, كإصجار القخارات كاألحكاـ  عغ بعج يحتاج لقاعجة
القزائية؛ كفق اإلجخاءات التي تحسل صفة اإللداـ دكف استخجاـ الجعامات الػرؾية؛ ألف التصػر التكشػلػجي الحؼ 

كالتػؾيع االلكتخكني، حيث يتع في كسائل االتراؿ الحجيثة كتقشيات السعمػمات أتاح التعامل بشػع ججيج مغ الكتابة 
تبادؿ رسائل البيانات عبخ شبكة االنتخنيت كتحسيميا عمى دعامات الكتخكنية؛ كلحلظ يمـد البحث عغ تقشيات فشية 
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متصػرة تؤدؼ كضيفة التػؾيع الخصي في البيئة االلكتخكنية، كأف تؤدؼ ىحه التقشيات إلى تػثيق الخسالة 
قانػف السعامبلت اإللكتخكنية األردني )ج االلكتخكني مغ خبلؿ التػؾيع االلكتخكنيااللكتخكنية,كمغ ثع تػثيق العق

 . (2015( لدشة 15الشافح السعجؿ رقع )

لحلظ كاف البج مغ إعادة الشطخ في القػانيغ الشافحة لكل دكؿ العالع لمتفاعل مع ىحا التغييخ نتيجة لمتصػر 
ستيعاب التقشية العمسية الججيجة التي دخمت في كل مجاالت التكشػلػجي الحاصل في السجتسعات كيتساشى معو ال

الحياة، كعميو تبخز أىسية األساس التذخيعي ليحا الشطاـ؛لتكػف نقصة ارتكاز كأساس قانػني مذخكع لتصبيق 
 إجخاءات التقاضي عغ بعج، باستخجاـ كسائل التقشية العمسية الحجيثة كمغ ثع سشػاكب الستغيخات كاستثسارىا لتحقيق

 (.314-313، 2016العجالة كالمحاؽ بالعالع الستحزخ. )الكعبي:

 حجية كشخؽ إثبات التقاضي عغ بعج السصمب الثالث:

مسا ال شظ ؼيو أف اإلجخاءات الستبعة في نطاـ التقاضي عغ بعج ىي إجخاءات سميسة مغ السعارضة كتقـػ 
ثبات في نطاـ التقاضي عغ بعج ككسائمو فيي عمييا الحجة كبيا يتع إصجار الحكع كالترادؽ عميو، كأما شخؽ اإل

كسائل كشخؽ معتسجة لجػ القزاء كال مجاؿ لمصعغ فييا، كىي مبيشة عمى أسذ ثابتة مغ شأنيا تحقيق العجالة 
بيغ الستجاعيغ في ضل الطخكؼ الصارئة كالسدتججة، كأما األحكاـ العامة السختبصة بشطاـ التقاضي عغ بعج، 

 .(1، 2020رة العجؿ الدعػدية:فتتسثل ؼيسا يأتي )كزا

تتزػسغ خجمػة التقاضػي عػغ بعػج جسيػع إجػخاءات التقاضػي اإللكتخكنيػة، كتبػادؿ السػجخخات كتقػجيع السدػػتشجات -1
كالسحخرات كعقج جمدػة التخافػع اإللكتخكنػي كالسخافعػة عػغ بعػج عبػخ االترػاؿ السخئػي كالشصػق بػالحكع كاسػتبلـ 

 سة األعمى درجة.ندخة الحكع كاالعتخاض عمية أماـ السحك

تكػف إجخاءات التقاضي عغ بعج حرخا مغ خبلؿ مشرة التقاضي عغ بعج، أك األنطسة السعتسجة مغ خبلؿ -2
 الػزارة كال يجػز لمجائخة بحاؿ أف تجخييا مغ خبلؿ كسائل أخخػ.

خ االتراؿ يجخؼ عقج الجمدات عغ بعج إما عغ شخيق جمدة التخافع االلكتخكني أك جمدة السخافعة عغ بعج عب-3
 السخئي.
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يذتخط أف يكػف لجػ جسيع األشخاؼ القجرة عمى الشفاذ عمى بػابة ناجد، كألشخاؼ ألشخاؼ الجعػػ حق -4
 االشبلع عمى تفاصيل القزية.

تحػػػجد الػػػجائخة مػعػػػجا لعقػػػج جمدػػػة التخافػػػع اإللكتخكنػػػي أك الجمدػػػة عػػػغ بعػػػج عبػػػخ االترػػػاؿ السخئػػػي مػػػغ خػػػبلؿ -5
 ارة عمى أال يقل السػعج األكؿ عغ خسدة أياـ.األنطسة السعتسجة لجػ الػز 

يكػػػف مػعػػج الجمدػػات عػػغ بعػػج خػػبلؿ سػػاعات العسػػل كلمػػجائخة عقػػجىا خػػارج كقػػت الػػجكاـ خػػبلؿ أيػػاـ العسػػل -6
 الخسسية بسا ال يتجاكز الداعة الثامشة مداء بعج مػافقة السجمذ األعمى لمقزاء.

