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 حرير كلمة رئيس الت  
 

ر فيه ، وليس ر به ويؤث  ة ارتباطه بالواقع ، يتأث  ته من شد  يستمد العلم قو  
سعى للحصول عليها لتعيننا على تحقيق علم إال مجموعة من الحقائق التي نال

 . اآلخرة  نيا وعادة في الد  من أشكال الس  أقصى ما يمكن 
تي نن الكونية ال  من أهداف العلم اكتشاف الحقائق الواقعية ومنها الس   إن  

ر بموجبها أمور الكون ، وقد يكون مصدر هذه ليسي   أوجدها الخالق 
جربة أو االستنتاج ، فالحقائق ليست إال لقي أو المالحظة أو الت  الحقائق الت  
 . إلى أن تكون ذات مصداقية عالية  لمعرفة يميلنوعًا من ا

استقصاء صحة معلومة  إلى م يهدفوالبحث العلمي سلوك إنساني منظ  
ها أو أو فرضية أو توضيح لموقف أو ظاهرة وفهم أساسها وآليات معالجت

سلوكي يهدف لنمو اإلدراك  شاطدة ، وهو نإيجاد حل  ناجح لمشكلة محد  
 . البشري وزيادة قدرته 

مة من أجل هذا الهدف ة تنشر بحوثًا محك  ربية العلمي  مجلة كلية الت   إن  
 د ظلمات اليأس واأللم ور في ظروف استثنائية ليبد  الث يرى الن  وها هو العدد الث  

 . فاؤل تبشر بمستقبل واعد ويرسم بسمة مشرقة باألمل والت  
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 : ملخص الدراسة
،  تهدف الدراسة إلى تحديد مستوى جودة الخدمات اإلدارية والتعليمية بجامعة مصراته        

الفروق في ذلك المستوى والتي يمكن أن تعزى لمتغير الكلية من وجهة نظر والكشف عن داللة 
عضو هيأة تدريس خالل العام  2211 تكون مجتمع الدراسة من. أعضاء هيأة التدريس الجامعي

،  عضو هيأة تدريس 152اختيرت منهم عينة عشوائية بسيطة قوامها . 1222-1222الجامعي 
التركيز على :   فقرة موزعة على ثمانية أبعاد 55لجمع بيانات الدراسة تكونت من  ةوطورت استبان

والتركيز على ،  والتحسين المستمر،  ودعم اإلدارة العليا للجودة،  والثقافة التنظيمية،  المستفيد
سة خضعت أداة الدرا. والعالقة مع المورد،  وضمان الجودة،  ونظم المعلومات الجامعية،  العاملين

كما تأكد من ثباتها باستخدام معامل ألفا كرونباخ الذي بلغت قيمته ،  الختبار الصدق الظاهري 
 .2.25وهي قيمة ذات داللة احصائية عند مستوى داللة  0..2

استبانة واستخدمت بعض  225حصائي ت المسترجعة والقابلة للتحليل اإلبلغ عدد االستبانا
ت الدراسة شملت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الوسائل اإلحصائية في تحليل بيانا

وأظهرت نتائج الدراسة ارتفاعًا في مستوى جودة الخدمات اإلدارية (. t.test)واالختبار التائي 
والتعليمية بجامعة مصراته في جميع األبعاد التي شملتها أداة القياس باستثناء بعد نظم المعلومات 

كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى ،  درجة متوسطةالجامعية الذي مورس ب
 .جودة الخدمات اإلدارية والتعليمية بجامعة مصراته تعزى لمتغير الكلية

Abstract  
The aim of this study was to determine the level of the quality of the 
administrative, as well as, the learning services of the university of 
Musrata. It aimed also to examine the differences that might be due to 
the kind of collage from the view point of the university teaching staff. 
The population of the study consisted of 1022 teaching staff members, 
during the academic year2013-2014. A simple random sample was 
chosen. The  sample size was 250. A data collection method was 
developed. It consisted of 95 statements. It was divided into eight 
dimensions : concentration on the stakeholder, administrational culture, 
higher administration's support, Continues improvement, concentration on 
employees, academics' information systems, quality assurance, and 
relations with suppliers. The data collection's tool was tested for validity 
and reliability. The study's evidences  showed that a raise in the quality 
of the learning and administrative services at the university of Musrata in 
all dimensions, except the demission of academics' information systems. 
At the same time, there was no  significant statistical difference on the 
level of the quality of administrative and learning services at the university 
of Musrata, with regard to the kind of collage variable.    



 مصراتهدراسة حالة لجامعة :  إدارة الجودة الشاملة بالجامعات الليبية

 

  
3 

 
  

 مقدمة 
وللتوجلله ،  كيلر فلي إدارة اللنظم العاملةفلسلفة الجلودة الشلاملة تنلاول ريللدكالي جديلد للتف تمثلل

ال يمثللل قمللة أو ( أي آن)نحللو مسللتقبل أفضللل يسللتند إلللى اإليمللان بللأن مللا وآللللت إليلله الللنظم ا ن 
حيث ال يعكس وضعها اللراهن إال بدايلة أو خطلوة لممكنلات منظميلة ،  سقفًا ما يمكن أن تصل إليه

 .ال حدود لها
قيلللادات الللللنظم ومسلللتخدميها عللللالم الماورائيللللة يتطللللذ هللللذا المنحلللى فللللي التفكيلللر أن تعللللي  

النظميلة التلي تنطللن ملن فرضللية أن هنلاً واقعلًا وممارسلات أفضللل ملن الواقلع والممارسلات السللائدة 
قلد ،  من بدائل أخرى متوافرة ومتاحة اً واحد الً يوأن الوضع القائم ال يجسد إال بد،  في بيئة المنظمة

ل متنوعلة تكلون أفضلل وأثلرى ئبلدايلوفر المسلتقبل خيلارات و  كملا قلد،  تكون أفضل من البديل القلائم
ممللا يجعلهللا تعللي  آمللال البحللث عللن التطللوير والتحسللين ،  مللن تلللك المطروحللة فللي الوقللت الللراهن

وملا يتطلبله ذللك ملن يقظلة وتأملل فلي ،  وممارسة أدوارها ضمن حافة الفوضى الصلحية،  المستدام
والمقللدرات الذاتيللة للمنظمللة ،  المحتملللة ومللواطن الضللعفوالتهديللدات ،  الفللرا المتاحللة ونقللاة القللوة

 .باالستفادة من اإلرث الحضاري المنظمي لرفع سقف ممكنات النظم
إن التوجه الماورائي في التفكير النظملي يعملل عللى تحويلل اللنظم باتجلاس ممارسلات نظميلة 

 .و أداءات متميزة دون تأطير أو تحديد لممكنات الكيف والتميز،  نوعية
عمل إدارة الجودة الشلاملة عللى تأسليس نظلم ثوريلة تعلي  التبلدل الهلادف والترحلال اللواعي ت

بهلللدف العبلللور إللللى واقلللع أفضلللل عللللى هلللدي ملللن التغيلللرات والتبلللديالت ( إللللى –ملللن )دائلللم التحلللول 
 .والمستفيدين من خدماتها،  المستمرة في حاجات المتعاملين معها ورغباتهم

وإحلداث تغيلرات جوهريلة توسلع مسلاحة ،  ات التعلليم العلاليإن ترسيخ ثقافة الجلودة بمسسسل
وتعمليم حللاالت ،  وتحريلر الللنظم التربويلة ملن النمطيللة،  وخصائصللها الفريلدة،  ممارسلاتها اإلبداعيلة

وتركيللز دائللرة االهتمللام بمضللامين هللذس الثقافللة لنشللرها وجعلهللا بينللة وشاخصللة فللي مناخللات ،  التميللز
وقلللليم يتقاسللللمها العللللاملون فللللي هللللذس المنظمللللات ،  رؤيللللة مشللللتركةالللللنظم التربويللللة يسللللتوجذ تصللللميم 

وتحظلى باللدعم والتأييلد ملن قبلل جميلع قيلادات اللنظم التربويلة لتوجيله مسلاراتها ،  والمتعاملون معهلا
والمزاوجلللة بلللين ،  ملللع خفلللض التكلللاليف إللللى أدنلللى مسلللتوى لهلللا،  نحلللو تقلللديم خلللدمات عاليلللة الجلللودة

لتحقيللن عوامللل القيمللة والقيمللة المضللافة فللي سللياقات ،  يميللة األخالقيللةاألبعللاد التقنيللة العقالنيللة والق
 .عمل اإلدارة التربوية

وشلعور النخبلة ملن المجلاميع السياسلية والقلادة ،  لقد كان لظهور حركات اإلآلالح التربلوي 
عتملاد والمربين بانحدار وتراجع أداءات النظام التربوي بالواليات المتحدة األمريكية األثر البلالغ فلي ا 

،  خاآلللة بعللد النجاحللات التللي حققهللا هللذا النظللام بمسسسللات التعللليم العللام،  نظللام الجللودة الشللاملة
والتميللز الللذي أظهرتلله البللرامج األكاديميللة والخدميللة فللي بعللض الجامعللات كتجربللة جامعللة أوريجللون 

Oregon University   وجامعلة ويسكنسلونWisconsin  University  وتجربلة جامعلة واليلة
وتجربلة مجللس التعلليم العلالي فلي  North West Missouri Universityث وسلت ميسلوري نلور 

   The State Conucil of Higher Education for Virginiaوالية فرجينا 
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أآلبح نظام إدارة الجودة الشلاملة ،  وتراكم ا ثار اإليجابية للخبرة،  ونتيجة التساع التجربة
فاالفتقللار ،  وضللروريات التطبيللن،  م العللالي بللين إشللكالية المفهللومينملو وينتشللر فللي مسسسللات التعلللي

،  وانعدام فرا التوظيلف المناسلذ،  وندرة المصادر،  وقاعدة البيانات في الدول النامية،  للمعرفة
وعمللل ،  واالخللتالالت الناشللئة فللي سللوق العمللل،  وتنللامي الطلللذ االجتمللاعي علللى التعللليم العللالي

وخللارد دائللرة المجموعللة العلميللة الدوليللة ،  هللوام  مجتمللع المعرفللة علللى معظللم جامعللات هللذس الللدول
شكل تحديات قائملة تواجله القيلادات ،  بسبذ افتقادها للقدرة على إنتاد المعرفة والتكيف مع أبعادها

األكاديميللة فللي الجامعللات التللي تفتقللد للرؤيللة وعناآلللر التللأثير ومجمللل مهللارات القللدرة علللى القيللادة 
تعملل ضللمن مناخلات نمطيلة مقولبللة وتعلاني ملن بنلى إداريللة تقليديلة تكلبح أي محاولللة  الفاعللة التلي

 .وتحول دون تجديد مظاهر الحياة الجامعية،  لإلآلالح واالبتكار
فالثابللت فلي التربيللة وإدارة اللنظم التربويللة ،  إن التغييلر أآللبح قاعللدة أساسلية وللليس اسلتثناء

رورية لتحقين القدرة على المنافسة المستدامة في ظلل فاإلآلالح والتطوير أآلبحا ض،  هو المتغير
ممللا يسللو ج توجلله اعتمللاد نظللام ،  عللالم معللولم تنحسللر فيلله مفللاهيم الدولللة الوطنيللة علللى نحللو مط للرد

ومأخلللذ التطبيللللن ،  الجلللودة الشلللاملة بمسسسللللات التعلللليم العللللالي عللللى اللللرغم مللللن إشلللكاالت المفهللللوم
 .شات األكاديميين وقيادات النظم التربويةوالتي تطرح في تناوالت ونقا،  واالعتماد

 مفهوم إدارة الجودة الشاملة 
يثيللر مفهللوم إدارة الجللودة الشللاملة جللداًل واسللع النطللاق بللين األكللاديميين واإلداريللين علللى حللد 

حيث يعترض بعض ،  و في نظم النشاة اإلنساني على وجه التحديد،  السواء في نظم نشاة ا لة
سللاليذ إدارة الجلللودة الشلللاملة فلللي إدارة الللنظم التربويلللة ومسسسلللاتها لصلللعوبة المللربيين عللللى تطبيلللن أ

،  ولتعلللذر علللزل المتغيلللرات الملللسثرة فلللي مخرجاتهلللا،  تعريلللل المفلللاهيم بشلللكل يجعلهلللا قابللللة للقيلللاس
،  فأنشطة المسسسات التربوية عديدة ومتنوعة وأهلدافها مختلفلة بلاختالف المراحلل التعليميلة وانواعهلا

سسللات التربويللة ليسللت وحللدها المسللسولة عللن مللا يكتسللبه الفللرد مللن معللارف ومعلومللات كمللا ان المس 
 .واتجاهات ومهارات وما يمتلكه من قيم

فضلللللال علللللن اخلللللتالف الملللللدخالت التربويلللللة فلللللي جوانبهلللللا الفكريلللللة وخلفياتهلللللا االقتصلللللادية 
ومخرجاتهلا  كملا  وعملياتهلا،  فالتعامل مع المسسسلات التربويلة وملدخالتها،  واالجتماعية و الثقافية

واعتبلللار الملللتعلم ملللدخاًل ومخرجلللًا بمقلللادير معينلللة يجلللذ أن ،  هلللو الحلللال فلللي المسسسلللات الصلللناعية
 .يتطابن مع مواآلفات محددة سلفًا هو أمر يجانبه الصواب

ومللن وجهللة نظللر بديلللة يبللرر المللدافعون عللن تطبيللن إدارة الجللودة فللي القطللاع التربللوي إلللى 
حيلللث تسسلللس هلللذس ،  للللى فاعليلللة المسسسلللات التربويلللة ومخرجاتهلللاجانلللذ أهميلللة إآللللدار األحكلللام ع

األحكام  التخاذ قرارات الدعم المالي والمادي وتقلديم الملنح والهبلات والتبرعلات وقلرارات اعتملاد تللك 
 .وتحدد معدالت االلتحاق ببرامجها،  المسسسات واالعتراف بها والمفاضلة بينها

لية تظل المسسسات التربوية بحاجلة إللى عمليلات وبعيدًا عن الخوض في هذس القضايا الجد
جلذ  كملا ي،  ومراجعلة دائملة لممارسلاتها،  تطوير وتحسين مسلتمر فلي برامجهلا وأهلدافها ومصلادرها

وأن تتعهللد بتقللديم الحللد األدنللى المطلللوب ،  نمللاة التعللليم الضللعيفأعليهللا أن تحمللي المتعلمللين مللن 
وأن تسلللهم فلللي تشلللكيل ،  زملللة للملتحقلللين ببرامجهلللاوالمهلللارات الال،  ملللن المعلللارف وسلللبل اكتسلللابها
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ن تعملل عللى تكلوين المنظوملة األخالقيلة أو ،  خلرين والمجتملعيجابيلة نحلو اللذات وا جاهات اإلتاال
وعمليلللات ،  يمكلللن أن ينجلللز بلللدون بلللرامج للتقيللليم وهلللذا األملللر ال،  للللدى كافلللة المتعلملللين وتنميتهلللا

ات التربويلللة واإلداريلللة وفقلللًا للمعلللايير الدوليلللة اللللواردة فلللي إلآللللدار األحكلللام التلللي تمهلللد التخلللاذ القلللرار 
أبلللو نبعلللة ومسلللعد  وفلللي هلللذا السلللياق ينظلللر. أنظملللة إدارة الجلللودة الشلللاملة والتعلللليم النلللوعي المتميلللز

إللللى مفهلللوم إدارة الجلللودة عللللى أنللله يمثلللل فلسلللفة إداريلللة تقلللوم عللللى رضلللا المسلللتفيدين ملللن ( 2551)
وتأكللد المنظمللة ملن أنهللا تقللدم هللذس ،  تقن للمنتجللات محللل الطللذويشللمل ذلللك التصلميم الملل،  المنلتج

 .المنتجات بصورة متقنة وبصفة مستمرة
إلللى التعريللل البريطللاني القياسللي الللذي ينظللر للجللودة علللى أنهللا ( 1222)ويشللير طعامنللة 

المجموع الكلي للمزايا والخصائص التي تسثر في مقدرة سلعة أو خدمة ما عللى االسلتجابة  الفاعلله 
وتلبيلة رغباتله ،  فالجودة معنية بتحديلد ومعرفلة حاجلات المسلتفيد ملن الخدملة،  لحاجات المستفيدين

بحيللث ال ،  ومللن المللرة األولللى،  وبأقللل التكللاليف،  بطريقللة آلللحيحة خاليللة مللن النللواقص والعيللوب
 يضطر المستفيد للرجوع إلى الدائرة أو مراجعة الموظف لتصويذ خطأ أو معالجة قصلور قلد حلدث

لتقلللديم ،  وتحسلللس حاجاتللله بصلللورة مسلللتدامة،  وهلللذا يتطللللذ التركيلللز عللللى المسلللتفيد ملللن الخدملللة، 
الخدملللة المطلوبلللة كملللًا ونوعلللًا باالعتملللاد عللللى مقلللاييس ومعلللايير موضلللوعية عللللى درجلللة عاليلللة ملللن 

وسللللرعة ،  تكللللون قللللادرة علللللى قيللللاس سللللرعة تقللللديم الخدمللللة ودقتهللللا مللللع خفللللض التكللللاليف،  الصللللدق
الذي يحصل على الخدمة المطلوبة من المرة األولى دون حلدوث خطلأ ،  المستفيد االستجابة لطلذ

 .أو تقصير يحول دون تلقيه للخدمة وفقًا لتوقعاته
تعطلي ،  يتطللذ ترسليخ قليم ومعتقلدات مهنيلة،  هوتفعيل مضلامين،  إن تحويل هذا المفهوم

،  لتحقين بعد الجلودة،  دات النظموتقاسم المسسولية بين جميع العاملين وقيا،  دالالت لعمل الفرين
وفللي هللذا السللياق يشللير أبللو دولللة ،  وتحسللين نوعيللة الخدمللة المقدمللة للمسللتفيدين بصللورة مسللتدامة

ألدبيلات الجلودة  Ciampa( 2551)إللى المراجعلة الشلاملة التلي قلام بهلا كاملذ ( 1222)والنيادي 
ويتميلللز هلللذا ،  عللللى المسللتفيد حيلللث يركلللز المللدخل األوللللى،  ضللمن ثالثلللة ملللداخل أساسللية الشاملة 

والتغير المستمر فلي حاجلات المسلتفيدين ملن ،  التوجه بالواقعية والعملية واستجابته لمتطلبات البيئة
وملللع ذللللك يعلللاني هلللذا الملللدخل ملللن بعلللض المثاللللذ ملللن بينهلللا آللللعوبة قيلللاس ،  الخدملللة ورغبلللاتهم 

 .لمستفيدينوتعقد عمليات المتابعة والفحص والتنبس بحاجات ا،  المتغيرات
 ويستند إلى معلايير موضلوعية آللممت لقيلاس الجلودة،  ويركز المدخل الثاني على النتائج

ويسخذ على هذا التناول تأسيسه على فرضية مفادها أن رضلا المسلتفيد يلرتب  ،  وخفض التكاليف، 
وهللو بللذلك يسللق  مللن الحسللاب حاجللات ،  بالمواآلللفات المحللددة سلللفًا فللي مضللامين معللايير الجللودة
 .ورغبات المستفيدين دائمة التغيير والمتنامية بمرور الزمن

ويعتملللد الملللدخل الثاللللث عللللى األدوات والوسلللائل العلميلللة اإلحصلللائية لقيلللاس نظلللام الجلللودة 
ويهلتم بالكشلف علن المشلاكل ،  ذلك النظام اللذي يستشلرف التغيلر فلي اتجاهلات العلاملين،  الشاملة

وتلوفير نظلم ،  ظم ملن وضلع اإلجلراءات االحترازيلة الالزملةقبل وقوعها على نحلو يمك نلن قيلادات اللن
بصللنع قللرارات بطريقللة آلللحيحة تسسللس التخللاذ ،  للحمايللة تكللون قللادرة علللى مواجهللة تحللديات العمللل

 .القرار الصحيح
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إللللى نشلللأة مفهلللوم إدارة الجلللودة الشلللاملة فلللي سلللياقات عملللل إدارة ( 2550)ويشلللير البللليالوي 
المفهوم في مجال التعليم بالواليات المتحدة األمريكية بفعل الجهود  حيث ترسخ هذا،  النظم التربوية

اللذي شلغل منصلذ وزيلر التجلارة فلي   Malcolm Baldrigالمتواآلللة التلي بلذلها ملالكولم باللدرد 
عللن جللائزة مللالكولم للجللودة ( 2552)وبعللد وفاتلله أعلللن رونالللد بللراون عللام ،  حكومللة رونالللد ريجللان

 .بجانذ الشركات األمريكية الرائدة،  شمل التنافس على الجائزة قطاع التعليموقد ،  تقديرًا لجهودس
العملل التشلاركي ،  وتشمل مضلامين مفهلوم الجلودة الشلاملة فلي التعلليم وفقلًا لجلائزة ملالكولم

وضلللرورة اتخلللاذ اإلجلللراءات الوقائيلللة التلللي ،  بلللين اإلداريلللين وأعضلللاء هيلللأة التلللدريس لتحقيلللن الجلللودة
واستخدام الوسائل اإلحصائية لتعظيم ،  الفشل بداًل من دراسة أسبابه بعد وقوعه تحمي الطالب من

 .عوامل القيمة التربوية
يمكن النظر إليها ( 2550)إن مفهوم الجودة في إدارة التعليم العالي وفقًا لتناوالت البيالوي 

ر دورهلا عللى ضمن إطارها االجتماعي وبخاآلة دافعي الضرائذ والحكومة التي يجذ أن ال يقتص
بللل يجللذ أن يتجللاوز ذلللك إلللى ،  وتمويللل مسسسللات التعللليم العللالي،  تللوفير مصللادر الللدعم المللالي

وفيمللا ،  وإحللداث التطللور،  ودور تلللك المسسسللات فللي نشللر القلليم وحمايتهللا،  المسللاءلة عللن النللواتج
،  ب  المهنيلللةواللللروا،  واللللزمالء،  والخبلللراء،  ومسلللتثمرين،  يتعللللن باللللذات والمسلللتفيدين ملللن طلللالب

ومسسسات المجتمع فإنها تعد من المصادر األساسية في تحديلد المعلارف والمهلارات التلي يجلذ أن 
وتمتللك هلذس المصلادر ،  والمطللوب تحقيقهلا فلي مخرجاتله،  تشملها أهداف مسسسات التعليم العلالي

ا المعرفيللة ونلواتج ذات خصللائص متميلزة فللي أبعادهل،  الحلن فلي مسللاءلة الجامعلة عللن تربيلة أفضللل
 .العقالنية والقيمية األخالقية

،  إن إدارة الجللودة الشلللاملة وفقلللًا لهلللذا التنلللاول تعلللد اسلللتراتيجية حيلللاة داخلللل الكليلللة والجامعلللة
تلللتمكن ملللن خاللللله مسسسلللات التعلللليم العلللالي ملللن تنظللليم جلللودة العمليلللة ،  وبعلللث ملللن جديلللد ومتجلللدد

 لبحث عن جودة المخرجات بعد انتهلاء العمليلاتبداًل من اقتصار دورها على ا،  التعليمية ونواتجها
وذلك بموجذ تأسيس نوع من الشراكة األكاديمية بلين جميلع األطلراف وتفعيلل دورهلا فلي عمليلات ، 

 .التحسين والتطوير المستمر
بللللين مفهللللوم الجللللودة الللللذي يشللللير إلللللى المواآلللللفات والخصللللائص ( 1222)ويميللللز عشلللليبة 

،  العمليات واألنشطة التي تتحقن من خاللها تلك المواآللفات المتوقعة في المنتجات التعليمية وفي
،  والتنفيلذ،  وإدارة الجودة التي تشمل األنشطة التي تزاولها قيادات المسسسلة والمتمثللة فلي التخطلي 

والمسلاهمة المباشلرة فلي تحقيلن ،  وإيجلاد حللول للمشلكالت،  والتقييم لمواجهلة التحلديات،  والمتابعة
 .ة بتحسين عمليات الجودة والمحافظة عليها بصورة مستدامةالنتائج المتوقع

فللللإن إدارة الجللللودة الشللللاملة فللللي مسسسللللات التعللللليم العللللالي تتضللللمن ،  ووفقللللًا لهللللذا المفهللللوم
وفريلللن إدارة الجلللودة ومجالسلللها للتخطلللي  ،  الممارسلللات واألنشلللطة التلللي تزاولهلللا القيلللادات الجامعيلللة

حيللث يسكللد آل زاهللر ،  جميللع المجللاالت التعليميللة والخدميللةوتنفيللذ أبعادهللا وتحسللينها فللي ،  للجللودة
على أن إدارة الجودة الشاملة فلى إدارة اللنظم التربويلة تمثلل أحلد أهلم الخيلارات ( 1225)والقحطانى 

وينظلللر إليهلللا بوآللللفها اسلللتراتيجية مناسلللبة وقابللللة ،  المطروحلللة لتطلللوير مسلللتوى الخلللدمات التربويلللة
واعتملاد مبلدأ التعلليم والتلدريذ المسلتمر للعلاملين والمتعلملين ،  ى للتطبين من خلالل العملل الجملاع
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فى كافة مستويات اإلدارة الجامعية لضمان استمرارية األداء وتحقين األبعاد النوعية فى الممارسات 
 .والرضا عن بيئة التعليم والعمل،  والنواتج

،  تواجلله العديللد مللن التحللدياتإن مسللألة مفهللوم الجللودة وتطبيقهللا فللي إدارة الللنظم التربويللة 
الناتجلللة علللن اعتملللاد المفلللاهيم عللللى ،  إللللى الصلللعوبات المفاهيميلللة( 1222)حيلللث أشلللار محجلللوب 

وذللك ألن االختيلار يحملل ،  تجعل من الصعذ على الباحلث تبنلي فلسلفة محلددة،  مصادر فلسفية
 .في مضمونه نزعات أيديولوجية تقود إلى التحيز

احث مفهوم للجودة التعليمية قائمًا على أبعلاد الخبلرة والممارسلة وتأسيسًا على ذلك يضع الب
ويحللللدد مفهللللوم الجللللودة التعليميللللة علللللى أنلللله عمليلللله بنللللاء شللللبكة مللللن ،  المسللللتمدة مللللن حقللللل التربيللللة
والقلليم التللي ،  واالتجاهللات،  بهللدف إكسللابهم المعللارف والمهللارات( الطلبللة)االتصللاالت بالمسللتفيدين 
حيلث يلوفر ،  ملن خلدماتهم بعلد التوظيلف( المنظمات)ألطراف المستفيدة تمكنهم من تلبية توقعات ا

ويحملي ،  هذا المفهوم في نظر الباحث مخرجًا مناسبًا من التحيزات الناشئة عن تبني فلسفة محددة
 .الممارسين التربويين من االنقياد اإليديولوجي

بقيملللة وآلللليانة  اللللذي أكلللد أن هلللذا المفهلللوم معنلللي( 1220)وهلللذا ملللا ذهلللذ إليللله الطويلللل  
،  وتللوفير نظللم للتغذيللة الراجعللة فيلله،  وموظفاتلله،  ومخرجاتلله،  مللدخالت النظللام التربللوي وعملياتلله

وأشار في الوقت نفسه إلى بعلض الصلعوبات التلي تواجله  تطبيلن إدارة الجلودة الشلاملة فلي ميلادين 
نظلللرًا ،  دقيلللن للجلللودةوبخاآللللة ملللا يتعللللن منهلللا بصلللعوبة تحديلللد مفهلللوم ،  التربيلللة واإلدارة التربويلللة

والطبيعة الدينامية لهذا المفهلوم وآللعوبة ،  وتوقعاتهم،  للتفاوتات في اتجاهات األفراد وشخصياتهم
والتخلوف ملن انهملاً اإلدارة ،  ترجمة التوقعات إلى خصائص يمكن تجسليدها ملن المنلتج والمخلرد
داعيللة للعللاملين نتيجللة لتنميطهللا التربويللة بتحقيللن التوقعللات ممللا قللد يللسدي إلللى تحجلليم المقللدرات اإلب

وآللللعوبة ضلللمان تحقيلللن الدرجلللة المناسلللبة ملللن مسلللتوى النضلللج ،  بلللأطر التوقعلللات المحلللددة سللللفاً 
وحاجللة النظللام إلللى ،  المطلللوب لللدى العللاملين فللي النظللام التربللوي لتحقيللن مسللتوى الجللودة المطلوبللة
ويسلللودها اإلحسلللاس ،  رهلللاتأسللليس مناخلللات وثقافلللة منظميلللة ترسلللخ مفلللاهيم الجلللودة الشلللاملة ومعايي

الصللادق بللاألمن والعدالللة واالسللتقرار الللوظيفي والثقللة المتبادلللة بللين جميللع العللاملين وقيللادات الللنظم 
 .التربوية

نظم ظهللرت العديللد مللن التحللديات الناتجللة عللن اعتمللاد مللدخل الجللودة  الشللاملة فللى إدارة اللل
يذ هلذا الملدخل فلى مسسسلات التعلليم العديلد ملن الجامعلات ألسلال يفعللى اللرغم ملن تبنل،  التربويلة 
وظهور تحسن ملحلو  ومسلتمر فلى جلودة الخلدمات ونوعيلة التعلليم اللذى يقلدم للمتعلملين ،  العالى 

وجامعلة  Michigan Stateشلجن تكالتحسلن اللذى حلدث فلى مسسسلات التعلليم العلالى فلى واليلة م
فإن التقارير عن جامعلات أخلرى تشلير إللى أن بلرامج   Wisconsion University,  ويسكنسون 

مسلللللللللللللللتويات االهتملللللللللللللللام  نخفضلللللللللللللللتا الجلللللللللللللللودة الشلللللللللللللللاملة فيهلللللللللللللللا إملللللللللللللللا أسلللللللللللللللقطت تماملللللللللللللللًا أو
 .(Badwin:2002)بتطبيقها

مللللن %( 22)أن حللللوالي  ,Birnbaum( 2555) الدراسللللة التللللي قللللام بهللللا بللللرت بللللام بينللللت
. للجللودة أوقفللت هللذس البللرامج سللين المسللتمرالتح مسسسلات التعللليم العللالي التللي تبنللت إدارة الجللودة أو

( 20)أن ملللن بلللين  Klocinski,(1999)فضلللاًل  علللن ذللللك أظهلللرت دراسلللة قلللام بهلللا كلسوكنسلللكى 
مسسسة تستخدم ( .2)ا هبقت من( 2552)مسسسة تعليم عالى نفذت برامج الجودة الشاملة فى عام 
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ة فى عدد مسسسات التعليم العالى وفى المقابل لوحظ الزيادة السريع(. 2550)هذس البرامج فى عام 
إلللى ( 20)حيللث زاد عللدد هللذس المسسسللات مللن ،  التللى نفللذت بللرامج إدارة الجللودة الشللاملة ونظامهللا 

 (.Klocinski:1999)مسسسة خالل الفترة نفسها ( 255)
إن عمليللات التأمللل وسللبر األغللوار لتأآللليل مفهللوم إدارة الجللودة الشللاملة بمسسسللات التعللليم 

وتقللديم ،  التركيللز علللى المللدخالت والعمليللات والمخرجللات لممارسللة األدوار المتوقعللة العللالي يتطلللذ
الخدمة بطريقة آلحيحة من المرة األوللى وفلي الوقلت المحلدد لتقلديمها ملع تحسلين النوعيلة وخفلض 

واتبللاع اإلجللراءات االحترازيللة لمنللع الوقللوع فللي ،  إلرضللاء المسللتفيد منهللا،  التكلفللة بصللورة مسللتدامة
واتبللللاع األسللللاليذ العلميللللة ،  بتللللوفير نظللللم للتغذيللللة الراجعللللة وقاعللللدة للبيانللللات والمعلومللللات،  الخطللللأ

والوسللللائل اإلحصللللائية لتمكللللين مسسسللللات الللللتعلم العللللالي مللللن االسللللتجابة الدائمللللة لرغبللللات وحاجللللات 
وهلللذا بحلللد ذاتللله يمثلللل أهلللم التحلللديات التلللي تواجللله إدارة اللللنظم ،  المسلللتفيدين دائملللة التبلللدل والتغييلللر

 .تربوية ضمن مساعيها الرامية لتطبين الجودة الشاملة وتفعيل  مضامينهاال
عللى انغملاس ( TQM)يساعد ملدخل إدارة الجلودة الشلاملة،  وعلى الرغم من هذس التحديات

حيللث أضللحت جللودة المنللتج والخدمللة ،  كللل مسللتخدم فللي المنظمللة للبحللث عللن التحسللين المسللتمر
عملللال المنظمللللة أ وجعللللل كلللل خطلللوة فللللي ،  أعملللالهمآللللرخة لحلللث المسللللتخدمين عللللى التركيلللز فللللي 
كملا يقلدم تلدريذ مركلز لكافلة المسلتخدمين فلي ،  وممارساتها عرضلة لفحلص مركلز ودائلم لتحسلينها

،  الجملاعي واسلتخدام الوسلائل االحصلائية لضلمان الجلودة واتخلاذ القلرار،  مجاالت حلل المشلكالت
رسلميًا يشلاًر فيله جميلع المسلتخدمين ضلمن برنامجلًا ( TQM)ويتضمن مدخل إدارة الجودة الشاملة

 (. Newstorm,et al:2002)إدارة تشاركية تنشد التحسين والتطوير المستمر
 أبعاد إدارة الجودة الشاملة 

على تحديد مضامين إدارة الجودة الشاملة ضمن ثلالث ( 1222)لقد عمل أبو دولة والنيادي 
- : وذلك على النحو ا تي،  عشرة ركيزة

تعنللى بحللل مشللكالت ،  اشللتمل علللى ثالثللة عشللر متغيللراً  -:  (الزبززون )علززا المسززتفيد التركيززز  -
 و رغباته الراهنلة والمتوقعلة والعملل عللى تلبيتهلا،  وتحديد مستوى رضاس عن الخدمة،  المستفيد

ومراجعللة المعلومللات والشللكاوى الللواردة ،  وإنجللاز المعللامالت بسللرعة وإتقانهللا مللن المللرة األولللى، 
 .المستفيدينمن 

ويحتلوى هلذا المجلال عشلرة متغيلرات  -:  إبراز المظاهر الملموسة لجودة الخدمة في المنظمة -
،  وأدواتهللا،  وشللكل ونظافللة الخدمللة المقدمللة ومكوناتهللا،  تتضللمن كيفيللة التعامللل مللع المسللتفيد

 (.الموظف)وأماكن تقديمها والقائمين عليها ومستوى اهتمام المنظمة بالمستفيد الداخلي 
تقوم على دمج ،  ويتكون هذا البعد من تسعة متغيرات:  دمج ثقافة الجودة في ثقافة المنظمة -

وبثهلا بلين آللفوف ،  فكارهلاأكنشلر قليم إدارة الجلودة الشلاملة و ،  ثقافة الجودة في ثقافة المنظمة
ر ووضلع متطلبلات الجلودة فلي االعتبلا،  وتصميم هياكل تنظيمية تعلزز هلذا االتجلاس،  العاملين

واسلتخدام سلبل إدارة الجلودة الشلاملة وأدواتهلا فلي ،  عند تطوير األهداف ووضلع االسلتراتيجيات
 .عملية الرقابة على أداءات النظم
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اشلللتمل هلللذا البعلللد عللللى ثمانيلللة متغيلللرات جميعهلللا تتعللللن بالمسلللتفيد  -: إدارة القزززول البشزززرية -
يلتمكن ملن القيلام بلأدوارس الراهنلة كرفع مستوى رضاس وتحفيلزس وتنميلة قدراتله ل( الموظف)الداخلي 
 .والمقبلة

شلكل هلذا البعلد ثمانيلة متغيلرات ذات آلللة بتلوفير بيانلات  -: نظام المعلومات وبيانات الجودة -
 ومعلومات الجودة للمسسولين وعرضها على هيأة ملصقات في أماكن عديدة  في إدارة المنظمة

 .عتماديةواالحتفا  ببيانات على درجة عالية من الثبات واال، 
،  اشتمل هذا البعد على ستة متغيرات تسكد على أهمية جودة الخدمة المقدملة -: توكيد الجودة -

خارجيلًا يتصلل  م، أ سواء أكان هذا التأكيد داخليلًا يتعللن بجلودة العمليلات والمعلايير الموضلوعة
 .بتحليل متطلبات وشكاوى المستفيدين

سلتة متغيلرات اتجهلت إللى الملورد والعالقلة القائملة  ويحتلوي هلذا البعلد عللى -: العالقة بالمورد -
ومبادرتللله ومسلللاهماته فلللي وضلللع وتطلللوير الخطللل  التلللي تسلللتجيذ لحاجلللات المسلللتفيدين ،  معللله

 .ورغباتهم
يحتللوي علللى خمسللة متغيللرات ركللزت علللى عمليللات التحسللين المسللتمر  -: التحسززيا المسززتمر -

 .من خارجها ممة أ، سواء أكان ذلك من داخل المنظ ودعم جهودها،  للجودة
 اشتمل هذا البعد على خمسة متغيرات اهتمت بنشلر قليم الجلودة وأفكارهلا -: التزام اإلدارة العليا -

 .واالشتراً في أنشطتها،  وتشجيع ممارساتها، 
تكلللون هلللذا البعلللد ملللن خمسلللة متغيلللرات تتعللللن بمراقبلللة العمليلللات  -: تطزززوير العمليزززة اإلداريزززة -

،  بحيث تكون مطابقلة للمواآللفات والمعلايير الموضلوعة،  لخدمةوالممارسات التي تنتج عنها ا
 .وتطويرها بصورة مستدامة

اشللتمل هللذا المكللون علللى خمسللة متغيللرات ركللزت علللى تحفيللز وتمكللين  -: المشززاركة والتحفيززز -
 .وتعمين والئهم للعمل،  وتحمل المسسولية،  والمبادرة،  الموظفين من المشاركة

هذا البعد من متغيلرين كالهملا يسكلد عللى أهميلة اسلتخدام المقارنلة  تكون  -: المقارنة المرجعية -
أو ملع ،  لمقارنة جودة الخدمة المقدمة ملع الخلدمات المنافسلة( Benchmarking)المرجعية 

 .المعايير الداخلية للمنظمة
اهللتم بتحديللد مللدى اهتمللام ،  يتضللمن هللذا البعللد متغيللرا واحللدا -: دور المنظمززة تجززاه المجتمزز  -

 .ومساهمة المنظمة بالصحة العامة وحماية البيئة
 Kline, 1992, David and )إللى اجتملاع بعلض البلاحثين ( 1222)ويشلير طعامنلة 

Bowen, 1994, Hackman and Nagman, 1995, and Antonioni, (1996  عللى
- :األبعاد ا تية إلدارة الجودة الشاملة

ملن خلالل ،  جلودة الشلاملة عللى علاتن اإلدارة العليلاتقع مسلسولية ال -: مساندة اإلدارة ودعمها -
 .توفير المصادر الالزمة ألغراض تعليم المستخدمين وتدريبهم

،  بوآلفه محور إدارة الجودة الشلاملة،  وذلك بهدف إرضاء المستفيد -: االهتمام بالمستفيديا -
 .وتيسير االتصال به أثناء التخطي  والتنفيذ والتقييم
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وتعنلي تمكلين جميلع المسلتخدمين ملن المسلاهمة فلي تحسلين الجللودة  -: مشزاركة المسزتخدميا -
ودعللم الجهللود ،  وإدارتهلا مللن خللالل تفلويض الصللالحيات والمشللاركة الفاعللة فللي آلللنع القلرارات

 .وتنمية مشاعر الثقة المتبادلة،  المبدعة
ل وسلللب،  تسكلللد مضلللامين هلللذا البعلللد عللللى أن التميلللز فلللي نوعيلللة الخدملللة -: بنزززار فزززرل العمززز  -

 وتشكيل فرق ،  تقديمها ال يتم إال من خالل العمل الجماعي
 .العمل المسقتة والدائمة في المنظمة -
وتنميللللة اتجاهللللاتهم ،  والمهللللارات،  وذلللللك بهللللدف إكسللللابهم المعللللارف -: تززززدريم المسززززتخدميا -

 .اإليجابية لتحسين مستويات األداء الفردي والجماعي
وتقللللدير ،  واالعتللللراف بجهللللودهم،  اع حاجللللاتهمبإشللللب -: احتززززرام ذات المسززززتخدميا وتقززززديرهم -

 .والتقييم والموضوعي ألداءاتهم،  إبداعاتهم
تناولللت أدبيللات التعللليم العللالي مفللاهيم الجللودة ،  وفللي إطللار العمللل األكللاديمي الجللامعي     

الشللاملة وأبعادهللا فللي ضللوء متغيللرات وخصللائص إدارة الللنظم التربويللة والطبيعيللة المميللزة لمضللامين 
إلى مجاالت إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي ( 1220)حيث يشير علون ،  ية والتعليمالترب

- :وذلك على النحو ا تي
،  وتشلمل إدراً القيلادات األكاديميلة للدور اإلدارة فلي تحقيلن الجلودة -: جودة اإلدارة الجامعيزة -

،  وإحلللداث التحلللول،  التغييلللروقيلللادة ،  ودعلللم المشلللاركة فلللي اتخلللاذ القلللرار،  وتحملللل المسلللسولية
 .والسلًو القيادي الداعم لعمليات الجودة في الجامعة

،  وتتضلللمن سلللبعة متغيلللرات تتصلللل بسلللبل االتصلللال -: جزززودة التشزززريعات واللزززواية الجامعيزززة -
،  واسلللللتقرار الهلللللدف،  والتلللللدريذ،  والتعلللللليم الجلللللامعي،  وطبيعلللللة األدوار،  والعملللللل الجلللللامعي

 .ةومراجعة األنشطة الجامعي
ويتكلون هلذا البعلد ملن سلبعة متغيلرات تتعللن بتأهيلل  -: جودة التركيز علا المستفيد الجامعي -

والمشلاركة فلي ،  وتلوافر قنلوات للتغذيلة الراجعلة،  واالستجابة الحتياجات سوق العمل،  الطالذ
د وتأسليس مفهلوم جديل،  واالستجابة لمتطلبات البيئة وحل مشلكالتها،  تخطي  البرامج التعليمية

 .لإلدارة الجامعية بوآلفها منتج ومستفيد
يشللتمل هللذا البعللد علللى سللبعة متغيللرات تتعلللن بتحقيللن أهللداف الجامعللة  -: التحسززيا المسززتمر -

واسللللتخدام المعللللايير ،  وتوظيللللف الوقللللت للتفكيللللر فللللي الجللللودة،  القائمللللة علللللى مفللللاهيم الجللللودة
يلة المتبادللة بلين أقسلام الجامعلة وتعظليم العالقلات االعتماد،  والمقاييس لتحديد مستويات األداء

 .والسعي للحصول على شهادة الجودة،  والتطوير المستمر،  وإداراتها 
،  أي التركيز على المترتبات في النتائج المستهدفة لمنع وقوع األخطلاء -: جودة تقييم الوقاية -