جمدػة التخافػع  نػعػاف: إجػخاءات جمدػات التقاضػي عػغ بعػج الجمدات التي تعقج عغ شخيق خجمة التقاضػي عػغ بعػج-7
اإللكتخكنية: تسكػيغ الػجائخة كأشػخاؼ الػجعػػ مػغ التخافػع الكتػابي، كتبػادؿ السػحكخات، كإيػجاعيا، باإلضػافة إلػى تػجيػو 
األسػػئمة مػػغ الػػجائخة كاإلجابػػة عشيػػا كتابيػػة مػػغ قبػػل األشػػخاؼ كإرفػػاؽ مدتشجاتيع,الجمدػػات عػػغ بعػػج عبػػخ االترػػاؿ 

كيقرػػػج بيػػػا عشػػػج الػػػجائخة الجمدػػػة مخئيػػػة بالرػػػػت كالرػػػػرة يحزػػػخىا األشػػػخاؼ عبػػػخ كسػػػائل االترػػػاؿ  :السخئػػػي
السعتسػػػػػػػػػػػجة مػػػػػػػػػػػغ الػػػػػػػػػػػػزارة، كيػػػػػػػػػػػتع فييػػػػػػػػػػػا مشاقذػػػػػػػػػػػة األشػػػػػػػػػػػخاؼ، كاسػػػػػػػػػػػتكساؿ إجػػػػػػػػػػػخاءات التقاضػػػػػػػػػػػي كالشصػػػػػػػػػػػق 

 (.18، 2020باألحكاـ)الصيػرؼ:

تسثل حجة قػية لئلثبات، فتتسثل ؼيسا كأما الزػابط العامة السختبصة بجمدات التقاضي عغ بعج، كالتي 
 (1، 2020يأتي:)كزارة العجؿ الدعػدية:

تبػػػجأ جمدػػػة التػػػجافع اإللكتخكنػػػي بافتتػػػاح الػػػجائخة القزػػػائية فػػػي السػعػػػج السحػػػجد، كيدػػػتسخ انعقادىػػػا حتػػػى تقػػػـػ الػػػجائخة -1
 أف تديج مجة مساثمة لسخة كاحجة.بإنيائيا خبلؿ مجة أقراىا ثبلثيغ يػما مغ افتتاحيا كلمجائخة األسباب التي تقجرىا 

يكػػف تقػػجيع السػػحكخات عبػػخ الحقػػػؿ الطػػاىخة بالخجمػػة كيخاعػػى ؼيػػو الػعػػػد كاالخترػػار قػػجر السدػػتصاع، بسػػا ال -2
 يديج عمى السداحة السحجدة.

يخسل رسائل نرية األشخاؼ الجعػػ عػغ جسيػع العسميػات التػي تػتع فػي جمدػات التخافػع االلكتخكنػي كتتزػسغ -3
الشرػػػية شخيقػػػة التػاصػػػل مػػػع الػػػجعع الفشػػػي فػػػي حػػػاؿ عػػػجـ الػػػتسكغ مػػػغ التفاعػػػل مػػػع جمدػػػة التخافػػػع  الخسػػػائل

، 2017اإللكتخكنػػي، كسػػا يسكػػغ ألشػػخاؼ الػػجعػػ اختيػػار التبميػػغ عػػغ شخيػػق البخيػػج اإللكتخكني)عبػػج العديػػد:
36.) 
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 يحخر محزخ ضبط لكل الجمدات.-4

 تقخيخ الخبخة إلكتخكنيا. يسكغ الخبيخ مغ حزػر الجمدات كمغ إيجاع ندخة مغ-5

ألشخاؼ الجعػػ إرفاؽ الرػر كالسدتشجات الػارد ذكخىا فػي السػجخخات كال يجػػز ألشػخاؼ الػجعػػ إرفػاؽ ذات -6
 السحكخات مخة أخخػ.

لمػػجائخة إميػػاؿ أشػػخاؼ الػػجعػػ لتبػػادؿ السػػحكخات أك اإلجابػػة عمػػى الصمبػػات إلػػى مػػجة محػػجدة أثشػػاء انعقػػاد جمدػػة -7
كنػػػي متػػػى رأت ضػػػخكرة ذلػػػظ، عمػػػى أنػػػو ال يجػػػػز تكػػػخار السيمػػػة لػػػحات الدػػػبب إال العػػػحر تقبمػػػو التخافػػع اإللكتخ 

 الجائخة.

يتحقػػق أعػػػاف القزػػاء الػػجائخة أك الجيػػة السخترػػة مػػغ تبػػادؿ أشػػخاؼ الػػجعػػ السػػحكخات كفقػػا لعػػجد السػػحكخات -8
 . ككقت تقجيسيا الحؼ حجدتو الجائخة

تقاضػػي عػػغ بعػػج عبػػخ االترػػاؿ السخئػػي، كالتػػي تسثػػل حجػػة قػيػػة كأمػػا الزػػػابط العامػػة السختبصػػة بجمدػػات ال
 . (1، 2020لئلثبات، فتتسثل ؼيسا يأتي:)كزارة العجؿ الدعػدية:

يجب عمى أشخاؼ الجعػػ كالحزػر تجكيغ االسػع كػامبل بالمغػة العخبيػة كفقػا لميػيػة الػششيػة أك ىػيػة السؿػيع أك -1
 اميخا شيمة كقت الجمدة.الدجل التجارؼ في خانة السدتخجـ، كتذغيل الك

تخسػػل رسػػالة نرػػية ألشػػخاؼ الػػجعػػ قبػػل مػعػػج الجمدػػة بيػػـػ تحتػػػؼ عمػػى رابػػط الػػجخػؿ إلػػى الجمدػػة، كعمػػى -2
أشخاؼ الجعػػ الجخػؿ إلى الجمدة قبل مػعجىا بػقت كاؼ كالتأكج مغ االستعجاد ك الجاىديػة كفػي حػاؿ تعثػخ 

ؿ فيتػجػب عميػو التػاصػل عمػى ىػاتف الػجعع الفشػي، كسػا دخػؿ أحج أشخاؼ الػجعػػ أك عػجـ معخفػة آليػة الػجخػ 
 يسكغ ألشخاؼ الجعػػ اختيار البخيج اإللكتخكني كسيمة لمتػاصل.