والحلللد ملللن ،  والفهلللم المستبصلللر ألبعادهلللا وأهلللدافها،  وذللللك ملللن خلللالل قيلللاس العمليلللة التعليميلللة
وتفهللم االختالفللات ،  وتعللديل نظللام الجامعللة،  وفحللص خصللائص المخرجللات،  الهللدر الجللامعي

وتفهلم الجوانلذ غيلر القابللة للقيلاس فلي عمليلات التعللليم ،  والتملايزات فلي خصلائص المخرجلات
 .والتعلم
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لة فلللي أنموذجلللًا إلدارة الجللودة الشلللام( 1220)وفللي السلللياق نفسللله اقتللرح بلللدح                
 -:تيةتكون من المجاالت ا ( العامة)ية الجامعات األردنية الحكوم

والتلي تمتللك رؤيلة ،  أي القيادة الجامعية الداعمة لتطبين منهجية إدارة الجودة الشلاملة-:القيادة -
ولديه تفضلالت معمقلة للدواعي ،  قائمة على فرين عمل متناغم يشعر باالنتماء والوالء للجامعة

 .الصالح العام
تجسد توقعات الجامعة المتصلة بوضعها ومكانتها فلي المسلتقبل ملن خلالل  -: رسالة الجامعة -

فرسالة الجامعة تعبيلر واضلح علن الطموحلات المشلركة ،  تطبيقها لمنهجية إدارة الجودة الشاملة
 .للكوادر اإلدارية واألكاديمية والتي تتحقن في األجل الطويل المدى

والمبلاد  التلي يجلذ أن ،  والمفلاهيم،  وتشلكل القليم والمعتقلدات -: للجامعزةالثقافة التنظيميزة  -
وبخاآلللة أثنللاء ،  والتللي تللدعم تطبيللن إدارة الجللودة الشللاملة،  تكللون شللائعة فللي المنللاخ الجللامعي

 .آلناعة القرارات واتخاذها
للذلك ،  رةتعتمد القرارات على البيانات والمعلومات المتلواف -: نظام حوسبة المعلومات وتحليها -

بصللنع واتخللاذ ،  يعللد نظللم المعلومللات مطلبللًا ضللروريًا لحللل مشللكالت العمللل الجللامعي وتحسللينه
 .قرارات الدعم والتطوير

أي وضلع الخطل  االسلتراتيجية وترجمتهلا إللى خطل  مرحليلة  -: التخطيط االستراتيجي للجودة -
 .الشاملة تتضمن الفعاليات والوسائل التي يتم من خاللها تطبين مفاهيم الجودة

 واالرتقلاء بهلا،  بموجذ االهتمام بإشباع الحاجات اإلنسلانية -: إدارة الموارد البشرية وتنميتها -
،  وتأسليس نظلام للتحفيلز والمكافل ت،  وإتاحة فرا النمو المهني المسلتدام للعناآللر البشلرية، 

للعلللاملين فلللي وتعميلللن مشلللاعر الرضلللا واللللوالء ،  ودعلللم عمليلللات المشلللاركة فلللي آللللنع القلللرارات
 .الجامعة والمتعاملين معها

وذللللك باتبلللاع سلسللللة ملللن اإلجلللراءات التلللي تحقلللن هلللدف محلللدد ملللن خلللالل  -: إدارة العمليزززات -
 .والتقييم المستمر لعناآلر الجودة،  التركيز على العمليات بداًل من التركيز على النتائج

كينها ملن تحقيلن التميلز ملن أي االنتقال بالجامعة إلى أوضاع جيدة وتم -: التحسيا المستمر -
 .خالل التحول المستدام

،  يجللللذ علللللى إدارة الجامعللللة أن تحللللرا علللللى تحقيللللن رضللللا الطلبللللة -: رضززززا المسززززتفيديا -
والفعاليللللللات االجتماعيللللللة والقياديللللللة مللللللن خللللللالل دراسللللللة ،  والمسللللللتثمرين،  ومنظملللللات األعمللللللال

مهللارات والمعللارف والقلليم التللي واالسللتجابة لهللا بللالتركيز علللى المللتعلم وتزويللدس بال،  احتياجللاتهم
 .تتطلبها منظمات العمل

تتعللن بمسلتوى رضلاهم علن ،  أي الحصول على معلومات من المسلتفيدين -: التغذية الراجعة -
بحيث تتمكن إدارة الجامعة ،  ومستوى االستجابة لمطالبهم وفقًا لتوقعاتهم،  الخدمة المقدمة لهم

 .نمن تحسين خدماتها لتحقين رضا المستفيدي
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 : مشكلة الدراسة
والتكنولوجية تحديات الكيف ،  والديمغرافية ،  واالجتماعية،  أظهرت التغيرات االقتصادية 

بمسسسللات التعللليم العللالي فللي ليبيللا وازدادت هللذس التحللديات تعقيللدًا بتأكيللد قيللادات الللنظم العامللة علللى 
ويكلاد يكلون ،  لي للقلادرين عليلهوإتاحلة التعلليم العلا،  ضرورة تحقين مباد  تكافس الفلرا التعليميلة

حصول المتعلم على الشهادة الثانويلة أو ملا يعادلهلا الشلرة الوحيلد اللذي يضلمن التحاقله بمسسسلات 
 .التعليم العالي

،  ومسللللتويات المهللللارة،  ومضللللامين التربيللللة،  إن تحلللديات الكللللم تللللسثر فللللي األبعللللاد النوعيللللة
بللالرغم ،  بحيللث تكللون قللادرة علللى النمللو والتطللور،  والللتمكن المفترضللة مللن مخرجللات التعللليم العللالي

والطرقللات والصللدامات التللي تتعللرض لهللا البيئللة الداخليللة ،  مللن التبللدالت المتناميللة فللي سللوق العمللل
ومواجهلة التحلديات تتطللذ االسلتجابة الفاعللة لموجلات التغييلر ،  فالقدرة على المنافسلة،  والخارجية

 .ربوية قادرة على المزاوجة بين األآلالة والمعاآلرةوتأسيس نظم ت،  مع الحفا  على الهوية
بوآلللفهم وكللالء للتغييللر ،  ويطللرح هللذا التنللاول مسللألة الللدور الجديللد لقيللادات الللنظم التربويللة

ويطرحلون أبلدال جديلدة فلي ،  يعملون على إحداث تحوالت عميقة في كيفية عمل اللنظم،  المستدام
بتعللريض ،  ات عمللل بديلللة فللي المسسسللات التعليميللةو يطللورون أهللداف واسللتراتيجي،  بيئللة المنظمللة

جميللع مسللتويات ومكونللات الللنظم التربويللة لعمليللات المسللاءلة والتقيلليم المسللتمر التللي تسللو ج التخللاذ 
تجعل من مخرجات النظم التربوية أفضلل مملا كانلت عليله أثنلاء ،  قرارات آلممت بطريقة آلحيحة

 .الشروع في التغيير
واعتماد الثانويلات التخصصلية ،  وتنمي  مسسساته ،  المتوس  أدى ضين مسارات التعليم 

وفلتح ،  فى إدارة النظم التربوية الوطنية إللى التوسلع فلى سياسلات القبلول بمسسسلات التعلليم العلالى 
وأثلار ذللك العديلد ملن الشلكًو والتسلاؤالت المتصللة ،  األقسام والكليات الجامعية على نطاق واسع 

ومعايير التوظيف ،  وخيارات الجامعات ،  القطاعات لكم المخرجات ونوعها وحاجة ،  بمتطلباتها 
،  واجلراءات توظيلف المصلادر ،  واالستخدام ألعضاء هيلأة التلدريس الجلامعى والعلاملين ا خلرين 

ونظلم ،  وعمليلات الرقابلة عللى األداء األكلاديمى واإلدارى ،  ومواآلفات األبنية والمرافن الجامعيلة 
 .ونوعية التعليم الذى يقدم للمتعلمين،  سترتيجيات التقييم الدراسة وا

ال تلزال ،  إن التقاطعات القائمة بين بعلدي الكلم والكيلف بمسسسلات التعلليم العلالي فلي ليبيلا
فالكفاءة والفاعلية الداخلية والخارجية ظلت بعيدة عن دائرة ،  بحاجة إلى مزيد من الفحص والتحليل

مملا جعلنلا ،  غوة االجتماعيلة الرافعلة لشلعار التعلليم العلالي حلن للجميلعاالهتمام بسبذ تنامي الضل
- :نطرح التساؤلين اا تيين

 مصراتة؟ ما مستوى جودة الخدمات اإلدارية والتعليمية بجامعة -
هلللللل توجلللللد فلللللروق ذات دالللللللة إحصلللللائية فلللللي مسلللللتوى جلللللودة الخلللللدمات اإلداريلللللة  -

 والتعليمية بجامعة مصراتة تعزى لمتغير الكلية؟
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  أهداف الدراسة 
- :تسعى هذس الدراسة إلى تحقين األهداف ا تية

 .التعر ف على مستوى جودة الخدمات اإلدارية والتعليمية بجامعة مصراتة -
 .التعر ف على أبعاد الجودة اإلدارية والتعليمية األكثر ممارسة فى جامعة مصراتة -
مسللتوى جللودة الخللدمات التعللر ف علللى مللا إذا كانللت هنللاً فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي  -

 .اإلدارية والتعليمية بجامعة مصراتة  تعزى لمتغير نوع الكلية   
 أهمية الدراسة. 

تتضح أهمية الدراسة فلي ضلوء التوجله العلام بلإدارة الجلودة الشلاملة وطلرح هلذا المنحلى 
 فلإدارة الجلودة الشلاملة فلي التعلليم الجلامعي تعلد ملدخالً ،  ضمن سياقات العمل األكثر حساسلية

حللديثًا مقارنللة بغيرهللا مللن المنظمللات التجاريللة والصللناعية التللي قطعللت شللوطًا طللوياًل فللي ضللب  
مخرجاتهللا وتحسللينها باسللتخدام آليللات الللذكاء الصللناعي ونظللم المعلومللات األكثللر تطللورًا لتعظلليم 

 .عوامل المنفعة والقيمة
تسللم بدرجللة عاليللة واألقسللام األكاديميللة ت،  إن إدارة الجامعللات وقيللادة الكليللات الجامعيللة

بالنظر إللى الطبيعلة المعقلدة للتعاملل ملع نظلم النشلاة اإلنسلاني غيلر القابللة ،  من الخصوآلية
 .للضب  والقياس ا لي

يجللذ أن ينطلللن مللن ،  ولللذلك فللإن تحقيللن مضللامين هللذا البعللد فللي إدارة الللنظم التربويللة
ة فلي المخرجلات التلي محددات ضمان الجودة إلى ضمان الحد األدنى من المواآللفات المطلوبل

 .تنمو وتتطور بعد ذلك في بيئات العمل دائمة التبدل والتغيير
وبنللاًء  علللى مللا تقللدم يمكللن تحديللد األهميللة النظريللة والعمليللة لهللذس الدراسللة وذلللك علللى 

- :النحو ا تي
يسمللل أن تسللهم هللذس الدراسللة فللي تقللديم بعللض اإلضللافات النظريللة لجسللم المعرفللة اإلداريللة  -

 .وقد تسسس لطرح تناوالت جديدة لبعد إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي ، التربوية
يتوقلللع أن تسلللهم هلللذس الدراسلللة فلللي نشلللر اللللوعي بخصوآللللية بعلللد الجلللودة فلللي إدارة اللللنظم  -

 .وقد تثير جداًل حول التعامالت ا لية مع مخرجات التعليم الجامعي،  التربوية
انلللذ التعقيلللد المصلللاحبة لتطبيلللن إدارة الجلللودة يسملللل أن تسلللهم هلللذس الدراسلللة فلللي كشلللف جو  -

وقللد تمكللن المعنيللين مللن تصللميم معللايير لقيللاس واقللع ،  الشللاملة فللي نظللم النشللاة اإلنسللاني
هللذا البعللد ضللمن خصائصللله وطبيعتلله المعقللدة والتحللديات التلللي يواجههللا تفعليلله فللي نظلللم 

 .النشاة اإلنساني
ميللة وتعزيزهللا لتحسللين أداءات اإلدارة يتوقللع أن تسللهم هللذس الدراسللة فللي دعللم  المسللاعي الرا -

  .الجامعية وتطويرها
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 : اسات السابقةلدر ا
وتنلللامى ،  ونلللدرة المصلللادر ،  أظهلللرت تحلللديات النلللوع فلللى مسسسلللات التعلللليم العلللالى              
جتماعيلللة الناتجلللة علللن الرغبلللة المتزايلللدة فلللى توسللليع قاعلللدة المسلللتفيدين ملللن الخلللدمات الضلللغوة اال

،  والطلللذ علللى االسللتخدام والتوظيللف ،  والتبللدل المسللتمر فللى سللوق العمللل ،  التعليميللة والتربويللة 
ول والبلدان فضاًل عن اتساع قاعدة من هم فى سن التعليم والعمل والتغيرات السياسية فى دول التح

األقللل تقللدمًا ضللرورات البحللث عللن مللداخل جديللدة تضللمن تحقيللن بعللدى الكللم والنللوع فللى المسسسللات 
وتحقللن التللوازن بللين ،  وتعللالج االخللتالالت الناتجللة عللن هيمنللة أبعللاد الكللم علللى النللوع ،  التربويللة 

 .طرفى المعادلة القائمة على ضمان تعليم متميز ألكبر عدد ممكن من المتعلمين
ونتيجلللة للللذلك أخلللذ مفهلللوم الجلللودة فلللى االنتشلللار بلللإدارة اللللنظم التربويلللة ضلللمن محاوللللة              

حيلث أجريلت العديلد ملن ،  لمحاكاة تطبيقه فى المسسسات الصناعية والتجارية ومنظمات األعملال 
والتحللديات التللى تواجلله ،  الدراسللات التللى حاولللت الكشللف عللن نللواتج تطبيللن إدارة الجللودة الشللاملة 

تطبيقهللا ضللمن التللداخالت القائمللة بللين المتغيللرات الشخصللية والتنظيميللة فللى بيئللات العمللل اإلنتاجيللة 
 .والخدمية

إلللى معرفللة القواعللد ( 1222) ( دوللله والنيللادي يأبلل) ووفقللًا لهللذا التوجلله هللدفت دراسللة 
تلأثير العواملل وتحديلد ،  األساسية إلدارة الجودة الشاملة ومتغيراتهلا فلي بيئلة األعملال اإلماراتيلة

الديمغرافيلللة لمنظملللات األعملللال والمتمثللللة فلللي الحجلللم والعملللر عللللى مسلللتوى ممارسلللة أساسللليات 
 .الجودة الشاملة

منظمللة ( 2212)الللذي تكللون مللن ،  واسلتخدم الباحثللان أسلللوب المسللح لمجتمللع الدراسللة
 .وأهلية تعمل بالقطاع الخاا،  حكومية عامة

ة الجللودة الشللاملة الثالثللة عشللر التللي شللملتها أداة وأظهللرت نتللائج الدراسللة أن ركللائز إدار 
حيث تمثلت الممارسات العاليلة فلي إبلراز المظلاهر الملموسلة ،  القياس تمارس بدرجات متفاوتة

ودور المنظمللة تجللاس المجتمللع وهللذس ،  وتوكيللد الجللودة،  والتركيللز علللى الزبللون ،  لجللودة الخدمللة
ي دولللة اإلمللارات بتحقيللن رضللا المسللتفيدين مللن األبعللاد تشللير إلللى اهتمللام المنظمللات الخدميللة فلل

والتلزام ،  وإدارة القلوى البشلرية،  أما األبعلاد األقلل ممارسلة فقلد شلملت العالقلة بلالمورد،  الخدمة
كمللللا أشللللارت نتللللائج الدراسللللة إلللللى تللللأثير العوامللللل ،  اإلدارة العليللللا بللللدعم مفللللاهيم وثقافللللة الجللللودة
والعملللر فلللي ممارسلللة أساسللليات ركلللائز إدارة الجلللودة  الديمغرافيلللة للمنظملللة والمتمثللللة فلللي الحجلللم

 .الشاملة
إلللى معرفللة مسللتوى الللوعي بمفهللوم ( 1222)وفللي السللياق نفسلله هللدفت دراسللة طعامنللة 

وتحديد مستوى ممارسلة عناآللر ،  إدارة الجودة الشاملة لدى العاملين في وزارة الصحة األردنية
فضلاًل علن ذللك هلدفت الدراسلة تعلر ف ملا  ، إدارة الجودة الشاملة في القطاع الصلحي الحكلومي

إذا كانللت هنللاً فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي مسللتوى ممارسللة عناآلللر إدارة الجللودة الشللاملة 
 .والمستوى الوظيفي،  والمسهل العلمي،  تعزى لبعض المتغيرات الشخصية والمتمثلة في النوع
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ستويات اإلداريلة العليلا وقد تكون مجتمع الدراسة من شاغلي الوظائف اإلشرافية في الم
اختيلللرت ملللنهم عينلللة طبقيلللة ( 2512)والوسلللطى واإلجرائيلللة فلللي وزارة الصلللحة والبلللالغ علللددهم 

 .مفردة( 252)عشوائية بلغ حجمها 
وتوآلللللت نتلللائج الدراسلللة إللللى وجلللود مسلللتوى متوسللل  ملللن اللللوعي بمفهلللوم إدارة الجلللودة 

كمللا ،  ة عناآلللرها بدرجللة متوسللطةوالتللي يللتم ممارسلل،  الشللاملة لللدى العللاملين فللي وزارة الصللحة
،  تبين وجود عدد من المعوقات التلي تحلول دون تطبيلن إدارة الجلودة الشلاملة كمقاوملة التغييلر

 ومحدودية فرا التدريذ والنمو المهني،  وعدم وجود إستراتيجية واضحة إلدارة الجودة الشاملة
وانحسللار ،  واالنجللازات الفرديللة وعللدم االعتللراف بللالجهود،  وعللدم االلتللزام بتشللكيل فللرق العمللل، 

 .وعدم وجود معايير لقياس الجودة،  مشاركة العاملين
فضاًل عن ذللك أظهلرت نتلائج الدراسلة وجلود فلروق داللة إحصلائيًا فلي مسلتوى ممارسلة 

كما تبين عدم وجود فلروق داللة ،  عناآلر إدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغير المستوى الوظيفي
مارسللللة وتطبيللللن عناآللللر إدارة الجللللودة الشللللاملة تعللللزى لمتغيللللري النللللوع إحصلللائيًا فللللي مسللللتوى م

وأكلللدت نتلللائج الدراسلللة عللللى وجلللود عالقلللة ارتبلللاة سللللبية بلللين عناآللللر إدارة ،  والمسهلللل العلملللي
 .الجودة الشاملة ومعوقات تطبيقها وممارستها

،  بويللةوتوسلليع منللاحي االهتمللام امتللد ليشللمل إدارة الللنظم التر ،  إن إثللراء الفكللر اإلداري 
التي هلدفت إللى التعلر ف عللى خلفيلة ( 1221)وفي هذا السياق يمكن اإلشارة إلى دراسة النعيم 
 واتجاهاتهم نحو تطبين إدارة الجودة الشلاملة،  طلبة التخصصات اإلدارية بالجامعات السعودية

وتحديلللد ملللا إذا كانلللت هنلللاً فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية فلللي تللللك المواقلللف تعلللزى للسلللمات ، 
فضاًل عن ذلك هلدفت الدراسلة إللى الكشلف علن ملا إذا كانلت ،  وخصائص الطلبة،  خصيةالش

وطلبلة ،  هناً فروق ذات دالللة إحصلائية بلين طلبلة قسلم اإلدارة بفلرع جامعلة اإلملام باإلحسلاء
 .كلية العلوم اإلدارية بجامعة الملك فيصل في اتجاهاتهم نحو تطبين إدارة الجودة الشاملة

( 222)الدراسة من طلبة فرع جامعة اإلمام باإلحساء والبالغ عددهم  وقد تكون مجتمع
،  طاللللذ( .02)وطلبلللة كليلللة العللللوم اإلداريلللة بجامعلللة المللللك فيصلللل والبلللالغ علللددهم ،  طالبلللاً 

اسلتبانة ملن طلبلة فلرع جامعلة ( 222)حيث تم جملع ،  واستخدم الباحث أسلوب المسح الشامل
 .من طلبة كلية العلوم اإلدارية بجامعة الملك فيصل استبانة( 122)و ،  اإلمام باإلحساء

 وتوآللت نتائج الدراسة إلى تدني مستوى عمن مفهوم إدارة الجودة الشاملة بلين الطلبلة
فللي الوقللت الللذي عبللر فيلله معظمهللم عللن رغبتلله فللي العمللل بعللد التخللرد فللي منظمللات تطبللن ، 

يشلير إللى تأييلد الطلبلة السلتخدام هلذا كما تبلين أن الموقلف العلام ،  مفهوم إدارة الجودة الشاملة
 ،  المفهوم وتفعيله  في واقع المنظمات

فضلللاًل علللن ذللللك أظهلللرت نتلللائج الدراسلللة علللدم وجلللود فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية فلللي  
موقف الطلبة من تطبين مفهوم إدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغيري العمر والخبرة التي اكتسبها 

بينما وجدت فروق ،  لصيفي في المسسسات الحكومية والخاآلةبعض الطلبة من برامج العمل ا
،  وقلللدرة الطلبلللة عللللى اسلللتخدام الحاسلللوب،  فلللي هلللذس المواقلللف تعلللزى لمتغيلللرات السلللنة الدراسلللية

فأنله للوحظ تفلوق ،  وبالرغم من تأييلد الطلبلة لتفعيلل مفهلوم إدارة الجلودة الشلاملة ،  والتخصص
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لللك فيصللل علللى طلبللة فللرع جامعللة اإلمللام باإلحسللاء فيمللا طلبللة كليللة العلللوم اإلداريللة بجامعللة الم
 .يتعلن بتأييد مفهوم إدارة الجودة الشاملة ودعمها

تعر ف درجة إمكانية تطبيلن بعلض مفلاهيم  إلى فقد هدفت( 1222)أما دراسة الكيومي 
إدارة الجودة الشلاملة فلي كليلات التربيلة بسللطنة عملان ملن وجهلة نظلر اإلداريلين وأعضلاء هيلأة 

ومعرفلللة ملللا إذا كانلللت هنللاً فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية فللي درجلللة إمكانيلللة تطبيلللن ،  تللدريسال
 .بعض مفاهيم إدارة الجودة الشاملة تعزى لمتغيرات الوظيفة والمسهل العلمي والخبرة

عضلو ( 521)و ،  إداريلاً ( 01)ملنهم ،  عضلو  ( 022)وقد تكون مجتملع الدراسلة ملن 
( 22)مللنهم ،  عضللواً ( 212)عشللوائية بسلليطة بلللغ حجمهللا اختيللرت مللنهم عينللة ،  هيللأة تللدريس

 .عضو هيأة تدريس( .22)و ،  إداري 
وتوآللت نتائج الدراسلة إللى وجلود إمكانيلة لتطبيلن بعلض مفلاهيم إدارة الجلودة الشلاملة 

كما تبين أن هذس اإلمكانية كانلت عاليلة فلي األبعلاد المتعلقلة ،  في كليات التربية بسلطنة عمان
وعملل ،  والالمركزيلة اإلداريلة،  واالسلتقاللية،  وآللناعة القلرار،  ى رسالة المسسسةبالتركيز عل
وكانلللت متوسللطة فللي بعلللد اسللتخدام الطريقلللة ،  والتقيلليم المسللتدام،  والتللدريذ المسلللتمر،  الفريللن
كمللا اتضللح وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي تقللدير إمكانيللة تطبيللن مفللاهيم إدارة ،  العمليللة

،  لة فللي كليللات التربيللة بسلللطنة عمللان تعللزى لمتغيللر الوظيفللة ولصللالح اإلداريللينالجللودة الشللام
ولصللللالح حملللللة ( الماجسللللتير)وبللللين حملللللة شللللهادة الللللدكتوراة مقارنللللة بحملللللة التخصللللص العللللالي 

 .وبين فئات الخبرة المختلفة ولصالح ذوي الخبرة الطويلة،  الدكتوراة 
رف مسلللتويات تطبيلللن مبلللاد  تعللل( 1222)وفلللى السلللياق نفسللله هلللدفت دراسلللة عالونلللة 

وتحديلد ،  الجودة الشاملة فى الجامعة العربية األمريكية من وجهلة نظلر أعضلاء هيلأة التلدريس 
،  والعملر،  داللة الفروق اإلحصائية فى وجهات نظرهم والتلى يمكلن أن تعلزى لمتغيلرات النلوع 

والكليلة ،  والجامعلة التلى تخلرد فيهلا عضلو هيلأة التلدريس ،  والخبلرة المهنيلة،  والمسهل العلملى
 .التى يدرس بها

وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيأة التدريس العاملين فى كليلات الجامعلة 
 .عضو هيأة تدريس(2.)اختيرت منهم عينة بلغ حجمها،  العربية األمريكية 

كيلللة تطبلللن مبلللاد  الجلللودة الشلللاملة وأظهلللرت نتلللائج الدراسلللة أن الجامعلللة العربيلللة األمري
كما تبلين علدم وجلود فلروق ذات دالللة إحصلائية فلى وجهلات نظلر أعضلاء هيلأة ،  بدرجة كبيرة

،  والعملر،  التدريس والمتصلة بتطبيلن مبلاد  الجلودة الشلاملة بالجامعلة تعلزى لمتغيلرات النلوع 
والكليلة ،  و هيئلة التلدريس والجامعلة التلى تخلرد فيهلا عضل،  والخبلرة المهنيلة،  والمسهل العلمى
 .التى يعمل بها

عللللى تحديلللد مسلللتويات إدراً مفهللللوم إدارة ( 1220)وعمللللت دراسلللة الطويلللل والكللللورانى
ًوز نَعللتأ أداة الدراسللة . والللوعى بأهللدافها وإمكانيللة تطبيقهللا فللى جامعللة الموآلللل،  الجللودة الشللاملة

،  وأعضلللللائها ملللللن العملللللداء،  رئللللليس ملللللن رؤسلللللاء مجلللللالس الكليلللللات والجامعلللللات (221)عللللللى 
 .ورؤساء األقسام والفروع،  ومعاونيهم 



 مصراتهدراسة حالة لجامعة :  إدارة الجودة الشاملة بالجامعات الليبية

 

  
07 

 
  

كشللفت نتللائج الدراسللة عللن تللوافر المنللاخ والبيئللة الجامعيللة المناسللبة لتبنللى إدارة الجللودة 
َلتأ لتحقيللن التحسللين المسللتمر فللى األبعللاد التعليميللة،  الشللاملة  ،  كمللا تبللين وجللود محللاوالت ًبللذن
 .ل التركيز على المستفيدين واالستجابة لحاجاتهمواالستشارية من خال،  والبحثية

فضللاًل عللن ذلللك اوضللحت النتللائج أن القيللادات اإلداريللة بجامعللة الموآلللل ترفللع شللعار 
،  وتعملل فلى الوقلت نفسله عللى ترسليخ قليم الحلوار،  جودة الخدمات التعليمية مسلسولية الجميلع

،  سللتمر لتحسللين مهللارات العللاملينوتللدعم التللدريذ والتعللليم الم،  والعمللل الجمللاعى،  والمشللاركة
وتللوفر قاعللدة مللن البيانللات والمعلومللات الداعمللة التخللاذ القللرارات ،  والتللدريذ العملللي للمتعلمللين

 .الجامعية
التللللي هللللدفت تعللللر ف ( 1220)وال تختلللللف إجللللراءات هللللذس الدراسللللة عللللن دراسللللة علللللوان 

،  امعلللة التحلللدي الليبيلللةإمكانيلللة تطبيلللن مبلللاديء إدارة الجلللودة الشلللاملة وفلسلللفتها فلللي كليلللات ج
وتحديللد مللا إذا كانللت هنللاً فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي إمكانيللة تطبيللن هللذس الفلسللفة تعللزى 

 .ونوع الوظيفة،  والخبرة العملية،  لمتغيرات العمر
ولتحقيلللن أهلللداف الدراسلللة طلللور الباحلللث اسلللتبانة وزعلللت عللللى عينلللة عشلللوائية بسللليطة 

( 52)سللحبت مللن مجتمللع تللألف مللن ،  هيللأة تللدريسعضللو ( 12)و ،  إداريللاً ( 21)تكونلت مللن 
 .عضو هيأة تدريس( 222)و ،  إدارياً 

وأظهللرت نتللائج الدراسللة عللدم مالءمللة تطبيللن مبللاد  إدارة الجللودة الشللاملة وفلسللفتها فللي 
وذللك بسلبذ ،  باستثناء جودة التشلريعات والللوائح الجامعيلة،  كليات الجامعة في جميع أبعادها

كمللا تبللين عللدم وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائية ،  والثقافللة المنظمللة،  التنظيميللةعوامللل البيئللة 
،  فلللي موقلللف عينلللة الدراسلللة ملللن إمكانيلللة تطبيلللن إدارة الجلللودة الشلللاملة تعلللزى لمتغيلللرات العملللر

 .ونوع الوظيفة،  والخبرة العملية
لة في إلى تحليل إدارة الجودة الشام( 1220)وفي السياق نفسه هدفت دراسة أبو فارة 

عضو هيأة ( 122)وقد تكونت عينة الدراسة من ،  الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية
 .تدريس تم اختيارهم بطريقة عشوائية بسيطة

وأظهرت نتائج الدراسة أن الجامعات الفلسطينية ال تولي اهتمامًا جوهريًا بسبعة 
والثقافة ،  كيز على المستفيدوالمتمثلة في التر ،  عناآلر من عناآلر إدارة الجودة الشاملة

والتركيز على ،  والتحسين المستمر،  ودعم اإلدارة العليا للجودة،  وتصميم العملية،  المنظمية
كما تبين أن الجامعات الفلسطينية تولي اهتمامًا واضحًا ،  والعالقة مع الموردين،  العاملين

،  وضمان الجودة،  القياس الدقينلثالثة عناآلر من عناآلر إدارة الجودة الشاملة تمثلت في 
 .والبعد المجتمعي
إلى تحديد مستوى  ,Magutumop et al (1222)هدفت دراسة ماجوتوم وأخرون    

تطبين إدارة الجودة الشاملة في جامعة نيروبي والتحديات التي تواجه تطبيقها من وجهة نظر 
اختيرت منه عينة عشوائية  ، فردا( 222)القيادات األكاديمية وتكون مجتمع الدراسة من 

وأجريت ،  مفردة  وطورت استمارة استبانة لجمع بيانات الدراسة( 5.)بسيطة بلغ حجمها 
،  وبعد التأكد من آلدق أداة القياس وثباتها. سلسلة من المقابالت المقننة مع عينة الدراسة
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لة بدرجة كبيرة وفي كشفت نتائج الدراسة عن ممارسة جامعة نيروبي ألبعاد إدارة الجودة الشام
وبخاآلة في بعد التخطي  االستراتيجي لضمان تحقين األهداف ،  كافة العمليات األكاديمية

حيث اتضح أن جميع العمليات التربوية واألكاديمية تلبي حاجات المستفيدين ،  المخط  لها
ممارسة  فضاًل عن،  من الخدمات الجامعية وفقًا للضواب  القانونية والتنظيمية المعتمدة
كما أنها تعمل على ،  الجامعة لوظيفة الرقابة المستمرة لضمان مطابقة المنتج للمعايير الدولية

توثين كافة اإلجراءات وتستخدم إطارًا مرجعيًا يتم الرجوع إليه في حالة وجود أي انحرافات عن 
 .المعايير

ة نيروبي فإن وبخصوا التحديات التي تواجه تطبين إدارة الجودة الشاملة في جامع
التحدي األبرز يكمن في كيفية توفير الضمانات الكافية الستمرار قدرة الجامعة على تحمل 

وفاعلية نظم االتصاالت والرقابة  ،  وتوجيه السلطة،  مسسولية تطبين نظام الجودة الشاملة
جة كبيرة مع كما اتضح أن الثقافة األكاديمية بجامعة نيروبي ال تتفن بدر ،  والمراجعة المستمرة

فضال عن عدم التوظيف الفعال ألوقات الدوام الرسمي ألعضاء ،  متطلبات الجودة الشاملة
 .هيأة التدريس وانخفاض معنويات العاملين بالجامعة

 Dovan,Bondra,andوفي دراسة أخرى قامت بها دوفال وبوندرا ونيجلوسكا 
Negleska(2011)  وعمليات ،  ومفاهيمها بهدف الكشف عن معاني الجودة الجامعية

-Spiruإدارتها وإجراءات تحسينها كما تدركها مجموعة من األكاديميين بجامعة سبيروهيرى 
Haret   وطلبة الجامعة وأولياء األمور وأرباب العمل وفقا للمباد  الوطنية والعالمية للجودة

جودة الجامعية خالل وتوضيح مواطن الضعف التي اظهرها تقرير الدراسة الذاتية لتقييم ثقافة ال
وطرحت ،  واجريت العديد من المقابالت مع عينة الدراسة،  1222-1225العام الجامعي 

عليهم مجموعة من األسئلة المتصلة بتصوراتهم عن دور الجامعة في الحياة االجتماعية 
والرضا عن المشاركة في اعمال ،  واالقتصادية والتحسين الدائم لجودة التدريس الجامعي

 .البحث العلمي
اظهرت نتائج الدراسة أن هناً تطابقًا بين ثقافة الجودة في الجامعة مع بعض 

وإن كانت الجامعة بحاجة إلى إجراء تحسينات لتتطابن مع بعض ،  المعايير الوطنية والعالمية
 .البنود الواردة في تلك المعايير

تحديد تأثير أبعاد  فقد هدفت إلى ,Sabet et al( 1221)أما دراسة سابيت واخرون 
والعمل الجماعي والمشاركة في إدارة ،  التمويل والتدريذ والمكاف ت والتقدير والتزام اإلدارة العليا

ًأجريت الدراسة على عينة عشوائية بسيطة قوامها . الجودة الشاملة في قطاع التعليم العالي
وجمعت البيانات ،  سنة2.-22محاضر من خمس جامعات ماليزية بعمر يتراوح بين ( 221)

،  وأظهرت النتائج أن بعدي التزام اإلدارة العليا،  من خالل استبانه  تأكد من آلدقها وثباتها
ووجدت عالقة ارتباطيه ،  والعمل الجماعي يسديان دورًا مهمًا في تطبين إدارة الجودة الشاملة
ع  حيث يسدي التحفيز إلى ذات داللة احصائية بين التحفيز بالمكاف ت والتقدير واألداء المرتف

كما تبين . ويسهم في رفع مستوى الرضا المهني والدافعية لإلنجاز،  تحسين القدرات اإلبداعية
،  أن أفراد العينة تحصلوا على المعرفة الالزمة عن إدارة الجودة الشاملة من خالل ورش العمل

نظرا لشحه المصادر وبالرغم من نقص فرا التدريذ على ممارسة إدارة الجودة الشاملة 
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المالية حيث ظلت البرامج التدريبية بعيدة عن اهتمامات القيادات األكاديمية في الجامعات 
 .الماليزية

بتحديد أهم  ALTaasheh ,(1222)وفي السياق نفسه اهتمت دراسة التاشيه 
،  الكويت المعيقات التي تحد من تطبين إدارة الجودة الشاملة في مسسسات التعليم العالي بدولة

عمداء ) مفردة من القيادات األكاديمية( 12)وشملت الدراسة  عينة عشوائية بسيطة قوامها
. اجريت مقابالت معمقة مع أفراد عينة الدراسة(. ورؤساء أقسامها العلمية،  الكليات ووكالئها

وضعف  وبينت النتائج ان من أهم تلك المعيقات عدم وجود رؤية شاملة إلدارة الجودة الشاملة
وقلة عدد المختصين والمسهلين ،  دعم القيادات العليا لبرامج الجودة الشاملة وضعف التزامها

 .وأساليذ التحسين المستمر،  وعدم اإللمام باستراتجيات التقييم الذاتي،  في مجاالتها
إلى تحديد مستوى ممارسة أبعاد  ,Zubair( 1222)هدفت دراسة الزبير على حين
حيث اختيرت خمس جامعات باكستانية ‘ لشاملة في مسسسات التعليم العاليإدارة الجودة ا
وطورت استبانه لجمع بيانات الدراسة تمثل المقياس ،  مفردة لكل جامعة( 22)حكومية بواقع 

لجمع بيانات دراسة مماثلة  ,Bayraktar and Zaim( 1221)الذي آلممه بايراكتاروزيم 
ا مع إجراء بعض التعديالت عليه ليالئم بيئة الجامعات عن مسسسات التعليم العالي في تركي

وكشفت . ووزعت االستبانه على أفراد العينة المختارة بعد التأكد من آلدقها وثباتها. الباكستانية
 والتقييم الذاتي،  والرؤية،  والقيادة الداعمة،  نتائج الدراسة عن ممارسة أبعاد التحسين المستمر

 . ويات مرتفعة في الجامعات الباكستانيةوتدريذ الموظفين بمست، 
إلى تحديد أهم أبعاد إدارة الجودة  ,Mashagba(1222)هدفت دراسة مشاقبه  كما

الشاملة المطبقة في الجامعة األردنية وتحديد متطلبات تطبيقها ومالءمتها  لنظام التعليم في 
عضو ( 2122)من  وتكون مجتمع الدراسة،  الجامعة من وجهة نظر أعضاء هيأة التدريس

مفردة وطورت أداة لجمع ( 212)اخترت منه عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها ،  هيئة تدريس
بيانات الدراسة  خضعت الختبار الصدق والثبات وكشفت النتائج عن وجود تأثير إيجابي 

كما  ، لمتابعة العملية التربوية وتنمية المصادر البشرية على كفاءة أداء أعضاء هيأة التدريس
تبين أن الجامعات تعتمد فلسفة التحسين والتطوير  المستمر باإلفادة من خبرات الجامعة 

وإنها تعمل على تطبين مباد  إدارة الجودة الشاملة وتلتزم بها وتسعى إلى دمجها ،  األردنية
 .مع البيئة الجامعية

 مجتم  الدراسة وعينتها
بجامعة مصراتة ( القارين)تدريس تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيأة ال  

) والبالغ عددهم  ،  1222-1222والمتفرغين بالكامل للتدريس الجامعى خالل العام الجامعى 
عضو ( 152)سحبت منهم عينة عشوائية بسيطة بلغ حجمها ،  عضو هيأة تدريس (  2211

مارات المسترجعة وبتوزيع أداة الدراسة على العينة  المختارة بلغ عدد االست،  هيأة تدريس 
 .       تقريبًا من مجتمع الدراسة%( 22)وبنسبة ،  استمارة ( 225)والقابلة للتحليل اإلحصائى 
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 : أداة الدراسة
تم تطوير استبانة ،  لتحديد مستوى جودة الخدمات اإلدارية والتعليمية بجامعة مصراتة 

تكونت فى آلورتها النهائية من ،  الشاملةوأدبيات إدارة الجودة ،  باإلفادة من الدراسة السابقة
ودعم ،  والثقافة المنظمية،  التركيز على المستفيد -: فقرة موزعة على ثمانية أبعادة هي( 55)

 ونظم المعلومات الجامعية،  والتركيز على العاملين،  والتحسين المستمر،  اإلدارة العليا للجودة
 .والعالقة مع المورد،  وضمان الجودة، 

،  أبداً ،  نادراً ،  أحياناً ،  غالباً ،  دائماً  -: ضعت أمام كل فقرة خمسة بدائل هيوو 
 .على التوالي( 2،  1،  2،  2،  5)وأعطيت الدرجات 

 وقد تم التأكد من الصدق الظاهرى ألداة القياس بعرضها على مجموعة من المحكمين
وهي (  0..2)  كما تم التأكد من ثباتها باستخدام معامل ألفا كرونباخ الذي بلغت قيمته ، 

  0.05α=قيمة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 عرض نتايج الدراسة ومناقشتها    

- :يمكن عرض نتائج الدراسة ومناقشتها على النحو ا تي
 والتعليمية بجامعة مصراته؟السسال األول ما مستوى جودة الخدمات اإلدارية 

لإلجابة عن هذا السسال حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
الستجابات عينة الدراسة والمتوسطات الفرضية ألبعاد أداة  قياس إدارة الجودة الشاملة في 

متوسطات لتحديد داللة الفرق بين ال( t. test)واستخدام االختبار التائي  ،  التعليم العالي
 (.2)وذلك كما هو موضح بالجدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة( 2)جدول 
والمتوسطات الفرضية ألبعاد أداة القياس واالختبار التائي لتحديد داللة الفرق بين ، 

 .المتوسطات
أبعاد إدارة 

الجودة 
 الشاملة

المتوسطات 
 الفرضية

توسطات الم
 الحسابية

االنحرافات 
 المعيارية

درجة 
 الحرية

القيمة 
 التايية 

الداللة 
 االحصايية

التحسيا 
 المستمر

   93        93.90  9.33  001  99.01 * 1.111 

التركيز علا 
 العامليا

      14    93.90  9.33   
_____ 

 91.36* 1.111 

ضمان الجودة 
 الجامعية

    90   94.03  2.99   ___  06.09* 1.111 

دعم اإلدارة 
 العليا للجودة

    16  91.15  9.44   ___ 66.99* 1.111 
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العالقة م  
 المورد

    91  92.11  9.12  ___  03.35* 1.111 

التركيز علا 
 المستفيد

    65  92.64  6.95  ___  10.34* 1.111 

الثقافة 
 التنظيمية

    04  60.69  0.49  ___  03.10* 1.111 

نظم 
المعلومات 
 الجامعية

    91  91.92  9.34   ___  1.32* 1.91 

المستول العام 
 للجودة

   649  990.29  09.51   ____  96.09* 1.111 

 α  =1.10القيم التايية ذات داللة  احصايية عند مستول )*( 
بجامعة مصراته أن مستوى جودة الخدمات اإلدارية والتعليمية ( 2)يتضح من الجدول 

وبتحليل مناحي االهتمام ،  ويتجاوز الحدود المفترضة في أداة القياس،  يزيد عن المتوس 
وقد ظهر ذلك من ،  والتركيز النوعي ًيالَحًظ أنًَّه بعد التحسين المستمر جاء في المرتبة األولى

 وتطوير،  قييموسبل ووسائل  الت،  خالل اهتمام الجامعة بتحديث الخط  والبرامج الدراسية
واهتمامها بتطوير معايير التوظيف واالستجابة ،  نظمة التعليم االلكترونيأخدمات  المكتبات و 

للتغيرات الحاآللة في بيئة العمل وتدريذ العاملين واعتماد أنظمة فاعلة في االستقطاب 
ني المقدمة وتب واالستخدام وتقييم األداء والترقية وإشباع  الحاجات اإلنسانية بناء على الجهود

نظمة اتصال فعالة داخل الوحدات واألقسام اإلدارية واألكاديمية وبين اإلدارة الجامعية أ
كل ذلك يظهرس ،  وتعزيز عمليات المشاركة في آلناعة القرار الجامعي،  ومسسسات المجتمع 

والتركيز بعد التركيز على العاملين الذي جاء في المرتبة الثانية من حيث مستويات االهتمام 
 .في برامج إدارة الجودة الشاملة المطبقة بجامعة مصراتة

يتضح من خالل مراجعة ف؛  ضمان الجودة الجامعية الذي جاء في المرتبة الثالثةا أم  
الفقرات المكونة له تأكيد اإلدارة الجامعية على ضرورة إنجاز األدوار بطريقة آلحيحة من المرة 

ستراتيجية  الوقاية من األخطاء بداًل من تصحيحها بعد وقوعها األولى لممارستها واعتمادها ال
وما يتطلبه ذلك  من إجراءات احترازية لحماية العاملين من الوقوع في الخطأ وحماية المتعلمين 

واستقطاب ،  وتوفير االحتياجات التعليمية واإلدارية،  من التعليم الضعيف والفشل األكاديمي
هيأة التدريس وقبول الطلبة وفن المعايير المعتمدة وضب   العناآلر المميزة من أعضاء

وتحظي . وتحديد مواآلفات األدوار واألنشطة  اإلدارية والتربوية،  مسارات العمل الجامعي
هذس الممارسات بدعم اإلدارة العليا لبرامج الجودة  حيث جاء هذا البعد في المرتبة الرابعة في 

تمتلك قياداتها رؤية واضحة لبرامج تطيبن الجودة  وخطة سلم أولويات إدارة الجامعة التي 
وخصصت المصادر المالية الالزمة وفقا لمبدأ الالمركزية ،  استراتيجية لتنفيذ تلك البرامج

فضال عن ذلك تتخذ القيادات العليا القرارات الداعمة للنشاطات اإلبداعية . اإلدارية في التنفيذ
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،  وتتعامل بشفافية ووضوح مع جميع األطراف المعنية،  ملةالتي تتضمنها برامج الجودة الشا
 .وذلك وفقًا لتقديرات عينة الدراسة من أعضاء هيأة التدريس الجامعي

فقد جاء في المرتبة الخامسة من حيث درجة ،  أما بخصوا العالقة مع المورد
س هذا البعد االلتزام ويعك،  تركيز اإلدارة الجامعية واهتماماتها بتطبين إدارة الجودة الشاملة

،  باإلجراءات الموضوعية في اإلعالن عن العطاءات وفي توريد األجهزة والمعدات والمواد
حيث تحتفظ اإلدارة بسجالت توضح سمعة الموردين ،  وعقود البناء والصيانة الجامعية

وتعتمد اكثر من مورد لضمان ،  وأآلحاب شركات البناء والصيانة وعالقاتهم بالجامعة
ستمرارية التوريد حسذ مواآلفات الجودة وتتخذ اإلدارة القرارات الموضوعية وتلتزم مبدأ ا

الشفافية في إجراءات الشراء واعتماد العطاءات  وتضع في اعتبارها البعد النوعي واألسعار 
وتأتي هذس الممارسات نتيجة تركيز اإلدارة ،  أساسًا للمفاضلة بين الموردين وأآلحاب الشركات

حيث جاء هذا البعد في المرتبة ،  عية على المستفيد في برامج الجودة المطبقة بالجامعةالجام
وقد ظهر ذلك التركيز في آلور ،  السادسة وفقًا  راء أعضاء هيأة التدريس  بجامعة مصراته

عديدة من بينها االهتمام بتعمين مشاعر الرضا عن البرامج  الدراسية والحياة الجامعية لدى 
وتأسيس مناخ أكاديمي يستجيذ ،  ومساعدتهم على إيجاد حلول فاعلة لمشاكلهم،  ينالمتعلم

ودعم التميز واإلبداع من خالل تصميم البرامج الثقافية ،  لقدراتهم والتمايزات الحاآللة بينهم
 .الداعمة للنمو الفكري المستدام

ركيز نظام جامعة أما بعد الثقافة التنظيمية فقد جاء في المرتبة السابعة في جوانذ ت
حيث تعمل إدارة الجامعة على نشر الوعي بثقافة الجودة بين العاملين والمتعاملين ،  مصراتة
وتعقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل لترسيخ  هذس الثقافة التي تجسد مبدأ ،  معها

 . الجودة مسسولية الجميع
امعية الذي وآلف بأنه متوس  جاء االهتمام بنظم المعلومات الج،  فضال عن ذلك

المستوى من حيث الممارسة في المرتبة الثامنة ويعكس ذلك اهتمام اإلدارة الجامعية المتوس  
وعقد المقارنات التي ،  ووضع الخط  االستراتجية،  بتوظيف المعلومات  في آلنع القرارات

 .عيةتحدد تكاليف تطبين برامج الجودة الشاملة في الوحدات واألقسام الجام
وفي الصورة العامة يمكن التأكيد على أن مستوى جودة الخدمات اإلدارية والتعليمية 

حيث كانت جميع ،  بجامعة مصراته يزيد عن المتوس  ويفوق التوقعات المفترضة لمستوياتها
باستثناء بعد نظم المعلومات  ،  2.22القيم التائية ذات داللة احصائية عند مستوى داللة 

واتفقت هذس النتيجة مع ما توآلل إليه عالونة . لذي مورس بمستوى متوس الجامعية ا
في دراسته التي أظهرت أن الجامعة العربية األمريكية تطبن مباد  الجودة بدرجة ( 1222)

لتي أظهرت ممارسة جامعة ا ,Magutumop et al( 1222)خرون آ، ودراسة ماجتوم و  كبيرة
 . بعاد الجودة الشاملة بدرجة كبيرةنيروبي أل
حصائية في مسوى جودة الخدمات إهل توجد فروق ذات داللة :  السسال الثاني 

 ؟   الكلية اإلدارية والتعليمية بجامعة مصراته تعزى لمتغير



 مصراتهدراسة حالة لجامعة :  إدارة الجودة الشاملة بالجامعات الليبية

 

  
23 

 
  

لإلجابة عن هذا السسال  ًوز نَعتأ عينة الدراسة إلى مجموعتين ضمن المجموعة األولى 
بينما شملت المجموعة الثانية أعضاء هيأة ،  س التابعين للكليات اإلنسانيةأعضاء هيأة التدري

وحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات ،  التدريس بالكليات التطبيقية
(  t.test) أفرادعينة الدراسة في الكليات اإلنسانية والتطبيقية كما استخدم االختبار التائي 

 (. 1)الفرق بين المتوسطين وذلك كما موضح بالجدول لتحديد داللة
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفرادعينة الدراسة ( 1)جدول 

 حسذ متغير الكلية واالختبار التائي لتحديد داللة الفرق بين المتوسطين
متغير 
 الكلية

عينة 
 الدراسة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

ة درج
 الحرية

القيمة 
 التايية

الداللة 
 االحصايية

الكليات 
 االنسانية

  15  996.64    06.44      009 1.10 *  1.94 

الكليات 
 التطبيقية

   24   90.03   01.96      _   _    _ 

  α =1.19قيمة ذات داللة إحصايية عند مستول داللة )*(  
أن مستوى جودة الخدمات اإلدارية والتعليمية بجامعة ( 1)ًيالحظ من الجدول    

فالممارسات المرتبطة  بإدارة الجودة ،  مصراته كان مرتفعًا بغض النظر عن متغير الكلية
وضمان ،  واالهتمام بهم،  والتركيز على العاملين،  الشاملة التي شملت التحسين المستمر

والعالقة مع المورد وآلفت من قبل أعضاء هيأة ،  دعم اإلدارة العلياو ،  الجودة الجامعية
فضال عن ذلك يوجد . التدريس بجامعة مصراته بأنها مرتفعة  وشمل ذلك كل التخصصات

تطابن في وآلف ممارسات إدارة الجودة الشاملة المتصلة بنظم المعلومات الجامعية التي 
 . كانت في المستوى المتوس 
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 نتايج الدراسة وتوصياتها
- :يمكن إيجاز نتائج الدراسة على النحو ا تي

أظهرت النتائج ارتفاع مستوى جودة الخدمات اإلدارية والتعليمية بجامعة مصراته في 
آلورتها العامة وفي كل أبعاد الدراسة ما عدا بعد نظم المعلومات الجامعية الذي كان  في 

وجود فروق ذات داللة احصائية في مستويات الجودة  كما اتضح عدم،  المستوى المتوس 
َزى لمتغير  . الكلية ًتعأ

وبناء على هذس النتائج  وبعد مراجعة أدبيات الجودة الشاملة يمكن تقديم التوآليات 
- : ا تية

إجراء دراسات مقارنة للكشف عن مستوى جودة الخدمات اإلدارية والتعليمية في  -
 .ة النظم التربوية ومسسساتها التعليميةوفي إدار ،  الجامعات الليبية

ورضا ،  ة التدريسأالكشف عن الرضا المهني ألعضاء هيإجراء دراسات تهدف إلى  -
الطلبة عن البرامج األكاديمية والحياة الجامعية وعالقة ذلك بفاعلية مخرجات جامعة 

 . مصراته في المسسسات العامة والخاآلة
ًل مزيد  من الجهود الرامية إل - ى تطوير أنظمة المعلومات وقواعد البيانات بجامعة َبذأ

،  مهمات التقييم اإلداري والتربوي  نجازإبالنظر إلى أهمية المعلومات في  مصراته
 .ولدورها في آلنع القرارات الجامعية واتخاذها

والتقدم باتجاس ،  العمل على الرفع من مستوى الخدمات اإلدارية والتعليمية بصفة مستمرة -
ويختلف ،  ذلك ألن  مفهوم الجودة مفهوم متغير عبر الزمن،  عايير دوليةاعتماد م

باختالف البيئة التنظيمية والعمل على جعل مفهوم الجودة جزًءا  أآلياًل من مكونات 
 .الثقافة األكاديمية بجامعة مصراته

والخبرات المراجعة الدائمة للمعايير األكاديمية واإلدارية في ضوء التجارب الدولية   -
 وإثراء بنودها وإغناء مسشراتها لغايات  االنتقال ،  العالمية

 .بالجامعة باتجاس التنافس الدولي والتصنيف العالمي للجامعات -
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 ملخص البحث
همية وذلك للوقوف علي في غاية األ يعدإلداري والفني إلداريي األندية الرياضية ن تقييم األداء اإ

برز ما يتمتعون به من خبرات بغية أيضا لالطالع علي أدائهم و أيجابية والسلبية في النواحي اإل
ا تطويرها واالرتقاء بها إلى المستويات المطلوبة وسعيا إلنجاح العملية التدريبية التي يمثلون قطب

ندية مدينة أمن مدربي  مدربا   54جريت هذه الدراسة علي عينة مكونة من ألذلك , مهما فيها
 مستوياتظهرت النتائج أوقد . داء اإلداري من وجهة نظرهمبنغازي باستخدام مقياس لتقييم األ

 مستوى  في اإلداريين وقعوا أغلب في االندية واتضح أن اإلداري بين اإلداريين متعددة من األداء
وطبقا  .وضعيف مقبول :يينالمستو  في كانوا اإلداريين من  25 % من أقل وأن فوق  فما متوسط

 قامة دورات تطويريةإ خالل من اإلداري لإلداريين األداء تطوير على لهذه النتائج نوصي بالعمل
 يوالت العالم في الموجودة الخبرات  على لالطالع السفر إضافة إلى بشكل مستمر ودورات الصقل

 .المجال كما يجب وضع المعايير العلمية في عملية اختيارهم للقيام بهذه المهمة هذا تخص
 

Abstract of research 
The administrative and technical performance of the management of 
sports clubs assessment is very important in order to determine the 
positive and negative aspects of their performance and also to see the 
highlights of enjoying its experiences in order to develop and upgrade 
them to the required levels and in order to ensure the success of the 
training process, which represent an important where a pole, therefore 
this study made with 45 coaches of the clubs coaches Benghazi sample 
using a scale to assess administrative performance from their point of 
view. The results show multiple levels of administrative performance 
among administrators in the clubs and it turned out that most managers 
caught in the average level or above and less than 25% of managers 
were at acceptable levels and weak. According to these results, the 
researchers recommend working on the administrative performance of 
the administrative development through the establishment of 
developmental courses and refined on an ongoing basis as well as travel 
for the experience in the world, which is for this area should also be put 
scientific standards in the selection process for the task. 
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 : هميتهأمقدمة البحث و 
على  ن هذا التقدم ينعكسإالتقدم العلمي والتقني و بن تقدم األمم والشعوب يتأثر بشكل ظاهري إ

على  المؤثرةدارة من العلوم ذات األهمية الكبرى ياسي والدولي فيها , ويعد علم اإلالمستوى الس
 ليها في معالجةإ البد من اللجوءالمجتمع وفي كافة المجاالت واألنشطة الرياضية المختلفة , إذ 

دارة تتعامل مع الكثير من اإلن إف وبالتالي ,د وفي كافة المجتمعات راالمشكالت التي تواجه األف
ن هذه الحاالت متفاوتة في درجة التعقيد وفي الكم إت التى تعتمد على بعضها البع  و الحاال
وذلك لعدم  بين األفراد من ناحية األداء جب أن يكون معلوما بأن اإلدارة متفاوتةو  ولذلك والنوع

الناحية اإلدارية ويعتمد ذلك حسب معطيات حدوث المواقف فمن خالل اإلدارة  ثبات الظروف من
 . والمترابطة في حل المشكالت األنية والمستقبلية الخاصة يمكن جمع المعلومات

 على اإلمكانيات االعتماد نتيجة أو الصدفة وليد يكن لم العالمية الرياضية المستويات إلى الوصول
أدي  اإلدارة الرياضية وقد في المتقدمة العلمية ساليبألا الستخدام نتيجة ذلك كان بل فحسب
 ظهور و واإلنجازات الرياضية العالمية و األرقام المستويات تحقيق في المتقدمة الدول تنافس
 الرياضي والمهتمين بالمجال لباحثينأنظار ا توجيه إلى العالمية الرياضية المنظمات من العديد
 والوسائل استخدام األساليب و عام بوجه الرياضي المجال في العلمية البحوث من العديد إلجراء
 . خاص بوجه الرياضية اإلدارة ميدان في العلمية

المجال الرياضى فى ملء موقعه ب الذي يعمل ي دار اإلنجاح  أن( 82, 2013)يرى سلطان محمود 
ادئ سيرها فى يسر وسهولة كما يجب أن يفهم ويدرك مبوجيه األعمال التى تحت إشرافه وتيتأتي بت

ستخداما  مناسبا  ويشترط فيه أن يقدر الحاجة إلى العالقات اإلنسانية االتنظيم واإلدارة ويستخدمها 
ح متطلبات النجامن ن أكما ويعرف ما تكون عليه العالقات الصحيحة بين جميع العاملين معه , 

لتحقيق  اه اإلجراءات التى يتمكن تنفيذهأن يضع أهدافه بوضوح ويخطط لمرؤوسيفي ذلك تلزمه 
األشخاص الذين يقع على عاتقهم ولية الضرورية إلى ؤ والمسيفوض السلطة ن أو األهداف , هذه 
 الخطة تنفيذ التى تكفلستنبط بوعى وسائل وأدوات الرقابة ولية تنفيذ المراحل المختلفة للعمل ويؤ مس

 . لألداء األمثلعلي الوجه 
 دارة لمساعدتهم في ممارسةعلم اإلب طةحااإل لذا ينبغي على جميع العاملين في المجال الرياضي

مجال  دارية من قبل العاملين فياستيعاب األعمال اإلف, داء من األمستوى عالي باألعمال اإلدارية 
األهداف المطلوبة  لى تحقيقإرة علمية دقيقة يؤدي و دارية بصوتنفيذهم للمبادئ اإل ةالرياضي اإلدارة

في تسهيل األمور  ا  مهم ا  ر الجيد دو  يلألداء اإلداري الرياضن أوالسبل, كما  وبأفضل الطرق 
الدور الكامل داء أالمدربين  تسهل علي و الرياضية وسد كافة المتطلبات الرياضية المطلوبة

وترجمتها الى واقع  التي وضعت مسبقا   سياسات والواجباتبتنفيذ الوالمباشر في العملية التدريبية 
  . عملي مع تذليل كافة الصعوبات والمعوقات وتسهيل العمل

الرياضية الذي يجب أن يبنى  وتتجلى أهمية البحث في تقييم األداء اإلداري والفني إلداريي األندية
يجابية اإل يالنواحعلي وذلك للوقوف  من خالل أسس خاضعة لعملية تقييم فاعلة وثقافيا   علميا   بناء  

واالرتقاء  هاتطوير برز ما يتمتعون به من خبرات بغية أيضا لالطالع علي أدائهم و أفي  والسلبية 
  .فيها مهما   نجاح العملية التدريبية التي يمثلون قطبا  إلل وسعيا   إلى المستويات المطلوبة بها
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  :مشكلة البحث
 األسلوب كبير حد إلى تعكس إدارية أساليب التزال تمارس ضيةالريا المنظمات من الكثيرإن 

 علي والتنظيمية اإلدارية المشكالت من الكثير تفاقم في يسهم ما هو و اإلدارة في البيروقراطي
 الموارد في وضعف المستقبلية الرياضية للمنظمة واألهداف الرسالة رؤية في الضبابية المثال سبيل
 . والقوانين نظمةواأل المالية و البشرية
 في األخطاء تصيد عملية وليست عشوائية عملية ليست الرياضية األندية في اإلداري  مهمةكما أن 
 خالل من األهداف لتحقيق المطلوبة المتطلبات لكافة ضار استع عملية هي بل,  الوقت نفس

 أهداف مع تتوازن  يوالت اإلدارة بفلسفة وربطها الرياضية المستقبلية والخطط المستخدمة السياسات
 الكفيلة والطرق  الوسائل واتخاذ الحديثة األساليب كافة باعتماد اإلداري  األداء مستوى  ورفع الدولة
ندية ن العملية التدريبية باألأ, كما  الرياضي العمل في المستخدمة اإلدارية العملية بإنجاح
 .مثله علي الوجه األداء دور أداري الرياضي في رياضية مرهون في الغالب بنجاح اإلال
لتقييم  العلمية األسس على والمبنية الخاصة المعايير وجود عدم في البحث مشكلة تتجلى هنا ومن
 الرياضية ألنديةل اإلداري  ألداءا معرفة انالباحث ارتأى ولذلك الرياضية ألنديةل اإلداري  األداء

 اإلداريين مع مباشر احتكاك من لهم لما بو األلعاب الجماعيةمدر  نظر وجهة ومنبمدينة بنغازى 
 . اإلداري  مستواهم لمعرفة معايير وضعو  الرياضية األندية في الموجودين

 
 :أهداف البحث

المدربين لبع   وجهة نظر من ألندية الرياضية بمدينة بنغازى لمعرفة األداء اإلدارى  ـ  1 
 . (اليد  رةالطائرة , ك السلة , الكرة القدم , كرة كرة)  األلعاب الجماعية

 األلعاب لبع  المدربين نظر وجهة من األداري  األداء تقييمل الرئيسية المجاالت تحديدــ  2  
  الجماعية
 . ى از غفي مدينة بن ( اليد كرة , الطائرة الكرة , السلة كرة , القدم كرة) 
 نظر وجهة نم الرياضية ألنديةل األداري  األداء مجاالت لتقييم  معيارية مستويات تحديدـ    3

مدينة  في  (اليد  الطائرة , كرة السلة , الكرة القدم , كرة كرة)  لبع  األلعاب الجماعية المدربين
 . بنعازى 

 
 :البحث فرض  

 منفى األلعاب الجماعية  الرياضية األندية داري إل األداري  لألداء ومتباينة متعددة مستوياتيوجد 
 . مدينة بنغازى  في المدربين نظر وجهة
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:مصطلحات البحث  
  :اإلدارى الرياضى  

بأنه الفرد الذى يشغل مركزا  ذات المسؤولية فى التنظيم  اإلداري ( 00, 8002)ويعرف فايز حسين 
اإلدارى وهو بهذا الوضع يتولى اختصاصات محددة , وعليه مسؤوليات تتطلب إجازها على هدى 

لجزءالخاص فى نطاق تى يلتزم بتنفيذها امن السياسة العامة المرسومة وفى نطاق الخطة المعدة ال
 .اختصاصه وعمله

 : األداء اإلدارى الرياضى
نجاز المسؤوليات إم به الشخص اإلدارى والموجه نحو يقصد به حجم ومستوي العمل الذي يقو  

و الفريق أتتطلبها طبيعة المؤسسة الرياضية والواجبات واالنشطة والمهام االدارية المختلفة التي 
 (.جرائيإتعريف )ي الرياض

 :الدراسات النظرية للبحث
  : الرياضية اإلدارة ومهارات اإلداري  المستوى 

 ) وإشرافية  ووسطى  عليا(  : الثالثة بمستوياتها الرياضية اإلدارة ( 9, 8008)يذكر أحمد أحمد 
 انشاطه وحجم الرياضية سسةالمؤ  ونوع خرعن اآل مستوى  كل في يختلف قد اإلداري  العمل نإف

 المهارات هذه دوتع ) وإدارية  وإنسانية  فنية( مهارات ختالف ولإلدارةاال هذا مقدار ويحدد وأهدافها
 واإلجراءات المعرفة في الفنية المهارات وتتمثل  اإلدارة الرياضية مستويات كل في أساسيا   متطلبا  
 لكي لرياضةل وممارسا   الرياضي دارسا   المدير يكون  أن ويجب النشاط بنوع المرتبطة واألساليب
 النظرة على بالقدرة ترتبط مهارات فهي اإلدارية المهارات أما. اإلداري  العمل متطلبات يعرف
 العالقات وفهم منها كل وأنشطة الفرعية وأقسامها تنظيمهاتها حيث من ككل للمؤسسة الشمولية
 أي تغيير حالة يحدث في أن يمكن ما توقع على والقدرة الرياضية المؤسسة وحدات بين المتبادلة
 المهارات من كل نجاح في أساسيا   دورا   لتلعب اإلنسانية المهارات وتأتي .العمل جزئيات من جزئية
 ختالفاب التعامل وكيفية والجماعات األفراد نفسيات دراسة على تعتمد فهي واإلدارية الفنية
 .المواقف
 من يكونوا نأ الرياضي المجال في نالعاملي جميع على أن(  0, 8002) الربيعي ى محمودير 
 نإو  حتى المنشودة أهدافها تحقق وال منقوصة دارةاإل طبيعة تكون ل الخبرة ال أو االختصاص ذوي 
 المنشات ناحية من خرى األ المتطلبات لجميع مستكملة العالقة ذات أو الجهات المؤسسات كانت
 ومتطلبات شؤون  تعريف في فننوالت الرياضي العمل في التخصص , ألن والمعدات جهزةواأل
 وكفاءات قدرات تتطلب به المتعلقة والمهام والمشروعات البرامج وتنفيذ ومتابعة وتسيير نجازإو 

 االهتمام وجب لذلك , مخلصه "جهودا   وتتطلب خاصة طبيعة ذات صفات تربوية تحمل متميزة
 جلأ من والوطنية التربوية المسؤولية ذات الحساسه والمهام الوظائف مثل هذه ويشغل يعمل بمن
 . قرارهإ يتم رياضي عمل أي نجاح وتضمن سليمة تكفل البداية تكون  نأ
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دارته إ وفن طبيعة مراعاة يتطلب دارتهإو  الرياضي الحقل في العاملين االشخاص اختيار نإ
ل ك يعمل من ا  وتوجيه ا  عدادإ  تتطلب التي والفنية داريةاإل الشؤون  تصريف وحسن العمل سلوبأو 

وفن  . والتخطيط التنظيم حسن على "ساسا  أ وتعتمد وفن علم دارةاإل ألن اختصاصه حسب
دارة اإل وتنفيذ تحقيق لضمان داري اإل بها يمتاز التي الخصائص هو المجال هذا في دارياتاإل

 مهمة ن يسهلو  ممن والتجربة الخبرة صحابأ وتوجيه ومساعدة بدعم الرياضيين رعاية في الناجحة
 العمل مبدأ خلق على والقدرة المستمرة الممارسات على وتعويدهم المؤسسات هذه في ليعم من

 من ةالمنشود هدافاأل مع ينسجم بما دارتهإ وتنظيم والمهم الحيوي  المجال هذا ضمن الجماعي
 المشروعات لكي وتنفيذ دارةواإل جهة من العاملة األجهزة بين والتدقيق التنسيق على القدرة خالل
  . بنجاح المهام تنفيذ على االستمرار و السيطرة قدرة القيادية الجهات دالتفق

 :وظائف اإلدارى  الرياضى 
دارى ل والوظائف واألنشطة التى على اإلأن األعما(  82,  8000) الصباح  الرحمن عبديرى 

نا أن نذكر نشطة قيادية وهذا يتطلب إلمامه بأساليب القيادة ويمكننا هأالقيام بها هى فى الواقع 
 :األنشطة اإلدارية التى يقوم بها اإلدارى 

 .التخطيط وتحديد السياسات واإلجراءات  .0
 "المرؤوسين"تنظيم أنشطة اآلخرين  .8
 .تفوي  السلطة و المسؤولية  .3
 .الرقابة على النتائج المطلوبة  .5
 .شراف على تقييم النتائج  اإل .4
 .لعمل اإلدارى تدريب األفراد فى المراكز ذات المسؤولية للقيام با .2
 .اإلداري التنسيق بين الجهود المختلفة المكونة للعمل  .2

 :الناجح  الرياضى متطلبات اإلدارى 
ي ينجح اإلدارى فى ملء موقعه عليه أن يوجه األعمال التى تحت إشرافه ويسيرها فى يسر لك

اسبا  ويشترط فيه من التنظيم واإلدارة ويستخدمها استخداما  وسهولة وكما يجب أن يفهم ويدرك مبادئ 
تكون عليه العالقات الصحيحة بين جميع  نسانية ويعرف ماإلى العالقات اإل أن يقدر الحاجة

العاملين معه , ومن متطلبات النجاح أن يضع أهدافه بوضوح ويخطط لمرؤوسيه اإلجراءات التى 
الذين يقع على يتمكن من تنفيذ هذه األهداف ويفوض السلطة والمسئولية الضرورية إلى األشخاص 

عاتقهم مسؤولية تنفيذ المراحل المختلفة للعمل ويستنبط بوعى وسائل وأدوات الرقابة التى تكفل تنفيذ 
 .الحطة 

دارى فى عمله , ولكن إلاتوجد قواعد محدد لضمان نجاح  أنه ال( 34, 0992)يرى مهدى زويلف 
عد على تحقيق النجاح , عدد توجد قواعد عامة للسلوك والتصرفات والسمات الشخصية التى تسا
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محدود من الصفات األساسية تولد مع الشخص ولكن الكثير منها يكتسب وينمى مع مراعاة أن 
 .الموروثة منها التضمن النجاح إال إذا استطعنا تنظيمها وتهذيبها 

 تقييم عمل اإلدارى فى المجال الرياضى
 في يه المستمرأر  عطاءإ  المسؤول على يتوجب نهإ حيث من ومهمة اساسية التقييم عملية نإ

 يعطي نأ وبالعكس ممكن المنظمة داخل وتصرفات عمالأ  من يقومون  بما وتقييمهم المرؤوسين
 في التطور جل مواكبةأ من شرافهمإ تحت يعملون  الذين رؤسائهم لتقييم للمرؤوسين نفسه الدور
 . المنظمة رقي دودة علىمر  في يجابيةإ بصورة ينعكس والذي المنظمة داخل المتواصل العمل

 ووزن  تقدير على والقدرة يمتلك نأ الرياضية المنظمة رئيس أن( 300, 0999)ويذكر قيس النورى 
 البرامج في التعديل وأ التحسين بقصد دائهمأ كيفية حول المنظمة في احكام العاملين صدارإو 

 نشطةاأل نواحي في تقدمال مقدار تصف والتي التقويمية السجالت باستخدام مستمر ودوري  بشكل
ضمن  من ويعدم الذاتي التقييم بعملية يقوموا بأن العاملين لكل المستمر تشجيعه وعلى في المنظمة
المبدعين  تحفيز عملية في ساساأل وجعل المنظمة في العمل تطوير لىإ تؤدي التي الوسائل
 .به يحتذي مثاال ليكونوا ويكافئتهم والمتفوقين
 من الكثير في االستخدام شائعة الطرق  من عدد هناك أن إليLes Salih (0929 ,893 )يشير 

 المهمة حداثاأل تسجيل طريقة او سلفا   معدة قوائم باستخدام كطريقة التقييم والمنظمات المؤسسات
 حقول فيها خاصة استمارات فيها تستخدم حيث العاملين بين على المقارنة تعتمد التي الطرق  وأ

 ويقوم . خرى األ الصفات من وغيرها , وطبيعته وعاداته الفرد ة بشخصيةمباشر  تتعلق معينة
 هذه نأو  . التقييم عناصر من عنصر كل مامأ مالحظات كتابة او هذه الحقول بتأشير المشرف
 الفقرات نها متعددةأ الإ المستخدم التقييم نظام حسب خرى أ لىإ استمارة من تختلف العناصر
 .  يديرونها مؤسساتهم التي في بها يقومون  التي للواجبات فرادألا داءأ تقييم باتجاه وتنصب

 :الدراسات المشابهة
 (التنظيمى للمنظمات الرياضية بمحافظة نينوى األداء ()6112)وليد خالد همام دراسة  -0
 الهيئات عضاءأ  من العشوائية بالطريقة( 000)جريت هذه الدراسة في العراق على عينة من أ    
 : اآلتيوالالعبين حيث كانت النتائج المهمة على النحو  والمدربيندارية اإل
 كان  بدرجة المحددة داريةاإل المحاور وفق نينوى  محافظة في الرياضية نديةاأل رؤساء داءأ -
 .كبيرة

 نديةلأل التنظيمي داءاأل من كبرأ المحافظة مركز في الرياضية نديةاأل في التنظيمي داءاأل -
 . نينوى  ظةمحاف مركز خارج

دارة داء اإلأتكنولوجيا المعلومات فى تحسين ،دور (  6106)دراسة أحمد آدم أحمد  -6
  الرياضية فى بعض المؤسسات الحكومية واألهلية بالسودان

 الرياضية دارةاإل أداء تحسين فى المعلومات تكنولوجيا دور على التعرف لىإ الدراسة هذه هدفت
 في استخداما   المعلومات تكنولوجيا أجهزة وأكثر بالسودان هليةألوا المؤسسات الحكومية بع  فى
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 الرياضية المؤسسات ببع  العاملين داريينمن اإل العينة تكونت , الرياضية اإلدارة مجال
 باستخدام المنهج الوصفى على الباحث عتمدا  , ا  فرد ( 80 ) عددهم وبلغ هليةواأل الحكومية
 -: يتاآل عن النتائج أسفرت وقد تالمعلوما لجمع داة أك انةاالستب
 المؤسسات بع  فى الرياضية دارةاإل أداء تحسين على تعمل المعلومات تكنولوجيا أن -

 . بالسودان هليةواأل الحكومية
 المؤسسات ببع  الرياضية اإلدارة مجال فيا  استخدام المعلومات تكنولوجيا أجهزة أكثر أن -

 االلى حاسبال هو بالسودان هليةواأل الحكومية
 الرياضية باألندية اإلداري  العمل تقويم(  6102) مغربي القادر عبد دمحم بن بندردراسة  -6

  الشاملة الجودة إدارة متطلبات ضوء السعودية في
هدفت الدارسة إلى تقويم الوضع الراهن للعمل اإلدارى باألندية الرياضية والتعرف على متطلبات 

تخدم الباحث المنهج الوصفى ساو  .دة الشاملة باألندية السعودية األساسية لتطبيق إدارة الجو 
األلعاب الرياضية  يضاء مجلس اإلدارة ــ مديرى ومشرفأع  (يتشتملت عينة البحث على اآلاو 

 أندية رياضية من الدرجة الممتاز وقد 2من  ا  فرد (048)حيث بلغ قوام عينة البحث ( المختلفة 
 -: تىاآل عن النتائج أسفرت
ليا إلى مراكز عملية متخصصة فى دارة العية من قبل اإليوجد قصور فى ترشيح الكوادر الرياض -

 .اإلدارة الجودة الشاملة للتدريب 
 .إدارة الجودة الشاملة "تتوافر لدى اإلدارة العاليا الكفاءات البشرية المؤهلة لتطبيق  -
   

 الميدانية ٕوإجراءاته البحث منهج
 يترتب التي المهمة الخطوات من ديع المشكلة لحل المالئم المنهج ختيارا نإ : البحث منهج 

 باقي عن يميزها والتي وضوحها ومدى المشكلة طبيعة على والذي يعتمد البحث نجاح عليها
 انالباحث ختارا األساس هذا وعلى الصحيحة المعلومات والبيانات توفر عند البحثية المشاكل
 .البحث مشكلة لحل حالمس بأسلوب الوصفي المنهج

كرة قدم , كرةالسلة ) يتكون مجتمع الدراسة من جميع مدربى األلعاب الجماعية : مجتمع الدراسة 
كرة (  20 )كرة قدم  و ( 30) ناء القيام بهذه الدراسة ويبلغ عددهم أث (, كرة اليد  الطائرة , الكرة
 . كرة يد ( 20) كرة طائرة  و(  20)و  سلة

وفيما يخص  أصبح بإمكان تحديد أفراد العينة بعد أن تم تحديد مجتمع الدراسة  :عينة الدراسة 
 31.11) مدرب كرة قدم و بنسبة ( 14) :هذه الدراسة , بلغ أفراد العينة الممثلة للمدربين كالتالى 

مدرب كرة طائرة و (  10)و( 26.66)ب كرة سلة و بنسبة مدر ( 12)ومن المجتمع البحثي  (  %
ولقد بلغ عدد أفراد العينة الكلية فى (.  % 20) كرة يد و بنسبة مدرب ( 9)و ( 22.22)بنسبة 
 . ككلمن مجتمع الدراسة ( % 50)أى تشكل نسبة  ا  مدرب( 45)الدراسة 
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 العينة إلداري األندية الرياضية بمدينة بنغازى  توزيع يبين (1)جدول 

 
 :مجاالت البحث 

 السلة, كرة القدم, كرة)الجماعية  بمدينة بنغازى  األلعاب بع  بمدربي يتمثل : البشري  المجالـ  1
 (.كرة اليد  الطائرة, الكرة      

 2015.  8. 15  : الزماني المجالـ  2
 .ضية بمدينة بنعازى الريا األندية : المكاني المجال.  3

: وسائل جمع المعلومات المستحدمة فى البحث  
ة نظر المدربين األلعاب ستخدم الباحثان فى هذه الدراسة مقياس تقييم األداء اإلدارى من وجها

صمم من قبل الباحثان وتم التحقق من تمتعه بالمعامالت العلمية وهذا المقياس الجماعية 
 .المطلوبة

رى من وجهة نظر المدربين األلعاب سؤاال  ويقيس األداء اإلدا(  50) تكون من وي:  القسم األول 
 :مجاالت وهى  ةالجماعية من خالل أربع

توزيع 
 النادى العينة

مجموع  عدد المدربين
 المدربين

نسبة ال
 المئوية

 

 كرة يد كرة طائرة كرة سلة كرة قدم

عينة 
التطبيق 
 األولى

 %  25 4 1 1 1 1 األهلى

 %  25 4 1 1 1 1 النصر

 % 25 4 1 1 1 1 الهالل

 %  25 4 1 1 1 1 التحدى

عينة 
 التطبيق

 % 22.22 10 2 3 2 3 األهلى

 % 31.11 14 3 3 4 4 النصر

 % 24.44 11 2 2 3 4 الهالل

 % 22.22 10 2 2 3 3 التحدى



                       م 6102نوفمبر ...  الثالث العدد... مجلة كلية التربية  ...  .يوسف عمران النجار. م.. . دمحم عبد القادر الشيخي. م 

 

 

 

36 

 

  

 .فقرة ( 11)ـ مجال العملية التخطيطية  1
 .فقرة ( 16)ـ مجال العملية التنظيمية والتنسيق  2
 .فقرات ( 10)ـ مجال التوجية والرقابة  3
 .فقرة (  13)القرار  تخاذاتصال ـ مجال اال 4

وتكون  سؤاال   40بذلك يكون مجموعة أسئلة مقياس تقييم األداء اإلدارى من وجهة نظر المدربين 
 .ال تنطبق أبدا  ,تنطبق أحيانا  , دائما  تنطبق :ن األسئلة أحد ثالث إجابات وهى إجابة المبحوث ع

 ـ:فى كل مجال من مجاالت المقياس وفى ما يلى عدد األسئلة 
,   41, 37,   33,  29,   25,  17,  9,   5,  1)فقرة ( 11)العملية التخطيطية  ـ مجال 1

48  .) 
,  18,   14,   13,   12,  10,  8,  2)فقرة (  16) ـ مجال العملية التنظيمية والتنسيق  2

22  ,30 ,34  ,38   ,42  ,44  ,46  ,49 ,50) . 
,  31,  27,  26,   23,  19, 15,  11,  7,  3) فقرات ( 10)ـ مجال التوجيه والرقابة  3

39). 
 36, 32,  28,  24,  21,  20,  16,  6, 4 )فقرة ( 13)القرار   واتخاذ االتصالـ مجال  4
 ,40 ,43  ,45  ,47). 

 الفقرات تصحيح أسلوب
 أفراد اختيار حسب وذلك المناسب الوزن  الفقرة بإعطاء وذلك المقياس فقرات الباحثان بتصحيح قام

 1)فقد حددت األوزان  , إيجابىسلبى و  : تجاهينان الفقرات قد صيغت بالعينة لسلم التقدير  وبما أ
   .لكل فقرة من فقرات المقياس (   3ـ  

 والسلبية يجابيةإلا راتللفق تاح التصحيحمف يوضح( 8)جدول 

 
 

 إتجاه             
 

 الفقرة  البدائل
 ال تنطبق أبدا   تنطبق أحيانا   تنطبق دائما

 1 2 3 إيجابى
 3 2 1 سلبى
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 :المعامالت العلمية للمقياس 
إجراء  تقتضي الطريقة تستخرج وهذه االختبار عادةإ  ستخدم الباحثان طريقة ا : المقياس ثبات 

زمنية  فترة بينهما وخارج نطاق عينة البحث وتفصل عينة تكون من مجتمع مرتين على االختبار
 معامل تمثل تستخرج التي والقيمة االختبارين بين االرتباط من وجود م التحققيت ذلك وبعد معينة
الجماعية  األلعاب لبع  مدربين ( 10 ) على االختبار عادةإ  تم ذلك أجل ومن االختبار, ثبات
وبعد جمع   2015/ 4/  12ختبار األول يوم من اال يوما   14 مرور مدينة بنغازى وبعد أندية من

) رتباط  لبيرسون كما هو موضح بالجدول معامل االارين قام  الباحثان  باستخراج تبخنتائج اال
3.) 