 يتػلى أعػاف القزاء تحزيخ أشخاؼ الجعػػ كالتحقق مغ ىػياتيع كمغ صفتيع في الجعػػ قبل بجء الجمدة.-3

. كتفعيػل الشطػاـ التقشػي قبػل بػجء الجمدػة، كالتأكػج يتػلى أعػاف القزاء تحزػيخ األنطسػة السدػتخجمة فػي الجمدػة-4
 مغ سبلمتيا، كعجـ كجػد أؼ خمل, أك عائق.

يتحقق أعػػاف القزػاء مػغ صػحة تػجكيغ االسػع بالكامػل بالمغػة العخبيػة كالتأكػج مػغ جاىديػة أشػخاؼ الػجعػػ كىػػ -5
 الرػت كالرػرة.



 

 178 

 ع كمغ صفتيع في الجعػػ قبل بجء الجمدة.يتػلى أعػاف القزاء تحزيخ أشخاؼ الجعػػ كالتحقق مغ ىػياتي-6

فػػي حػػاؿ عػػجـ إمكػػاف عقػػج الجمدػػة أك إكساليػػا لدػػبب يعػػػد لمػػجائخة، فيػػتع إشػػعار أشػػخاؼ الػػجعػػ، كتحجيػػج مػعػػج -7
 الحق بعج بياف مبخرات التأجيل.

اصػػل دقػػائق فتػ  10فػػي حػػاؿ خػػخكج أحػػج أشػػخاؼ الػػجعػػ مػػغ الجمدػػة أثشػػاء انعقادىػػا، كلػػع يعػػاكد الػػجخػؿ خػػبلؿ -8
 الجائخة عقج الجمدة كفي األحكاـ الشطامية كجػد ندخة مغ محزخ الجمدة.

يجػػب عمػػى مػػغ يحزػػخ الجمدػػة عػػغ بعػػج عبػػخ االترػػاؿ السخئػػي السحافطػػة عمػػى نطاميػػا، ككػػتع األلفػػاظ، كعػػجـ -9
 السقاشعة, أك التذػير, أك الجخػؿ كالخخكج الستكخر.

 ف. كتجشب الدخعة أك االبتعاد عغ التمفع الرػتي أثشاء الحجيث.يكػف التحجث بعج إذف رئيذ الجمدة بيجكء كاتدا-10

 عمى أشخاؼ الجعػػ اختيار مكاف مشاسب لغخض حزػر جمدة التخافع عغ بعج مغ خبلؿ االتراؿ السخئي.-11

ألشػػخاؼ الػػجعػػ عػػخض الػثػػائق كالسدػػتشجات مػػغ خػػبلؿ مذػػاركة الذاشػػة بعػػج مػافقػػة الػػجائخة، كال يجػػػز بحػػاؿ -12
 ائل خاصة، أك عامة أثشاء عقج الجمدة.إرساؿ رس

 يحخر محزخ ضبط لكل الجمدات التي تست عبخ االتراؿ.-13

 يسكغ الخبيخ مغ حزػر الجمدات كمغ إيجاع ندخة مغ تقخيخ الخبخة الكتخكنيا.-14

 يكػف حزػر القزاة كأعػانيع كأشخاؼ الجعػػ كقت الجمدة بالدؼ الخسسي.-15

غ أعزػػاء الػػجائخة إلكتخكنيػػا فػػي خجمػػة )التقاضػػي عػػغ بعػػج(، مػػع السحافطػػة عمػػى يكػػػف عقػػج جمدػػة السجاكلػػة بػػي-16
 سخيتيا، كعجـ دخػؿ, أك مذاركة غيخ القزاة الحيغ سسعػا السخافعة

يشصػق بػالحكع مػػغ خػبلؿ الجمدػات عػػغ بعػج عبػخ االترػػاؿ السخئػي كتدػمع األحكػػاـ لؤلشػخاؼ إلكتخكنيػا )الػػجليل -17
 (.2020 اإلجخائي كزارة العجؿ الدعػدية،

 : الصخيقة كاإلجخاءاتالسبحث الثالث
يعشى ىحا السبحث بتصبيق مؿياس التقاضي عغ بعج " االستبانة االلكتخكنية "، حيث تع بشاء ىحا السؿياس، 
كشبق عمى عيشة عذػائية بديصة مغ قزاة الذخع الذخيف كأعػانيع كعيشة مغ السحاميغ، حيث احتػػ السؿياس 
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لسعخفي كالبعج االنفعالي كالبعج التصبيقي كذلظ ليتدشى لمباحث الػصػؿ إلى قاعجة بيانات عمى ثبلثة إبعاد البعج ا
 رقسية تديع في إرساء مقػمات التقاضي عغ بعج كتصبيقو في السحاكع الذخعية األردنية.