 معنوية على للداللة( ت (وقيمة بيرسون  ارتباط االختبار ثبات معامل قيمة يبين3 ) ) جدول
 االرتباط

تبار بعد خستقرار فى إجابات األفراد على االرتباط  وهذا يدل على االئج معنوية االوقد أظهرت النتا
 .ختبار معينة وهذا يدل على معمل ثبات االفترة زمنية 

 خالل من يتبين وذلك قياسها مرادال السمة قياس على المقياس قدرة وهي : الداخلي المحك صدق
 االرتباط قانون  الستخدام ثانالباح لجأ ولذلك للمقياس الكلية بالدرجة فقرة كل عالقة على رفالتع
 ( ."االختبار لصدق معيارا   ذلك دويع " الداخلي تساقباال مايسمى وهو(  بيرسون ط البسي

 للمقياس الكلية والدرجة المقياس ات فقر  درجات بين يبين معامالت االرتباط ( 4) جدول 

 (ت ) قيمة  معامل الثبات
 الداللة نسبة الخطأ درجة الحرية

 الجدولية المحتسبة
 معنوى  0.05 9 2.26 4.32 0.77

ل معام ت
 رتباطمعامل اال ت رتباطاالمعامل  ت رتباطمعامل اال ت رتباطاال

1 0,778 15 0.553 29 0.495 43 0.679 
2 0,473 16 0.666 30 0.942 44 0.389 
3 0,421 17 0.544 31 0.589 45 0.567 
4 0.886 18 0.633 32 0.691 46 0.782 
5 0.827 19 0.395 33 0.472 47 0.341 
6 0.683 20 0.448 34 0.665 48 0.445 
7 0.566 21 0.432 35 0.454 49 0343 
8 0.462 22 0.601 36 0.567 50 0.601 
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 : كيفية الحكم على مستوى األداء اإلدارى من وجهة نظر المدربين فى األلعاب الجماعية
 صفة ألي تحقيقه المطلوب الغرض أو الهدف تمثل قياسية معايير هي المعيارية المستويات نإ

 ذوي  أفراد على المستويات عدادإ  يتم ولهذا الضرورية المستويات تبين درجات تتضمن ألنها خاصة
 التوزيع منحنى ستخداما الممكن من المعيارية المستويات تحديد ولغرض .األداء من عال مستوى 
 قريبة ألنها وذلك الرياضية التربية مجال في عليها يعتمد التي التوزيعات أهم من ديع النه الطبيعي
 داري اإل األداء لمقياس مستويات خمسة هناك تكون  أن انالباحث ختارا وقد , الطبيعي المنحنى من
 الواحد والمستوى  درجة  ( 60 ) من تتكون  المعدلة المعيارية الدرجات نإ إذ الرياضية, ألنديةل

 التي المستويات على الدرجات توزيع وعند معدلة معيارية درجة12  = واحدة معيارية وحدة يمثل
 التعرف ولغرض 5 ) )  الجدول في مبين وكما المعيارية المستويات لنا ظهرت بحيث اعتمدت
 معامل بحساب انالباحث قام الطبيعي التوزيع عن البحث عينة أجابات وبعد قرب مدى على
 .(6) الجدول في مبين وكما االلتواء
 داري ومجاالتهاإل ألداءا لمقياس الخام والدرجات المعيارية والدرجات المستويات يبين (5)جدول  

فى الدرجة 
الدرجة  المستويات المنحنى

 ياريةالمع
الدرجة الحام 
 للمقياس

العملية 
 التخطيطية

العملية 
 التنظيمية

التوجيه 
 والرقابة

تخاذ اتصال و اال
 القرار

ـ   150 68ـ  80 جيد جدا   3.67
130 29-33 42-48 27-30 34-39 

 33-29 26-23 41-36 28-25 110ـ  129 56ـ 68 جيد 22.25
 28-23 22-19 35-29 24-21 90ـ 109 44ـ 56 متوسط 41.23
 22-18 18-15 28-23 20-16 70ـ  89 32 ـ 44 مقبول 25.34

 20ـ  32 ضعيف 5.67
 ـ فما  69
 دون 

ـ فما   15
 دون 

ـ فما  22
 دون 

ـ فما   14
 ـ فما دون  17 دون 

 ستطالعيةاال لعينة االلتواء ومعامل والوسيط المعياري  واالنحراف الحسابي الوسط يبين ( 6 )جدول

9 0.531 23 0.553 37 0.390 
 

10 0.472 24 0.432 38 0.563 
11 0.455 25 0.454 39 0.345 

 
12 0.414 26 0.378 40 0.673 
13 0.623 27 0.564 41 0.564 
14 0.663 28 0.343 42 0.468 
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المعامالت 
 لتواءمعامل اال الوسيط نحراف المعيارى اال الوسط الحسابى يةاإلحصائ

 0.48 98.23 16.06 120.6 القيمة
 

 اإلحصائية الوسائل
 األنحراف المعيارى          .  4     الوسيط       .  3        . المئوية النسبة ـ  1
 اط البسيطرتبمعامل اال.  2لتواء     معامل اال.  5       . الحسابي الوسط ـ 2
 .في عملية التحليل spssنظام  ان الباحث ستخدما وقد

 ومناقشتها وتحليلها النتائج عرض
 :الرياضية نديةأل لاألداري  األداء مقياس نتائج

 لها المئوية والنسب الرياضية ألنديةل اإلداري  األداء مقياس مستويات يبين7) )جدول

 على الباحثان حصل المدربين نظر وجهة ومن الرياضية النديةلداري اإل األداء مقياس تطبيق بعد
 نديةألل  داري اإل داءاأل مقياس مستويات يمثل والذي (7) لجدولا في مبين وكما مستويات عدة

– 110 ) ) بين  جيد ومستوى   ( 150 – 130)الرياضية حيث جيد جدا  يترواح بين 
 ضعيف ومستوى  (89 – 70 ) بين مقبول ومستوى   ( 109 – 90 ) بين متوسط  ومستوى 129
 وجهة ومنا  جد جيد مستوى  على حصلوا نالذي دارييناإل أن لنا ويتبين (ــ فمادون   69)  بين

المستويات األداء 
اإلداري ودرجات 
 الخام

متوسط  االلعاب الجماعية مدربي
النسبة 
للمدربى 
 األندية

 كرة يد كرة الطائرة كرة السلة  كرة قدم 
 % ك % ك % ك % ك

ـ   150جيد جدا  
130 

2 14% 1 8% 1 10 % 0 0 % 8 % 

 % 24 % 22 2 % 20 2 % 25 3 % 29 4 110ـ  129جيد 
 % 45 % 45 4 % 50 5 % 42 5 % 43 6 110ـ  129متوسط 
 % 13 %22 2 % 10 1 % 14 2 %7 1 70ـ  89مقبول 
ـ فما  69ضعيف
 دون 

1 7% 1 8 % 1 10 % 1 11  
% 

9 % 

 100 14 المجموع
% 

12 100 
% 

10 100 
% 

9 100 
% 

100 
% 
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 جيد مستوى  بلغوا الذين اإلداريين وأن   (8.8 %) مئوية وبنسبة (4 ) عددهم كان المدربين نظر
 على حصلوا والذين (24.4 %) مئوية وبنسبة ( 11 ) عددهم كان المدربين نظر وجهة من

 مستوى  على حصلوا لذينوا ,(  (44.4%   مئوية وبنسبة  (20) عددهم كان متوسط مستوى 
 كان ضعيف مستوى  على حصلوا الذين أما ,  (13.3) مئوية وبنسبة (6 ) عددهم كان مقبول
 . المجموع من   (8.8 %) مئوية وبنسبة (4 ) عددهم
 معينة بسمات يتمتعون  اإلداريين أن لىإ المتباينة المستويات هذه وجود سبب انالباحث ويعزو
 يكونون  فيها المستمر التغيير عمليات مع لألندية المتباينة الظروف معايشة على قادرين تجعلهم
 فيما الجهود وتظافر معالجتها وكيفية الصعبة المواقف مواجهة خالل من معها التعامل على قادرين
 توفير فيها بما داري اإل للعمل واألجواء الظروف كافة وتوفير المسؤولية وتحمل دارييناإل بين

 الربيعي داود محمود مايؤكده وهذا .داري اإل األداء نجاح يضمن بما للعمل  المالئمة األجهزة
بدراستها  راعواألس المشكالت وتحديد األمور مواجهة على القدرة هي الناجحة اإلدارة( 32, 8000)
حترام االو لتزام باال وذلك داري اإل العمل أركان من يعد والذي خريناآل مع بالتعاون  ومعالجتها 

 اإلداري  العمل  مستلزمات توفير الى إضافة الواجب, أداء وحسن العمل وحب بالمسؤولية والشعور
 . الكفء
  :األداري  األداء مقياس من التخطيطية العملية مجال نتائج

 وتحليلها داري اإل األداء مقياس من التخطيطية العملية مجال نتائج عرضيبين  (  8)جدول 
 ومناقشتها

 
األداري  األداء مقياس من التخطيطية العملية مجال في (جدا جيد) مستوى  أن ( 8 ) الجدول يبين
 ( 25ـ  28 ) بين جيد ومستوى  (  29ـ  33) بين  تحدد المدربين نظر وجهة ومن داريينلإل

المستويات األداء 
 ري ودرجاتاإلدا

 الخام

متوسط  مدربي االلعاب الجماعية
النسبة 
للمدربى 
 األندية

 كرة يد كرة طائرة كرة سلة  كرة قدم
 % ك % ك % ك % ك

 % 8 % 0 0 % 10 1 %8 1 %14 2 29ـ   33جيد جدا  
 % 22 % 22 2 % 20 2 % 17 2 % 29 4 25ـ  28 جيد
 % 46 % 56 5 % 40 4 % 50 6 % 36 5 21ـ  24 متوسط
 % 13 %11 1 % 20 2 % 8 1 %14 2 16ـ  20 مقبول
ـ فما 15 ضعيف
 دون 

1 7% 2 17 % 1 10 % 1 11  % 11 % 

 % 100 % 100 10 % 100 10 % 100 12 % 100 14 المجموع
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) والمستوى الضعيف (  16ـ  20) من تحدد مقبول والمستوى (  21ـ   24) بين متوسط ومستوى 
 وجهة ومنا  جد جيد مستوى  على حصلوا الذين اإلداريين أن أيضا لنا ويتبين (ـ فما دون   15
 اإلداريين فأن جيد للمستوى  بالنسبة أما , (8.88 %) مئوية وبنسبة 4 ) )  هم المدربين نظر
 ,  (22.22% ) مئوية وبنسبة (10) المدربين نظر وجهة ومن المستوى  هذا على حصلوا الذين
 نظر وجهة ومن المستوى  هذا على حصلوا الذين اإلداريين أن متوسط المستوى  أيضا ويبين
 اإلداريين نإف مقبول للمستوى  بالنسبة أما%(  44.44) رهامقدا مئوية وبنسبة ( 20 ) المدربين
 %) مقدارها مئوية وبنسبة (6 ) عددهم المدربين نظر وجهة ومن المستوى  هذا على حصلوا الذين

 وجهة ومن المستوى  هذا على حصلوا الذين اإلداريين نإف ضعيف للمستوى  بالنسبة أما , (13.33
 .%((11.11 مئوية وبنسبة (5) هم المدربين نظر
 التعامل كيفية في يختلفون  األداريين أن لىإ المستويات في التباين هذا وجود سبب ثانالباح ويعزو
 المتاحة للموارد األمثل ستخداماال خالل من تحقيقها وكيفية األهداف وتحديد التخطيطية العملية مع
 القرارات تخاذاو ) ونوعا كما)  والمادية البشرية الموارد وتحديد والوقت والمجهود الكلفة خالل من
 حيث وبدائلها الخطة وتحديد المواقف حسب الموجودة المشكالت وخطورة حجم خالل من المهمة
 .داري اإل لألداء معيارا   يعد حيث العاملين جميع بين التعاون  األهداف تحقيق يتطلب
  األنشطة من عةمجمو  عن عبارة التخطيط (50, 8005) حليمة أبو حسني فائق يؤكده ما وهذا
 الخاصة القرارات أن من والتأكد , المستقبل لمواجهة المنظمة تحضير أجل من المصممة اإلدارية

 . )الغايات(  أهدافها تحقيق على المنظمة تساعد ) الوسائل) والموارد األفراد باستغالل 
 

 : داري اإل األداء مقياس من والتنسيق التنظيمية العملية مجال نتائج
 نظر وجهة داري مناإل األداء مقياس من والتنسيق التنظيمية العملية مجال نتائج يبين( 9)جدول

 لمدربينا

المستويات األداء 
 اإلداري ودرجات
 الخام

متوسط  لعاب الجماعيةمدربي األ 
النسبة 
للمدربى 
 األندية

 كرة يد كرة طائرة كرة سلة كرة قدم
 % ك % ك % ك % ك

 جيد جدا  
 42ـ  48

2 14% 1 8% 1 10 % 0 0 % 8 % 

 جيد
 36ـ  41

3 22 % 3 25 % 2 20 % 2 22 % 22 % 

 متوسط
 29ـ  35

6 43 % 5 42 % 4 40 % 4 45 % 43 % 
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 عدة على ثانالباح حصل فقد المدربين نظر وجهة ومن لإلداريين اإلداري  األداء تقييم تطبيق بعد

 ) جدا   جيد (مستوى  أن( 9 )  الجدول من مبين وكما والتنسيق التنظيمية العملية لمجال مستويات
ـ  35)سط من ومستوى متو (  36ـ  41),ومستوى جيد بين ( 42ـ  48) يتراوح مابين  مجال في
 .(ـ فما دون  22) والمستوى الضعيف (  23ـ  28) والمستوى مقبول تحد من (  29
 نظر وجهة ومن جدا   جيد مستوى  بلغوا الذين دارييناإل نإ  ذإ  المئوية والنسب األعداد يبين كما

 الذين دارييناإل نإف جيد للمستوى  بالنسبة أما , (8.88 %) مئوية وبنسبة (4 ) كانوا المدربين
 %) مئوية نسبة بذلك يشكلون  فهم (10 ) المدربين نظر وجهة ومن المستوى  هذا على حصلوا

 ( 19 ) عددهم كان المدربين نظر وجهة ومن متوسط المستوى  على حصلوا والذين , (22.22
 على حصلوا الذين دارييناإل نإف مقبول للمستوى  بالنسبة أما , (42.22 %) مقدارها مئوية وبنسبة
 أما , (13.33% ) مقدارها مئوية وبنسبة(6) عددهم المدربين نظر وجهة ومن المستوى  ذاه

 المدربين نظر وجهة ومن هذا المستوى  على حصلوا الذين دارييناإل نإف ضعيف للمستوى  بالنسبة
 (.(13.33%  مئوية وبنسبة (6) عددهم
 في المتباينة المستويات هذه على المدربين نظر وجهة من دارييناإل حصول سبب ثانالباح ويعزو
 عتبارهاا و  مراعاتها التنسيق وقواعد التنظيم بمبادئ داريينإلا هتماما  أن لىإ داري اإل األداء مقياس
 المبدأ يعد والذي بينهم فيما المهام وتوزيع العمل تقسيم مبدأ خصوصا   عملهم في عليه يعتمدا  أساس
 ومتباينة مختلفة قابليات لهم متعددين أفراد مع املون يتع كأداريين داري اإل العمل مجال في األبرز
 مع التعامل من تمكنهم التي الكيفية متالكا داريينإلا من يحتاج الذي األمر , متنوعة وأفكار
 األهداف تحقيق في تسهم تنظيمية مكانيةإ يتطلب ذلك وجميع يقودوها التي الشخصيات مختلف
 الحميد عبد يؤكده ما وهذا .التنسيق مع المباشر رتباطهااو  الرياضية لألندية الرئيسية المشتركة
 ولكي التنظيم عنصر تحقيق يجب رياضية منشأة أي في اإلدارة عملية إلتمام (85, 0992) شرف
 وتصنيفها األعمال تقسيم فيهيراعى  بحيث تنظيمي هيكل نشاء إأوال   يجب التنظيم عنصر يتحقق
 أفراد على األعمال تقسيم يتم أن أيضا ويراعى  الرياضية أةالمنش هذه أهداف يحقق الذي باألسلوب
 المجيد عبد مروان أيضا ويذكر.  واإلشراف التنفيذ كفاءة تضمن بطريقة الرياضيةأة الهي
 التفاوض من يقلل بهذا وهو الجماعية الجهود مختلف بين التنسيق يحقق التنظيمن أ( 8000022)

  .التنظيم أنشئ أجلها من التي األهداف تحقيق بقصد واالحتكاك
 

 مقبول
 23ـ  28

2 14% 1 8 % 1 10 % 2 22% 14 % 

 ضعيف
 ـ فما دون  22

1 7% 2 17 % 2 20 % 1 11  % 13 % 

 % 100 % 100 9 % 100 10 % 100 12 % 100 14 المجموع
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 :اإلداري  األداء مقياس من والرقابة التوجيه مجال نتائج
 وتحليلها اإلداري  األداء مقياس من والرقابة التوجيه مجال نتائج عرضيبين 10 ) ) جدول 

 ومناقشتها

 
, ( 27ـ  30)بلغ   والرقابة قد التوجيه مجال في) جدا جيد (مستوى  أن يتبين ( 10 ) الجدول من

 ـ  18) والمستوى المقبول تحدد من (  19ـ  22) ومستوى متوسط (  23ـ  26)ومستوى جيد بين 
 82إلي  88من  متوسط ومستوى  ( 23 - 18 ) من تحدد مقبول والمستوى  ضعيف  وى والمست 15)

 مستويات حسب وذلك لها المئوية والنسب األعداد أيضا يبين و, (ــ فما دون 14)والمستوى ضعيف 
 المدربين نظر وجهة ومن جدا جيد مستوى  بلغوا أن اإلداريين الذين ذلك خالل من ويتبين المجال
 هذا على حصلوا الذين اإلداريين نإف جيد بالنسبة للمستوى  أما ,(7 %) مئوية بنسبةو  (3 ) كانوا

 حصلوا والذين , (18%) مئوية نسبة يشكلون بذلك فهم ( 8 ) المدربين نظر وجهة ومن المستوى 
 , (44 %) مقدارها مئوية وبنسبة (20 ) كان عددهم المدربين نظر وجهة ومن متوسط المستوى  على
 المدربين نظر وجهة ومن المستوى  هذا على الذين حصلوا دارييناإل نإف مقبول للمستوى  بةبالنس أما

 الذين اإلداريين نإف ضعيف للمستوى  أما بالنسبة , (16% ) مقدارها مئوية وبنسبة (7 ) عددهم
 بأن ويتبين(16% ) مئوية وبنسبة (7 %) .هم المدربين نظر وجهة ومن المستوى  هذا على حصلوا

المستويات األداء 
 اإلداري ودرجات
 الخام

متوسط  المدربون 
النسبة 
للمدربى 
 األندية

 كرة يد كرة طائرة رة سلةك كرة قدم
 % ك % ك % ك % ك

 جيد جدا  
 27ـ  30

1 7% 1 8% 1 10 % 0 0 % 6 % 

 جيد
 23ـ  26

3 21 % 2 17 % 2 20 % 1 11 % 17 % 

 متوسط
 19ـ  22

5 36 % 6 50 % 4 40 % 5 56 % 46 % 

 مقبول
 15ـ  18

3 21% 1 8 % 1 10 % 2 22% 15 % 

 ضعيف
 ـ فما دون  14

2 15% 2 17 % 2 20 % 1 11 % 16 % 

 % 100 % 100 9 % 100 10 % 100 12 % 100 14 المجموع
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المئوية  نسبتها وتبلغ ( 31 ) عددهم يبلغ حيث فوق  فما متوسط المستوى  من هي األكبر ةالنسب
.(%69) 
 بهذا دارييناإل هؤالء أن لىإ والرقابة التوجيه لمجال المتباينة المستويات وجود سبب ثانالباح ويعزو
 الناجح األسلوب وكذلك عمله طبيعة في داري اإل يعتمدها التي الرئيسية الدعامة يمثل كونه المجال
 ومن العاملين نفسية على البالغ األثر من لها لما والرقابة التوجيه عمليتي في داري اإل يتخذه الذي
 من ويحتاج جدا   حساس المجال هذا ألن وذلك المستويات أعلى الى داري اإل العمل يؤدي أن شأنه
 خاطئة سيراتتف اإلداريين ؤالءه تصرفات العاملين يفسر ال لكي به يتعامل خاصا   أسلوبا   داري اإل
 . النتائج وهي النهائية العملية على يؤثر مما
 المدرب مع العاملين قبل من مقبوال   األمر يجعل الذي العلمية للوسائل األحسن االستخدام وكذلك
 يؤكده ما وهذا األهداف إلى للوصول الصحيحة النتائج ويعطي اإلداري  عمل يسهل مما ( الالعبو 

 , المنظمة لنجاح وحتمية ضرورية الرقابة وظيفة أن( 52, 8000) البدري  الحميد عبد طارق 
 أن نعرف طريقها وعن , المرؤوسين أداء تصحيح مقياس هي اإلدارة عناصر من كعنصر والرقابة
 .تحققه قد لبلوغها الموضوعة والخطط المنظمة أهداف
 :داري اإل األداء مقياس من القرار واتخاذ االتصال مجال نتائج
 نظر وجهة من اإلداري  األداء مقياس من القرار تحاذاو  االتصال مجال فقرات يبين( 01)جدول

 المدربين

المستويات األداء 
 اإلداري ودرجات
 الخام

متوسط  المدربون 
النسبة 
للمدربى 
 األندية

 كرة يد كرة طائرة كرة سلة كرة قدم
 % ك % ك % ك % ك

 جيد جدا  
 34ـ  39

2 14% 1 8% 1 10 % 0 0 % 8 % 

 جيد
 29ـ  33

4 29 % 3 25 % 2 20 % 2 22 % 24 % 

 متوسط
 23ـ  28

6 43 % 5 42 % 4 40 % 5 56 % 45 % 

 مقبول
 18ـ  22

1 7% 2 17 % 2 20 % 1 11% 14 % 

 ضعيف
 ـ فما دون  17

1 7% 1 8 % 1 10 % 1 11  % 9 % 
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 ومن داريينإلا أداء تقييم من القرار واتخاذ االتصال مجال نتائج أن( 11 ) الجدول من لنا يتبين
 ) جدا جيد(  مستوى  نإ حيث متباينة مستويات عدة على انالباحث حصل فقد المدربين نظر وجهة
ـ  28) ومستوى متوسط من  ( 29ـ  33) ومستوى جيد بين ( 34 ـ 39) يتراوح ما بين  مجال في
 ( . ـ فما فوق  17)والمستوى ضعيف (  18ـ  22)والمستوى مقبول تحدد من  ( 23
 المدربين نظر وجهة ومن جدا   جيد مستوى  بلغوا للذين لها المئوية والنسب األعداد أيضا لنا يتبين و
 حصلوا الذين اإلداريين نإف جيد للمستوى  بالنسبة أما , (% 8.88 %) مئوية وبنسبة (4) كانوا
 (24.44 %) مئوية نسبة بذلك يشكلون  فهم ( 11 ) المدربين نظر وجهة ومن المستوى  هذا على
 وبنسبة  ( 20 )عددهم كان المدربين نظر وجهة ومن متوسط المستوى  على حصلوا والذين ,

 هذا على حصلوا الذين اإلداريين نإف مقبول للمستوى  بالنسبة أما , ( (44.44%مقداره مئوية
 بالنسبة أما , (13.33% ) مقدارها مئوية وبنسبة ( (6عددهم المدربين نظر وجهة ومن المستوى 
 (4 ) هم المدربين نظر وجهة ومن المستوى  هذا على حصلوا الذين اإلداريين نإف ضعيف للمستوى 
 كان حيث فوق  فما متوسط المستوى  من هي األكبر النسبة أن ويبين كما (8.88%) مئوية وبنسبة
  78%) ) مقداره مئوية وبنسبة ( 35 ) عددهم
 هؤالء أن إلى القرار واتخاذ االتصال مجال في المتباينة المستويات ظهور سببثان الباح ويعزو
 واالجتهادات الشخصية األهواء عنا  بعيدا  منطقي تعامال القرار اتخاذ مع تعاملوا اإلداريين
 المعيار هي الموضوعية أن ارتهمقر  في واضحا   أصبح بحيث الموضوعية عن البعيدة والمجامالت
 القرار اتخاذ موضوع لنجاحا  وأساسيا  مهم عمال   األمر هذا ويعد قرار  أي اتخاذ في األساسي
 المعايير وفق يسير اإلداري  األداء أن يضمن قرارته  اتخاذ في اإلداري  ينجح وعندما وحسمه 
 غيرراء آ على ويعتمد معمقةو  مسبقة دارسة بدون قرار يصدر  أي نإف ذلك وبخالف العلمية
 .الفشل إلى اإلدارية بالعملية وسيؤدي صائب غير ا  قرار  يكون  فسوف ناضجة
 اتخاذ في النجاح من ممكن قدر أقصى لضمان (20, 0992) العالق بشير ذلك إلى ويشير
 التصوراتو  واالجتهادات الحكم عن بعيدا ممكن حد أقصى إلى القرار ترشيد هو الرشيدة القرارات
  "وقلبها اإلدارة أساس هو القرار اتخاذ أن (82, 0992) وآخرون  الكاتب عقيل ويؤكد الشخصية
 الذي اإلداري  المستوى  على تبنى االتصالمهارات  أن يدرك الباحث نإف لالتصال بالنسبة أما

 أن عليه يجب إذ التحصيل من مستوى  على يكون  أن اإلداري  من هنا يتطلب وعليه اإلداري يمتلك 
 المهارة أو األسلوب وينتقي المرؤوسين األفراد إلى إيصالهاالمراد  المعلومات ويقيم ويحلل فسري

 , التعبير ثم ومن اإلداري  يحملها التي الفكرة من تتكون  المعلومات محتوى  أن نرى  إذ , المناسبين
 .داري اإل األداء كفاءة من المرؤوسينو  رادلألف المعلومات إيصال في يرغب اإلداري  أن أي

 المجموع
 

14 100 % 12 100 % 10 100 % 9 100 % 100 % 
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 ألداري ا أن "( 153,2004) حسنين صبحي ودمحم الرحمن عبد الدين كمال ذلك إلى ويشير
 في سواء الذات عن باإلفصاح النهوض تكفل التي الطرق  عن يبحث أن يجب الناجح الرياضي
 .تنظيمي سياق أم شخصية مواجهات يتضمن الذي السياق

 
 والتوصيات االستنتاجات

 : االستنتاجاتاوال 
 . المدربين نظر وجهة من لألداريين اإلداري  األداء مقياس في متعددة مستويات ظهور 1-
 مجاالتهبو  داريينلإل اإلداري  األداء مقياسالتي تم الوصول اليها من خالل تطبيق  نتائجلل طبقا 2-

 . فوق  فما متوسط المستوى  في وقعوا اإلداريين أغلب أن يتضحالمختلفة 
 . وضعيف مقبول المستويين في كانوا الرياضية لألندية اإلداريين من  25 % من أقل أن 3-
 

 : التوصياتثانيا 
 نجازإ لغرض اإلداري  ليهاإ يحتاج التي واألجهزة والوسائل والمستلزمات األدوات كافة توفير 1-
 .ية وإنجاحها اإلدار  العملية

 . بها يقوم التي المهمة وحجم يتناسب والذي لإلداريين المادي الجانب توفير 2-
 الصقلدورات و  تطويريةدورات  قامةإ خالل من لإلداريين اإلداري  األداء تطوير على العمل3-
 بشكل
 هذا تخص والتي العالم في الموجودة الخبرات  على لالطالع السفر إلى إضافة مستمر     
 . المجال

 المقياس في الرئيسية تالمجاال فقرات  على األندية إداريي قبل من المستمر االطالع ضرورة 4-
 . اإلداري  العمل في منها لالستفادة     
 علمية أسس على مبنية تكون  الرياضية األندية في لإلداريين الختيار مقننة معايير وضع5-
 .اإلدارية العملية في الحاصل تنسجم
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 المراجع المستخدمة في البحث
 :المراجع العربية : أواًل 
دارة الرياضية فى بع  يا المعلومات فى تحسين األداء اإلوجأحمد آدم أحمد ,دور تكنول .0

المؤسسات الحكومية واألهلية بالسودان , بحث غير منشور , جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا , 
 .م  8008كلية التربية البدنية و الرياضية , 

 .1999 اليازوري, ,عمان,دار1 ,ط اإلدارة مبادئ العالق, بشير .8
 السعودية في الرياضية باألندية اإلداري  العمل مغربي , تقويم القادر عبد دمحم بن بندر .3
الشاملة ,رسالة ماجستير غير منشورة , قسم التربية البدنية , كلية  الجودة إدارة متطلبات ضوء

 . 8003التربية , جامعة أم القرى , السعودية , 
دار أسامة للنشر والتوزيع  اضية ,دارة والتنظيم فى التربية الريسلطان محمود عرفات , اإل .5

 . 8003, عمان , 
 ,1 ,ط التعليمية المؤسسات في واإلدارية القيادية األساليب :البدري  الحميد عبد طارق  .4

 .2001 , دار الفكر , عمان
 مركز , القاهرة , والتطبيق النظرية بين الرياضية التربية في اإلدارة , شرف الحميد عبد .2

 .1999 الكتاب للنشر,
 . 8000دارية , عمان , دار زهران للنشر والتوزيع , الرحمن الصباح ,الرقابة اإل عبد .2
 التربية لكليات , الرياضية التربية في والتنظيم اإلدارة : وآخرون  الكاتب هللا عبد عقيل .2

 .1986 , والنشر للطباعة الكتب دار مديرية , الموصل جامعة في العراق, الرياضية
والتوزيع  للنشر وائل دار , عمان , الرياضية األدارة في الحديث , ةحليم أبو حسني فائق .9
 ,8005  
 . 8002دارة العامة , ايتراك للنشر والتوزيع , القاهرة , اإل سيكولوجيةفايز حسين ,    . 00
 للخدمات والدراسات حمادة مؤسسة , االجتماعية وخلفياته داريةقيس النوري , السلوك اإل    .00

 .0999االردن ,  اربد, والتوزيع, للنشر الكندي , دارالجامعية 
 وديناميكية الحديثة واالتصاالت التسويق : حسنين صبحي ودمحم الرحمن عبد الدين كمال   . 08

 .  2004 العربي, الفكر دار , القاهرة ,1 ط الرياضة, أدارة في األداء البشري 
الرياضي  , بحث غير  العمل ارةإلد مستقبلية , تصورات الربيعي داود محمود   . 03

 . 8002 الثالث,المجلدالخامس, العدد بابل, جامعة - الرياضية التربية علوم منشور,مجلة
 الفكر دار , عمان ,1 ط , الرياضية التربية في والتنظيم اإلدارة : المجيد عبد مروان   . 05

 .2000 , للطباعة والنشر
, الكويت , مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ( منظور كمى),  مهدى زويلف , الرقابة اإلدارية   . 04
,0992 . 
نينوى , بحث  محافظة التنظيمي للمنظمات الرياضية في داء, األ وليد خالد همام النعمة   . 02

األساسية , قسم  كلية التربية,  8العدد , 00 المجلد األساسية, التربية كلية أبحاث منشور , مجلة
 . 8005, جامعة الموصل , التربية البدنية 
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 :ثانيًا المراجع األجنبية
17.   Salih, S. Les Carriers dans to profession bancaires, These Doctrat, 
University Rennes, France (1986). 



 

 

 
 
 
 

في عملية  - قدماء ومحدثين –آراء العلماء :  عنوان البحث
 التعريب
 إعداد

م الشيخ عيد/ الدكتور  إبراهيم أحمد سّلا
Prepared by: 

Dr. Ibraheem Ahmed Sallam Al Sheikhed 
 أستاذ النحو والصرف المشارك

 alsheikhed@hotmail.com   :  البريد اإللكتروني
 -غزة –جامعة األقصى  -كلية اآلداب  -قسم اللغة العربية 

 فلسطين
 

 م1036 -هـ3417

 
 
 
 

mailto:alsheikhed@hotmail.com


 في عملية التعريب - قدماء ومحدثين –آراء العلماء 

 

 

 

05 

 

  

 :ملخص البحث
،  "في عملية التعريب -قدماء ومحدثين –آراء العلماء "يتناول هذا البحث  الموسوم بـــ      

من القضايا التي وهي ،  للغات األخرى قضية التعريب إلى اللغة العربية من ابالدراسة والتحليل 
وقد وجدت منذ العصر الجاهلّي في بعض األلفاظ غير العربية ،  شغلت أذهان العلماء والمفكرين

لتمّسكهم ؛   وانتشرت األلفاظ الدخيلة في المجتمع المدني أكثر منه في البوادي،  التي وجدت فيه
 وإّماإما بتغيير وزنها ؛   أللفاظ لتوافَق لغَتهموبمجيء اإلسالم عّرب العلماُء بعض ا،  بسليقتهم
اللغة العربية  وأصدرت مجامعُ ،  واختلف التعريب عندهم من تعريب اللفظ وتعريب النّص ،  حروفها
ورَأوا أنه يدور حول األستاذ ،  ومنهم من نادى بتعريب التعليم بأشكاله،  حول التعريب قرارات  

 . يب عند القدماء والمحدثينوقد وجد التعر ،  والطالب والكتاب
 

Abstract 

    This research is marked  by :"The viewpoints of the scientists –older 

modern in the Arabization" by studying and analysis of the issue of 

localization into Arabic form other languages of the issues that occupied 

the minds of scholars and intellectuals , and it has existed since the pre-

Islamic era in some words of non-Arab , and spread words exotic in civil 

society rather than in deserts ; because their adherence innate , and by the 

coming of Islam Arabs scientists some words to agree their language ; 

either change the weight or the alphabet , and differed localization have of 

Arabization pronunciation and localize the text , and Arabic language 

academies issued decisions about localization , and some of them called 

Arabization education forms , and saw that it revolves around the teacher, 

student and the book , The localization found at ancient and modern . 
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا
 والرسول العربيّ ،  يّ النبّي األمّ  ،  والصالُة والسالم على خاتم النبّيين،  الحمد هلل رب العالمين     

 :وبعد،  لينسيدنا دمحم وعلى آله وصحبه الغرّ  المحج  ،  وأعظمهم بيانا  ،  أفصح  العرب لسانا  ، 
بل ؛   وتعددت فيها اآلراء والمواقف،  فقضية التعريب من القضايا التي شغلت العلماء     

،  ختالف الزمان والمكانواختلفت تحديداتها على مّر العصور با،  تعارضت في بعض األحيان
وهو عند المشارقة غيره عند ،  مدلولها عند المحدثين ختلف عنتفمدلوالتها عند اللُّغوّيين القدامى 

وإن اختلف علماؤنا المحدثون حول ،  لون وقد اختلف قبلهم في تعريفها اللُّغوّيون األوّ ،  المغاربة
فهم ،  معّينة وأنظمة   وقوانين ضوابطَ ل ا  وفق لكن؛  مفهوم التعريب إال أنهم أجمعوا على الحاجة إليه

هو عدم  -بوجه عام–وحّد هذا القيد ،  دون قيد عاّما   متفقون على أنه ال ينبغي إطالقه إطالقا  
 . وجود ما يرادفه من المصطلح القديم

ي أللفاظ المعربة فبالذلك  ممّهدا  ؛  عن أهمية التعريب في توسيع اللغة العربية سأتحدث     
 .الجاهلية وصدر اإلسالم

عّربتها العرب ،  غير عربية في أصلها إن الناظر في األدب الجاهليّ  يلحُظ أن هناك ألفاظا       
 .لكن هذه األلفاظ  الدخيلة على اللفظ العربي بقيت قليلة محدودة،  في جاهليتها

ولعل ذلك راجع إلى ،  ديأكثر منه في البوا واأللفاظ الدخيلة التي انتشرت في المجتمع المدنيّ 
 :سببين
 .انغالقهم على أنفسهم -1     
 .اعتدادهم بأنفسهم وبلغتهم -2     
،  واتسعت رقعة الدولة اإلسالمية،  ولما جاء اإلسالم ودخل الناس في دين هللا أفواجا       

دخلت ،  رى واتصلت الثقافة العربية بغيرها من ثقافات العلوم األخ،  وتعددت األجناس واأللسنة
 حروفها إّماو إما بتغيير وزنها ؛  تواف ق لغتهمكثير من األلفاظ األعجمية إلى العربية فعّربها العلماء ل

ون ؤ سة واألطعمة والنبات والحيوان وشوكان ُجّل هذه األلفاظ في أسماء األدوية والمدن واأللب، 
 .الحياة والوظائف اإلدارية

 :الدراسات السابقة
 .م1991،  دمشق،  لالعدد األوّ ،  مجلة التعريب:  ب في الوطن العربيالتعري -1     

 (.ت. د)،  المطبعة السلفية،  القاهرة،  الشيخ طاهر الجزائري :  التقريب ألصول التعريب -2
 .م1991،  دار آفاق للنشر،  عّمان،  محمود إبراهيم:  تعريب التعليم العالي -3

قضية التعريب له أهمية في تناول  كونها تتناول موضوعا   تكمن أهمية البحث في:  أهمية البحث
 .للتعريبأخرى  جديدة أمام الدارسين للكشف عن حقائقَ  فاقا  آوقد تفتح هذه الدراسة ،  عند العرب

وإثرائها للغة بوجود  في اللغة العربيةقضية التعريب الدراسة على داللة  اقتصرت  :  حدود الدراسة
 .ألفاظ غير عربية فيها
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 .اللُّغوّية الذي يدرس الظواهرَ  المنهج الوصفي   الباحث اتبع:  منهج الدراسة
في اللغة العربية من خـالل المباحـث  قضية التعريبيسعى الباحث إلى دراسة :  خطوات الدراسة

 :اآلتية
 .جماليات التعريب عند العرب:  لالمبحث األوّ 

 .يماأللفاظ األعجمية في القرآن الكر :  المبحث الثاني
 . (  المعربو ،  الدخيلو ،  الموّلد)  : مقارنة بين مصطلحات األعجمي:  لثالمبحث الثا

 .وتليها خاتمة وتوصيات وقائمة المصادر والمراجع
 :تظهر جمالّيات التعريب في النقاط اآلتية:  جماليات التعريب عند العرب -لالمبحث األوا 

 .المصطلحات والرموز والمعاجم المتخصصة المساهمة في إثراء اللغة العربية في ميادين -
 .إثراء المكتبة العربية بالكتب العلمية المؤلفة في اللغة العربية -
 .وإنهاء القطيعة بينهما،  ربط التراث العلمي العربي بالحاضر -
 .تنمية روح اإلبداع والتأليف لدى الطالب منذ تلقيه العلم -
ة والمتـرجم علـى ترجمـ،  ة يحفـز بصـورة تلقائيـة المـدرستدريس المواد العلمية باللغة العربيـ -

 . وإلى دعم تجربته وممارسة الترجمة،  يدفعه إلى األمام الذي األمر،  هذه المواد باللغة العربية
مرّدهـا اللغـة ،  وهـي الخـوف فـي ألفـاظ تـردُّ إلـى لغـات أجنبيـة،  وهناك أهمية ُلغويـة أخـرى للتعريـب

ى فقـد تنّبـه الدارسـون والبـاحثون علـ؛  في إثراء الدراسات اللُّغوّية المقارنة وهذا يفتح ويسهم،  العربية
،  هي في األصـل عربيـة،  وفي معرفة ألفاظ ومصطلحات غربية،  كثير من األلفاظ المشكوك فيها

،  بعــد أن شــّكك علمــاء الغــرب بأصــلها،  وألفــاظ أثبتهــا علمــاء عــرب،  مصــطلحات المعــادن:  مثــل
التـي ال تتناسـب ،  فمكنت الدارسين مـن الوقـوف أمـام األلفـاظ الدخيلـة،  لها العربيةورّدوها إلى أصو 

 (.101:  م1991 ،  عبد هللا عبد العزيز) وذوق اللفظ العربي
 :التعريب تقوم على أمرين كانت طريقة العرب في نقل األلفاظ األجنبية أوو 
يادتها أو إبدال حرف وذلك بنقص بعض الحروف أو ز ،  تغيير حروف اللفظ الدخيل -1

 .عربّي بالحرف األعجمي
فيزيدون في حروفه أو ؛  تغيير الوزن والبناء حتى يوافق أوزان العربية ويناسب أبنيتها -2
ومنع ،  كمنع االبتداء بساكن؛  مراعين بذلك سنن العربية الصوتية؛  ويغيرون مدوده،  ينقصون 

 (.333-339:  ت.د،  شاهين) إلخ ...ينومنع توالي ساكنَ ،  متحرك الوقوف على
استخدم القدماء مقاييَس فنية  مـن خاللهـا يسـتطيعون الحكـم علـى :  ة للفظ األعجميالمقاييس الفنيا 

 :ومن هذه المقاييس التي تعرف عجمة االسم بها،  أعجمية اللفظ
  .بأن ينقل ذلك أحد أئمة العربية؛  النقل -1
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فــ ن مثــل هــذا الــوزن مفقــود فــي ؛  (ســيميإبر ):  نحــو،  خروجــه عــن أوزان األســماء العربيــة -2     
 .(290/ 1:  م1993،  السيوطي) بنية األسماء في اللسان العربي

اة مـــن حــــروف الــــّذلق أو فـــ ن وردت عليــــك كلمــــة رباعيـــة أو خماســــية معــــرّ :  قـــال الخليــــل -3     
فـاعلم أن تلــك ؛  لــكأو اثنــان أو فـوق ذ تلـك الكلمــة مـن هــذه الحـروف واحـد وال يكـون فــي،  الشـفوية

 (. 12/ 1:  م1939،  الفراهيدي) الكلمة محدثة مبتدعة
:  مثـل،  ف نهـا معربـة؛  وكـل كلمـة تجتمـع فيهـا،  ال تجتمع الجيم والقـاف فـي كلمـة عربيـة -1

 .(الجوق )
  .(12-11:  ت.د،  الجواليقي) (الجص):  وكذلك الصاد والجيم مثال -1
 فــــ ن ذلــــك ال يكـــون فــــي كلمــــة عربيــــة؛  (مهنــــدز):  ونحـــ،  أن يكـــون آخــــره زاي بعــــد دال -6

 (.1/290:  1993،  السيوطي)
 .(نرجس):  مثل،  ال تقع نون بعدها راء في اللفظ العربي -9     
:  م1993،  أنــــيس) أعجميــــة( نجالطــــا)لــــذلك ُعــــد ت كلمــــة ، ال تكــــون الطــــاء مــــع الجــــيم -3     
129). 

 .(االسفيذاج):  نحو،  م العربال تجمع السين والذال في كلمة من كال -9
 .ال تجمع الطاء والتاء في كلمة من كالم العرب -10
مـن الثقـات  أحـد   لـم يحـك  :  قـال الجـواليقي، مع الباء والسين والتاء في كلمة عربيةتال تج -11

 .كلمة عربية مبنية من باء وسين وتاء
لــت الســين مــع الــزاي فــي كــالم ا:  قــال الخليــل بــن أحمــد -12 :  ت.د،  الجــواليقي)  لعــربأُهم 

22-23.) 
دمحم ) ولـيس فـي كالمهـم وزن فاعيـل كقابيـل،  ليس في كالم العرب وزن فعالن كخرسـان -13

 .(12:  م1930،  عيد
 .كسراويل( فعاويل)ليس في كالمهم وزن  -11
وأن العرب ال تعرف في لغتها وزن فعلـل إال ، آمين غير عربي:  مثل،  وأن وزن فاعيل -11

 (.129:  م1993،  أنيس)  لمة درهم وبعض كلمات أخرى في ك
 .برامج ، آنك:  مثل،  ليس في العربية فاعل بضم العين -16
 .سرادق وجوالق :  نحو،  ليس في العربية فعالل -19
:  ت.د،  الجواليقي) وغير ذلك فهو مصنوع،  نرجس:  نحو،  ال يوجد في العربية فعلل -13

21 ) 
 (.وما بعدها 1/213:  م1993،  السيوطي) عوضا  عن الكسرةأن يجر بالفتحة  -19

هاالمقاييس التي أما   :هيف؛  العرب ناقلة اللفظ األعجمي إلى اللفظ العربي عدا
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 .إلحاقه بأبنية العرب-1
،  اعلــم أنهــم ممــا يعيــرون مــن الحــروف األعجميــة مــا لــيس مــن حــروفهم ألبتــة:  قــال ســيبوي 

فأمـا الـذي ألحقـوه ببنـاء كالمهـم فنـراهم ألحقـوه ببنـاء ،  وربمـا لـم يلحقـوه،  فرّبما ألحقوه بأبنيـة كالمهـم
-119:  م1930،  ودمحم عيــــد،  1/303:  م1933،  ســــيبويه) وبهــــرج ألحقــــوه بســــلهب،  هجــــرع
120.) 