  : أكاًل: عيشة الجراسة
ي القزاة في العاـ ( مغ العامميغ في الدمظ القزائي لجػ دائخة قاض200كتكػنت عيشة الجراسة مغ )

 كتع اختيار أفخاد عيشة الجراسة بالصخيقة العذػائية البديصة.، 2020

 (: تػزيع أفخاد عيشة الجراسة حدب متغيخ الخبخة السيشية1كالججكؿ)
 المتغٌر  الخبرة

 المهنٌة 
 النسبة العدد

 27% 54 سنوات 1-5
 %30.5 61 سنوات 6-10

 %42.5 85 سنوات 10أكثر من 
  200 المجموع

 

 : ثانيًا: أدكات الجراسة

 ألغخاض الجراسة الحالية تع استخجاـ ما يمي:

 س التقاضي عغ بعج:مقيابشاء  -1

، ( أبعاد أساسية ىي: البعج السعخفي3( فقخة، مػزعة عمى )30كقج تكػف السؿياس برػرتو األكلية مغ )
 س بصخيقتيغ:تع التأكج مغ مؤشخات صجؽ السؿيا البعج االنفعالي، البعج التصبيقي.

 صجؽ السحتػػ: أكاًل: 

( محكسًا مغ السختريغ في مجاؿ 12فقخة عمى ) (30)تع عخض السؿياس برػرتو األكلية السكػنة مغ 
مجػ مغ لمتحقق عمع الشفذ كاإلرشاد الشفدي كالتخبػؼ كالؿياس كالتقػيع كالذخيعة كالقانػف في الجامعات األردنية، 

 ة لمبعج الحؼ تؿيدو، كسبلمة الرياغة المغػية لمفقخات.كمجػ انتساء كل فقخ و كضػح فقخات
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العتساد الفقخة، كبحلظ تع  %( مغ السحكسيغ80كقج اُستشج في اعتساد فقخات السؿياس اتفاؽ ما ندبتو )
 يا غيخ مشاسبة ألبعاد السؿياسفقخات أجسع السحكسػف بأنّ  (10تعجيل بعس فقخات السؿياس كححؼ )

 مي ثانيًا: صجؽ البشاء الجاخ

كسا تع التأكج مغ صجؽ البشاء مغ خبلؿ حداب معامبلت ارتباط الجرجة الكمية لكل ُبعج مغ أبعاد مؿياس 
( فخدًا 33التقاضي عغ بعج مع الجرجة الكمية لمسؿياس بشاًء عمى بيانات العيشة االستصبلعية كالتي بمغ عجدىا )

 ئج.يبيغ الشتا 2)مغ مجتسع الجراسة كمغ خارج عيشتيا كالججكؿ )

 (: ارتباط أبعاد مؿياس التقاضي عغ بعج بالجرجة الكمية لمسؿياس2ججكؿ )
 معامل االرتباط البعج

 ** 0.82 البعج السعخفي
 ** 0.78 البعج االنفعالي
 ** 0.71 البعج التصبيقي

 0.01** داؿ عشج مدتػػ الجاللة

عج مع الجرجة الكمية لمسؿياس قج ( إف ؾيع معامبلت ارتباط أبعاد مؿياس التقاضي عغ ب2يبيغ الججكؿ )
(، أؼ أّف جسيع أبعاد السؿياس 0.01( كجسيعيا دالة إحرائيا عشج مدتػػ الجاللة )0.71-0.82تخاكحت بيغ )

 ذات داللة إحرائية مع السؿياس ككل.

كسا تع حداب معامل ارتباط كل فقخة مغ فقخات السؿياس مع الجرجة الكمية لمبعج الحؼ تشتسي لو الفقخة، 
 .  يبيغ ؾيع معامبلت ارتباط بيخسػف بيغ الجرجات عمى الفقخات كالجرجة الكمية لمبعج الحؼ تشتسي لو (3)كالججكؿ 

 (: ؾيع معامبلت ارتباط كل فقخة بالبعج الحؼ تشتسي إليو مغ أبعاد مؿياس التقاضي عغ بعج(3ججكؿ
 معامل االرتباط رقع الفقخة معامل االرتباط رقع الفقخة

1 0.72** 11 0. 97** 
2 0.83** 12 0.77** 
3 0.65** 13 0.54* 
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4 0.71 ** 14 0.92 ** 
5 0.82** 15 0.81** 
6 0.76** 16 0.68** 
7 0.88 ** 17 0.54 ** 
8 0.58 * 18 0.89** 
9 0.78** 19 0.44 ** 

10 0.84** 20 0.90** 
 0.01** دالة عشج مدتػػ الجاللة 

 0.05* دالة عشج مدتػػ الجاللة 

( أّف جسيع معامبلت ارتباط الفقخات مع األبعاد التي تشتسي إلييا كانت دالة إحرائيًا، كقج 3يبيغ الججكؿ )
مسا يجؿ عمى أّف السؿياس يؿيذ فقخات التقاضي عغ بعج، كبحلظ تكّػف ( 0.44-0.97تخاكحت الؿيع بيغ )

 ( أبعاد أساسية ىي:3)فقخة، كتتػزع فقخات السؿياس عمى 20)السؿياس برػرتو الشيائية مغ )

البعج السعخفي: كيتزسغ مجػ إلساـ كمعخفة أفخاد عيشة الجراسة بسفيـػ التقاضي عغ بعج كأبعاده. البعج االنفعالي: 
 يتزسغ مذاعخ التأييج أك الخفس كيعبخ عغ تقييع الفخد الحاتي لفكخة أك مفيـػ التقاضي عغ بعج.