إذا كانــت حروفــه مــن حــروفهم كــان ،  وربمــا تركــوا االســم علــى حالــه:  ثــم عــاد ســيبويه يقــول
 ودمحم عيـد،  1/303:  م1933،  سيبويه) خرسان وخرم والكركم:  نحو،  أو لم يكن،  على بنائهم

 .(120:  م1930، 
 .أن يعرب األعجمي بتحريك آخره -2     

 .أن تدخل على األعجمي األلف والالم -3
 (.333-339:  ت.د،  شاهين) ا  االشتقاق من األعجمي يجعله عربيّ  -1

 :رق ثالثة ط حدأدليلهم على معرفة الدخيل فهو أما 
ليس في العربية مادة ،  بستان:  مثل،  فقدان الصلة بينه وبين إحدى مواد األلفاظ العربية -1

 .     بست
:  مثل،  وإال فهي معربة،  أن يجتمع فيه من الحروف ما ال يجتمع في الكلمة العربية -2

،  د والجيموكذلك الصا،  (الجماعة من الناس)والجوق ( القصر الصغير)الجيم والقاف في جوسق 
وصولجان وهي ( ما يطلى به البيوت من الكلس)وتعني  -بفتح الجيم وكسرها- الجّص :  مثل

قَلى)أي ؛  الطاجن:  مثل،  وكذلك ال يجتمع الطاء والجيم،  (عصا معقوفة الرأس) ف نها ؛  (الم 
 .كلمة أعجمية

أحســــن ( )حريــــر الخــــامال)وهـــو:  مإْبرْيَســــ:  نحــــو،  ن لــــيس فـــي العربيــــةأن تكـــون علــــى وز  -3     
 .وزنه افعْيلل،  وهي فارسية( الحرير

 :التعريب بين القدماء والمحدثين -
وهذه الظاهرة عرفت ،  ن اللغات تقترف من بعضها بعض األلفاظ والتراكيبأمن المعلوم      

ة ومنهم من أطلق عليها استعار ،  (121:  م1993،  أنيس) غوي اللُّ  بين اللغويين بظاهرة االقتراف
؛  وليس غريبا  أن تسلك اللغة العربية مسلك غيرها من اللغات بحيث تعير وتستعير،  األلفاظ

نها استعارت ألفاظا  أجنبية كثيرة من  ف؛  ا  مع هذاعظمها بيانيّ أ فالعربية من أوسع اللغات لسانا  و 
وقوع ن بعضهم أجاز إبل ؛  ا  ضاضة أو ضرر غالقدماء في هذا األمر  اؤنادون أن يرى علم

إنه الميزان :  ن ذلك قول ابن دريد في لفظ القسطاسوم،  األلفاظ األعجمية في القرآن الكريم
 (.311:  م1939،  ابن دريد) ه وجاء في التنزيلبإال أن العرب قد تكلمت ،  بالرومية

صال باألمم األخرى فعلقت بهم بعض األلفاظ إن العرب كانوا على االتّ :  وقول ابن عطية     
واستعملتها في ،  وجرت إلى تخطيف العجمة،  حروفها منعجمية غيرت بعضها بالنقص األ
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وعلى هذا الحد نزل بها ،  أشعارها ومحاوراتها حتى جرت مجرى العربي الصريح ووقع بها البيان
 (.296:  م1919،  الرازي ) ة غيرهغالعربي كجهله الصريح بما وقع في ل اجهله نالقرآن ف 

ورده إلى اللغات السامية بقول " هللا"الهمذاني تأثر فيما ذهب إليه في أصل كلمة ويبدو أن      
وقد أجمع علماء الغرب على أن مصدر هذه الكلمة موجود في أحد األديان األقدم ":  آرثر جفري 

 (.31:  م1933،  آرثر جفري )".في المنطقة السامية
يع لغات العرب وأنزل فيه للغات غيرهم القرآن احتوى على جم:  ومن ذلك قول ابن النقيب     

 (.263 /1:  م1991،  السيوطي) من الروم والفرس والحبشة شيء كثير
إن احتواء القرآن شيئا  من ":  ومن المحدثين الذين ذهبوا إلى ذلك عبد القادر المغربي قال     

القوم مولى صاحة ألن وال ينزع عنه لباس الف،  بة ال يخرجه عن العروبةعجمية المعرّ الكلمات األ
 -ملسو هيلع هللا ىلص– واحدا  من آل بيت رسول هللا -بعد إسالمه-وألن سلمان الفارسي قد أصبح ،  منهم

 (.13:  م1930،  المغربي)
فتارة يقولون ؛  قد استخدم العلماء مصطلحات للداللة على األلفاظ األعجمية أو المعربةو      

 لسيوطيا) وأخرى األلفاظ الدخيلة وأخرى األلفاظ الموّلدة،  ظ المعربةومرة األلفا،  األلفاظ األعجمية
 (. 319:  ت.د،  األنطاكيو ،  1/263:  1991،  السيوطيو ،  22:م1993، 

عربته العرب :  ويقال فيه،  األعجمي  الذي أدخلْته في لغتها ُمعّربا   وتسّمي العرُب اللفظَ      
 .وأعربْته

 .مة بصبغة عربية عند نقلها بلفظها األجنبي إلى اللغة العربيةصبغ الكل:  والتعريب لغة
فيه أن تتفّوه به العرب  وليس الزما  ،  إلى العربية نقل اللفظ األعجميّ :  فهو أما اصطّلحا       

ورّبما لم يحملوه ،  فما أمكن حمْله على نظيره حملوه عليه،  كما قال الجوهريّ ،  على منهاجها
إذا ُفهم كالُمه ،  أعرب األعجميُّ وتعّرب واستعرب:  وقالوا،  وا به كما تلق وهعلى نظيره بل تكلم

بل يقال فيه أعجمي كما ،  ويتفق في ذلك اللُّغوّيون على أن العلم األعجمي ليس بمعّرب،  بالعربية
 (.1/2361:  ت.د،  ابن منظور) يقول الفيومي

 :ويمكن توضيحها فيما يلي،  ان  رئيسةاستعمل التعريب بمعناه االصطالحي ألربعة مع     
سواء تم هذا النقل دون تغيير ،  هو نقل الكلمة األجنبية ومعناها إلى اللغة العربية التعريب -ل  أوا 

 .في الكلمة أو تم بعد إجراء تغيير وتعديل عليها
 (.با  عرّ مُ )وإذا وقع عليه التغيير ُسّمي ،  (دخيال  )ف ذا تم النقل دون تغيير ُسّمي      
؛  آخر حيث أخذ التعريب في العصر العباسي والحديث مفهوما  ،  بمعنى الترجمة:  التعريب -ثانيا  

،  أو نقل معنى نّص من لغة أجنبية إلى اللغة العربية،  وهو نقل فكرة أو مفهوم من لغة إلى أخرى 
 (.الترجمة)للفظ  وبهذا يكون التعريب مرادفا  

وكتابة  كالما  ،  م اللغة العربية لغة لإلدارة في مختلف فروع المعرفةهو استخدا:  التعريب -ثالثا  
 .وترجمة  وتأليفا   ودراسة وتدريسا  
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أي تصبح لغة التخاطب ؛  هو اتخاذ ُقطر بأكمله اللغة العربية لغة حضارية له:  التعريب -رابعا  
 .ممّثلة  للثقافة العربية اإلسالمية،  والكتابة السائدة فيه

منهج العرب في التعريب يؤذن بأنهم كانوا حريصين أشّد الحرص على تذويب المعّرب إن "     
وصياغة كلماتها إذا ما اضطروا إلى ،  وطبعه بطابع أساليبها،  وصبغه بصبغتهما،  في لغتهم

عامل االتصال :  ويرجع ذلك إلى عاملين رئيسين،  وهو أمر واقع ال ريب فيه،  االقتراف اللُّغويّ 
فتدخل ،  وعامل الحاجة إلى أخذ أشياء غير معروفة في المجتمع العربي،  ط باألعاجمواالختال

ف ذا انقضى زمن عليها تدخل ضمن اللسان العربي حتى يتخيل إلى ،  العربية بأسمائها األعجمية
 (.3:  م1999،  مجلة مجمع اللغة العربية) "ال يعرف أصلها أنها عربية األصلمن 

 منه حتى أنكر كثير من العلماء أن فيه شيئا  ،  القرآن الكريم في التعريبهذا هو منهج "     
 1ص:  ت.د،  والجواليقي،  19:  ه1390،  عبيدة وبأو ،  12-11:  م1999،  الشافعي)

 السيوطي) وقد ذهب بعض الصحابة والتابعين إلى وجود ألفاظ أعجمية في القرآن الكريم .(المقدمة
،  ابن فارس) ّفق بين وجهَتي النظروكثير من العلماء من وَ ،  (اوما بعده 2/129:  م1991، 

ومن ذلك قول  (.11:  1930،  المغربيو ،  32:  م2001،  ابن الجوزي و ،  63-62:  م1999
وذلك أن هذه الحروف بغير لسان العرب في ،  -إن شاء هللا-وكالهما مصيب ":  ابن ساّلم

بتعريبها  به العرب على ألسنتها فعربته فصار عربّيا   ثم لفظت،  فقال أولئك على األصل،  األصل
 (.13 :  ت.د،  الجواليقي) إياه فهي عربية في هذا الحال

كما قال الفقهاء إال أنها سقطت إلى ،  إن هذه الحروف وأصوَلها عجمية  :  بن فارسوقول ا     
عربية  ثم نزل القرآن وقد  العرب فأعربتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ المعجم إلى ألفاظها فصارت

فمن قال إنها عربية فهو صادق ومن قال عجمية فهو ،  اختلطت هذه الحروف بكالم العرب
 (.63 -62:  م1999،  ابن فارس) "صادق
بع هذا المنهج الذي تعامل مع نهج ابن فارس وغيره من العلماء أحّق أن يتّ ويرى الباحث أن م     

وهذا يتماشى مع ،  فهي عجمية في أصلها عربية في استعمالها؛  تعريب اللفظة على مرحلتين
نظرة العلوم الحديثة التي تسعى إلى تعريب األلفاظ األعجمية واالستفادة منها بعد أن يقوم 

ألن التعريب إذا لم يخضع ؛  مع سلوكنا الحضاري  لثقافتنا العربية وتماشيا   وفقا  ؛  بتعريبهابون المعرّ  
 .شيى تغيير في سلوكنا المعقد يؤدي إللضوابط ف

،  لجوهري ا) "التعريب هو أن تتكلم العرب بالكلمة األعجمية على نهجها":  وذكر الجوهريّ      
 (.1/199:  م1931

 "في غير لغتنا هو ما استعمله العرب من األلفاظ الموضوعة لمعان  :  وعرفه السيوطي بقوله     
 (.1/263:  م1993،  السيوطي)

فهم تارة ،  أن تتكلم العرب بالكلمة األعجمية مطلقا  ":  فذهب إلى أن التعريب؛  ويه  أما سيب     
 (.1/303:  م1933،  سيبويه) "ال يلحقونها بها وطورا  ،  يلحقونها بأبنية كالمهم
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 مثال   pasteurisationف ذا سرنا على منهج الجوهري ينبغي أن نقول في تعريب كلمة      
   appertisatioوأن نقول في تعريب كلمة ،  ل مجمع اللغة العربية بالقاهرةمثلما فع،  (البسترة)
 .على المنهج المذكور سيرا  ( األبرته)

،  العال م الذي أوجد طريقة لتصبير المعلبات Appertمشتق من اسم   appertisatioفلفظ     
 .ممشتق من اسم العال م الذي اكتشف طريقة التعقي  pasteurisationكما أن 

حيث ؛  فحسب الجوهري ال يسوغ لنا إال أن نقول لتعريب هذين المصطلحين البسترة واألبرته
باستور يزاسيون :  وال يجوز لنا بحال أن نقول،  (لسعْتهُ :  أَبَرْتهُ )وردت األخيرة في لغة العرب 

 .وأبيرتيزا سيون 
هج اللسانية الحديثة في الداللة وإذا خّصصنا القول عند المحدثين نجدهم قد استفادوا من المنا     

 .للعلوم الحياتية وَقْولبة هذا المصطلح وفقا  ،  على مصطلح التعريب
المشتغلون بعملية التعريب هو إيجاد مقابل  ف ن مفهوم التعريب الذي أجمع عليه أخيرا  ،  وعليه     

 .ولم يعرف له مقابل عربي من قبل،  عربي للفظ أعجمي لم يكن له
كانوا مجبرين على  -في ظل الفتوحات اإلسالمية واتساع دولة الخالفةالعرب األوائل  والعلماء 

،  من كالم العرب ا  ب جزءي يجعل المعرّ فهذا ابن جنّ ؛  ألسنتهمتعريب الكثير من األلفاظ لتوافق 
،  ابن جنّ ي" )ما قيس على كالم العرب فهو جزء من كالم العرب":  يقولفوينبغي أن يقاس عليه 

 (.1/316:  ت.د
 :في طريقتين هايجداللغويين القدماء في تعريبهم لأللفاظ  قوالمتتبع لطرائ     

نهم كثيرا  ما يجترئون على تغيير األسماء أعلم ا :  يقيقول الجوالي:  الطريقة الصوتية -ال  أوّ 
،  الجواليقي) فهم إلى أقربها مخرجا  و فيبدلون الحروف التي ليست في حر ؛  استعملوهاإذا  األعجمية

ويقصدون بها إبدال ،  وها من أهم الطرق التي من خاللها يتم تقريب اللفظوقد عدّ ،  (11:  ت.د
نيسابور :  يقولون ؛  ا  سينالعرب يعربون الشين ":  يقول أبو عبيد القاسم بن سالم،  حرف بحرف
 (.1/291:  م1993،  السيوطي) ينا  سفيبدلونها ،  وكذلك الدشت يقولون دست،  وهي نيشابور

ومن هؤالء ،  في الكلمة المعربة لم يشترط بعض العلماء الوزن العربي  :  الطريقة الصرفية -ثانيا  
،  ألبتةس من حروفهم ين الحروف األعجمية ما لمواعلم أنهم مما يغيرون ":  سيبويه حيث يقول

،  درهم ألحقوه بهجرعفمهم فأما ما ألحقوه ببناء كال،  فربما ألحقوه ببناء كالمهم وربما لم يلحقوه
ويعقوب ،  ألحقوه ب عصارفإسحاق :  وقالوا،  ...دينار ألحقوه بديماسو ،  ج ألحقوه بسلهبر وبه

لحقوه أوقالوا شبارق ف،  فألحقوه بعاقول آجور:  الواقو . وعلبفألحقوه بيربوع وجورب ألحقوه 
كان على بنائهم أو لم يكن ،  فهموربما تركوا االسم على حاله إذا كانت حروفه من حرو ... بعذافر

 (.301-1/303:  م1993،  سيبويه)  كركمالو ،  وحرم  سان اخر :  نحو
سم غيرته العرب وألحقته بكالمها محكم ق؛  األسماء األعجمية على ثالثة أقسام:  انحي وقال أبو

 درهم وبهرج:  حون،  والوزن حكم أبنيته األسماء العربية الوضع،  أبنيته في اعتبار األصلي والزائد
 ر  جُ آ:  نحو،  عتبر في القسم الذي قبلهعتبر فيه ما يُ يُ فال ،  وقسم غيرته ولم تلحقه بأبنية كالمها، 
وما ألحقوه بها عّد ،  هامن بأبنية كالمهم لم يعدّ  يلحقوهفما لم :  ريمغ غيروقسم تركوه ،  إبَرْيَسمو 
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وكركم ألحق ،  لمخرم ألحق بسُ :  ومثال الثاني،  نفعال بهال يثبت ،  خراسان:  لمثال األوّ ،  منها
 (.1/116:  م1993،  واألندلسي،  290-1/269:  م1993،  السيوطي) بقمقم

 :وبنقسم التعريب إلى تعريب اللفظ وتعريب المعنى
قديم ا ،  هو التفّوه باللفظة األعجمية على منهاج العرب في النطق والوزن :  تعريب اللفظ -0     

نوع من فصيلة )وسوسن وهو ،  وناطور،  (دواء للعالج من السموم)وهو ؛  رياقت:  قيل
 .وفردوس،  (السوسنيات طيب الرائحة

،  وقلم( مركب عام يسير بالكهرباء على قضبان حديدية)ويعني ؛  ترام:  قيل وحديثا       
 عن توليد المصطلحإذا عجزت الطرائق األخرى ؛  وأجازت مجامع اللغة العربية التعريب... وأكسيد

:  مثل،  وإذا لم توافق ُعّدت دخيلة،  فهي معربة؛ف ن وافقت اللفظة األصوات واألوزان العربية ؛ 
 ...وتلفزيون ،  وغليسرين( شجرة على هيئة حب الصنوبر تنبت في الهند)أي ؛  وأهليلج،  جغرافيا

 .المعرب والدخيل واحد:  وقيل. إلخ
وهذا ،  النّص من إحدى اللغات األجنبية إلى اللغة العربية هو نقل:  تعريب النصا  -6     

وهو نقل النص من العربية إلى لغة ،  ويقابل هذا الضرب من التعريب التعجيم،  بمعنى الترجمة
 .أجنبية
فيكون التعريب بهذا المعنى أجود ،  إن تعريب النص يفيد معنى إعطائه صبغة عربية:  وقيل     

ف ذا كان غايتها تنمية ؛  الترجمة هي نقل المعرفة من لغة إلى لغة:  وقيل،  من الترجمة وأشمل
 .ثقافتنا العربية لتتحاور مع الثقافات األخرى والحضارة العالمية فهي تعريب

والتعريب يتحقق وينهض ،  وتالزما   لذا هناك ترابط بين المصطلح والترجمة والتعريب ترابطا       
 .والبحث المتصف باالبتكار واإلبداع،  أليف العلمّي بالعربيةفيمهدان الطريق للت؛  بهما

 .وبهذا التالقي المترابط والمتالزم تنمو اللغة العربية
فهل يتم عن طريق ،  في الطريقة التي يتم عليها هذا اإليجاد -أحيانا  -وإن كان هناك خالف      

الصياغي :  االقتباس بنوعيه؛  أم عن طريق التعريب،  الوضع باالشتقاق أم المجاز أم النحت
أو ببعث المقابل العربي من مْدفنه في بطون الكتب القديمة المتخصصة إن كان معناه ،  والصوتي

 .؟عند العرب األوائل من قبل معروفا  
أو عندما نجعل لفظ المريض قبالة لفظ ،  الطبيب medecinنجعل قبالة لفظ  -مثال  –فنحن      

Le malade  ، نزد على أن ترجمنا هذه األلفاظف ننا لم. 
فقد عّرب هذا  automobileقبالة لفظ ( سيارة)لكن عندما جعل مجمع اللغة العربية كلمة      

بمعناه من قبل ال عند القدماء وال عند  لم يكن معروفا   عربّيا   اللفظ األعجّمي إذا أوجد له مقابال  
 .المحدثين

،  الذي اقتبسه المجمع ال نكون عّربناه بل ترجمناه( ةسيار )لكن عندما نستعمل نحن لفظ      
 .والذي عّربه هو الذي أوجد له المقابل وأدل عليه المجمع
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ُأّنثت على معنى ،  القوم يسيرون :  والسيارة،  (القافلة)ولفظ سيارة يعني في المعاجم العربية      
ْنُهْم َل َتْقُتُلوْا ُيوُسَف :  ووردت في القرآن الكريم في سورة يوسف،  الرفقة والجماعة َقاَل َقآِئٌل مَّ

يَّاَرِة ِإن ُكنُتْم َفاِعِلينَ   (.10،  يةاآل:  سورة يوسف) َوَأْلُقوُه ِفي َغَياَبِة اْلُجبِا َيْلَتِقْطُ  َبْعُض السَّ

ويجوز أن يكون استعمله على ،  استعمل لفظ سيارة على سبيل المجاز عُ جمَ بهذا يكون المَ      
و ( فّعال)للمبالغة التي تأتي على وزن  ه صيغة  بوصف  ،  ل الحقيقة بمعنى الكثيرة السيرسبي

 (.فّعالة)
فمهما يكن ف ن ،  "وسّماعة،  ثاّلجة":  كما يجوز استعماله على صيغة اسم اآللة مثل     

 .ّفق في هذا التعريبالمجمع قد وُ 
 :  دور مجامع اللغة العربية في التعريب     
 يقوم منهج العمل في هذا المجمع لجنة ألفاظ الحضارة الحديثـة والحيـاة العامـة:  ع القاهرةمجم -0
حيث ،  كالجامعات والمدارس وغيرها؛  وعملها االتصال بالمؤسسات المصرية الحكومية المختلفة، 

ثــم تضــع  اللجنــة مــا تــراه مــن ،  تبعــث المؤسســات مــا لــديها مــن مصــطلحات إلــى اللجنــة لدراســتها
وتقــوم بشــرح كــل لفــظ أو مصــطلح وتعريبــه ،  لفــاظ العربيــة التــي يمكــن أن تقابــل األلفــاظ األجنبيــةاأل

 .باللغة العربية تعريبا  علمّيا  
،  ومناقشته وإبداء المالحظات،  أعضاء المجمع والعلماء المتخصصين وبعد النظر فيه من

مجموعة ) ينشر في مجلة المجمعليقّر ما يراه صالحا  منها ف،  يعرف على مؤتمر المجمع السنوي 
 (.139:  م1931،  القرارات العلمية

 :33في دورت  األولى في الجلسة ،  بالقاهرة ومن قرارات المجمع اللُّغويا 
 .بإال إذا استشهد بالمعرّ ،  على المعرب القديم يفضل اللفظ العربيّ  -     
 . ينطق باالسم المعرب على الصورة التي نطقت بها العرب -    
فلـم يكـن لـه مـنهج ؛  يختلف منهج هذا المجمع عن مجمع القاهرة اختالفا  كلّيـا  :  مجمع دمشق -6

حيث أعطى ألعضائه الحق في ؛  ثابت مكتوب في وضع المصطلح العلمّي كما في مجمع القاهرة
فـــالمجمع ال يقـــّر األلفـــاظ ،  ونســـبة هـــذا العمـــل إلـــيهم،  العمـــل علـــى ترتيـــب المصـــطلحات ووضـــعها

-وهــذه األلفــاظ ،  عمليــة التــي يضــعها أو يحققهــا أعضــاؤه أو غيــر أعضــائه ممــا ينشــر فــي مجلتــهال
فالمجمع ال يجيز لنفسـه إقرارهـا والتثبـت ،  ال تعّبر إال عن رأي أصحابها -على وجاهة الكثير منها

،  الشــهابي) بــل يــرى أن ذلــك إنمــا هــو حــق مجمــع لغــوّي يشــترك فيــه ممثلــون للــبالد العربيــة،  بهــا
 (.61 -61:  م1961

حيث تم تطبيُق التعريب ، الجامعيّ  صاحبَة الريادة في تعريب التعليم   السورّيةُ  الجامعاتُ  دّ عوتُ      
وتواصلت عمليُة التعريب  في الكليات األخرى ، م1919بجامعة دمشَق عام  في كلّية الطبّ 

لمصادر وتصنيف عدد كبير لرجمة  وتبع ذلك حركُة تأليف  وت، كالصيدلة والهندسة والزراعة وغيرها
وُأّلفت ، حيث ظلت حركُة التعريب مستمرة  ، من المصطلحات وتأهيل العاملين في مجال التعريب

وتجدر اإلشارة إلى أن العلوم  .كمية  كبيرة  من المصادر التي تعتمد عليها بعُض الجامعات اليوم
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علوم الطّب ُيعتبر مدخال  لتعريب  عريبَ ومن ثم ف ن ت،  الطبّية تمثل شريحة  واسعة  من العلوم
 .)30:  ه1121،  السباعي) العلوم األخرى 

 :-عماان-مجمع األردن  -3
 :أما  نشأة ودور المجمع اللُّغويا األردني في تعريب التعليم الجامعي

وكان ،  إمارة شرق األردن( م1911ت)م أسس األمير عبد هللا بن الحسين 1921ففي عام      
فكان للغة العربية أهمية ،  جمع حوله الكثير من رجاالت الشعر واألدب،  ديبا  شاعرا  األمير أ

يكون مقّره عمان ،  م مرسوما  يدعو فيه إلى تأسيس مجمع علمي1921فأصدر عام ،  خاصة
وضم ،  رئيسا  له( م1911ت)وانتخب سماحة الشيخ سعيد الكرمي ،  عاصمة شرق األردن

ودمحم بك ،  ورشيد بك بقدونس،  والشيخ مصطفى الغالييني،  توفيق بكرضا :  عضويُته كاّل  من
 .الشريقي

 مشقرئيس المجمع العلمي بد؛  أحمد زكي باشا:  منهم،  وكان لهذا المجمع أعضاء شرفيون      
نظرا  للظروف الصعبة التي كانت ؛  المجمع لم يستمّر طويال   لكن،  والسيد دمحم كرد علي، 

 ...تعصف بالمنطقة
؛  فقد عمل منذ تولّ يه زماَم األمور على نشر اللغة العربية( م1999ت)أما الحسين بن طالل      

ولتساهم في بناء ،  لتكون مركزا  لإلشعاع الفكري والحضاري ؛  فأنشأ المؤسسات  العلميَة والتعليمية
 م1996ّي األردنّي عام فأصدر مرسوما  ملكّيا  يدعو ب نشاء المجمع اللُّغو ،  حضارة اإلنسان الحّقة

متخذا  من التعريب وسيلته لتحقيق العلم ؛  ليقود هذا المجمع مسيرة اللغة العربية نحو األمام؛ 
 .فباشر بوضع خطة تهدف إلى تعريب العلوم،  والتعلُّم

 :مشروع المجمع في تعريب التعليم العلمي الجامعي
فقد ؛  خطا األردن خطوة سريعة وجريئة،  ياستمرارا  لحركة تعريب العلوم في الوطن العرب     

وأن يتجاوز مرحلة "،  رأى مجمعه اللُّغوّي من منظور علمي وقومي ضرورة تعريب التعليم الجامعي
المنادي بالمبادئ والحوار والمناقشة حول قدرة اللغة وأهليتها وتجاربها التاريخية إلى مرحلة التطبيق 

من هنا وضع المجمع مشروعه في تعريب التعليم ،  (19:  م1993،  عبد الكريم خليفة) "العلمي
مرتكزا على نّص القانون الذي يقضي بأن تكون لغة التدريس في الجامعات هي اللغة ؛  العالي
ومتماشيا  مع األهداف العامة التي رسمها مكتب ؛  (19:  م1939،  عبد الكريم خليفة) العربية

،  اعية إلى تعريب التعليم العلمي في الوطن العربيالد،  تنسيق التعريب في الوطن العربي
،  فالمجمع رأى أن التعريب ضرورة منهجية ذات فوائد جمة على المستويين العلمي والقومي

 .ونتائجها ذات أثر بعيد في مسيرة الوطن العربي الحضارية والعلمية واالقتصادية واالجتماعية
ه الرامية إلى تعريب التعليم والمصطلحات العلمية بدأ المجمع تنفيذ مشروعه كجزء من خطت     

فشكل ،  (2 –1:  م1933،  إلى مجمع اللغة العربية األردني مدخل) عبر مراحل زمنية متعاقبة
 :هي،  واللجان األربع،  أربع لجان لهذه الغاية من أصل لجانه اإلحدى عشرة

 .لجنة التأليف والترجمة للعلوم اإلنسانية -
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 .ف والترجمة للعلوم التطبيقية الهندسية والزراعيةلجنة التألي -
 .لجنة التأليف والترجمة للعلوم الصحية -
 .لجنة التأليف والترجمة للعلوم األساسية -

التأليف العلمي باللغة ،  ترجمة الكتب العلمية:  هي،  بدأ المجمع عمله في ثالثة اتجاهات
 .تعريب الرموز العلمية،  العربية
،  م المجمع األردني برنامجا  التصال الهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصةوقد نظّ      

وذلك للعمل على وضع ،  وطلب من كل منها تزويده بما لديها من مصطلحات أجنبية
وقد ،  قام بتعريبها -بعد البحث والتنقيب-وإن تعّذر له ذلك ،  المصطلحات العربية التي تقابلها

 .الحكومية وزارة الصناعة والتجارة استجاب من الدوائر
األمر الذي أدى بالمجمع إلى تكوين ؛  وبهذه االستجابة تم بينهما وبين المجمع تعاون مشترك     

ومن الخبيرين الفنيين من مديرية المواصفات والمقاييس في وزارة الصناعة ،  لجنة فنّية من أعضائه
لمناقشـتها ؛  وفق مـنهج المجمـع المّتبـععلى و تعريبها وذلك للقيام بترجمة المصطلحات أ؛  والتجارة

 (.المقدمة 1ص:  م1939،  مصطلحات الدهانات والورنيشات) بحضور الخبيرين
وذلـــك باالتصـــال ؛  خطـــا الخطـــوة نفســـها التـــي ســـارت عليهـــا المجـــامع الثالثـــة:  مجمـــع بغـــداد -4

مع مـا عنـدها مـن مصـطلحات ومـا يطلب منها التعاون على ج،  إلخ...بالدوائر المختصة والوزارات
لوضـــع ،  وأّلـــف لجانـــا  مـــن أعضـــائه ومـــن غيـــرهم،  ليدرســـها ويـــرى فيهـــا رأيـــا  ،  نقلتـــه مـــن كلمـــات

 .مصطلحات مما يرد في الكتب التي يقرر ترجمتها
ألن المجمـع يـدرس المصـطلح المعـروف ؛  بيد أن طريقته تختلف عن طريقة المجامع األخـرى     

ثــم يجمــع مــا يضــيفونه مــن كلمــة عربيــة ،  ونشـــأته علــى يــد المتخصصــينعليــه بالبحــث عــن أصــله 
وال يثبــت أو يعــّد مصــطلحا  مقبــوال  إال بعــد ســتة ،  يمكــن أن تقابــل هــذا المصــطلح المعــروف عليــه

 (.190-139:  م1933،  وبمطل) أشهر من تاريخه
 :أما قضية التعريب في التعليم الجامعي -

قرارات  كثيرة  صدرت في عدة مؤتمرات وندوات تؤكد أن اللغة إن :  فباديء ذي بدء نقول     
إذ إن الفكر األصيل ال يخلق في األمة إال ،  العربية هي األداة الطبيعية للتعليم الجامعي والعالي

 .تمكنت اللغة من ألسنتهم قراءة وكتابة وتأليفا  إذا 
األستاذ والكتاب :  هي،  فقضية تعريب التعليم العالي والجامعي ترتكز على محاور ثّلثة

 .والطالب
 :األستاذ -0     
وال سبيل إلى تعريب التعليم الجامعي إال أن يكون األستاذ ،  هو الدور الرئيس في التعريب     

قضية قومية ( التعريب)أي ؛  باعتباره،  وترسخ في ذهنه،  على قناعة قوية بأهمية التعريب
وبجانب قناعته وإيمانه بذلك تتوافر أحدث المراجع العلمية ،  ليمووسيلة فّعالة لالرتقاء بمستوى التع
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للمصطلحات مع تأهيله  وتعريبا   ويكون له دور  كبير في ذلك ترجمة  وتأليفا  ،  باللغة العربية
 .للتدريس بالعربية لتحسن لغته ويستقيم لسانه

 :الكتاب -6
ف و إضافة إلى عز ،  قليلة للغاية -حتةالسيما في العلوم الب–الملحوظ أن المراجع العلمية 

بيد أن الترجمة ضرورية ،  والمراجع،  ات الكتبهاألساتذة عن التأليف بالعربية أو ترجمة أم
كما أن اللغة العربية ،  بي العارج في الرقيّ لتحقيق التواصل الفكري الدائم بيننا وبين العالم الغرْ 

،  لة الجديدة التي تضاف إلى مذخور تراثهاتزداد غنى  وثراء  بالترجمة وتتسع آفاقها بالحصي
 .وتصبح قادرة على تأدية رسالتها على أكمل وجه بفضل عملية التالحم التي تضطلع بها الترجمة

ألن الكتب المؤل فة باللغة ؛  وهنا مشكلة تعوق عملية التعليم والتعريب تخّص الكتاب الجامعي     
لمّيين باللغة العربيةوسبب ذ،  العربية قليلة وال تفي بالغرف  .لك يعود إلى قلة المؤلفين الع 

على الرغم من وجود مكتب ،  فهي أيضا  قليلة جّدا  ؛  أما على صعيد الكتب المترَجمة     
 م1991الذي أسس عام ؛  التعريب والترجمة والنشر التابع للمنظمة العربية والثقافة والعلوم بدمشق

 :ولعل سبب تفاقم مشكلة الترجمة يعود إلى، 
وهذا يؤدي إلى افتقار المكتبة ،  قلة الكتب العلمية المترجمة في الوطن العربي بشكل عام -     

الذي يفتقر ؛  يعوق البحث العلمي لدى الطالب األمر الذي،  ووفرتها،  إلى الكتب العلمية العربية
 :وعليه فال بد  من مواجهة هذا كلّ ه من خالل،  مةدائما  إلى وفرة الكتب العلمية المترج

واعتماد التأليف العلمي باللغة العربية في الترقيات ،  إعطاء حوافَز تشجيعية للمؤلفين -1
 .العلمية
 .والتوزيع السريع للكتب المؤلفة أو المترجمة،  الترجمة الجيدة -2
 .تدريب أكَفاء في التحرير واإلخراج الفّني -3
 خليفة) وتوخي الدقة العلمية عند التأليف،  الدقة في انتقاء الكتب العلمية المراد ترجمتها -1     

 ،1939  :111.) 
 :الطالب -3

األمر ،  وذلك في أواخر القرن الماضي بعد الدراسة لوحظ ازدياد كبير في أعداد الطالب     
 .بالطالب ضعيفة حيث أصبحت عالقته،  صّعب مهَمة األستاذ في تأدية واجبه الذي

إضافة إلى ما يالقيه معظم الطالب من مشقة وصعوبة في ؛  معدومة  :  وال أبالغ إن قلتُ 
 .آدائهمو على مستوى الطالب  مما أّثر سلبا  ؛  ى عليهم بلغة أجنبيةلقَ فهم المادة العلمية التي تُ 

الطالب  سلبا  في -ذلكك–وقلة إيمان هيئة التدريس بالتعريب يؤّثر ،  قلة المراجع العلمية     
فتصبح ،  ليست لغته األم،  ألن الطالب يتلقى علومه بلغة أجنبية؛  الجامعي في المجاالت العلمية

؛  مل اليومي ال لغة العلمواللغة األم لغة السوق ولغة التعا،  اللغة األجنبية لغة التفكير بالنسبة إليه
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واللغة التي يفكر بها يجب أن تكون هي اللغة التي ،  بّد من توحيد لغة العلم والحياة اليوميةلذا فال
 (.119:  1939،  خليفة) والنمو واإلبداع،  يتعامل بها مع المجتمع لتصبح لغة الحوار

 . ونجاح حركة التعريب مرتهنة كذلك بمستوى الطالب في اللغة العربية وفي اللغات األجنبية     
 :آن الكريماأللفاظ األعجمية في القر  -المبحث الثاني

 :آراء العلماء في وقوع األعجمي في القرآن -0     
 ومنهم من أجازه،  فمنهم من أنكره؛  اختلف العلماء في وقوع اللفظ األعجمي في القرآن الكريم     

:  في القرآن الكريم استدل  بقوله تعالى فمن أنكر وجوَد اللفظ األعجميّ ؛  ومنهم من توسط الرأيين، 
 َْلْت  َلْوَل  لََّقاُلوا َأْعَجِميًّا ُقْرآنا   َعْلَناهُ جَ  َوَلو  (11،  اآليـة:  سـورة فصـلت) َوَعَرِبـي   َأَأْعَجِمي   آَياُت ُ  ُفصِا
ِبـــين   َعَرِبـــيا   ِبِلَســـان  :  وقولـــه تعـــالى،  ـــا:  وقولـــه تعـــالى،  (191،  اآليـــة:  الشـــعراءســـورة ) مُّ  ِإنَّ

ِل َ :  وقولـه تعـالى،  (3،  اآليـة:  الزخـرفسـورة ) َتْعِقُلـونَ  َعلَُّكـمْ لَّ  َعَرِبياـا   ُقْرآنـا   َجَعْلَناهُ  ََ  َأنَزْلَنـاهُ  َوَكـ
ــا   ُحْكمــا   ــا:  وقولــه تعــالى،  (39،  اآليــة:  الرعــدســورة ) َعَرِبيا ــْلَنا َوَم ــن َأْرَس ــول   ِم ُس ــانِ  ِإلَّ  رَّ  ِبِلَس
 (.1،  اآلية:  إبراهيم سورة) َقْوِم ِ 
 :قالوا بهذا الرأي نومنهم الذي     

 :اإلمام الشافعي -1
ــا  :  فقــال مــنهم قائــل      والقــرآن يــدل علــى أن لــيس مــن كتــاب هللا ،  وأعجمّيــا   إن فــي القــرآن عربّي

 .شيء إال بلسان العرب
ذهــب إلــى أن مــن القــرآن :  إن فــي القــرآن غيــر لســان العــرب وقبــل ذلــك منــه:  ولعــل مــن قــال     

 .عربخالصا  يجهل بعضه بعض ال
ال يخلطه فيه غيره فالحجـة ،  ة في أن كتاب هللا محض بلسان العربجّ ما الحُ :  ف ن قال قائل     

ُسول   ِمن َأْرَسْلَنا َوَما:  قال تعالى،  فيه كتاب هللا  (.1،  اآلية:  إبراهيم سورة) َقْوِم ِ  ِبِلَسانِ  ِإلَّ  رَّ
كانوا يرسلون إلى قومهم خاصـة وإن دمحما  ُبعـث إلـى  -ملسو هيلع هللا ىلص– ف ن الرسل قبل دمحم:  ف ن قال قائل     

،  فقد يحتمل إنه بعث بلسان قومه خاصـة ويكـون علـى النـاس كافـة أن يتعلمـوا لسـانه،  الناس كاف ة
ويحتمل أن يكون ُبعث بألسنتهم فهو دليل على أنه بعث بلسان قومه خاصة دون ،  وما أطاقوا منه

ــ ُ :  تعــالىقــال ،  ألســنة العجــم ــاَلِمينَ  َربِا  َلَتنِزيــلُ  َوِإنَّ ــَزلَ *  اْلَع ــ ِ  َن و ُ  ِب ــرُّ ــيُن  ال ــى* اأْلَِم ــ َ  َعَل  َقْلِب
ِريَن  ِمنَ  ِلَتُكونَ   (.191 -192،  اآلية:  سورة الشعراء) مُِّبين   َعَرِبيا   ِبِلَسان   *اْلُمنَِ
ِل َ  :  قــال تعــالى      ََ ــ ــاهُ  َوَك ــ ُحْكمــا   َأنَزْلَن  :  قــال تعــالىو ،  (39،  اآليــة:  ســورة الرعــد) ا  َعَرِبيا
 (.23،  اآلية:  سورة الزمر) ِعَوج   ِذي َغْيرَ  َعَرِبياا   ُقرآنا  

،  حتـى يشـهد بـه أن ال إلـه إال هللا،  فعلى كل مسـلم أن يـتعلم مـن لسـان العـرب مـا بلغـه جهـده     
مـن  وصـفتوإنمـا بـدأت بمـا  ...،تكبيـروينطق بالذكر فيما افترف عليـه مـن ال،  ويتلو به كتاب هللا

 ةأن القرآن نزل بلسـان العـرب دون غيـره ألنـه ال يعلـم مـن إيضـاح جمـل علـم الكتـاب أحـد  جهـل سـع
 (.11:  م1999،  الشافعي) لسان العرب
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فقــد ،  العربيــة فمــن زعــم أن فيــه غيــرَ ،  مبــين نــزل القــرآن بلســان عربــيّ :  قــال أبــو عبيــدة -6     
فهــو ،  وإن لــم يعلــم مــا هــو،  فــي لغــة العــرب بالنبطيــة فقــد أكبــر( طــه)ن زعــم أن ومــ،  أعظــم القــول

ومعناهمــا واحــد وأحــدهما ،  وقــد يوافــق اللفــُظ اللفــَظ ويقاربــه،  افتتــاح كــالم وهــو اســم للســورة وشــعارها
 .(19/ 1:  ه1390،  أبوعبيدة) واآلخر بالفارسية أو غيرهما،  بالعربية
لقــرآن إنمــا أنــزل بلســان عربــي مبــين فــي زمــن أفصــح العــرب وكــانوا إن ا:  قــال الزركشــي -3     

 (.11/ 1:  ت.د،  لزركشيا) يعلمون ظواهَره وأحكامه
 تعـــالى القـــرآنَ  أنـــزل هللاُ :  قـــال دمحم ســـليم الحـــاج محقـــق كتـــاب غريـــب القـــرآن وتفســـيره لليزيـــدي      
 لََّعلَُّكمْ  َعَرِبياا   ُقْرآنا   َأنَزْلَناهُ  ِإنَّا:  لقوله تعـالى،  بينم بلسان عربيّ  -ملسو هيلع هللا ىلص-على الرسول األمين  الكريمَ 
 (.2،  اآلية:  يوسف سورة) َتْعِقُلونَ 

ـــم يكـــن قـــد دخـــل األلســـنَة شـــيء،  وقـــد نـــزل القـــرآن فـــي عصـــر ازدهـــرت فيـــه اللغـــة العربيـــة       ول
 (.3:  م1931،  اليزيدي)

:  -ون األفنـان فـي عيـون علـوم القـرآن البـن الجـوزي محقق كتاب فنـ-قال دمحم حسن إسماعيل      
اهم بهـا،  القرآن عربي البنى والتراكيب  م2001،  ابـن الجـوزي  ) واستعمل لغـَة العـرب أنفسـهم وتحـد 

ي ِلَسانُ :  وقال تعـالى،  (32:  ا َأْعَجِمي   ِإَلْي ِ  ُيْلِحُدونَ  الََِّ ََ ِبـينٌ  َعَرِبي   ِلَسانٌ  َوَهـ  سـورة النحـل) مُّ
 (.103،  اآلية: 

فقـد ؛  ا  فـي نشـأة الدراسـات اللُّغوّيـةال ريـب أن للتنزيـل العزيـز دورا  جلّيـ:  قال مهدي عـرار -4     
 2003،  عرار) فأقحم أهل اللغة والفصاحة،  نزل بلسان عربي مبين على سبيل التحدي واإلعجاز

 :219.) 
 ُقْرآنـا  :  وأجـابوا عـن قولـه تعـالى،  لكـريموذهب آخرون إلى وقوع اللفظ األعجمي فـي القـرآن ا     
والقصـيدة الفارسـية ال تخـرج ،  ا  بأن الكلمات اليسيرة بغير العربيـة ال ُتخر ُجـه عـن كونـه عربّيـ َعَرِبياا  

أكــالم أعجمــي " بــأن المعنــى مــن الســياق َأَأْعَجِمــي  :  وعــن قولــه تعــالى،  عنهــا بلفظــة فيهــا عربيــة
،  جمـةميـة والعُ للعلَ ؛  "إبراهيم":  وا باتفاق النحاة على أن منع صرف نحوواستدلُّ . "!ومخاطب عربي

فـالكالم فـي غيرهـا موجـه بأنـه إذا اتفـق علـى ،  ورد هذا االستدالل بـأن األعـالم ليسـت محـل خـالف
 .وقوع األعالم فال مانع من وقوع األجناس

أخرجـــه ابـــن جريـــر بســـند  مـــا -وهـــو اختيـــاري –وأقـــوى مـــا رأيتـــه للوقـــوع :  رأي الســـيو ي -5     
 .في القرآن من كل لسان:  أبي ميسرة التابعي الجليل قال… صحيح

من خصائص القرآن على سائر كتب هللا تعالى المنزلة أنها نزلت بلغـة :  ابن النقيبرأي  -6     
،  والقـرآن احتـوى علـى لغـات العـرب،  ولـم ينـزل فيهـا شـيء بلغـة غيـرهم،  القوم الـذين أنزلـت علـيهم

 (.3/10:  م1991،  السيوطي) ل فيه بلغات غيرهم من الروم والفرس والحبشة شيء كثيرنز  وأُ 
لــيس بعربــي وغيــر العربــي مــن األلفــاظ دون " إســتبرق "إن :  إن قيــل:  قــال:  رأي الخــوبي -7     

لـــو اجتمـــع فصــحاء العـــالم وأرادوا أن يتركــوا هـــذه اللفظـــة :  فنقــول،  العربــي فـــي الفصــاحة والبالغـــة
:  م1991،  الســــيوطي) وذلــــك رأيــــه،  ويــــأتوا بلفــــظ يقــــوم مقامهــــا فــــي الفصــــاحة لعجــــزوا عــــن ذلــــك

3/10.) 
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وروى أبـو عبيـد عـن ،  فـي القـرآن شـيء مـن ألفـاظ العجـم ولغـاتهم:  رأي أبي حاتم الـرايي  -8     
روى ذلــك عــن ابــن عبــاس ومجاهــد ،  عــدة علمــاء فــي أحــرف كثيــرة فــي القــرآن أنهــا بلغــات العجــم

انيون طـــه والــيم والطـــور والرّبـــ:  فمنهـــا قولــه،  يد بـــن ُجبيــر وعكرمـــة وطــاوس وعطـــاي وغيــرهموســع
 (.136 -131:  م1919،  الرازي ) يقال إن هذه األحرف بالسريانية:  قال،  يون والربّ 
فــي تجمـع األلفــاظ العربيــة فــي أصـل واحــد ينــتظم فروعهــا لمــا  وإنّ :  رأي صــبحي الصــال  -9     

ـــدخيليســـهل علـــى الباحـــ فلـــيس فـــي العربيـــة مـــادة ســـردق حتـــى نظـــن ،  ث التمييـــز بـــين األصـــل وال
( ســـندس)وال ،  متفرعـــا  عنهـــا( اإلســـتبرق )حتـــى نحســـب ( ســـبرق )وال مـــادة ؛  ا  منهـــامشـــتقّ ( الســرادق)

،  وهـو الـدهليز( سـرادار)أصله ،  فارسي معرب( السرادق)بل ،  مقيسا  عليها( السندس)حتى نخال 
 (.193:  م1930،  الصالح) "مفرد ثالثه ألف وبعدها حرفان وليس في كالمهم اسم

 :وهناك رأي توسط الرأيين السابقين     
 (.في هذا البحث 9سبق ذكره في ص):  رأي ابن فارس -0
ونطـق ،  هذا كتاب نذكر فيـه مـا تكلمـت بـه العـرب مـن الكـالم األعجمـي:  رأي الجواليقي -6

ــيهم أجمعــين-والصــحابة والتــابعين  -ملسو هيلع هللا ىلص -القــرآن المجيــد وورد فــي أخبــار الرســول  -رضــوان هللا عل
وذكرته العرب في أشعارها وأخبارها ليعرف الدخيل من الصريح أن هذه الحروف بغير لسان العرب 

ا  بتعريبهـا إيـاه في األصل فقال أولئك على األصل ثم لفظت به العرب بألسنتها فعربتـه فصـار عربّيـ
 (.1-3:  ت.د،  الجواليقي) "ا الحال أعجمية األصلفي عربية في هذ

عــن أبــي ،  وقــرأت علــى شــيخنا أبــي منصــور اللُّغــويّ :  قــال المصــنف:  رأي ابــن الجــويي  -3     
إن شـاء هللا ،  وكالهمـا مصـيب،  ذهـب أبـو عبيـدة إلـى مـذهب وغيـره إلـى مـذهب:  أنـه قـال،  عبيد

ثــم لفظــت بهــا العــرب فعربتهــا ،  لعــرب فــي األصــلتعــالى وذلــك أن فــي القــرآن حروفــا  بغيــر لســان ا
فهــي عربيـــة فــي هــذه الحـــال أعجميــة األصــل فهـــذا القــول يصـــدق ،  فصــارت عربيــة بتعريبهـــا إياهــا

 (.32:  م2001،  ابن الجوزي ) الفريقين جميعا  
ولغتها من أقدم اللغـات وجـودا  كانـت قبـل ،  والعرب أمة من أقدم األمم:  رأي أحمد شاكر -4     

بلـه الفارسـية وقـد ذهـب فيهـا الشـيء ،  وقبل الكلدانية والعبرية والسريانية وغيرهـا،  براهيم وإسماعيلإ
التـي تظـن أن أصـلها ،  فلعل األلفاظ القرآنيـة،  األولى قبل التاريخ( مدينتهم) الكثير بذهاب مدنيتهم

 "قي الحـرف وحـدهليس من لسان العرب وال يعرف مصدر اشتقاقها لعلها من بعض ما فقد أصله وب
 (.13:  ت.د،  الجواليقي)

 .قف عند ما قاله المفسرون حول اآليتينأأن  ال بد   يقبل اإلدالء برأي:  رأي الباحث     
ِبـين   َعَرِبـيا   ِبِلَسـان  :  قوله تعـالى       َلـْوَل  لََّقـاُلوا َأْعَجِميًّـا ُقْرآنـا   َجَعْلَنـاهُ  َوَلـوْ :  قولـه تعـالىو ،  مُّ
لَ   .َوَعَرِبي   َأَأْعَجِمي   آَياُت ُ  ْت ُفصِا

يبـــين لمـــن ســـمع أنـــه عربـــي ،  لتنـــذر قومـــك بلســـان عربـــي مبـــين:  يقـــول" بلســـان عربـــي مبـــين"     
ه أنـه نـزل رُ كْ وإنما ذكر تعالى ذ  " نزل":  من صلة قوله( بلسان)والباء من قوله ،  وبلسان العرب نزل

لـئال ،  منـه مشـركي قـريش أنـه أنزلـه كـذلك إعالمـا  ؛  هذا القرآن بلسان عربي مبين في هـذا الموضـع
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وإنما هذا تقريع ،  ألنا ال نفهمه،  فنحن إنما نعرف عنه وال نسمعه،  إنه نزل بغير لساننا:  يقولون 
 (.626/ 3:  2010،  الطبري ) "لهم

 ا  اه يـا دمحم أعجمّيـولـو جعلنـا هـذا القـرآن الـذي أنزلنـ:  هرُ كْ يقول تعالى ذ  ،  أما تفسير اآلية الثانية     
لت آياُته":  لقال قومك من قريش ونعلـم  هُ فنفَقـ،  ه وما فيه مـن آيـةتَ أدل   نتَ  بيّ هاّل :  يعني،  "لوال ُفصّ 

أأعجمــي هــذا القــرآن ولســان الــذي :  لــه يعنــي أنهــم كــانوا يقولــون إنكــارا  ؛  "أأعجمــي"مــا هــو ومــا فيــه 
 (.116/ 20:  م2010،  الطبري ) أنزل عليه عربي

وأن هــذه األلفــاظ التــي ،  إن القــرآن الكــريم نــزل بلغــة عربيــة خالصــة:  القــولســتطيع أومــن هنــا      
وتأويل ذلك أن هذه األلفاظ قد هضمت واسـتخدمت فـي ،  قيل بأعجميتها ليست بالعجمية من شيء

 .المجتمع العربي وأصبحت من جنسه
وهـذا الـرأي قـد اعتنقـه ،  زانهـا الشـيء الكثيـرفقد ذهـب مـن أو ،  فاللغة العربية قديمة ق دم الزمان     

،  ولـو الحظنـا الكلمـات التـي قيـل بأعجميتهـا لوجـدناها تنسـب للغـة السـريانية،  الدكتور أحمـد شـاكر
 .وأن هذه اللغات قد تكون من أصل واحد،  والفارسية،  اآلرمية،  الحبشية،  العبرية

 :المعربو ،  الدخيلو ،  ولادالم:  مقارنة بين مصطلحات األعجمي -لثالمبحث الثا
فنجــدهم يقولــون األلفــاظ ،  خلطــت العــرب فــي المصــطلحات المســتخدمة لوصــف هــذه األلفــاظ     

 .وآخرون يطلقون اللفظ الدخيل على اللفظ الموّلد،  ويقصدون بها األلفاظ المعربة،  األعجمية
 

 :المولاد -أول  
المولد هو :  قال الزبيدي،  دون من الشعراءمولّ هو المحدث من كل شيء ومنه ال:  د لغةالمولّ      

والفرق بينه وبين المصنوع أن المصنوع يورده ،  ما أحدثه المولدون الذين ال يحتج بألفاظهم
 (.1/29:  ت.د،  الزبيدي) صاحبه على أنه عربي فصيح وهذا بخالفه

 مصطفى وآخرون ) الراويةهو اللفظ الذي استعمله الناس قديما  بعد عصر :  المولد اصطالحا       
 . ثم إن المولدين كما غيروا األبنية غيروا هيئة التركيب واألورزان أيضا  ،  (1/31:  م2001، 

ما عربه المتأخرون من األلفاظ األعجمية مثل :  لاألوّ ؛  وقد قسم الخفاجي الموّلد إلى نوعين     
ما استحدث بعد اإلسالم :  والثاني،  رسيةاسم الزهرة معرب من الفا" أناهيد"و،  آبيين بمعنى العادة

فنقلت من المعنى القديم إلى المعنى ،  إلى يومنا هذا من معاني األلفاظ عربية كان لها معان أخرى 
 (.23:  م1911،  الخفاجي) أحدثه المتأخرون ،  إذعان بمعنى اإلدراك:  الجديد مثل 

صـيح وذلـك إذا أخـذنا بعـين االعتبـار عصـر إن المولد يبدأ من حيث ينتهـي الف:  ويمكن القول     
ــا  ،  االحتجــاج بالشــعر ــا  أم أعجمّي وقــد نــادى ،  فالمولــد نشــأ بعــد عصــر االحتجــاج ســواء أكــان عربي

 (10:  م1990،  عبد العزيزدمحم ) الخفاجي إلى أن ما عّربه المتأخرون يعدُّ موّلدا  
،  موّلــد رأبـو تمـام شـاع:  مثـال،  أو غيرهـايطلـق علـى الظـاهرة اللُّغوّيــة  ا  مصـطلحونـه الموّلـد ك    

ــد ــدين فــي العصــر العباســيو ،  بشــعرهما أي ال يحــتجّ ؛  وجريــر شــاعر موّل وهــو لفــظ :  طائفــة الموّل
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بتـه األجيـال التـي هـو مـا عرّ " فمعناهـا( موّلـد)أما المصطلح اللُّغوّي لكلمـة ،  يطلق على غير العرب
 (.130:  2000،  إبراهيم" )ولدت في العصر األموي وما بعده

وهـــو مـــا اســـتعمله الموّلـــدون مـــن ألفـــاظ أعجميـــة لـــم يعربهـــا فصـــحاء ،  وهنـــاك األعجمـــي الموّلـــد    
بـــــه كمـــــا ذكـــــر  بأنـــــه ال ُيحـــــتجّ :  -كمـــــا فـــــي مختصـــــر العـــــين للزبيـــــدي–ونـــــص بعضـــــهم ،  العـــــرب

 (.119:  ت.د،  شاهين)السيوطي
 :آراء المحدثين في المولاد

نجدها مستنبطة من تعريفات القدماء  -إذا ما طالعناها-لمولد إن آراء المحدثين في ا     
 :وتفاسيرهم

 :هي،  عبد القادر المغربي قسم المولد إلى ثالثة أقسام -1
لكن هذا اللفظ ال يعرفه أصال  أهل ،  هو اللفظ الذي اشثقه المولدون من كلمة عربية:  القسم األول

ي الحوف الصغير الذي له أنبوبة في وسطه ينبثق وه( فسقية)ومثال ذلك كلمة ،  اللغة العربية
 .منها الماء ويخرج بقوة وهذه الكلمة مشتقة من مادة الفسق وهو في اللغة العربية بمعنى الخروج

؛  هو الكلمات المولدة من غير العربية بطريقة التعريب تسمى هذه الكلمات موّلدة:  القسم الثاني
 .ألنها لم يعربها عرب يحتّج بكالمهم

أي كلمات عربية ؛  وهو الكلمات المولدة المستعملة على طريقة التشبيه والكتابة:  القسم الثالث
 ثم استعملها المولدون بمعنى آخر على طريقة التشبيه والكناية،  استعملها أهل اللغة العربية بمعنى

عنى آخر غير فأضاف إليه المولدون م،  ر الذي كان يستعمله العرب بمعنى المطرطْ مثل القَ ، 
 (.61-62 :  1930،  المغربي)معروف من قبل وهو السكر المذاب والمغلي على النار

ل ما اشتقه المولدون على األوّ ؛  يتنوع المولد عنده إلى أربعة أنواع:  مصطفى الشهابي -2
واالشتقاق من ،  من الكهرباء" كهرب"مثلك ،  كاالشتقاق من األعيان؛  أساليب القياس العربي

األلفاظ التي نقلت من :  الثاني. المصادر كاشتقاق المستشفى من االستشفاء:  سماء المعاني منهاأ
الثالث المعربات التي نقلت إلى العربية بعد صدر . معناها األصلي إلى معناها العملي كالقطار

وألفاظ ،  ربيةالرابع ما ارتجله المولدون من األلفاظ التي ال يوجد لها أصل  في اللغة الع. اإلسالم
وال يرى ضيرا  في استعمال ،  وهذان هما العامي والدارج،  حرفت عن اللغة العربية الصحيحة

 شريطة االضطرار بعد التأكد من صحة ألفاظ ويتول ى مجمع  لغويٌّ هذا األمرَ ،  األلفاظ المولدة
 (.911-911:  م1/1991،  مجلة مجمع دمشق)
 إما ساكنا  حركته،  امية بتغييرل لفظ عربي األصل تناولته العحصر المولد في ك:  طه الراوي  -3
وغير ذلك من تغييرات أحدثتها ،  مهموزا  تركت همزه أو بالعكس أو غيرته بالحذف والتقديم إّماو ، 
 (.19:  م1919،  الراوي ) فيه
جيـال األولـى وهو ما عربه الموّلدون الـذي ال يحـتج بألفـاظهم والموّلـدون هـم األ:  دمحم األنطاكي -1

 "والموّلـد أكثـر مـن المعـرب ولـك بسـبب اخـتالط العـرب بشـتى األمـم،  التي ولدت في صدر اإلسالم
 (.312-319:  ت.د،  األنطاكي)
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كل لفظ عربي األصل طرأت عليه التغييرات من إبدال أو تقديم أو ":  حدده بأنه:  الشبيبي -1
 (.ةالحاشي 103ص:  م1916،  مجلة مجمع بغداد) "تأخير
 :التعريب -ثانيا  

تعرب  الثّيب:  ومنه قوله،  التعريب التبيين:  األعرابيّ  قال ابنُ ،  فصاحبانة واإلاإل:  التعريب لغة  
 .عن نفسها
ويظهر ذلك من خالل ،  لغتهاعلى ألفاظ  لداللةلفهو استخدام العرب لأللفاظ األجنبية :  اصطالحا  

،  الخفاجي) عريب نقل األلفاظ من العجمة إلى العربيةاعلم أن الت:  تعريف شهاب الدين الخفاجي
 (.31 -33:  م1911

،  الســـيوطي) هـــو مـــا اســـتعملْتُه العـــرب مـــن األلفـــاظ الموضـــوعة لمعـــان  فـــي غيـــر لغتهـــا:  المعـــرَّبو 
 (.1/263:  م1993
:  تقــول،  تعريـب االســم األعجمـي أن تتفـو ه بـه العـرب علـى منهاجهـا:  الجـوهري فـي الصـحا  قـال
 (.1/199:  م1931،  الجوهري ) "َبْته العرُب وأعربته أيضا  عر  

فـي غيـر لغتهـا بحيـث يصـبح  ب هو مـا اسـتعملته العـرب مـن األلفـاظ الموضـوعة لمعـان  فالمعرّ      
 ويـــدخل فـــي الميـــزان الصـــرفي والصـــيغ العربيـــة،  إذ يـــدخل فـــي اللغـــة العربيـــة ويشـــتق منـــه،  ا  عربّيـــ

 (.11:  م2000،  صبيح وآخرون )
أن التعريــَب يكــون حــين تــتكلم العــرب بالكلمــة ":  ومعهــم الجــوهريُّ ،  ويشــترط بعــُض اللُّغــوّيين     

،  معربــة دخيلــة إّمــاو لمــات عنــد العــرب إمــا عربيــة أصــلية وأن الك،  األعجميــة علــى نهجهــا وأســلوبها
إذا نطقـت بـه معربـة  إّمـاو إمـا عربيـة أصـيلة :  جوهري ومن معهوعند ال،  "درهم وفرند وآجر":  مثل

 وإما أعجمية وردت فـي كـالم العـرب،  "درهم وهجرع":  مثل،  على نهجها وأسلوبها وألحقته بأبنيتها
 (.112:  ت.د،  شاهين) "وآمين،  وآجر،  خراسان":  نطقت به العرب ولم تلحقه بأبنيتها مثل، 

التوســع أحدثتــه الدولــة وهــذا ،  نشــطت حركــة الترجمــة والتــأليف فــي بدايــة القــرن الثــاني الهجــري      
ففـي ،  العباسية من توسع ثقافي وسياسي واجتماعي زاد الحاجة لكلمات جديدة ومصطلحات جديـدة

مـع زيـادة الترجمـة والتـأليف نشـطت حركـة التعريـب ،  هذا نشطت حركة الترجمة متمثلة بابن المقفـع
 :مركزة على أمرين

،  لفاعـــل والمفعـــول والموضـــوع والمحمـــولالتصــرف فـــي مـــدلول الكلمـــات العربيـــة األصـــل ا -1     
 .وذلك بتحويل المعنى اللُّغوّي إلى معنى اصطالحي

وأكثــر مــا كــان ذلــك فــي أســماء النبــات ،  نقــل األلفــاظ األعجميــة نفســها إلــى اللغــة العربيــة -2     
 (.110:  م1930،  عيد) "والحيوان واآلالت واألمراف والمآكل وسلع التجارة

 .في العصر القديم ظاهرة االقتراف" التعريب"ة المعرب ويقابل ظاهر "     
االقتـراف المعجمــي مصـطلح ُأطلــق حـديثا  علــى تنقـل األلفــاظ مـن لغــة إلـى أخــرى وهـو يــرادف      

أي تقتــرف ،  وســمي اقتراضــا  ألن  كــل لغــة مســتعملة أو حيــة تأخــذ وتعطــي،  فــي العربيــة التقريــب
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ال تخضـع لنـاموس التـأثير والتـأثر إال إذا كانـت لغـة فليس هنـاك لغـة علـى ظهـر األرف ،  وتقرف
 (.1-3:  م2002،  إبراهيم) "ميتة

فاللغــة العربيــة ســلكت مســلَك غيرهــا مــن اللغــات فاقترضــت قبــل اإلســالم وبعــدها ألفاظــا  أجنبيــة      
،  أنيس) ولم يجد العرب القدماء في ذلك غضاضة أو ضيرا  بلغتهم التي أحبوها واعتزوا بها،  كثيرة

ولقــــد كــــان ،  وكـــانوا فــــي اقتراضــــهم يأخـــذون كلمــــات تتطلبهــــا الحيـــاة والحضــــارة،  (121:  م1993
 :يقول،  األعشى من أشهر من ُعرف بين الجاهليين باقتباس الفارسية في شعره

 أَرْنَدَج إْسَكاف  ُيخاِلُط ِعظِلما  َل تحت ُ بعليِ  ديابوٌذ تسر 
يــَرْين  :  ديــابوذ   :  وإْســَكاف،  جلــد أســود:  وأَرْنــَدج،  و ُمَعــر ب فار ســي ته ُدوُبــوذوهــ؛  ثــوب ينســج علــى ن 

ظل ــم،  الصــانع الحــاذق فهــو ؛  الشــعر نــوع مــن الشــجر يســتخرج منــه صــبغ أســود يخضــب بــه:  وع 
 (.291،  سيْ بن قَ وا،  1-3 :  م2002،  إبراهيم) يصور بذلك ثورا  أبيض الظهر قوائمه سوداء

 :زيلالضيف والن/ الدخيل -ثالثا  
الدخيل هو اللفظ األجنبي الذي دخل اللغة العربية دون تغيير كاألكسجين :  صطالحا  االدخيل      

:  بقوله وافي علي عبد الواحد.فه دوعرّ ،  (المقدمة 1/31:  2001،  مصطفى وآخرون ) والتلفون 
يتهم جنبية سواء ما استعمله العرب الفصحاء في جاهلأكل كلمة دخلت العربية من مفردات "

عند المحدثين هم عرب البدو من ( العرب الفصحاء)ــ ب ويقصد،  وإسالمهم أو عرب األمصار
وعرب األمصار هم عرب الحضر إلى نهاية  القرن ،  جزيرة العرب إلى أوسط القرن الرابع الهجري 

 (.113:  2001،  وافي) وهذا ما يسمى بعصر االحتجاج؛  الثاني الهجري 
على دخول ألفاظ  -أيضا  –دل يألنه ؛  التعريب -ما إلى حدّ  -ن الدخيل يشبه إ:  ويمكن القول     

ْكره ،  اللفظ العربي لتوافقنطقها  بتغيير طريقة مأجنبية إلى العربية سواء أكانت بلفظها أ والجدير ذ 
 .في هذا المقام أنه كثر في المصطلحات الحديثة

حات الخروج عن أوزان اللغة العربية وطول تعريف الدخيل بالدخيل ويغلب على هذه المصطل     
 .بنيتها مقارنة بالكلمات العربية التي ال تزيد على خمسة في األسماء المجردة وسبعة في المزيدة

إذ يشمل ما نقل إلى اللغة العربية ؛  إن مصطلح الدخيل أعمُّ من مفهوم المعّرب:  وخالصة القول
دمحم ) سواء أكان في عصر االستشهاد أم بعده،  عليه سواء جرت عليه أحكام التعريب أم لم تجر  

 (.219:  1990،  عبد العزيز
سـواء فـي زمـن العـرب ،  هو كل ما دخـل فـي العربيـة مـن غيرهـا مـن اللغـات:  صادق.ديعرّ فه      

 (.63:  م2001مجلة جامعة األزهر) "الُخل ص أم بعد حتى هذه األيام
األلفـاظ التـي دخلـت العربيـة مـن لغـات أخـرى وحافظـت علـى  فهو:  إبراهيم صبي . دتعريف و      
 (.11:  م2000،  صبيح وآخرون ) ولم تخضع للميزان الصرفي ولم يشتق منها ألفاظ،  شكلها

 :أقسام الدخيل
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وهو ما نطق به الجاهليون ومـن يحـتج بلغـتهم مـن الكـالم األعجمـي وهـو أصـغر :  بمعرا  -1     
وأكثـر مـا نقلـه ،  لعـرب فـي الجاهليـة وعـدم احتكـاكهم بـاألمم المجـاورةبسبب عزلة ا؛  األقسام جميعا  

 .الجاهليون ينحصر في أسماء العقاقير أو األدوات والمعادن
وهــو مــا عربــه الموّلــدون وهــم األجيــال األولــى التــي ولــدت فــي صــدر اإلســالم وال :  المولاــد -2     
 .بألفاظهم والموّلد أكثر من المعرب يحتجّ 
والمحــدثون هــم مــن عاشــوا بعــد الموّلــدين فــي أيامنــا هــذه ويســمى كالمهــم :  ي محــد ما عــا -3     
 (.312-319:  ت.د ،  األنطاكي) "ا  يّ عامّ 
ومـن هـؤالء شـهاب ،  ومن العلمـاء لـم يفرقـوا البتـة بـين المعـّرب والـدخيل واسـتعملوه بمعنـى واحـد    

 أبـو مغلـي) الُمزهر في علـوم اللغـة:  ابهوالسيوطي في كت،  شفاء الغليل:  الدين الخفاجي في كتابه
 (.12 -11 :  م2011: 

بس عنهـا مـن لسـان غيـره سـواء كـان مـن لغـة كشف الغمـة واللُّـعند هذه المصطلحات ألوقفت ف     
 .ر أو اإلفرنج أو غير ذلكالفرس أو الروم أو الحبش أو الهند أو البربَ 
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 اتــوالتوصيالخاتمــــة 
توصـلُت إلـى " في عمليـة التعريـب -قدماء ومحدثين –آراء العلماء "ن خالل البحث الموسوم م     

 :اآلتية النتائج
 .للغة العربية حتى تواكب الحضارات العالمية األخرى  التعريب مهم جّدا   -1
 .أن تكون األلفاظ األعجمية المعربة على منهاج العرب في النطق والوزن  -2
ألن التعريب يتحقق وينهض ؛  ين المصطلح والترجمة والتعريبالعالقة الوطيدة ب -3

والبحث المتصف باالبتكار ،  فيمهدان الطريق للتأليف العلمي بالعربية،  بالمصطلح والترجمة
 .ويدعو إلى نمو اللغة العربية،  واإلبداع
 .ستاذ والكتاب والطالب عند التعريب في التعليم الجامعييجب التركيز على األ -1
إذ يشتمل على بناء اإلنسان بناء  سوّيا  سليما  ؛  إن التعريب ليس عمال  ُلغوّيا  خالصا   -1

بتعميق وعيه بتراثه وقوميته وتصحيح نظرته إلى العالم من موقع الثقة بالنفس واالعتزاز بالماضي 
 .والمستقبل

ى على استيعابها م أدعَ وذلك لتقّبل المعرفة باللغة األ،  التعريب طريق الكشف واإلبداع -6
 .لمجتمعبالنسبة إلى لفرد وأولى إلى توظيفها بالنسبة إلى 

،  التعريب المفتاح إلى الحضارة العالمية من موقع متميز وال سيما جانب الثقافة العلمية -9
 .والتعريب تفاعل يتيح نقل المجتمع من مجتمع مقلّ د إلى مجتمع ُمنت ج

 .ك آثارا  ظاهرة على جميع األصعدةالتعريب جهد ُلغوّي وثقافي يتر  -3
ألنها لم تكن مفّصلة ؛  ج إلى التطوير والتوسيع والتدقيققواعد المجامع التعريبية تحتا -9    

وعلى المجامع وضع قواعد مطردة للتعريب من اللغات ،  القضايا المتعلقة بالتعريب تشتمل كلّ 
 .العالمية الحديثة

واستعمال ،  حات العربية والمعّربة في الوطن العربيضرورة توحيد وضع المصطل -10     
والمؤسسات اللغوية والعلمية في نشر ما يتم إنجازه من هذا العمل ،  أجهزة اإلعالم العربية

 .ويستعملوه،  حتى يصل إلى الجماهير في القرى والمدن،  التوحيدي
وإدخالها في ترتيب ،  ضرورة تسمية الحروف المضافة إلى العربية من قبل المجمع -11     

 .ليعرفها الجميع حينما يصادفونها في القراءة؛  الحروف الهجائية العربية
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 ادر والمراجــــعــالمصقائمة 
 .القرآن الكريم* 
 :المصادر والمراجع -ل  أوا 
دمحم أبـو الفضـل :  تحقيـق،  عبـد الـرحمن جـالل الـدين السـيوطي:  اإلتقان في علوم القـرآن -

 .م1991-ه1391،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  إبراهيم
،  رجــب عثمــان دمحم:  تحقيــق،  األندلســي أبــو حيــان:  ارتشــاف الضــرب مــن لســان العــرب -

 .م1993،  1ط،  مكتبة الخانجي
 .م1930،  مصر،  الفجالة،  مطبعة الهالل،  عبد القادر المغربي:  االشتقاق والتعريب -
ـــم أصـــول ا - ـــراح فـــي عل ـــدين الســـيوطي:  لنحـــواالقت ـــرحمن جـــالل ال ـــد ال ـــق،  عب دمحم :  تحقي
 .م1993-ه1113،  بيروت،  دار الكتب العلمية،  الطبعة األولى،  الشافعي
رجـب  .د:  االقتراف المعجمي من الفارسية إلى العربية في ضـوء الـدرس اللُّغـوّي الحـديث -

 .م2002،  دار القاهرة،  الطبعة األولى،  إبراهيم
دار المعرفـــة ،  دمحم أبـــو الفضـــل إبـــراهيم:  تحقيـــق،  لزركشـــيا:  ن فـــي علـــوم القـــرآنالبرهـــا -

 (.ت.د)،  للطباعة والنشر
،  أبـو الفـيض،  محّمد بن محّمد عبد الـرّزاق الحسـيني:  تاج العروس من جواهر القاموس -

 (.ت.د)،  تالكوي،  دار الهداية،  جموعة من المحققينم:  قيحقت،  الز بيدي،  بمرتضى الملّقب
 (.ط.د. )م1919،  بغداد،  طه الراوي :  تاريخ علوم اللغة العربية -
،  الطبعة األولى،  سميح أبو مغلي:  تعريب األلفاظ والمصطلحات وأثره في اللغة واألدب -

 .م2011،  عّمان،  دار البداية للنشر والتوزيع
،  القــاهرة،  دار الفكــر العربــي،  دمحم حســن عبــد العزيــز. د:  التعريــب فــي القــديم والحــديث -
 .م1990

منشورات معهد البحوث والدراسات ،  عبد العزيز عبد هللا:  التعريب ومستقبل اللغة العربية -
 .م1991،  القاهرة،  اإلسالمية
خــّرج األحاديــث وعّلــق ،  لطبــري ا:  ى جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآنتفســير الطبــري المســمّ  -

 .م2010،  المجلد الثامن،  القاهرة،  الحديثدار ،  الحميد إسالم منصور عبد:  عليها
،  رمـزي منيـر بعلبكـي:  تحقيـق،  أبـو بكـر دمحم بـن الحسـن بـن دريـد األزدي:  جمهرة اللغـة -    

 .م1939،  بيروت،  دار العلم للماليين،  الطبعة األولى
الكويـت ،  والنشـر مؤسسـة الخلـيج للطباعـة،  أحمـد مطلـوب.د:  حركة التعريب في العـراق -
 .م1933

 (.ت.د)،  دار الكتاب العربي،  دمحم علي النجار:  تحقيق،  يابن جنّ :  الخصائص -
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 دار غريـب،  الطبعـة األولـى،  رجـب عبـد الجـواد إبـراهيم .د:  دراسات في الداللة والمعجم -
 .م2000،  مصر، 

 .م1930،العلم للماليين دار،  الطبعة الثامنة،  صبحي الصالح،  دراسات في فقه اللغة -
 (.ت.د)،  دار الشروق العربي،  دمحم األنطاكي:  دراسات في فقه اللغة -
المطبعــــة ،  دمحم حســــين .د:  شــــرح وتعليــــق،  ميمــــون بــــن قــــيس:  ديــــوان األعشــــي الكبيــــر -

 (.ت.د)،  مصر،  النموذجية
،  مكتبـة التـراث،  ثةالطبعة الثال،  أحمد شاكر:  تحقيق وشرح:  إلمام الشافعيا:  الرسالة -
 . م1999

عبــد المــنعم :  تحقيــق،  شــهاب الــدين الخفــاجي:  ليــل فــي كــالم العــرب مــن دخيــلغشــفاء ال -
 (.ط.د. )م1911،  القاهرة،  خفاجي

أحمـد :  تعليـق،  ابـن فـارس:  الصاحبي في فقـه اللغـة ومسـائلها وسـنن العـرب فـي كالمهـا -
 .م1999-ه1113،  بيروت،  لميةدار الكتب الع،  الطبعة األولى،  حسن بسج

ــ - ،  أحمــد عبــد الغفــور عّطــار:  تحقيــق،  الجــوهري :  حاح تــاج اللغــة وصــحاح العربيــةالصّ 
 .م1931-ه1101،  بيروت،  دار العلم للماليين،  الطبعة الثالثة

،  الطبعــة األولــى،  مهــدي عــرار .د:  ظــاهرة اللــبس فــي العربيــة جــدل التواصــل والتفاصــل -
 .م2003،  عّمان،  نشردار وائل لل

دار ،  ،  الطبعــة األولــى،  دمحم عبــد هللا. د:  عبــد القــادر المغربــي وآراؤه فــي اللغــة والنحــو -
 .م1999،  بيروت،  المواسم

 (ت.د)،  مصر،  مكتبة وهبة،  توفيق دمحم شاهين .د:  عوامل تنمية اللغة العربية -
حققــه ،   بــن يحيــى بــن المبــارك اليزيــديعبــد الــرحمن عبــد هللا وبــأ:  غريــب القــرآن وتفســيره -

 .م1931،  الطبعة األولى،  سليم دمحم :  وعلق عليه
 .م2001،  الطبعة الثالثة،  نهضة مصر،  علي عبد الواحد وافي.د:  فقه اللغة -
،  الطبعـة األولـى،  دمحم إسـماعيل:  تحقيـق،  ابن الجـوزي :  فنون األفنان في عيون القرآن -

 .م2001،  بيروت،  ميةدار الكتب العل
،  دار الحامـــد،  الطبعـــة الثانيـــة،  إبـــراهيم صـــبيح وآخـــرون  .د:  فـــي رحـــاب اللغـــة العربيـــة -

 .م2000،  عّمان
،  مكتبـة الخـانجي،  عبـد الصـبور شـاهين:  القراءات القرآنية في ضـوء علـم اللغـة الحـديث -

 (.ت.د)،  القاهرة
الطبعـــة ،  عبـــد الســـالم هـــارون :  تحقيـــق ، عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن قنبـــر ســـيبويه:  الكتـــاب -

 .م1933-ه1103،  القاهرة،  مكتبة الخانجي،  الثالثة
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ــــرازي :  كتــــاب الزينــــة فــــي الكلمــــات اإلســــالمية العربيــــة - حســــين :  عارضــــه،  أبــــو حــــاتم ال
 .م1919،  لعربيادار الكتاب ،  الطبعة الثانية،  الهمذاني
إبــراهيم  .د،  مهــدي المخزومــي .د:  تحقيــق ، لخليــل بــن أحمــد الفراهيــديا:  كتــاب العــين -

 .م1939،  بغداد،  المكتبة الوطنية،  السامرائي
،  مصــر،  دارالمعــارف،  عبــد هللا الكبيــر وآخــرون :  تحقيــق،  ابــن منظــور:  لســان العــرب -

 (.ت.د)
منشــورات مجمــع اللغــة ،  عبــد الكــريم خليفــة:  اللغــة العربيــة والتعريــب فــي العصــر الحــديث -

 .م1939،  عّمان،  ية األردنيالعرب
مكتبـــة ،  الطبعـــة الثانيـــة،  كينز دمحم فـــؤاد ســـ. د:  عّلـــق عليـــه،  عبيـــدة وبـــأ:  مجـــاز القـــرآن -
 . ه1390 ،  مصر،  الخانجي
 فؤاد علي منصـور:  تحقيق،  عبد الرحمن جالل الدين السيوطي:  زهر في علوم اللغةالمُ  -

 .م1993-ه1113،  بيروت،  دار الكتب العلمية،  الطبعة األولى، 
 .المقدمة،  (م1939منشورة مجمع عّمان )،  1ط،  مصطلحات الدهانات والورنيشات -
الطبعـــة ،  دمشـــق،  مطبعـــة دمشـــق،  األميـــر مصـــطفى الشـــهابي:  المصـــطلحات العلميـــة -

 .م1961،  الثانية
 .م1930مصر،،  نشر عالم الكتب،  ،  دمحم عيد .د:  المظاهر الطارئة على الفصحى -
ـــــراهيم مصـــــطفى وآخـــــرون :  المعجـــــم الوســـــيط - ـــــة،  إب ـــــاهرة،  مطبعـــــة الشـــــروق الدولي ،  الق
 .م2001 -ه1121

:  تحقيـــق،  أبـــو منصـــور الجـــواليقي:  ب مـــن كـــالم األعجمـــي علـــى حـــروف المعجـــمالمعـــرّ  -
 .(ت.د)،  دار الكتب،  أحمد شاكر

،  القــاهرة،  نجلــو المصــريةمكتبــة األ،  الطبعـة السادســة،  إبــراهيم أنــيس:  مـن أســرار اللغــة -
 .م1993

 :المجّلت -ثانيا       
 .م2001،  ديسمبر( 1)العدد :  غزة،  مجلة جامعة األزهر -
 .الحاشية،  م1916،  أصول اللهجة العراقية:  مجلة مجمع بغداد -
-ه1120،  مصر،  القسم الثاني،  العدد الخامس والثمانون :  مجلة مجمع اللغة العربية -
 .م1999

 .م1/1991،  انتحال األلفاظ المولدة:  مجلة مجمع دمشق -
العــدد ،  زهيـر الســباعي،  دفــاع عـن تعلــيم الطــب باللغـة العربيــة:  السـعودية مجلـة المعرفــة -

:  م1931-1931مجموعــــة القــــرارات العلميــــة فــــي خمســــين عامــــا  مــــن . هـــــ1121شــــعبان ، (61)



م الشيخ عيد/ الدكتور                         م 6102نوفمبر...  العدد الثالث... مجلة كلية التربية  ...  إبراهيم أحمد سّلا

 

 

 

50 

 

  

،  الهيئــة العامــة لشــئون المطــابع األميريــة،  تــرزي وإبــراهيم ال،  دمحم شــوقي أمــين،  أخرجهــا وراجعهــا
 . م1931 -ه1101،  القاهرة

ــــي - ــــى مجمــــع اللغــــة العربيــــة األردن ــــة األردنــــي،  عّمــــان:  مــــدخل إل ،  مجمــــع اللغــــة العربي
 .م1933

 :المراجع األجنبية     
 (1)The Foreign vocabulary of the Quran : Arthur Geffery, Oriental 

Institute, .Baroda, 1938, Page 84 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

الفاعل والصفة المشبهة اسمقراءٌة في أبنية   
 
 

 الدكتورة نجاة سعد دمحم الورفلي
 أستاذ مساعد في قسم اللغة العربية 
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 ملخص البحث
o   وعلى منللت ا وتللهو ل لله ،  اسللم  قلللَّ على منللت  للا اعللل       للفكللف ل للف جاء ملل     لل

 .أو اسم ل مف منت غير قي س،  ص ة  قت ة
o اسم ل مف غير قي سي:  ا ل ة ا مقت ة . 
o وا دالُّ منت  ا اعل       ف    أواان كويرة للي ،  اجسم ا مقلَّ  ا ا   ف ا والثي ا الاء

 شلا  ،   خيلف،  م يل ،  وذاهل ،  وسل  م،  ط هر:   وف،  وهي أواان سم مية،  ا  ربية
 .َلِرح، 

o  يلدل منلت  لا قل ء      لف ،  اسلم ل ملف قي سلي،  اجسم ا مقلَّ  لا ا   لف ا والثلي ا مل لد
 .وغ لر،  ك ع :   وف،  منت وم  ا حدوث وا لادع،  حقيقة

o  ل ملف  اسلم،  وا لدالُّ منلت  لا قل ء      لف،   اجسم ا مقلَّ  ا ا   ف غير ا والثي ا مل د
ا،  وُ ْحِسا،  ُ ْخِرج:   وف،  قي سي    . وُ َحسِ 

o ولللف ،  وا لللدالُّ منلللت  لللا اعلللل       لللف،  اجسلللم ا مقللللَّ  لللا ا   لللف غيلللر ا والثلللي ا لللالاء 
،  و طملللاا ا رلللمير،  و  تسلللل ا همللل ،    طنلللَّ ا نسللل ن،   قللللد  ا  ة ملللة،    للللدل ا ق  لللة

 .ص ة  قت ة منت وان اسم ا   مف
o  للد اواان اسللم ا   مللفعأكيللد ا قللهل  للأن وإنملل  عرك لل  ،  أو ا للل ة ا مقللت ة،  سلليته    للم ِّق ِ 

:  وم لد   نقلهل،  اسلم    لهل،  أسلير  م  لت  أسلهر،  رملف أسلير:   نسي ق؛ ل  لد   نقلهل
،  منللليم  م  لللت مللل  م  نمت   لللة،  منللليم:  وم لللد   نقلللهل،  اايلللر  للللدر،  اأر اجسلللد اايلللرا

 .ةكر م ص ة  قت ،  وم د   نقهل كر م
o  وهلله وصلل  ،  ل  للهر  منللت وان ل للهل،  هللا غ للهر:  إذا عل ا هصلل  منللت ا   مللف نحلله

ل  للهر  ت   للة ،  وهلل ا ا   للف اشللُلَّ   لل  غلل لر اسللم ل مللف،  اشللُلَّ  للا ا   للف غ للر ا مل للد 
لهقلهر منلت ،  وا قليخ وقلهر،  وُقر ا قيخُ :  نحه،  أ   إذا عل ا هص  منت ا   مف.    لر

و للم ِّقلللَّ   لل  وصلل  منللت وان ،  شللُلَّ  للا ا   للف وُقللر ا للالاءوهلله وصلل  ا،  وان ل للهل
،  و ل  أن عطنلَّ منلت هل ا ا هصل  اسلم ل ملف منلت غيلر قيل س. ل ه  يس  ت   لة،  ل مف

ومللدير ه لل  أن ُيَلَ للََّ منللت  لللطن  واحللد وهلله . أو عطنللَّ منيلل  صلل ة  قللت ة   سللم ا   مللف
 . اسم ل مف غير قي سي

Research Summary 
o Every intransitive verb came from Del derived the name from the 
already characterized, indicated by the constancy is likening recipe, or an 
actor's name on the non-measurable. 
o Almhbhh character he played in the name of non-standard. 
o derived from triple intransitive verb name, a signifier of already 
characterized him many weights in Arabic, an acoustic weights, such as : 
Tahir, and Salem, and going, chaste, stingy, gritty, joy. 
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o derived from the triple act infringer's name, record an actor's name, 
shows already the fact, on the face of the occurrence and regeneration, 
such as : a writer, and, forgiving. 
o derived from the verb is triple the infringer name, and indicative of the 
already made, record an actor's name, such as : director, and 
philanthropist, and philanthropist. 
o derived from the verb is too full name, and a signifier of already 
characterized, such as upright, Mstd determination, tongue out, and a flat 
face, reassuring conscience, likening the recipe on the weight of the 
actor's name. 
o confirmation to say that Sibawayh did not sit for the weights of the 
actor's name, or the character Almhbhh, but left to the context; when we 
say : a man prisoner, a prisoner in the sense captured by, the name of 
the effect, and when we say : roaring lion roar, the roar of the source, 
and when we say : Knowing, Knowing, the sense of the world to 
exaggerate, and when we say cream, cream recipe likening. 
o If Del description on the actor about : God is forgiving, Vghafoor potent 
on a weight, a description derived from the verb forgiven infringer, this 
verb derived from it, forgiving agent noun, Vghafoor exaggeration to, 
forgiving. If Del description on the actor, about : revered Sheikh and 
Sheikh sedate, Vokor potent on a weight, a description derived from the 
verb revered too much, not derived to describe the weight of an actor, it 
is not an exaggeration. You can call this description is an actor's name 
on the measure, or call it a recipe likening the name of the actor. It 
should be here to agree on a single term, a non-standard agent noun. 
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  قد ة
   لال ملا ،  َيرع لي كوير  ا ا مؤ   و ا لرلية ا حديوة عراسة   ب اسم ا   مف وأواان 

وهله ،  ولي ه ا يلت هن   ه   ا م لف جسلم ا   ملف وانل  واحلدا،  وأواان  ،  ا مقت ة  ب ا ل ة 
ا ة خقر  و ا ن ج ن ا   و موف ه ا ا م ه ،  و نل ة ا مقت ة أوااًن  سم مية كويرة،  وان ل مف

( 2/241: 2992،  ااسلللللرا  ذ ( )292 ،   290:   2002،  ا ة خقللللر  .) لللللي عراسللللة اا  يللللة
لف ا قللهل ،  جيل كر أ  يلة  نللل ة ا مقلت ة،  وه ل    ل ه  ر للر( 219،  ء2921،  ا حلديوي) و  لِ 

نللل  سلللم مية جسلللم و ا لللف أ  يلللة ا لللل ة ا مقلللت ة أواا،  لي للل   هصللل    مللل  ال للللي ا لراكيللل  ا  حه لللة
 . وأش ر  ا ِّموِ ف ه ا ا م ه  ا ا      لي أ  يل ،  ا   مف

كملل  أن  للروج كويللر  للا ا للل  و منللت قهامللد ،  وهلل ا ا لللال  لللي ا لللل ي   لليا ا  حلله يا
ِّللأعي وانلل  ،   للا ذ لل    لل   ل يللف،  ا لللرلييا ِّا للف ووللط وللها ل  نللل ة ا مقللت ة أ للًرا ُ ْسللَلْتَ ًدا

 وللف قليللف ،  و للأعي وانلل  جسللم    للهل. وشللر  ،  وكللر م،  وبخيللف،  ظر لل :   وللف،   للل ة  قللت ة
و للأعي وانلل  جسللم ل مللف  للا ،  ونلللير،  رحلليم:   وللف،  و للأعي وانلل   مت   للة جسللم ا   مللف،  ومللر  