سؤثخة عمى تصبيق فكخة التقاضي عغ بعج، كيتزسغ استعجادات الفخد البعج التصبيقي: كيتسثل بسجسػعة العػامل ال
 الذخرية لتقبل فكخة التقاضي عغ بعج كاقعيًا.

 ثبات السؿياس:

تع التحقق مغ ثبات السؿياس بصخيقة االتداؽ الجاخمي )كخكنباخ ألفا(، كبصخيقة إعادة االختبار، حيث تع 
( يػمًا، 14( فخدًا بفاصل زمشي مجتو )33شة الجراسة بمغت )تصبيق السؿياس عمى عيشة استصبلعية مغ خارج عي

عج ( كمعامل ارتباط بيخسػف بيغ مخ تي التصبيق لكل بُ Cronbach Alphaكتع استخخاج معامل كخكنباخ ألفا )
 ( يبيغ نتائج الثبات حدب أبعاد السؿياس.4كلمسؿياس ككل كالججكؿ )

الختبار كشخيقة االتداؽ الجاخمي )كخكنباخ ألفا( لسؿياس التقاضي (: ؾيسة معامل الثبات بصخيقة إعادة ا4ججكؿ )
 عغ بعج ككل ككل ُبعج مغ أبعاده
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 ؾيسة معامل الثبات )كخكنباخ ألفا( ؾيسة معامل الثبات إعادة االختبار البعج
 **0.82 ** 0.70 البعج السعخفي

 **0.64 ** 0.83 البعج االنفعالي
 ** 0.87 ** 0.76 البعج التصبيقي
 **0.88 ** 0.78 السؿياس ككل

 0.01** داؿ عشج مدتػػ الجاللة 

أّف السؿياس يتستع بجراجات ثبات مقبػلة ألغخاض ىحه الجراسة حيث بمغ معامل الثبات  (4)يبيغ الججكؿ 
بصخيقة االتداؽ الجاخمي "كخكنباخ ألفا"، في حيغ ( 0.88بصخيقة إعادة االختبار، ك)( 0.78لمسؿياس ككل )

بصخيقة إعادة االختبار، كسا 0.83)– 0.70ؾيع معامبلت الثبات عمى أبعاد مؿياس التقاضي عغ بعج ) تخاكحت
 (. .(0.64-0.87ليحه األبعاد بصخيقة كخكنباخ الفا تخاكحت معامبلت االتداؽ الجاخمي

  : ترحيح مكياس التقاضي عن بعج

)دائسًا( كقج أعصيت خسذ درجات،  كقج تع استخجاـ تجريج مؿياس ليكخت الخساسي عمى الشحػ التالي:
ك)غالبًا( أعصيت أربع درجات، ك)أحيانًا( أعصيت ثبلث درجات، ك)نادرُا( أعصيت درجتيغ، ك)أبجًا( أعصيت درجة 

 –كاحجة، كذلظ عمى الفقخات اإليجابية، كتع استخجاـ السعيار التالي في الحكع عمى درجة الفقخات: الؿيسة العميا 
كىحه الؿيسة تداكؼ شػؿ الفئة  1.33= 3( ÷(5-1ل اإلجابة مقدػمة عمى عجد السدتػياتالؿيسة الجنيا لبجائ

 كبحلظ تكػف ؾيع الستػسصات الحدابية التي تػصمت إلييا الجراسة عمى الشحػ التالي: 

 ( تكػف درجة الفقخة مشخفزة.2.33إذا كاف الػسط الحدابي لمفقخة أقل مغ أك يداكؼ )-أ

 تكػف درجة الفقخة متػسصة. 2.34-3.67)بي لمفقخة محرػرًا بيغ )إذا كاف الػسط الحدا -ب

 تكػف درجة الفقخة مختفعة.  3.68- 5)إذا كاف الػسط الحدابي لمفقخة أكبخ مغ أك يداكؼ )-ج

درجة، كتذيخ الجرجات الستجنية إلى اتجاىات مشخفزة نحػ  100إلى  20كيتخاكح مجػ الجرجات مغ 
 ميا تذيخ إلى مدتػػ مختفع مغ االتجاىات اإليجابية نحػ التقاضي عغ بعج.التقاضي عغ بعج كالجرجات الع

 السعالجة اإلحرائية لمبيانات:
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لئلجابة عغ أسئمة الجراسة: تع استخخاج الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية، تع استخجاـ معامل ارتباط 
 (Pearson Correlationبيخسػف )

 عخض الشتائج كمشاقذتيا:

 ائج الستعمقة بالدؤاؿ األكؿ كمشاقذتيا: ما مدتػػ تػجو أفخاد عيشة الجراسة نحػ التقاضي عغ بعج؟الشت

 لئلجابة عمى الدؤاؿ تع حداب الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية

 (: الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية كالختبة كالسدتػػ ألبعاد مؿياس التقاضي عغ بعج5ججكؿ )
 السدتػػ  الختبة االنحخاؼ السعيارؼ  الستػسط الحدابي لبعجا

 مختفع 1 0.78 3.88 البعج االنفعالي
 مختفع  2 0.73 3.79 البعج السعخفي
 متػسط 3 0.66 3.37 البعج التصبيقي

 مختفعة  0.70 3.74 الجرجة الكمية 

بعج جاء بجرجة مختفعة؛ بستػسط  أّف مدتػػ تػجو أفخاد عيشة الجراسة نحػ التقاضي عغ( 5يبيغ الججكؿ )
، كقج جاء أعمى مدتػػ عمى بعج االنفعالي بػسط 0.70)كانحخاؼ معيارؼ ) (3.74حدابي )

، كفي السختبة الثانية جاء البعج السعخفي بػسط حدابي (0.78كبانحخاؼ معيارؼ )3.88))حدابي
 .(0.66) كانحخاؼ معيارؼ 3.37)، يميو البعج التصبيقي بستػسط حدابي )(0.73كانحخاؼ معيارؼ )3.79))

إلى رغبة األفخاد في أضيخت الشتائج أف مدتػػ تػجو أفخاد عيشة الجراسة جاء بجرجة مختفعة، كيعدػ ذلظ 
الديخ في انجاز السعامبلت القزائية بدخعة كدقة، كالسيل إلى خػض تجخبة ججيجة مغ شأنيا أف تػاجو أؼ 

 حي أك االقترادؼ.تحجيات يسكغ أف تحجث سػاء عمى الرعيج الر

( a≤ 0.05الشتائج الستعمقة بالدؤاؿ الثاني كمشاقذتيا: ىل تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة )
 في اتجاىات أفخاد عيشة الجراسة نحػ التقاضي عغ بعج تبعًا لستغيخ الخبخة السيشية؟

خ الخبخة السيشية عمى التقاضي عغ بعج، لئلجابة عغ ىحا الدؤاؿ تع استخجاـ اختبار )ت( لجراسة أثخ متغي
 ( يبيغ نتائج ذلظ.6كالججكؿ )
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الستهسط  الخبخة السهشية 
 الحدابي 

اًلنحخاف 
 السعياري 

درجات  قيسة ت
 الحخية

مدتهى 
 الجًللة 

 *0.004 240 3.954 0.41 23 .3 ( سشهات1-5)
  0.57 3.36 ( سشهات 6-10)

 10أكثخ من 
 سشهات 

3.54 0.69 

 (α≤(0.05الة إحرائيا عشج مدتػػ الجاللة )*(: د

( في a≤ 0.05( إلى كجػد فخكؽ ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ الجاللة )6تذيخ الشتائج في الججكؿ )
مدتػػ اتجاىات أفخاد عيشة الجراسة نحػ استخجاـ التقاضي عغ بعج تبعًا لستغيخ الخبخة السيشية، استشادًا إلى ؾيسة 

(، ككاف الفخؽ لرالح مغ لجييع خبخة ميشية أكثخ 0.004(، كبسدتػػ داللة )3.954) )ت( السحدػبة إذ بمغت
(، عغ الستػسط الحدابي لدشػات الخبخة 3.54سشػات، بجليل ارتفاع الستػسط الحدابي لجييع الحؼ بمغ ) 10مغ 

 السيشية األخخػ.

عيشة الجراسة نحػ استخجاـ كبحلظ أضيخت الشتائج كجػد فخكؽ دالة إحرائيًا في مدتػػ اتجاىات أفخاد 
، كيعدػ ذلظ إلى سعة إشبلع سشػات10التقاضي عغ بعج تعدػ لمخبخة السيشية كلرالح مغ لجييع خبخة أكثخ مغ

كالخبخة الدابقة لجييع في فيع الزخكرة السمحة لتجاعيات العرخ كتعجد السذكبلت كالقزايا، فخبسا ساىع ذلظ 
خبخات حياتية كخرػصًا في ضل التصػرات االجتساعية كاالقترادية  بإيجاد رؤية مدتقبمية لجييع مبشية عمى

، عبلكًة عمى أف لجييع حشكة كحكسة في قخاءة السدتقبل كما يتصمب مغ  كالتكشػلػجية التي تتعاضع يػمًا بعج يـػ
 خصة شسػلية كاستعجاد حؿيقي لسا ىػ قادـ.

 -: الشتائج  كتتزسغ أىع الشتائج كالتػصيات:  خاتسة
رصمح التقاضي عغ بعج، يعج مغ السرصمحات كالسفاـيع الحجيثة حيث أنو لع يطيخ إال قبيل سشػات أف م-1

بعج انتذار مرصمح الحكػمة االلكتخكنية، كإذا كاف مرصمح الحكػمة االلكتخكنية يعشى بالخجمات الحكػمية 
في كثيخ مغ الجكؿ كافة فأف مرصمح التقاضي االلكتخكني يختز بخجمات الييئات القزائية كىػ كمصبق 

الغخبية كلو صػر كاقعية في بعس البمجاف العخبية كاإلمارات العخبية الستحجة كالدعػدية كالعخاؽ كضيخت 
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الحاجة الساسة إليو في جائحة كباء كػركنا السدتجج في ىحه األياـ, كلمتقاضي عغ بعج مقػمات كمتصمبات 
 كمشيا متصمبات تقشية.ميسة ال يدتصيع أف يقـػ بجكنيا مشيا متصمبات فشية 