:   وللف،  و للأعي وانلل   ملللدر سللم مي،   وللف منلليس  م  للت  الل  س،  أ  ُ َ  ِمللف،  ا   للف ملل َ س
 . رحيف

مح و ة قلرا ة   ل اي اسلم ا   ملف وا لل ة ا مقلت ة؛ ل لف كل ن االرلف عراسلل م  وه ه أ هر عل ل ي  
 لي   ب واحد ِّحمف م هان اسم ا   مف؟ 

 أء ك ن االرف للن م  لي ا دراسة؟ 
 :و  ف اإلم  ة ما ه ه ااسانة سلكهن لي ا متحويا اآلعييا

 :  المبحث األول
 . صرفياسم الفاعل والصفة المشبهة في التراث الم هان  

 .ومرض   ض ا  حه يا   ده،  وا ل ة ا مقت ة،  و لرما مرض سيته   ا  ية ا   مف
 :  المبحث الثاني

  .تطبيٌق على أبنية وردت في القرآن الكريمم هان  
وعحنيلف أ  يل ل   لا  لالل ،  و لرما ذكر   ض ااسم   ا مقلقة ا لي عحمف عج ة ا حلدث وا ل او

 . سما سي ق ا    يرع لي  كف ا
 .ثم ا خ عمة ا لي سلحله  أهم ا  ل اج

 .وهللا ا مهلِ َّ
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 اسم الفاعل والصفة المشبهة في التراث الصرفي :  المبحث األول

وإنمل  مل   ذكلره للي سلي ق ،   هصل   صلي ة صلرلية( اسلم ا   ملف) م يلرع م لد سليته    للطن  
،  منلت َلَ لَف ِّ ُ لف:  عكلهن منلت ثالثلة أ  يلةاال  ل ":  كال   ما أ  ية ا   ف ا والثي؛ ِّقهل سيته  

( 1/  4:  2991،  سللليته  ." )واجسلللَم لللل مال،  و كلللهن ا مللللدر َلْ لللال. وَلِ لللَف ِّ َ لللف،  وَلَ لللَف ِّ ِ لللف
 ..."واجسللم ق عللف،  لأ لل  َلَ للَف ِّ ُ للف و لللدره لقلللف ِّقلللف قلللال":  و و للف   لل ه ا للليل  أ ونللة    لل  قه لل 

  م ِّكا  سيته   رأ  واو  لي عحديد    ت اسم ا   مف":     ا قيفو ( 1/  4:   2991،  سيته  )
أ لل  ا للل ة ا مقللت ة لالل  و م للده لللي سللي ق ا رلللط ( 220:   2921،  ا حللديوي." )وبيلل ن صللي  ، 

،  هذا باب الصفة المشببههة بالفاعبل فيمبا عملبه فيب :  وذ   لي   ب م هن   قه  ،      ف اسمي
 م عقَه أن ع مف ":  و قلد      مف اسَم ا   مف؛ ان  ق ل،       مفلأطنَّ  لطن  ا ل ة ا مقت ة 

 ..."مَمللَف ا   مللف؛ ان لل   يسللى لللي    للت ا   للف ا مرلل ر ؛ لفنملل  ُشللتِ  ى      مللف ليملل  ممنللى ليلل 

. وع ه   لل ،  وع للهل اا لل  وا للالء مني لل ،  وذكللر أحللهال   مه  لل  (294/  2:  2922،  سلليته   )
و م ِّ ر ق  يا أ  يل   وأ  ية ،  و م ي كر      ا ل ة ا مقت ة( 201ل  294/ 2:  2922،  سيته   )

وا للل ة ،  اسللم ا   مللف)وُمللِرَ  ا ملللطنح ن ا لللرلي ن ( 292:   2921،  ا حللديوي) .اسللم ا   مللف
 ل  ِّالر  منلت ِّ  لف  لا ل نلل  " رىللها اسللم ا   ملف  أنل  ل،  م لد منمل   ا  ربيلة   لد سليته  ( ا مقلت ة
،  و  مللف ممللف ا   للف لللي ا لقللدِّم وا لللأ ير،  وُ للدحِرج،  وُ ْسلللخِرج،  وُ ْ طِنللَّ،  وُ ْكللِرء ، كرلل ِرب
وهلله ولل رب  ا للدا ،  وهلله ممللرا ُ ْكللِرء  ،  ا للد ولل ِرب غال لل  ممللرا:  كقه لل ،  واإلوللم ر،  واإلظ لل ر

اسللللم  قلللللَّ  للللا "كملللل  ُمللللرِ    أنلللل  ( 290:   2002،  ا ة خقللللر  ." )وممللللرا؛ أ  وولللل رب  ممللللرا
وص   قلَّ  ا  لدر ا   ف ا مت ي "وأن  ( 229:   2009ا  ي ي،) "ا مر ر   ما ق ء    ا   ُف،

يللدل منللت أ  (  219: 2009،  أ لله ا مكلل رء" ) نم نللهء؛  يللدل منللت  للا وقللط   لل  ا   للف أو قلل ء  لل ؛
ِّللل م  للا ا والثللي ا ماللرع ا مللللر   ل للدِّ  كلل ن أو جا لل  منللت ،   للا قلل ء    حللدث أو اعللل   لل 

،  شل رح،  شل كر،  ق عف،  و رب:  ل مف  كورة  ا ا   ف لَ ف ل   ل  ا  يا ل  ا ا مل د  نحهوان 
 . م  س،  ق مد،  ذاه :  و ا ا الاء نحه. ص نط،  ك ع 

،  هي ا لي  يسى  ا ا ل  و ا ا ر لة":  و م  م   لي ع ر   ا ل ة ا مقت ة قهل ا ة خقر  
وهلي ،  وَصلْ  ،  وَحَسلا،  نحله كلر م،  وُعَو ىت وُعامط،  وُعؤنىثوإنم  هي  قتى ة      لي أن   ُعَ كىر 

،  ا ة خقلر   )." وصلْ    م نتل ،  وحسلا  ومُ ل ،  ا لد  كلر م  َحَسلُت :       ع مف ممف ل ن ل ؛ ليقل ل
؛ أ   يسلى  لا ا لل  و ا للي عالر    يسلى  لا ا لل  و ا ا ر لة:  و   ت قه ل  (292:   2002

وهلي علدل . " ولف اسلم ا   ملف واسلم ا م  لهل  لا غيلر ا والثلي،  وا سلكهن  ارى ا   ف لي ا حرك و 
" وط اللللف،،  وكلللل رء  ،  أو غللللدا،  هلللله ح ِسللللا  اآلن:  قيللللف،  منللللت    للللت ث  للللى؛ لللللفن ُقِلللللَد ا حللللدوث

وهللل ا ِّ  لللي أنللل  ِّمكلللا اشللللق ق ل ملللف  لللا ا لللل ة ا مقلللت ة إن عل   ((292:   2002،  ا ة خقلللر  )
ع؛ و كا ه  ف ُسِمَط ما ا  رب ذ  ؟منت ا حدوث وا لادُّ

،  هلهع) َلَنَ نىَ  َع ِر   َ ْ َض َ   ُيهَحت ِإَ ْيَ  َوَولئِاَّ  ِ لِ  َصلْدُر َ اسلق د ا ة خقر   قه   ع   ت 
،  وا هصلل    لل  َولليِ َّ،  ل للف ثالثللي جاء:  وولل ق،  لرلل اَّ وصلل   للا ا   للف ولل ق  (22رِّللة 

ل لله ،  ولللي ا نسلل ن ولل ق ا مكلل ن،  سلل اد غللداهلله :  لللفذا أر للد ا حللدوث قيللف،  و ونلل  سلليِ د  للا سلل ع
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 لل عة ،  ا للا   رللهر.)و ون لل  سلل اد ومم  لل  سلل عة،  وُعامللط منللت ولل قة،  ولل اَّ:  و قلل ل،  َولليِ َّ  
 ( ويَّ

 1:  2992،  ا روي)،  وذكر ا رويُّ اط راع عحه ف ا ل ة ا مقت ة إ ت ل مف م د قلد ا حدوث
ا للللل ة ":  ا للللا ا ح ملللل  ا للللل ة ا مقللللت ة؛ لقلللل لومللللرى    (22:   2009 ،  ا سلللل  رااي( )412/

وصللي     خ   للة  لللي ة ...  مللا قلل ء  لل  منللت    للت ا وتللهو،   لل  اشللُلَّى  للا ِلْ للف جاء:  ا مقللتى ة
  2992،  ا رولي) ."وع ملف مملف ل ن ل ،  وشلديد،  وَصْ  ،  كَحَسا،  ا   مف منت حس  ا سم  

   : وم   لي أ  ية ا ا      (412للل  412/  1 : 
 كَفاِعٍل ُصِغ اْسَم َفاِعٍل إَذا         ِمْن ِذي ثالثٍة يُكوُن كَغَذا

،  إذا أر للد   لل   اسللم ا   مللف  للا ا   للف ا والثللي ِملليَ   لل  منللت  ولل ل ل مللف":  ِّقللهل ا للا مقيللف
ل له ،  نحله ولرب،  وذ    قليس للي كلف ل لف منلت وان َلَ لَف ل   لل  ا  ليا ل  ل لدِّ  كل ن أو جا ل 

للفن كل ن ا   لُف منلت وان َلِ لَف ل  كسلر ا  ليا ل لف ل  . وغل ا ل له غل ذ  ،  ل له ذاهل وذهل  ،  و رب
نحلله ،  لللفن كلل ن  ل للدِّ  لقي ُسلل  أِّرلل  أن ِّللأعي اسللُم ل منلل  منللت ل ِمللف،  أن ِّكللهن  ل للدِّ  أو جا لل 

ل  أو كل ن ا والثلي منلت لُ لف ل  رلم ا  ليا،  وإن ك ن جا ل ،  ل ه م  م،  وَمِنمَ ،  ل ه راك ،  رِك َ 
 أِ لاَ :   وف (222/ 2:   2990،  ا ا مقيف) ."إج سم م ،  لال ِّق ل لي اسم ا   مف    م  ل مف

ل له شل رب وَحُملَض؛ ل له ،  وشلِرب،  ل لي مل قر،  ومِقرو ا ملرأةُ ،  ل ه س  م،  وسِنمَ ،  ل ه رِ ا  ، 
 . ح  ض

امنلم أنى لل مال ":  لنحله ق الف وبل اط؛ لقل ،  وذكر سيته   ق مدة اسم ا   مف  ا ا   ف اامله 
و لم ،  وذ   أن لم ِّكرهلهن أن ِّالي  منلت ااصلف  الي   ل ج ِّ للف َلَ لَف   ل ،         مها ا  يا

إذ ك نلل    لنلليا وك نلل  ،  ل ملةوا هل ه ا لهاو وا يل  ،  ِّلنها إ ت اإلسك ن وا ح   لي  لينللتس   يلره
وذ ل  ،  ك نل    لنليا وك نلل    لد اا ل كم  أ د ها ا  مةة  ا ِّ   قر   وِسق   حيث ،    د اا   و

  (149/  4:  2991،  سيته  )." وب اط  ،    ا   :  قه  م
 وقل ع،  قل ل:   وف،  و   ت كالء سيته   أن اسم ا   مف  ا ا   ف اامه  ِّأعي   مها ا  يا

:  ا   ملفلقيلف للي اسلم ،  سها  أ ك ن أصف اا ل  واوا أء ِّل  ً ،  قنتى أ    همةة،  وم ش،  وب  ، 
وذكللر سلليته   أن . وملل ِّ ،  وبلل ِّط،  وقلل وع،  قلل ول:  وااصللف لي لل ،  ملل ا ،   لل اط،  ق اللد،  ق اللف

أ ل  إذا كل ن ،  للفن مي ل  واو قنتلى أ  ل ،  نحله قل ل،  ست  اإلملالل هله أن لَ لف حلدث  ليل  إملالل
،  وملل ور،  ولحلل :  نحلله،  ا   للف غيللر   لللف ا هسللل  قيللى ا للهاو أو ا يلل   كملل  هللي عون قنت لل  همللةة

 .وَغيدَ ،  وَصِيدَ ،  وَمِهرَ ،   ا َحِهلَ . وغ يد،  وص يد
للال ينل لى ،  يرلط رأسل  ِكْتلًرا:  وَ ِن   أْصَيد،  أص    عا  لال ِّسلطيط اج ل  و:     ت ا   ف َصِيدَ 

 .جن  ا شدة ا   مة:  وا   ف َغِيدَ . ِّمي   وج شم ج
ان عسلكيا ،  ج ِّمكلا عطتيق ل  للي نحله قل ول وبل ِّطو رى سيته   أن ق ملدة اإلسلك ن وا حل   

حللر  ا  نللة وح للل  ِّا للف ا كنمللة عنلللتس   يرهلل ؛ لللفن حلل لى ا للهاو  للا قلل ول علللت  ا كنمللة قلل ل؛ 
وإن حل لى . وإن حل لى ا يل    لا  ل ِّط عللت  ا كنملة  ل  ؛ للنللتس      لف  ل  . للنلتس      ف ق ل

؛  لل    (قللهل وبيللط) للتس  ي  ملل  وبلليا ا ملللدر  ليحللدث،  اا لل   للا قلل ول وبلل ِّط علللير قللهل وبيللط
وقلل س سلليته   اإلمللالل لللي نحلله  لل ا  وبلل اط منللت اإلمللالل لللي قرلل   . قنتللى ا للهاو وا يلل   همللةة
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،  وا ي     لنة   د أ ل  ااالدة؛ وا   لف قرلت ِّقرلي قرل  ،  وسق  ،  قر  :  ل اصف،  وِسق  
وعلللير ِّلل   لللي اجسللم؛ ل للي ،  ولليا يلل   لللي ا مرلل ر  هللي اا لل  لللي ا م . وسللقت ِّسللقي سللق  

 .  لنة   د أ   ااادة عقن  همةة
 :وق ل ا ا      لي      اسم ا   مف

 َوْهَو َقليٌل في َفُعْلُه َوَفِعْل         َغْيَر ُمَعدهى َبْل ِقياُسُ  َفِعلْ 
 َوأْفَعٌل َفْعالُن َنْحُو َأِشِر            وَنْحُو َصْدَياَن وَنْحُو اأْلَْجَهرِ 

 إعي ُن اسم ا   مف منت وان ل مف قنيلف  للي لُ لف ل  رلم ا  ليا ل كقله  م":  لق ل،  وشرح  ا ا مقيف
 لف قيل ُس ... ل له رِ لا،  نحله أِ لا،  وللي لِ لف ل  كسلر ا  ليا ل غيلر  ل لد   ،  حُمض ل ه ح  ض: 

:  نحلله،  يا كسللر ا  لل،  اسللم ا   مللف  للا َلِ للَف ا مكسللهر ا  لليا إذا كلل ن جا لل  أن ِّكللهن منللت َلِ للف  
نحلله َمِطللَ  ل لله ،  أو منللت َلْ للالن،  ل لله َأِشللر  ،  وأِشللرَ ،  ل لله َ ِطللر  ،  وَبِطللرَ ،  ل لله َنِرللر  ،  َنِرلرَ 

." ل له أم لر،  وَمِ لرَ ،  ل له أْسلَهعُ ،  َسِهعَ :  نحه،  أو منت أل ف،  وَصِد  ل ه َصْدِّ ن،  مطق ن
 (229للل  222/  2:   2990،  ا ا مقيف)

وا للا    لل  ير للده  أواانلل  سللم مية ،  ا للهان ا قي سللي جسللم ا   مللف  للا ا والثلليل لل ه صلل  و     للى 
  :  وااع مني    قه  ،  جسم ا   مف

ْخِم والَجِميِل والِفْعُل َجُملْ   وَفْعٌل اْوَلى َوَفِعيٌل ِبَفُعْل         َكالضه
 ى َفَعلْ وأْفَعل ِفيِ  َقليٌل وَفَعْل            وِبِسَوى الَفاِعِل َقْد َيْغنَ 

إذا ك ن ا   ُف منت وان لُ لف للل  رلم ا  ليا للل كولر  الي  اسلم ا   ملف   ل  منلت ":  ِّقهل ا ا مقيف
،  َمُمللَف ل لله مميللف:  نحلله،  ومنللت ل يللف،  ل لله َشللْ م  ،  وَشللُ مَ ،  كللل َوللُخَم ل لله َوللْخم  ،  وان َلْ للف  

،  ومنلت َلَ لف  ،  ل له أ رل ،  و قف  اي  اسم ل من  منت أْلَ لف نحله  ُرل ،  وَشُرَ  ل ه شر  
 ( 229للل  229/  2:   2990،  ا ا مقيف." ) ُطَف ل ه َ َطف  :  نحه

وا هصل   لا ،  وا مالحظ منت ه ه اال  ل ل ا للي مل  و أ ونلة م لد ا لا مقيلف ل أن ل  أل ل ل جا لة
 . اعل    وإنم  ،   ا   ب أن ا   مف    ه اال  ل  م ِّقم      ف،  ا الاء ِّطنَّ مني  ص ة  قت ة

وقد ِّسل  ت ما صي ة ل ِمف  ا َلَ ف ل   ل  ا  يا ل   يره ؛ ليأعي اسم ا   مف     منت غيلر وان 
،  وشل ب،  ل له َشلْيخ  ،  وشل  ،  ل له سليِ د،  وسل ع،  ل له طيِ ل ،  ط ب:  نحه،  وه ا قنيف،  ل مف

 .َيغَنى فَعل وبسوى الفاعل قد:  وه ا    ت قهل ا ا     . وم ى ل ه م ي ،  ل ه أشي 
،  ق ء ا لد:  نحه ،  ل    مف لي ا لركي  ا  حه  اسم  رله  يدل منت  ا ق ء      ف منت ا حقيقة 

،  ا حر لر  . )واشللد ا حلر  ،  نتى ا ةر :  نحه،  أو ق ء      ف  ا اا؛ أ  اعل    ،  وق د ممرو 
. وهله كلر م،  َكللُرَء ا رملف:  كم  ِّق ل. وممرو ق مد،  ا د ق ام:  ليق ل لي ا هص ( 12:   2002

 . وا حرُّ شديد  ،  وك    ا ةر  َنْتى  ،  و م ُِّحدث ،  ل  رمف ل مف اعل     كرء
 :وهي،  وا لم ا لي عج ة أل     ،  و مكا مرض   ض ا ل  و ا لي م  و لي كل ب سيته  

o َهِه  ،  َغِرَض ،  َسِ ََّ ،  أِممَ :   وف،  ول ن   َلِ َف ِّْ َ ُف َلَ ال،  ا ل ة منت وان َلِ ف  ،
 ِّحَتلُ ،  َيْهَمطُ  ،  ي َهى ،  َِّْ َرُض ،  َِّْسَ َّ  ،  َِّأَممُ ،   ر رم   َِّْ َ فُ ،  َحِتجَ ،  َحِتلَ ،  وِمطَ 
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 َحَتج،  َحَتل،  َوَمط،  هًهى ،  َغَرض،  َسَ َّ،  َأَمم،  و لدره  منت وان َلَ ف ،  َِّْحَتجُ ، 
 . )َحِتج  ،  َحِتل  ،  َوِمط  ،  َهه  ،  َغِرض  ،  َسِ َّ  ،  هه َأِمم  ،  وا ل ة منت وان َلِ ف، 

  ( 29للل  22/  4:   2991،  سيته  
،  َأِمَم ا ط  َء َكِرَهل ُ ،  وهه رِمم،  وأَمَم ِّأِمُم أْمًم ،  َأِمَم ِّأَمم أَمًم  وهه أِمم  :  ولي ا م ام ا ن ه  

 . َأِمم:  ومنت َلِ ف  ،  رِمم:  وا هص  ِّأعي منت ل ِمف
َ َّ س َّ؛ ِ َُّ ،  وهه  وف ا لُّْخمة،  َ ِقمَ :  َسِ ََّ ا رمفُ ،  ا َتَقم:  ا سى ْت  ن:  وا سى  . ا قى

 .أ  َقِنَّ  :  وهه َغِرض  ،  ا رار وا منف:  غِرض؛ ا َ َرُض 
 . أح ى :  هِه  

 . اسم م  ط  كف  رض  ؤ م:  ا همط
 . وهه انل     ط   ،  ومط لي  طا ا ت ير  ا كورة ااكف:  حِتل؛ ا َحَتلُ 
لْكر:  وا وىَمللف،  مرملى  ط ل :َ ِطللاَ :  و ونل . ورء للي  طللا ا ت يلر:  حلِتج؛ ا َحلَتجُ  :  وهله َثِمللف  ،  ا سُّ

 .لِطَا؛ أ  ا  ط ة  نخير:طِتا،  أ  أ       ا قراب وا سكر
o 4:   2991،  سليته   " )قلد ِّالي  اجسلم ل ليال،":  ِّقهل سيته  ،  ا ل ة منت وان ل يف 

و وىلف ،  و لم ُِّحدثل ،  و تلدو أن ا   ملف ه ل  اعلل       لف،  و قلد   جسم ا   ملف ( 29/ 
و ون  كر م ،  وقيف َسُقمَ ،  وَسِقيم  ا َسِقَم َِّْسَقُم َسَقًم ،      مر ض  ا َ ِرَض ِّمَرُض َ َرًو 

و   م   منت هل ا ا لهان  ، وحة ا  ا َحِةَن َحَةًن ،  وَمِسير  ا َمُسَر َمَسًرا،   ا َكُرَء َكَرً  
 .ان  عا ،  وا حةن م نهه  م ة ة ا مرض،  ِّحمف عج ة ا مرض

o َوِمللَف  :  وا ملللدِر وُقللرِب ا م  للت،  و وللف ا همللط لللي   لل ِ  ا   للف،  ا للل ة منللت وان َلِ للف
 (29/  4:   2991،  سيته   ) .َرِعَ  يْرَعى وهه َرع  . َيْهَمُف وَمال وهه َوِمف

،  ان ل ملف ا   لف اعلل   ل ،  نَّ منت ا هص   ا ا   ف ا الاء ص ة  قلت ةوب  ا ِّمكا أن ِّط
 .و ا ه   ا لن  ا  حه هن لي ا لل ي ،  و مكا أن ِّطنَّ مني  اسم ل مف سم مي

 :  وف،  وم  و أواان كويرة  ا ه ا ا  ه 
o ؛ و حمللف عج للة اا للهر ا ط رالة منللت ا لل واو ا  للرح  وللف ،  وهلل ه اا لهر عطللرأ وعللةول،  َلِ لف 

و ؤنول  منلت وان . وَولِار  ،  وطلِرب  ،  وأَشلر  ،  وَحلِ ر  ،  وَعِ ل   ،  ل ه لِرح  ،  وا حةن واا م
 . وف َلِرَحة،  لِ نة

o وهلل ه أ للهر عوتللى وعتقللت،  أْلَ للُف و حمللف عج للة اا للهن وا ح  للة ا رلل هرة ا داامللة لللي ا تللدن  ،
و ؤنو  . وأغيد،  وأهي ،  وأمهر،  وأحهل،  وأممت،  وأمهر،  وأ مت،   وف أ رر وأكحف

 . وف  ررا ،  منت وان َلْ ال 
o وللف شللت  ن،  وهلل ه أ للهر عطللرأ وعللةول  للتل ،  َلْ للالن و حمللف عج للة اج لللال  أو ا خنلله   ،

 . وف شت ت،  و ؤنو  منت وان َلْ نت،  ِّقر ن،  وظمئن،  ومطق ن،  ور  ن
o نتي ،  شر  ،  وكر م،  وبخيف،   وف ظر  ،  ل يف. 
o َصْ  ،  وَسْ ف،   وف َوْخم،  َلْ ف  ،. 
o َطف،   وف َحَسا،  َلَ ف َ. 
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o وهي ا   ي ة،  وا رأة َحَل ن،   وف رمف َمَت ن،  َلَ  ل. 
o ُلَراو،   وف شا  ،  ُلَ  ل. 
و لرى  (212للل  212:   2009،  أ له ا مكل رء. )وهله ُلُسل   ،   ولف ُلُسل   لا لُسل  ا مكل نُ ،  ُلُ ف

،  ا  حه هن أن ا ل ة ا مقت ة عدل منت صل ة ث  للة؛ ل  لل ة عوتلى للي صل حت   منلت ومل  ا لدواء
  (21:   2009،  ا س  رااي).أ يض،  أسمر،  أحمَّ،  كر م،  طه ف،  مميف:   وف

اسم ِّل م  لا ا   لف ا لالاء  ندج لة منلت و م  ستَّ ِّمكا صي غة ع ر    نل ة ا مقت ة  أن   
وهلي علدل ،  و ا ثم سم هه ا ل ة ا مقت ة؛ ان ل  عقلت  اسلم ا   ملف للي ا م  لت،  ا   مف   ت اسم 

و للم ِّقللم  لل  منللت وملل  ا حقيقللة؛ و لل    ا سللي ق هلله ا  يلللف لللي ،  منللت وصلل   للا اعللل       للف
لأ ل  َلَ لَف ":  ل نلت سلتيف ا مول ل قه ل ،  وه ا   ُِّسلل تل  لا كلالء سليته  ،  عحديد نه  اجسم ا مقلَّ

،  وعقىل  يدقُّل  عق ل ،  واجسلم  ل  َّ،  و نقل  َِّخنُقل   ْنًقل ،  واجسم ق ِعف،  ف و لدره لقلف ِّقُلف قْلالِّ  ُ 
اْشللللُلَّى   لللل  ( عق  ،   نللللَّ،  قلللللف)وا   للللف ا مل للللد   (1/  4:   2991،  سلللليته   )..." واجسللللم عاق  

اسلللم ل ملللف ( عاق  ،   للل  َّ،  ق علللف):  وا لللل  و،  وصللل   لللا قللل ء      لللف حقيقلللًة منلللت وان ل ملللف
 .قي سي
وهله ،  َملُر  َِّْالُر  ُملرأة وَملَرا ةً ":  و ا اا  ية ا لي ذكره  سيته    ن  مف   ل   ل يلف؛ قل ل ليل   
كمل  قل  ها َسلِ َد َِّْسل ُد ،  وهله قله   ،  َقلِهَ  ِّقلَهى َقهاِّلةً ...  وهله مرليم،  مُرلم ِّ ُرلم ِمَرًمل ... مر  
  (19للل  29/  4:   2991،  سيته   ....." )وهه س يد،  َس  عة

اْشلُلَّى   ل  وصل   لا اعلل       لف؛  م  لت أن ا   ملف  لم ( مُرلم،  َقلِه َ ،  ملُر )ا   ف ا لالاء 
،  قله   ،  مرليم،  َملر  ):  وا لل  و،  وإنم  اعل  ا   مف      لف،  ِّقم      ف منت وم  ا حقيقة

  . أو ص ة  قت ة،  اسم ل مف غير قي سي( س يد
.تطبيٌق على أبنية وردت في القرآن الكريم :  يالمبحث الثان  

ا  يلف لي عحديلد نله  اجسلم ا مقللَّ ا سلي ق ا ل   ورع ليل ؛ و ل    سلُي رض للي هل ا   نهء  أن  
 . ا متحث أسم    قلقة لي سي ق ع  ؛  ربل عج ة اجسم لي سي ق    ه  ا مقلَّ

ُل َواآْلِ لُر )):  م   للي قه ل  ع ل  ت ،  ا حديلد) ((َوا رىل ِهُر َواْ َتل ِطُا َوُهلَه ِ ُكلفِ  َشلْي   َمِنليم  ُهلَه اْاَوى
عا  ة  لي سلي ق   منلت ا ل او اإل  يلة؛ أ  ع لى منلت ا حلدث وا ل او ،  أسم   منت وان ل مف( 1رِّة 

 :ا لي ق  ى    حدث أو اعل ى   ؛ وهي
 ر مللا ااشللي   كن لل ،":  و   لل ه،  لللل  اآل للر ا تلل قي   للد "و( 20:   2991،  ا ةملل ج" )ا ملللأ ِ 

ل (  عة أ ر،  ا ا   رهر." )ل     نق  كن  ،  وهي  ال  ا دني ،  واآلِ رة ل منة،  وهه نقيض ااوى
 ورِ ر  لا  ل عة أ لر،  وم   ه ا ا ن ظ منمً    رعًا منت ا  او اإل  ية (919:   2001،  ا   را ي)

،  وهلللله وصلللل  يللللدل منللللت ذاو و   للللت( 991:   2001،  ا  لللل را ي)،  وا لللللأ ير وللللد ا لقللللدِّم، 
ج ":   كسلر ا  ليا؛ ان هل ا ا لهان قنيلف للي ااسلم  ؛ وقل ل سليته  ،  وُ سلت د أن ِّكهن وان  أْلِ لف

 كسلللر ،  لرلللاًل ملللا كولللرة  الللي  وان ل ملللف( 241/  4:  2991،  سللليته  " )ن نمللل  مللل   صللل ة،
كللل ن منلللت وان ألِ لللف  ُسلللِمَط  كمللل  أنللل   للله  (249/  4:  2991،  سللليته  )وصللل ًة،،  اسلللم ً ،  ا  للليا

وب ل ا ِّكلهن رِ لر صل ة  قلت ة منلت وان (   عة أ ر،  ا ا   رهر. )عحقيَّ ا  مةة ا و نية  ا رِ ر
َر  م ُِّسل مف لي ا  ربية،  ل ِمف  .وإْن اسُلْ ِمف لسيكهن ل اًل جا  ً ،  و ارىع أ ى
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 للال  (  لل عة ظ للر،  ا للا   رللهر" )ومللال منيلل ،،  ا لل   ظ للر لللهق كللف شللي ":  لللل ا رلل هر 
،،  ا تللل طا ظ لللر :  قلللهل ا  لللرب" قللللَّ  لللا  (292:   2001،  ا  للل را ي)وَظللل ِهر منلللت وان ل ِملللف 

ل لله ظلل هر ،  َظَ للَر َِّْرَ للُر ُظُ للهراً ":  وقيللف( 20:   2991،  ا ةملل ج) "لللالُن لللهق ا سللط  إذا مللال،
 ة مل  و منلت وان وهله صل ة  قلت،  وظ هر  ا ظ ر ا الاء(   عة ظ ر،  ا ا   رهر) ."وظ ير

 .أو اسم ل مف غير قي سي،  ل مف
  َطْ للُى لالنللً  و ترعُلل  إذا مرلللى   ط لل  وظلل هره،:  ا  لل  م  تط نللة ا قللي ؛ ِّقلل ل":  لللل ا تلل طا " 

  قلَّ  ا قهل ا  رب (292:   2001،  ا   را ي)وهه  ال  ا ر هر، (22:   2991،  ا ةم ج)
َ َطللَا لللالن  ":  قيللف( 22:   2991،  ا ةملل ج) ."مرلللُى   ط لل  وظلل هرهإذا ،  َ َطْ للُى لالنللً  وَ َتْرعُلل ُ ": 

ل له (  ل عة  طلا،  ا لا   رلهر" )  الن  َيْتُطُا    ُ طهنلً  وبط نلًة إذا كل ن   صلً   ل  عا لاًل للي أ لره،
 .اسم ل مف قي سي  ا ا   ف َ َطَا ا والثي ا مل د 

ُر َ لللُ  اْاَْسلللَم   اْ ُحْسلللَ ت َُِّسللللتِ ُ  َ لللُ  َ للل  ِلللللي ُهللللَه اىُ اْ َخللل ِ َُّ ))وللللي قه للل  ع للل  ت  اْ َتللل ِرُا اْ ُمَلللللهِ 
َم َواِو َواْاَْرِض َوُهَه اْ َ ِة ُة اْ َحِكيمُ  م  و أسم   عا ة منت ا حلدث وا ل او ( 24رِّة ،  ا حقر(( )ا سى

  ا مقلَّ لي ل   لا و مكا   رلة نه ،  ا حكيم،  ا  ة ة،  ا ملهر،  ا ت را ،  ا خ  َّ:  اآل  ية؛ وهي
 : الل ا لطتيَّ اآلعي

 َّ  2991،  ا ةملل ج" )ا لللدا  عقللدير ا لل   ؛:  ا َخْنللَُّ لللي اسللم هللا ع لل  ت هلله"و،  لللل ا خلل   :
و لل  َّ اسللم ل مللف (  لل عة  نللَّ،  ا للا   رللهر) ."ا لللدا  ا قللي  منللت  ولل ل  للم ُِّسللتَّ إ يلل "أ   (12

ْرعلل ،َ َنْقللُى ا قلليَ  َ ْنقللً  إذا "قي سللي  للا  وَ َنللََّ ،  َ َنللََّ هللُا اْ َخْنللََّ "و( 11:   2991،  ا ةملل ج" )َقدى
ره قتف ا قطط  (129:   2001،  ا   را ي." )ا خي ُط ا وهَب؛ أ  قدى

  َرَأ هللُا " قلَّ   ا (   عة  رأ،  ا ا   رهر) "ا     نَّ ا َخْنََّ جما  و ل،"و    ه ،  لل ا ت را َ
َ َرأ "و( 19:   2991،  ا ةم ج) "إذا َلَطرهم،:  َ ْر اً " (21:   2919،  قليتة ا ا" )اْ َخْنََّ َيْتَرُ هم

 .ل ه اسم ل مف قي سي  ا  رأ ا مل د  (991:   2001،  ا   را ي" )أ   نق م،:  هللُا اْ َخْنََّ 
 ا لللا ا قللليم) "ا م ي لللم  م للل ظر ااشلللي   منلللت  للل  أراعه  لللا عقللل    أو عخللل   ،"،  للللل ا مللللهر  ،

  2001،  ا لا ا قليم) ."ا    أنقأ  نق  منت صهر  خلن ة؛  يل  رلها    ":  وقيف (142:   2001
ر  وصل   منلت وان  (142:  لف  لا ا للهرة"وُ َللهِ  ر   كلف صلهرة ج منللت ،  ُ َ  ِ  وهله ع ل  ت ُ َللهِ 

ر  اسلم وُ َلله ِ ( 19:   2991،  ا ةم ج) "وجرسم ارعسم  ع   ت ما ذ   منه ًا كتيرًا،،   و ل احل اه 
رَ   ا    صهىر مميلط ا مهملهعاو"وهه لي ص ة هللا لل مفى لي ماله لل ،  ل مف قي سي  ا ا   ف َصهى

يلميللللة   للل  منللللت ا لالل لللل  ،  وهيللللأة   لللرعة،  لللللأمطت كلللف شللللي     للل  صللللهرة   صلللة،  ورعت للل ، 
 .لستح ن  وع   ت منه ًا كتيراً (   عة صهر،  ا ا   رهر) ."وكورع  
  وهلله ل يللف   للا ا  للةة (129:   2001،  ا للا ا قلليم) "ا م يللط ا لل   ج ُِّ َنلل ،" : لللل ا  ة للة  ،

 مةىني للالن  منلت اا لر":  و    قهل ا  رب (11:  و .ع،  ا تي قي) (112:   2001،  ا   را ي)
ل للله ،  وهللا ع للل  ت هللله ا    لللُ  كلللف  شلللي ،  ملللةىه َِِّ لللةُّهُ "و( 11:   2991،  ا ةمللل ج) "إذا غنت لللي،، 

،  ا  ل را ي)،،  وا  ة لة نقليض ا ل  يف( 14:   2991،  ا ةمل ج) "ا  ة ة ا    ذلى   ةعل  كلفُّ مة لة،
."  للا قللهء أِمللةىة،  ورمللف مة للة،  ومللةااةً ،     كسللر مللة ًا ومللةىةً ،  مللةى َِِّ للةُّ ":  قيللف (112:   2001

 ا  ل را ي)،. مل ا  ( ملةى )اسلم ل ملف  لا ا والثلي ( مةا)و م ِّأِو  ا   عة  (  عة مةا،  ا ا   رهر)
وب  ا ُِّسلت د أْن عكهن مة ة صي ة  ت   ة؛ انى صي ة ا مت   ة عكهن  ا اسم ( 299:   2001، 
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ل اسم ا   مف إ ت صي ة أ رى   رض ا مت   ة و لم ُِّسلمط ،  غ لر وغ ىل ر:   وف،  ا   مف؛ أ  َُِّحهى
عكهن مة ة ص ًة  قلت ًة؛ ان ا لل ة ا مقلت ة كم  ُِّسلت د أْن ،  مةى مة ة:  وإنم  قيف،  مةى م ا  

مة ة ص ة  قت ة؛ ان   لا ":  وقيف( 210:   2009،  أ ه ا مك رء. )ُعل م  ا ل ف جاء قي س ً 
وهللل ا ( 99:   2999،  أحملللد  خلللل ر مملللر." )أو منلللم،  أو نللللر،   لللا  للل ب ولللرب،  ل لللف جاء

ه ع دِ   ا   ف لي قه   ع   ت  ِنلي ِللي اْ ِخَطل بِ  َلَقل لَ )):  ا قهل يرعُّ  (21رِّلة ،  ص (( )َأْكِ ْنِ يَ ل  َوَمةى
 ( 11:   2991،  ا ةم ج. )غنت ي:  مةىني لالن،  ل    ف مةى  ل د   

،   لم ُِّسلل مف اسلم ا   ملف   ل ،   لا ل لف  ل لد   ،  وب د ؛ لفنى مة ةًا وص    قلَّ للي    لت ل ملف
و لل ى ،  ك لل ى وم يلل ،  َ للَف ا م لللهح منللت ل يللفوروُع ا   مللف   يللر قيلل س  للا لَ "وملل ا لللي ا  ربيللة 

 . و ون  مةى ومة ة؛ ل ة ة  ل يف لي    ت ل مف (129/  1:  و .ع،  ا سيهطي) ."و  ي 
 ا    جِّقهل وجِّ  ف إج ا لهاب؛ وإنم  ي ت لي أن يهصل   ل   ؛ ان أل   ل  "وهه:  لل ا حكيم
،  ا  ل را ي)،  منت وان َلِ يف  ا   عة حكلم (142:   2001،  ا ا ا قيم." )ووص    لقا،  سديدة

:   2919،  ا للا قليتللة" )حكلليم  م  للت حلل كم،":  قيللف(  لل عة حكللم،  ا للا   رللهر) (222:   2001
،  و الها أن ِّكلهن للي    لت ُ ْ ِ لف،  ل لياًل للي    لت ل ملف[ حكليم  ]ِّاها أن ِّكلهن ":  وقيف (22

ُ  أْن ِّكهن حكيم لي    ت ُ ْحِكلم ،( 12:   2991،  ا ةم ج." )وهللا ح كم وحكيم ،  ا ةمل ج)وا ُمَرمى
 .وحسلللا ا لقلللدير   للل ،  أ  إعقللل ن ا للللد ير للللي ااشلللي  ،   لللا ا   لللف أحكلللم إحك  للل ً ( 12:   2991

  (222:   2001،  ا  للل را ي) .وُذِكلللَر أنى حكيملللً     للل ه صللل ح  ا حكملللة( 22:  و .ع،  ا تي قلللي)
أء ،   للا ل للف ثالثللي،  سللها  أكلل ن عقللديره ح كملل ً ،     للت اسللم ل مللفإنى حكيمللً  لللي :  و مكللا ا قللهل

 .ك ن ُ ْحِكمً   ا ل ف رب مي
للل رِ ))وللللي قه للل  ع للل  ت  ِ اْ َهاِحلللِد اْ َق ى اسلللم ن عاجن منلللت ا للل او ( 49رِّلللة ،  إ لللراهيم(( )َوَبلللَرُاوْا   

 :وهم ،  اإل  ية وا حدث
 واِحلد منلت وان ل ِملف  لا  (291:   2001،  يما لا ا قل. )ا م  لرع؛ ج نريلر  ل  :  لل ا هاحد

و ،  ول نللل  َوِحلللَد َيْهَحلللد (211،   229،   221:   2001،  ا  للل را ي)أ  َللللْرع،،  و َوِحلللد  ،  َوَحلللد  
للي ا ن لة إنمل  هله  نقلي  ا ل   "وواحلد ،  واسلم ا   ملف   ل  واحلد(  ل عة وحلد،  ا لا   رلهر)،  َوُحدَ 

إ لراهيم )و   ل ه  قلي   لرعا؛ ،  ول نل  جاء ( 19:   2991،  ا ةمل ج)"  يس   ث يا وج أكور    مل ،
أو صلل ة  قلت ة منللت ،  ل لله اسلم ل ملف  للا ل لف جاء(   لل عة وحلد:   2992،   للط ت ور لرون 

 .وان ل مف
 وا ق ل ر ا ل   (  ل عة ق لر،  ا لا   رلهر) "ا  نتة واا    ا للهق،"ا ق ر لي ا ن ة :  لل ا ق   ر

( 129:   2001،  ا لا ا قليم." )وق لر ا خنلَّ كن لم  ل  مهو،  ا مل ة  نق      قهبةق ر ا ات  رة  "
لل ل لل ر  منللت وان َل ى (  لل عة ق للر،  ا للا   رللهر" )َغَنَتللُ ،:  َقَ للَرُه َِّْقَ للُرُه َقْ للراً ":   للا قللهل ا  للرب،  وَق ى

،  ا ةمل ج" )إذا راول   وذ ىن ل ، َقَ َر للالن  ا   قلةَ ":  ُِّق ل،  وأصُف ا َقْ ِر لي ا  ربية ا ر  وة وا ل  يف
َقَ للَر ا م  نللديا  ملل  أقلل ء  للا اآلِّلل و "،  هها    لل  مميللط ا خنللَّ،  مللف شللأن ،  وهللا( 19:   2991

،  ا ةمل ج" )وق ر ا خنَّ كن م  ل  مهو،،  وق ر مت  رة  نق    ة سنط ن ،  وا دججو منت وحدانيل 
لللل ر   (19:  و .ع،  ا تي قللللي) (19:   2991  للللا اسللللم (  لللل عة ق للللر،  ا للللا   رللللهر) نمت   للللة،وا ق ى

 (.ق ر) ا ا   ف ا والثي ا مل د   (92:   2999،  أحمد  خل ر ممر)،  ا   مف ا ق هر
 ( :99رِّة ،  ا ة ر (( )َوَن َعْوا َِّ  َ  ِ ُ  ِ َيْقِض َمَنْيَ   َربُّ َ ))ولي قه   ع   ت 
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       مل   ذكلره ،  وهله  نل   لا ا مالاكلة( 222/  22:  و .ع،  ا قرطتلي" )هه   ان م ل م"لل
 للا  (29/  2:  و .ع،  ا للا ِّ للي )منللم   قللهل مللا اسللم ل مللف ،  لللي ا قللررن ا كللر م لللي سللي ق ا  للدا 

( 112/  1:   2992،  ا لا لل رس" )واجسلم ا ُمْنل ،،  َ َنَ  اإلنس ُن ا قليَ  ِّمِنْكل  َ ْنكل ً ":  قهل ا  رب
 لا ا   لف (  ل عة  نل ،  ا لا   رلهر." )كن ل  أسلم  ،  ُ َهْ ِن   وُ َمنىل   و َ ْنكل نُ َنْي   وُ َنْيَكة  و  ِ    و "و