إف التقاضي عغ بعج ىػ عبارة عغ نطاـ يقـػ عمى تصبيق إجخاءات التقاضي االلكتخكنية بػساشة أجيدة -2
الحاسػب السختبصة باإلنتخنت كعبخ البخيج اإللكتخكني حيث يقـػ بإرساؿ الئحة الجعػػ مغ قبل الستقاضي، أك 

كيقـػ السػضف السختز باستؿباؿ السدتشجات الخاصة  السحامي عبخ مػقع الكتخكني معتسج ليحا الغخض،
بالجعػػ كالتأكج مشيا كمغ اكتساليا، أك رفزيا، كإرساؿ رسالة لمستقاضي بذأف السدتشجات السخسمة 
كمبلحطاتو عمييا، ثع يقـػ بتػجيو السدتشجات لمسحكسة السخترة بالشطخ في الجعػػ ثع يتع تحجيج مػاعيج 

ءات التقاضي السعتسجة في اإلثبات كالذيادة كفق األصػؿ العامة السعتسجة في الجمدات كالسخافعات كإجخا
السحاكع الذخعية كالشطامية، ثع يقـػ القاضي بالفرل في الجعػػ كإصجار الحكع القزائي السشاسب، كتشفيحه، 

 كفق إجخاءات سيمة كميدخة تػفخ الجيج كالػقت كالدخعة في االنجاز لمستقاضييغ.
ز التقاضي عغ بعج عمى مبجأ العجالة كسيادة القانػف التي يتستع بيا في ضل الطخكؼ الصارئة ال تؤثخ خرائ-3

ألشخاؼ الجعػػ، كفي ضل الدمصة السسشػحة لمقاضي في إدارة إجخاءات الجعػػ، في حيغ ال تذكل 
جخاءاتيا اإلجخاءات الذكمية لمتقاضي أؼ عائق أماـ المجػء إلى الػسائل االلكتخكنية في رفع الجعػػ كإ

الستعجدة، كقج ىجؼ التقاضي عغ بعج إلى تحليل العؿبات اإلجخائية التي اعتخت نطاـ التقاضي التقميجؼ 
 الدابق.

إف التقاضي عغ بعج يتصمب جسمة مغ الػسائل، مشيا: الػسائل القانػنية، سػاء كانت مغ السشطػمة الجكلية، -4
ية، كىي ال تقل أىسية عغ األكلى، كتتسثل في شبكة اإلقميسية، أك الجاخمية عمى حج سػاء، ككسائل تقش

االنتخنت كدعائسيا، ككسائل تأىيمية، تتسثل في الصاقع البذخؼ االفتخاضي، أؼ القزاة كالسحامػف، كتاب 
 الزبط، إلى جانب األكفاء في عالع السعمػماتية، مغ ميشجسيغ كتقشييغ.

الػثائق اإللكتخكنية كمغادرة الػثائق الػرؾية كيتع إرساؿ يتسيد التقاضي اإللكتخكني بعجة خرائز مشيا:إحبلؿ -5
السدتشجات كالعخائس كالػثائق عبخ شبكة االتراؿ، كاستخجاـ الػسيط اإللكتخكني الحؼ يقـػ بتشفيح إجخاءات 
التقاضي اإللكتخكني عبخ شبكة اإلنتخنت، كسخعة تشفيح إجخاءات التقاضي، كحمػؿ كسائل الجفع الكتخكني 

الشقجؼ العادؼ، ك إثبات إجخاءات التقاضي اإللكتخكني عبخ السدتشج اإللكتخكني, كالمجػء إلى مبجأ  محل الجفع
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التقاضي عغ بعج ليذ مغ شأنو االنتقاص مغ شأف العجالة اإلجخائية شالسًا أف اإلجخاءات الستبعةفي ىحا 
 الشطاـ تزسغ تحقيق ضسانات التقاضي كالسداكاة كالعجالة كالجفاع.

إلى رغبة األفخاد في الديخ في انجاز ػػ تػجو أفخاد عيشة الجراسة جاء بجرجة مختفعة، كيعدػ ذلظ إف مدت-6
السعامبلت القزائية بدخعة كدقة، كالسيل إلى خػض تجخبة ججيجة مغ شأنيا أف تػاجو أؼ تحجيات يسكغ أف 

مثل ىحا الشػع مغ  تحجث سػاء عمى الرعيج الرحي أك االقترادؼ، كقج أصبحت الحاجة ممحة كماسة إلى
 التقاضي بدبب جائحة كػركنا السدتجج في كقتشا الحالي.

أضيخت نتائج الجراسة عشج تصبيق مؿياس التقاضي عغ بعج كجػد فخكؽ دالة إحرائيًا في مدتػػ لقج  -7
كثخ اتجاىات أفخاد عيشة الجراسة نحػ استخجاـ التقاضي عغ بعج تعدػ لمخبخة السيشية كلرالح مغ لجييع خبخة أ

، كيعدػ ذلظ إلى سعة إشبلع كالخبخة الدابقة لجييع في فيع الزخكرة السمحة لتجاعيات العرخ سشػات10مغ
كتعجد السذكبلت كالقزايا، فخبسا ساىع ذلظ بإيجاد رؤية مدتقبمية لجييع مبشية عمى خبخات حياتية كخرػصًا 

، عبلكًة عمى أف لجييع في ضل التصػرات االجتساعية كاالقترادية كالتكشػلػجية التي تتعا ضع يػمًا بعج يـػ
 حشكة كحكسة في قخاءة السدتقبل كما يتصمب مغ خصة شسػلية كاستعجاد حؿيقي لسا ىػ قادـ.

 التػصيات:
 خمرت الجراسة إلى التػصيات التالية:

كالبذخية لتربح ضخكرة تييئة كإعجاد المبشة األساسية لمسحاكع الذخعية في األردف لتييئة كل مدتمدماتيا السالية -1
متػافقة مع نطاـ التقاضي عغ بعج، مع العسل عمى تصػيخ الشطاـ السعمػماتي لقاعجة بيانات السحاكع 

 الذخعية، شبقا ألحجث نطع البخمجة السعتسجة دكليا كالقابمة لمتصػيخ كالتحجيث في أؼ كقت.
عس، كبأقداميا الستعجدة، كمحاكع الخبط بيغ السػاقع اإللكتخكنية لمسحاكع الذخعية في األردف بعزيا بب-2

االستئشاؼ الذخعية، كبرػرة تديع ؼيسا بعج باالنتقاؿ التجريجي إلى تصبيق نطاـ التقاضي عغ بعج برػرة 
كاممة، مع ضخكرة إنذاء حساية قانػنية تكفل السحافطة عمى أمغ السعمػمات كسخيتيا، كالحفاظ عمى 

مغ االشبلع عمييا كانتياؾ خرػصيتيا، مع ضخكرة التػسع في السدتشجات كالػثائق الستعمقة بسمف الجعاكػ 
 تصبيق إجخاءات ىحا الشطاـ ليذسل كافة إجخاءات الجعاكػ مغ رفعيا كانتياء بالترادؽ.

العسل عمى أجخاء دكرات تجريبية دكرية في مجاؿ التقاضي عغ بعج لكل العامميغ في مجاؿ القزاء الذخعي -3
شاء ضبط كفشييغ لسػاكبة أؼ تصػر حاصل في مجاؿ التقشية العمسية مغ مغ قزاة كمحامييغ شخعييغ كأم
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جية، كتحقيق حساية أكبخ لمجعاكػ اإللكتخكنية مغ خصخ االختخاؽ حفاضا عمى سخية السعمػمات كالسعامبلت 
القزائية، كدراسة التجارب الدابقة لمجكؿ التي شبقت نطاـ التقاضي عغ بعج، كالديخ ححكىا في تصبيق 

ءات البلزمة لحلظ، كاالستفادة مغ األخصاء التي قج ؼ كقعت فييا ىحه الجكؿ في بجاية تصبيقيا ليحه اإلجخا
 التقشية بصخيقة تجريجية كعمسية مع ضخكرة تػفيخ عػامل األماف الفشية كالقانػنية البلزمة.

ساد البخيج االلكتخكني العسل عمى تعجيل التذخيعات الشاضسة لعسل السحاكع الذخعية األردنية كالشز عمى اعت-4
كالتباليغ االلكتخكنية كالتػؾيع االلكتخكني ككل ما مغ شأنو يديع في تصبيق فكخة التقاضي عغ بعج، كالعسل 
عمى تعجيل قانػف العقػبات كذلظ بتذجيج العقاب عمى الجخائع اإللكتخكنية الػاقعة في مجاؿ التقاضي عغ بعج 

 لتحقيق حساية جشائية أكبخ كأكثخ أماف.
العسل عمى تييئة الكػادر البذخية العاممة في السحاكع الذخعية في األردف مغ قزاة كمػضفيغ كىيئات االدعاء -5

العاـ كمحاميغ شخعييغ عمى كيؽية استخجاـ كسائل التكشػلػجيا في اإلجخاءات الخاصة في التقاضي عغ بعج، 
تفعيل تقشية التقاضي عغ بعج كإجخاءاتيا  مغ خبلؿ السذاركة في الجكرات التعميسية الكتخكنية عمى عسمية

 اإللكتخكنية السعتسجة.
ضخكرة االىتساـ بتػفيخ الستصمبات الفشية مغ أجيدة الحاسػب كشبكة اإلنتخنت كالكاميخات كتفعيل مػاقع الػيب -6

 لبلشتخاؾ في خجمة الحرػؿ عمى السعمػمات كالبيانات كتشاقميا عبخ السػاقع االلكتخكنية كالسترفحات,
كضخكرة تجييد غخؼ خاصة كمكاتب لمسحامييغ بالستصمبات الفشية البلزمة لتفعيل مبجأ التقاضي عغ بعج، 
كايجاد بػابة إلكتخكنية في كل محكسة تيجؼ إلى كضع معمػمات كاضحة كمشطسة في خجمة السػاشغ 

يا في تقجيع خجمات كالستقاضياف تحجد حقػؽ كل مشيسا ككجباتيسا كاإلجخاءات كالتجابيخ التي يجب مخاعات
التقاضي عغ بعج، مسا يديل عمى الستجاعيغ في أؼ مكاف كفي أؼ كقت في الحرػؿ عمى السعمػمات عغ 

 ممفات الجعاكػ كاالستفدار عغ محتػاىا.
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