 .ا مل د 
وهل ا ،  و لا ي  عِّل  أ لم  خلن لة يل ل وعهن للي ا ن لة وا ال س،  و     اسلم مربلي مل   للي سلي ق ا  لدا 

  (.292/  2:   2991،  ر و  أ هس دة. أ.)ِّقير إ ت أن   ة ا خنَّ يهء ا قي  ة مربية
 ( :91رِّة ،  اامرا (( )َوِإَ ت َثُمهَع َأَ  ُهْم َص ِ ح ً ))ولي قه   ع   ت 

  ً ا قرطتللي)وألرللن م حسللتً  ،  لللل صلل    نتللي هللا لللل منيلل  ا سللالء لللل كلل ن  للا أوسللل قللهء ثمللهع نسللت  ،
  قهل ما اسم  (291:   2001،  ا   را ي)،   ا أسم   ا رم ل منت وان ل ِمف( 219/  9:  و .ع

،  ا للا   رللهر" )وهلله صلل    وصللني ،،  َصللَنَ  َِّْلللَنُ  وَ ْلللُنُ  صللالحً  وُصللُنهح ً ":  ا   مللف  للا قلله  م
 قلَّ  ا ا  ربيلة ااو لت ( 211/  1:   2991،  سيته  )وهه منم مربي ،  ل ن  جاء،  (  عة صن 

   ل ه للي ا  تر لة  ن رل  و ( صلن ) د يف ومهع ا ا ر ا  ربلي ،  ا لي ع رقى م وره  لي ا ن  و ا س  ية
/  2:   2991،  ر و  أ هسللل دة. أ. ) ملللد كسلللرة ا لللالء،  وقلللد مللل   للللي اآلرا يلللة صللل  ي ،  واآلرا يلللة

241)  
حللت وإن كل ن  لا ا  ربيلة ا قدِّملة ،  و م  ك ن ص    اسمً  ِّقتلف اجشللق ق وا لللر   ل له اسلم مربلي

 .إج ا قنيفو م يتََّ      ،    ة ا  رب ا ت ادة ا لي عالشى  مرور ا ة ا
َم   َوا طى ِرِق َوَ   َأْعَراَ  َ   ا طى ِرقُ ))ولي قه   ع   ت   ( :1ل  2اآلِّ و ،  ا ط رق (( )َوا سى

   2001،  ا  ل را ي)،  وطل رق منلت وان ل ِملف،  لل ا ط رق ا كهك  ا    ِّق ل    كهك  ا لت  
ا لللا " )ل للله طلل رق،،  ملل  هم  لليالً :  وُطروقللل ً َطللَرَق ا قللهَء َِّْطلللُرُق م َطْرقللً  ":   قلللَّ  للا قللله  م (299: 

  2990،  ا  لرا " ) ل  أعل    لياًل ل له طل رق،"انى كلفى ،  واا   وا الء ليل   ن نتلة  (  عة طرق ،    رهر
وقد غن  ه ا ا هصل  (   عة طرق ،  ا ا   رهر)،  وكف  نام ط رق؛ انى طنهم     نيف( 214/  1: 

وا  للرب ،  وا و قلل  ا ل   قللد ارع لط منللت ا  الهء،  م ا لل   ِّقل ل  لل  احلفهلله ا ل ا"و،  منلت ا لل ام ا و قل 
اسلم ل ملف  لا ( 214/  1:   2990،  ا  را ." )قد ثق :  عقهل  نط ار إذا  حَّ  تطا ا سم   ارع  م 

 . ا والثي ا مل د 
 :وهي،  وم  و أسم   منت وان ل منة

  ورالللة منللت وان  (29رِّللة ،  غلل لر(( )ْهَء اآْلِاَلللةِ َوَأنللِ ْرُهْم َيلل))يللهء ا قي  للة لللي قه لل  :  لللل اآلالللة
:  َأِاَ  َِّللْأَاُ  َأَالللً  وُأُاوللل ً "وبحلل   ا للل   رِا  اسللم ل مللف  للا  (919:   2001،  ا  لل را ي)،  ل ِمنللة

/  1:   2990،  ا  للرا . )َقُرَبللِى ا قي  للة:  و   للت َأِالللى اآلالللة(  لل عة أا ،  ا للا   رللهر) "اقلللرب،
201) 
  (299/  1:   2990،  ا  للللرا )،   للللا أسللللم   يللللهء ا قي  للللة( 2رِّللللة،  ا ح قللللة(( )ا ح قللللة))لللللل 

ح قىللة منللت وان  (121/  9:   2991،  أ هحيلل ن)،  وأصللن  صلل ة  م  للت حقللى  كللف م  للف ممنلل 
اسم ،  وبح   ا ل   ح ق   (144:   2001،  ا   را ي)ُسمِ يى      انى لي   حهاق اا هر ،  ل ِمنة

،" ل مللف  للا َعُحللَُّّ كللفى إنسلل ن  للا  يللر أو "أ   ( 111/  2 :   2919،  ا للا سلليدة" )َحقىللْى عُحللَُّّ
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:  وقيف( 299/  1:   2990،  ا  را ." )ان لي   ا وهاب وا اةا ( "  عة حقَّ،  ا ا   رهر" )شر؛
  لللة ُسلللمِ يى ا قي":  كمللل  قيلللف (121/  9:   2991،  أ هحيللل ن)" ا ح قلللة  للللدر ك    قتلللة وا   ليلللة،"

لللل  أ  َعْ ِنُتللللُ  ،  أ  ُ الللل ِعل وُ خ ِصللللم،  ح قللللًة؛ ان لللل  َعُحللللَُّّ كللللفى  حلللل ق   لللللي عيللللا هللا    ت طللللف للُحقُّ
 لل عة ،  ا للا   رللهر) "ح َقْقلُلل  ُأح قُّلل  ِحق قللً  وُ ح ق للًة َلَحَقْقلُلل  أُحقُّلل ؛ أ  غنتللل ؛:  وَعْخِلللم   للا قه لل 

 ا منللت اللللراض أنى ح قللة  للا ا   للف حلل قى منللت هلل،  وكللأنى ا ح قللة ل منللة لللي    للت ا م  منللة( حقللَّ
حلل قى لللالن  لالنللً  إذا :  ُِّقلل ل،  وان َل َمللَف؛ ل  ملللدر   لل  منللت وان ِل لل ل و   منللة؛ ِحقلل ق وُ َح قىللة

مللللت كللللفُّ واحللللد     ملللل  ا حللللَّ   لللل :  لللللفذا غنتلللل  قيللللف،  اعى للللُ  وأَحقى وا مح قىللللة ،  أ  َح قىلللل    صللللم ،  َحقى
ومني ؛ لفنى  يت د أْن عكهن ا ح قىُة  لدرًا لي    لت  (22/  2:   2992،  ل رسا ا . )ا مخ صمة

 .أ ى  ا ح قة ل ي اسم ل مف  ا ا   ف حَّى ،  ا مح قىة؛ انى ا مح قىة لي      ت ا مق ركة
  ة))لل وأصف اجسم  (219/  1:   2990،  ا  را )،  يهء ا قي  ة (11رِّة ،  متس(( )ا ل    

ة منت وان  (429/  9:   2991،  أ هحي ن)،    ت علخ اآلذان صخً ؛ أ  علم  ص ة  م ص   
 ."أ  عليت    لهو نحه وقط ا لخرة منت ا لخرة،  ان   َعُلخُّ اآلذانَ "وُسمِ يى     ؛ ،  ل منة

؛ أ  ُِِّللللمُّ ( 141:   2001،  ا  للل را ي) ؛ وهللله ا للللهو ا قلللديد ا للل   َُِّللللخُّ لللخِ  وصللل  ة  لللا ا لى
ْى عللللخُّ  (192:   2001،  ا  للل را ي)اآلذان،  للل عة ،  ا لللا   رلللهر)،  وهلللي اسلللم ل ملللف  لللا َصلللخى
ة:  وا  للرب عقللهل( صللخخ لل  ى ْل م ا لى وب لل ا ِّكللهن صلل     (420/  9:   2991،  أ هحيلل ن)،  صللخى

 .  اسم ل مف قي سي  ا ا   ف صخ  ا والثي ا مل د 
  2001،  ا   را ي)،،  ية وص  منت وان ل منةغ ش:  ( 2رِّة ،  ا   شية(( )ا   شية))لل   :
أ   (919/ 2:   2999،  ا رلح  ) "َعْ َقت ا  ل َس  ل اههال؛"وُسمِ يى ا قي  ة     ؛ ان    (949

لل ه،  َغِقللَي  اا للرُ :  ع طللي م؛ ل  شللية  ِغطلل    للا قلله  م ا للا . )واسل قللت  وهبلل ؛ أ  ع طىللت،  وع قى
،  ل للله غللل ش  ،  قي سلللي  لللا ا   لللف ا مل لللد  َغِقلللَي َِّْ َقلللت وهلللي اسلللم ل ملللف(  للل عة غقلللي،    رللهر

 . وب  لأنيث غ شية
  2001،  ا  لل را ي)،  ق رمللة وصلل  منللت وان ل منللة:  ( 2رِّللة ،  ا ق رمللة(( )ا ق رمللة))لللل   :
 وا َقلْر ُ  (101/  9:   2991،  أ هحيل ن)" ان   َعْقَرُ  ا قنلهَب   ه  ل ،"وُسمِ يى ا قي  ة     ؛  (294

 وَقلَرَ  ا قليَ  َِّْقَرُملُ  َقْرمل ً  (124:   2001،  ا   را ي)،      َقَرَمُ      ل ؛ أ  ورب ،   رربا: 
 ."ع لللةل  لللأ ر مرللليم،  ا   ا لللة ا قلللديدة:  ا ق رملللة للللي ا ن لللة"و(  للل عة قلللر ،  ا لللا   رلللهر. )ولللرب : 

قر  ا والثي  وهي اسم ل مف قي سي  ا(   عة قر ،  ا ا   رهر) (191/  1:   2991،  أ هحي ن)
 .وب  لأنيث ق رمة،  ا مل د 
  ( 219:   2001،  ا  لل را ي)،  منللت وان ل ِمنللة،  واق للة:  ( 2رِّللة ،  ا هاق للة(( )ا هاِق للة))لللل

 ا هاق لة"و (211/  2:   2992،  ا ا ل رس) "لل ق هم،،  ان   َعَقُط    َخْنَِّ "وُسمِ يى ا قي  ة     ؛ 
ديدُة  ا :  ْهِر،ا   ِاَ ُة ا ق  وقلط ا قليُ  ":   ا قلهل ا  لرب (219:   2001،  ا   را ي" )ُصُرو  ا دى

ا لا ." )سلقل:  وُوقهمل ً ،    ل  ِّقلُط وْق ل ً "و (211/  2:   2992،  ا لا لل رس" )ل له واقلط،،  وقهم ً 
:  و مكللا ا قللهل،  وب  لأنيللث واق للة،  وواقللط اسللُم ل مللف  للا وقللط ا والثللي ا للالاء(  لل عة وقللط،    رللهر
 . قت ة منت وان ل مفص ة 
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ووصلل  ،  و للا ه لل  ِّالحللظ أن    لل   ل مللف يللدل منللت ا حللدث وا لل او ا لللي ق  للى   لل ا ا حللدث
وقد يدل      ل مف منت ا حدث وا  او ا للي اعلل ى ،  ا  او اسم ل مف قي سي  ا ا   ف ا مل د 

 .ووص  ا  او اسم ل مف سم مي  ا ا   ف ا الاء،     ا ا حدث
ِّمكا مرض   ض ااسم   ا مقلقة ا لي عحمف عج للي ا حلدث وا ل او منلت و تي ن     هحظ 

 :     ل يف ول هل
  لللميُط اْ َتِلللليرُ ))للللل ا تللللير للللي قه للل  ع للل  ت ا للل   ":  ( 20رِّلللة ،  غللل لر(( )إنى هللَا ُهلللَه ا سى

    ه وَبِلير (   عة  لر،  ا ا   رهر." )ظ هره  و  لي     ير م رحة،  ِّق هد ااشي   كن   
وهلله صلل ة ،   للا ا   للف َ َلللرَ  (22:   2919،  ا للا قليتللة)،  ل مللف؛ أ   لللير    لل ه   صللر

 و .ع،  ا تي قلي) "ا  ل  م  خ ي ل و اا لهر،"و   ل ه ( 42:   2999،  أحمد  خل ر ممر) قتى ة؛ 
؛ أ   لير    ل ه ُ ْتِللر  :  وقيف( 41:  ،  جا ةمل ) (29:   2919،  ا لا قليتلة)،      ه ُ ْ ِ ف 

وقللد  وىللف سليته   ا  يللة ا مت   للة    تللير منللت وان ل يللف؛ ،   لا ا   للف أ للر( 42:   2991
أو ،  ل للف عكللهن  لللير وصلل ً   قلللقً   للا  لل عة  لللر ا ماللر ع  (220/  2:   2922،  سلليته  )

  ا أ لر ا مة د؟ 
َ َلللَر و لل  كلل ن ":  وبلليا أ لللر ا مة للد؛ وذ لل  م للد   قلل ل،  قللد لللر ق سلليته    لليا  لللر ا ماللرع

ل    للف ( 22/  4:   2991،  سلليته  " )وأ لللره إذا أ تللر    لل   وق للى ر  للل  منيلل ؛،   للليراً 
لل  أْ َلللَر ليلللدل منللت وقللله  ،  وإن  لللم ُيْتِلللِر ا   مللف شللليا ً ،  يللدل منلللت ومللهع ا تلللر(  لللر) أ ى

وغ    ا راِ  ،  دِّ ً  ل ( أ لر)و،  ل اًل جا  ً (  لر)وب  ا ِّكهن . ا ر  ة منت ا قي  ا ُمْتَلرِ 
منلت غيلر قيل س؛ انى قيل س ،  أ  صي ة  ت   ة جسم ا   مف  تللر،  أنى  ليرًا     ه ُ ْتِلر  

:   2009،  منلي أ له ا مكل رء. )ا  حه يا لي  عكهن صيل ا مت   ة  قلقة  ا ل ف  ثالثلي  الرع
 أ لل رهم  لا غيلر  ا مدر   ألشخ ص واا هان ا للي يلدرك   ا مخنهقلهن "و   ت ا تلير ( 242

ا    ِّقل هد و لرى حللت ج ِّ لةب م ل  "وهه( 41:  و .ع،  ا تي قي)" أن عكهن    م رحة ميا،
وهلل ا ا م  للت ي طتللَّ منللت اسللم ل مللف  للا  لل عة ( 249:   2002،  ا  ةا للي) " لل  عحللى ا وللرى،

 . أ لر
  ا    م  م  ك ن "    ه ( 91 رِّة،  اان  ء(( )َوُهَه اْ َحِكيُم اْ َخِتيرُ ))لل ا ختير لي قه   ع   ت

 تيللر ":  قيللف(  لل عة  تللر،  ا للا   رللهر)وهلله ا  لل ِ م؛ (  لل عة  تللر،  ا للا   رللهر." )و لل  ِّكللهن 
 ا ةمل ج)،   وف منيم وم  م،  أ  ل يف  م  ت ل مف (22:   2919،  ا ا قليتة) " م  ت    ر،

،  وَ ُتلْرو  ل ا ر أ  منملل ،     ختروُذِكَر أنى رماًل    رًا و تيرًا     ه م  م  ( 41:   2991، 
وغ    منت ا حست ن أنى (   عة  تر،  ا ا   رهر. )وَ َتْرُو اا َر أْ ُتُرُه إذا مرلل  منت حقيقل 

 .   تيرًا ص ة  قت ة  ا ا   ف َ ُتَر ا الاء ا     م  ت منم
    ا    مل وا َقلْدُره"هه (( 11رِّة ،  ا ح قة(( )إنىُ  َك َن ج ُيْؤِ ُا   هلِل اْ َ ِريمِ )لل ا  ريم لي قه 

ُر اإلح طللة  ُكْ  لل  وحقيقللل ،  (  لل عة مرللم،  ا للا   رللهر.")ومللفى مللا حللدوع ا  قللهل؛ حلللت جُعَلَلللهى
،  سللليته  )،  وهلله مرلليم،  َمُرللَم َِّْ ُرللُم ِمَرمللً  وَمَر  للةً :  ومرلليم وصلل   قلللَّ  للا قللهل ا  للرب

ا لا )منت وان ل يف؛ وجِّكهن  ا مرليم غيلر   ر ل ؛  وُذِكَر أنى مريم ً ( 12ل  10/  4:   2991
و  نلل  ،  لللال يهمللد وصلل   قلللَّ  للا  لل عة مرللم ا والثيللة إج مرلليم (29ل  29:   2919،  قليتللة

 . ا مُرم ا والثي ا الاء،  ص ة  قت ة
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  وان  صلل ة منللت:  ( 21رِّللة ،  هللهع(( )إنى ربىلل  هلله اْ َقللِه ُّ اْ َ ِة للةُ ))لللل ا قلله   لللي قه لل  ع لل  ت
  لا  لل ل ا قلدة وا الرأة ( 992:   2001،  ا  ل را ي)،  وهه نقليض ا رل ي ،  ل يف  ا ا ن ي 

،،  وُقهىةً ،  َقِهَ  َِّْقَهى َقهاِّةً :  ق  ها،  وب  ا ِّكهن ا   ف َقِهَ  ( 12/  4:   2991،  سيته  )وهه قه  
؛ ليلرمى  أْن ِّكهن ،  جا  ً   .قه   ص ًة  قتى ًة   سم ا   مفو م ُِّسل مف     اسم ا   مف ق و 
  ا  ريم ا انيف "    ه ( 20رِّة ،  ا حج(( )وأنى هللَا ُهه اْ َ ِنيُّ اْ َكِتيرُ ))لل ا كتير لي قه   ع   ت

 لل عة ،  ا للا   رللهر." )وقيللف ا مل لل  ي مللا صلل  و ا خنللَّ... وا ملكتللر ا لل   عكتىللر مللا ظنللم متلل عه 
:   2991،  سليته  )وهله كتيلر،،  َكِتلَر َِّْكَتلُر ِكَتلراً :  قل  ها،  َتلرِ  ا  ل ل اْ كِ ،  وكتير  ل يف  ( مرم

،( 12لللل  12/  4 وا كتيللر نقلليض ا للل ير؛ ( 191:   2001،  ا  لل را ي)و  لل  َكِتللَر ا رمللف إذا أسللاى
ا مهصله  "وهللا ل مف لي ماله ل ا كتيلر( 191:   2001،  ا   را ي)أ  َمُرَم،:  َكُتَر اا ر:  ُِّق ل

،  ا  رليم:  وا كتيلر( 11:  و .ع،  ا تي قلي)."وَصلُ َر عون مال ل  كلفُّ كتيلر،  ل وِكَتِر ا قأنِ    اال
وهه للي صل ة هللا للل ملف وملال ل   لا (  12/  4:   2991،  سيته  )،" كَ ُرَم،،  َكُتَر منيى اا ر"
  2919،  ا لا قليتلة)َكِتير  غيُر   رل ؛وُذِكَر أنى  جِّكهن  ا ( 49:   2991،  ا ةم ج.")ِكَتِر اْ ُقْدَرةِ "

 . لال يهمد وص    ا   عة كتر ا والثية غيُره (29لل  29: 
َوِرثُلها ":  وا مقللهع( 292:   2001،  ا  ل را ي.")َعَهاَرُثهُه كل ِ رًا ملا كل ِ ر  ":  وا و  ى أنى ا  رب ق  ها

 (214/  1:   2992،  ا لا لل رس.")أ  كتيرًا ما كتير  لي ا قلر  وا  لة،  ا ماَد ك  رًا ما ك  ر  
وا خالصة أنى كتيلرًا ل يلف   (211/  1:   2992،  ا ا ل رس) ."وُكتى ر،  وُكَت ر  ،  كتير  ":  كم  ق  ها

؛ ليت د أن ِّكهن كتير  صي َة  ت   ة قي سية؛ ان   ا (ك  ر)وم   وان ا   مف     ،   ا ل ف جاء
 .أو اسم ل مف غير قي سي،  هن كتير  ص ة  قت ةومني ؛ لفن  يلرمى  أن ِّك. ل ف جاء
  ا كوير ا خير ا اهاع ":  ( 2رِّة ،  اجن ط ر(( )َ   َغرىَ  ِ َربِ َ  اْ َكِر مِ ))لل ا كر م لي قه   ع   ت

وهلله ،  وكلر م  ل يلف(  لل عة كلرء،  ا لا   رلهر.")وهلله ا كلر م ا مطنلَّ،  ا م طلي ا ل   ج َيْ َ لُد مطل  ه
وج ِّكلهن ( 12/  4:   2991،  سليته  )وهله كلر م،،،  َكلُرَء كر ل ً :   ا قه  م،   ا  ل ل ا رل ة
،  لنللم ُِّسللمط  للا َكللُرَء ا والثللي كلل رء  أو  كللروء (29لللل  29:   2919،  ا للا قليتللة)  لل  غيللر   رلل ؛

 للا ،   فولل لة ا للل ة إ للت ل من لل ( 10:   2991،  ا ةملل ج)وكللر ُم ااصللِف،،  كللر ُم ا ُخُنللَِّ :  وقيللف
 .وب  ا عكهن كر م  ص ة  قت ة   سم ا   مف،  جاءل ف 

  ا رليلللللَّ :  ( 21رِّلللللة ،  ا منللللل (( )َوْهلللللَه ا نىِطيلللللُ  اْ َخِتيلللللرُ ))للللللل ا نطيللللل  للللللي قه للللل  ع للللل  ت
  2001،  ا ا ا قليم")ا    يهصف إ ي  غرو  لي رلَّ،":  وقيف(   عة  ط ،  ا ا   رهر)  ت عه،

لأ ى  َ ُطَ  ،  َ َطَ     و   لل     ل  لل إذا رلَّ   ":  و طي  منت وان ل يف  ا قهل ا  رب (112: 
 أصلف ا نطل  للي ا كلالء":  وقيف(   عة  ط ،  ا ا   رهر.")لم   ه ص ر وعقى ،  ل    رم لل َيْنُط ُ 

وسللر  وهه لي وص  هللا ِّ يد أنى  اْ ُمْحِسُا إ ت مت عه للي َ َ ل    ... َوِعقىُة اْ َمْ َه ِ ،  َ َ  ُ  اْ َمْسَن ِ : 
َ َطلللَ  هللُا  للل  أ  أوصلللف إ يللل   للل  عحللل  للللي "و( 44:   2991،  ا ةمللل ج") لللا حيلللث ج ِّ نملللهن،

وَلُ َف؛ انى هللا للل ملفى للي ،  َلَ فَ :  وب     طي  ِّل ُّ  ا ا لي ليا( 21:  و .ع،  ا تي قي)"رلَّ،
و   عقى ،  وغها ر   ِّ نم عق اَّ ا مل   "وص ر اسمً   ا أسم ا ؛ ل ه ،  ماله لل ُوِصَ     نطي 

للفذا اململط ا رللَّ ،  ثم ِّسن  لي إِّل     إ لت ا مسللحَّ سلتيف ا رللَّ عون ا   ل ،       و   َ ُط َ 
وسللها  أكلل ن ل نلل  ( 224:   2002،  ا  ةا للي.")وا نطلل  لللي ا  نللم عللمى    للت ا نطيلل ،  لللي ا   للف
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وب لل ا ِّكللهن  طيلل  ،  م ا   مللف للم ُِّسللل مف   لل  اسلل،  ل لله ل للف ثالثللي جاء،  َ َطللَ  أء كلل ن َ ُطلل َ 
 .ص ًة  قتى ة   سم ا   مف

  اىاُق ُذو اْ ُقلهىِة اْ َمِللياُ ))لل ا ملليا للي قه ل  ع ل  ت و   ل ه ( 19،  ا ل ار  و(( )إنى هللَا ُهلَه ا لرى
:   2001،  ا لا ا قلليم")ا لل   ج عل ل قو قهعل ؛ لللَيِ ا و  للر،"وهله(  لل عة  للا،  ا لا   رلهر)ا قله ،
،  ا  ل را ي.")ليا منت وان ل يف  ا ا   ف َ ُلَا َِّْمُلُا لل  رم ا  يا لل و    ه شلديد صلن ؛و  (112

ا ملليا  لا "و( 11:   2991،  ا ةمل ج")ل يف  لا اْ َملْلِا ا ل   هله ا ُ ْرلُه،"وهه( 199:   2001
،  ا ةمل ج.")َق َوْ لُل  ُ َقل َواةً   َعْ ُل  منت ذ ل  اا لر إذا :"قيف(   عة  لا،  ا ا   رهر)،"كفِ  شي   ا قه ِ 

،،  ل لله َ ِللليا  ،  وَ للُلَا ا قلليُ  لللل    رللم لللل  ل نللًة ( "11:   2991،   لل عة ،  ا للا   رللهر")أ  ُصللْن  
وب ل ا ِّكلهن  لليا  ل لياًل  لا لُ للَف ( 202:   2002،  ا  ةا لي.")وا مل نلة علدل منلت شلدة ا قلهة(  للا

أو اسم ل مف منت ،  ل ه ص ة  قتى ة   سم ا   مف،    و م ِّسل مف وان ا   مف  ،  ا والثي ا الاء
 .غير قي س
  ا       ا ماد ا  رليم":  ( 21رِّة ،  ا تروج(( )ُذو اْ َ ْرِش اْ َمِايدُ ))لل ا مايد لي قه   ع   ت 

وا مايلللد ا هاسلللط ... لكلللف وصللل   لللا أوصللل ل  مرللليم شلللأن  ،  وا مالللد مرملللة ا لللل  و وسللل ل  ، 
 (22:   2919،  ا للا قليتللة)و ايللد  ل يللف  لللي    للت   مللد، (141:   2001 ، ا للا ا قلليم.")ا كللر م

( 11:   2991،  ا ةمل ج)كويلر ا قلر ،:  وا م ملد،   ا ا ماد ا    ِّ  ي لي ا ن ة ا كولرة وا سل ة
،،  وَ ُالَد َ َال عةً ،  ل له   ملد،  َ َاَد َِّْمُالُد َ ْالداً ":   ا قهل ا  رب  ل عة ،  ا لا   رلهر")ل له َ ِايلد 

؛ ان للم قلل  ها،  وكللأنى َ َاللَد لللل   للل  ا الليم لللل اسللم ا   مللف   لل    مللد(  اللد   َمللْدُو ":  وهلله ل للف   ل للد  
ل  َ ُالَد للل    رلم للل ل  هصل    ل  ( 120:   2001،  ا  ل را ي.")ا رُمَف َلَمَاْدعُلُ ؛ أ  غنتلل     مالد أ ى

/  4:   2991،  سلليته  ")لل   ل للدِّ  ؛ لليس للي ا كللالء َلُ نْ ":  ِّقللهل سليته  ،  وهلله ل لف جاء،   ايلد
 و ونل  َ ُالَد َِّْمُالدُ ،  نحله َكلُرَء َِّْكلُرءُ ،  أ  ج يهمد لي كالء ا  رب َلُ َف َِّْ ُ ف لل    رم للل  ل لدِّ  ً  (19
وا مايلد ل يلف ،  شلر  ،  كويلر ا خيلر،  رملف    ملد  ِ ْ َرل ل":  وقيلف. ا    م    ا   عع   ايلد، 

وا مايللد أحللدهم  أكوللر عج للة منللت ،  كملل  ُذِكللَر أنى ا م مللد(  لل عة  اللد،  هرا للا   رلل")  لل   نمت   للة،
أنى  ايلدًا  يسلى :  و مكلا ا قلهل ( 299:   2002،  ا  ةا لي( )19:   2991،  ا ةمل ج.)ا مت   ة

 وإنمل  مل    ايلد،  و م ِّأِو       مد،  منت وان َلُ فَ ،  صي ة  ت   ة قي سية؛ انى ل َن  ل ف  جاء  
         .   أو   ن  ص ة  قتى ة   سم ا   مف،  و  ن  اسم ل مف منت غير قي س، 

   وقيلللف،  ا   صلللر":  ( 9رِّلللة ،  ا قلللهرى (( )لللل هلُل ُهلللَه اْ لللَه ِ يُ ))للللي قه للل  ع للل  ت :  ل ا للله ي  :
ل يلف  " واسم َوِ لي  منلت وان (   عة و ي،  ا ا   رهر.")ا ق ام    ،  وا خالاَّ،  ا مله  ي ا هر ا    م

ل يلللللف  لللللا ،  وا للللله ي  ولللللد  ا  لللللدو   ( 11:   2991،  ا ةمللللل ج")وا لللللها ي ا   صلللللر،،   لللللا ا ملللللهاجة
و   لل ه    لل  ا لللد ير؛ و  لل ا ُِّقلل ل  نقللي م منللت ،  ا للها ي"وهلله ( 242:   2001،  ا  لل را ي)ا  لل قو،

وَوِ لَي ا لها ي ،  ا ُقلْربُ :  اْ لَهْ يُ ":  وقيلف( 29:  و .ع،  ا تي قلي)"و أل ير ا لها ي،،  ا يليم و ي  ا يليم
،  َوِ َي ا قلي َ ":  كم  قيف( 212:   2001،  ا   را ي.")وك    َوِ َي ا رمُف ا تيَط وَغْيَرهُ ،  ا تنَد وجِّةً 

ِّمكلا ا لةمم  لأنى َوِ ي لً  صلي ة ،  و م  سلتَّ مرول  للي ا له ي  (   عة و ي،  ا ا   رهر.")وَوِ َي مني 
 . أو قرب،   م  ت نلر،   ا ل ف ثالثي  ل د   ،   مف وال   حهى ة ما اسم ا  ،   ت   ة

 : و م  م   منت وان َلُ هل لي    ت ل مف



 قراءٌة في أبنية اسم الفاعل والصفة المشبهة

 

  
78 

 
  

  ا محلل    تل عه منللت :  ( 24رِّلة ،  ا تلروج(( )َوْهللَه اْ َ ُ لهُر اْ للَهُعوعُ ))للل اْ لَهُعوُع لللي قه ل  ع ل  ت
اً ،  َوِعْعُو ا رملَف أَوعُّ :   ا قه ل ،  وان َلُ هل   وُذِكلَر (  ل عة وعع،  ا لا   رلهر)وَوعاعًا،،  وِوَعاعاً ،  وع 

 ل له للي    لت واع   ،  وهللا لل مف لي ماله للل َيلهعُّ متل عه ا لل  حيا،  أنى َوُعوعًا ل هل  لي    ت ل مف
؛ ل ه ا مسلحَُّّ اْن ُيهعى َلُيْ َتُد وُ ْحَمدُ ،  كم  ُذِكَر أنى  لي    ت    هل،    2919،  ا ا قليتة.)َ ْهُعوع 
و مكلا (  ل عة وعع،  ا ا   رهر( )90لل  99:  و .ع،  ا تي قي)( 12:   2991،  ا ةم ج) (29: 

؛ ل ه  قللَّ  لا ل لف ثالثلي  ل لد    و ؤ لد كهنل  صلي ة ،  أن ِّكهن صي ة  ت   ة  ا اسم ا   مف واع 
ل    لف ( 14رِّلة ،  ا م الدة(( )ُ ِحتُّهَنل ُ َلَسْهَ  َِّْأِعي ا ُ ِ َقْهء  ُِِّحلتُُّ ْم وَ )) ت   ة    م   لي قه   ع   ت 

ل منلل  واو ا ام مللة؛ ،  وُمِطللَ  منيلل       للف ُِِّحتُّهَنلل ُ ،  ُِِّحلل ُّ ل منلل  وللمير ِّ للهع منللت   للظ ا اال للة
وا حلل ُّ  للا هللا ِّللأعي أوًج . و  للف هلل ا ا  طلل  ليلل  إشلل رة إ للت ا مت   للة لللي ا للهعوع؛ ل لله واع  و  للهعوع  

وب لل ا يلللرم  أن عكللهن ،  وصلل ُل م أنى هللا ِّحللت م قتللف أْن ِّحتللهه هللم،   ياقتللف أن ِّللأعي حلل ُّ ا مللؤ 
 .َوُعوع  صي ة  ت   ة

 :و ا ا ل  و ا لي عدل منت ا  او وا حدث
  منلت ،  اسلم ا قليط ن(  4رِّلة ،  ا  ل س(( )ِ ا َشلرِ  اْ َهْسلَهاسِ ))لل اْ َهْسَهاُس لي قه   ع   ت

،    كسلللللر ،  وِوْسهاسلللل ً ،   لللللا ا ربلللل مي َوْسللللَهَس َوْسَهَسلللللةً  (242:   2001،  ا  لللل را ي)وان َلْ للللاَلل 
،  وَوْسللَهَس منللت وان َلْ َنللفَ  ( لل عة وسللس،  ا للا   رللهر.)واجسللم   لل   لل   ل  ا َهْسللهاس،  ا ملللدر
وللل  أول هل ا إن ،  وا  عة أ   قتف ر لره،  أو  كسر أو  ،   ة  عة ه   ا لأنيث لي ر ره"و لدره 

  (492/  1:   2990،  ا للا    لل " )ا    لل  أن يللراع  لل  حي الل   اسللم ل مللف؛و ،  كلل ن كة للةال ملل اة

وهلللله ،  َوْسلللهاس:  و اللللها أْن ُِّ لللل  أو للل ؛ ليقلللل ل،  و ِوْسلللهاس،  لمللللدر ا   لللف وسللللهس وسهسلللة
و  ن  منت ا م لهح أو   أن ِّكهن لي    ت اسم ا   ملف؛ ( 124/  1:  و .ع،  ا سيهطي) ط رع،

وب لل ا ِّكللهن َلْ للالل لللي    للت ( 222/  20:  و . ع،  ا قرطتللي) ،  اْ ُمَهْسللِهسل  َهسللهاس  م  للت 
 .أ  َوْسَهاس  م  ت ُ َهْسِهس،  ُ َ ْ ِنف

 :و م  م   عاج منت ا حدث وا  او  ا غير ا والثي
  لللا ( 21رِّلللة ،  ا حقلللر(( )اْ ُملللْؤِ ُا ا ُمَ لللْيِمُا ا َ ِة لللُة اْ َاتىللل رُ ))للللل ا ُملللْؤِ ُا للللي قه للل  ع للل  ت 

 وقيلف،  ا مؤ ا لي ص ة هللا ا    أ ا ا خنََّ  ا ُظْنمل ":  وقيف،  اإلِّم ن؛ وهه لي ا ن ة ا للديَّ
،  إنلل  ِّلللدق متلل عه ومللده":  وقيللف(  لل عة أ للا،  ا للا   رللهر.")ا مللؤ ا ا لل   ر للا أو يلل َ ه م اَ لل : 

  2001،  ا ا ا قيم)."و  ي  م  وم     م  ا راق لي ا دني  وثهاب منت أمم   م ا حس ة لي اآل رة
ا للا .)و   لل  اإلِّملل ن؛ وهلله ا للللديَّ وا وقللة،  أصللف   ععلل  ا  مللةة وا ملليم وا  للهن ،  و للؤ ا   (119: 

،،  واإلِّمللل ن  للللدر ر لللا ُيلللْؤِ اُ ( 12:   2991،  ا ةمللل ج) (9:   2919،  قليتلللة ا لللا )ل للله ُ لللْؤِ ا 
( 20:   2919،  ا للا قليتللة")وَمْقللدًا،إِّملل ن ا  تللد  لل هلل علللدِّق  قللهًج وممللاًل "و(  لل عة أ للا،    رللهر

وقيللف لللي    للت ( 12:   2991،  ا ةملل ج")هلله ا هاثللَّ  ملل  ِّ لِقللُدُه اْ ُمْسللَلْحِكُم ا وِ َقللِة،"وا  تللد ا مللؤ ا 
ُق  أو ق  ف إِّم ن ،" ق     ومده و حقِ  ؛ أ   لدِ  ق "وهله  (20:   2919،  ا لا قليتلة")هللُا ُ ْؤِ ا  ُِّللدِ 

وهل ا ِّ  لي أنى ا ملؤ ا للي صل ة ( 21:  و .ع،  ا تي قلي.")وج ِّخيل  ر ل   م ظ هَن متل عه ا ملؤ  يا
ا    أِ َا "وربم  ِّكهن  ا اا ا؛ ل هلل لل مف  مال   لل ا مؤ ا ،  هللا ع   ت  ا اإلِّم ن؛ أ  ا للديَّ

 ةر ا مت َعه ا مؤ  يا  ا م ا   لي ا قي  "و( 12:   2991،  ا ةم ج")،."  ا م ا   َ ْا جِّسلحق 
هلله ا لل   ِّ للَةى إ يلل  اا للا "و( 21:  و .ع،  ا تي قللي")هلله ا لل   ر للا  نَقلل  ِ للْا ظنِملل ،:  وقيللف، 
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ه طرق ا مخ و ،  واا  ن  فل عع  أست    ثالثلي ( َِّْأَ اُ ( )َأِ اَ )و(  222:   2002،  ا  ةا ي.")وسد 
،  رَ لَا هللُا ا  تلل عَ :  ْلَ للَف؛ نحلهمنلت وان أَ ،  وب ملةة ا ل دِّلة ِّلللير َأْأَ لاَ ،   ولف َسلِمَط َِّْسللَمطُ ،   الرع

؛ ِّقللهل سلليته  ،  م ن للم ِّللأ  هن :  و   لل ه أكوللر  لل  ِّكللهن منللت َلِ للَف إذا ":  واسللم ا   مللف   لل  ُ للْؤِ ا 
( 11/  4:   2991،  سلللليته  )،." أرعَو أنى غيللللره أع نلللل  لللللي ذ لللل  ُيتَ للللت ا   للللُف   لللل  منللللت أل نللللى

وا ت ل    لط اسلم ا   ملف  لا ،  م ن  ر  ً  لل يل َّ للي ا ن لظوا هاو  أنى اسم ا   مف  ا ر ا لل  م  ت 
ق لل لكالهم   ؤ ا منت وان ُ ْ ِ ف و كي جِّحدث عق رض  يا ا ن رليا؛ قيلف للي . ر ا لل  م  ت صدى

ه ه ص ة  ا ص  و هللا لل مف  ومة  لل ج عللر  ":  ا مؤ ا لل وهه اسم  ا أسم ا  مفى لي ماله لل 
يلقلدس :  كمل  ِّقل ل،  يلؤ ا هللا:  وجِّق ل،  عقدىس هللا:  كم  ِّق ل،  َأِ َا هللاُ :  ق لعلرَُّ  غيره ؛ جِّ

أنىلل  اسللم ل مللف قي سللي  للا ا   للف ر للا (( ا مللؤ ا))وا خالصللة لللي ( 20:   2919،  ا للا قليتللة.")هللا
ْا َ ْه   ))ا    م   لي قه   ع   ت   (.4رِّة ،  قر  (( )َورَ َ ُ م  ِ 

  أ  ]ا مهول    لم (  " 21رِّة ،  ا  هر(( )أنى هللَا ُهَه اْ َحَُّّ اْ ُمِتياُ ))لي قه   ع   ت لل اْ ُمِتيُا
ا للا .")واامملل ل ا لللي ِّسلللحقهن ا  قلل ب مني لل ،  اامملل ل ا لللي ِّسلللحقهن ا وللهاب منللت ل ن لل [   تلل عه
ل لله ،  ُا إ  نللةً أ لل ن ُيِتلي":  وُ ِتلليا  وصل   منللت وان ُ ْ ِ لف   للا قللهل ا  لرب (294:   2001،  ا قليم

، اسلللم ( 21:  و .ع،  ا تي قلللي")ا للل   ج ِّخ لللت وج يلكللللم،"و   للل ه (  للل عة  للليا،  ا لللا   رلللهر")ُ ِتللليا 
 .أْلَ َف منت وان ُ ْ ِ ف ل مف قي سي  ا

  ُثِ ر ثِ رُ ))للي قه ل  ع ل  ت  لل اْ ُملدى اسلم  رسلهل هللا صلت هللا منيل  ( 2رِّلة ،  ا ملدثر(( )ِّأيُّ ل  اْ ُملدى
عرل ُم  شلي   وع  ُولده   رل  "هه وص  منت وان ُ َلَ  ِ ف  ا   عة عثر ا لي عدل منت و ،  وسنم

ثِ ر    للل ه ُ لَلللَدثِ ر، (129/  2:   2992،  ا لللا لللل رس")منلللت   رللل ، /  1:   2990،  ا  لللرا )وُ لللدى
ث ر،":   ا قهل ا  رب( 200 ث ر"و ( ل عة عثلر،  ا الههر  ")َعَدثىر أ  َعَن ىَ  لي ا لدِ  ا ولهب ا ل   :  ا لدِ 

ث ر َعَدثُّراً ":  وقه  م" ُِّْسَلْدلُأ   ، ث راً ،  َعَدثىَر لالن     دِ  َثَر اعِ  ثِ ر،  واعى ُأْعِغمى ،  وااصف ُ َلَدثِ ر،  ل ه ُ دى
عو،  ا للل   لللي ا للدال صلل ة  غنلل  منللت ،  وهلله اسللم ل مللف قي سللي  (  لل عة عثللر،  ا للا   رللهر.")وُشللدِ 

 . لل ر منمً      نتة مني ،  ملسو هيلع هللا ىلص،  ؛ رسهل هللاا مهصه 
  للللَ  َعِة اْ َكِتيللللُر اْ ُمَلَ لللل لِ ))لللللل اْ ُمَلَ لللل ِ ي لللللي قه لللل  ع لللل  ت ( 9رِّللللة ،  ا رمللللد(( )َملللل ِ ُم اْ َ ْيللللِ  َوا قى

وقلللد ِّكلللهن ا مل للل  ي  م  لللت ،  وع لللة ه ملللا وسللل وس ا ملحيِ لللر ا،  ا للل   ملللف  ملللا إلللل  ا م للللر ا"هللله
،  ا مل لل  ي اسللم ل مللف قي سللي منللت وان ا ُمَلَ  ِمللف  للا ا  نلله:  (  لل عة مللال،  ا للا   رللهر.")ا  لل  ي

وهلله  م  للت ا   للف (  لل عة مللال،  ا للا   رللهر)أ  عَرلىللَط،،  ول نلل  َعَ لل َ ت( 22:   2991،  ا ةملل ج)
 (292/  2:   2999،  أ هحي ن.)مال؛ إذ اع َّ ع   ت  ط  ارعه مال لي ا م  ت

  لدااا قلهء  لهط ل منيل  :  ( 12رِّلة ،  ا ل ام(( )اْ ُمْؤَعِ َكلَة أَْهلَهى )) ت لل ا مؤع كلة للي قه ل  ع ل 
وصل    قللَّ   لا  ل عة ا  ملةة ،  وُ ْؤَعِ َكة،  وص ر م  ي   س لن  ،  ا سالء ل اال كى   م أ  انقنتى

  للم  واال كللى (220/  29:  و .ع،  ا قرطتللي")َأَلْكلُللُ ؛ أ  قنتلُلل  وصللرلُل ،:  ِّقلل ل"وا  لل   وا كلل  ؛ 
ولللي ذ لل  ،  اسللم ل مللف،  وُ ْؤَعِ لل   منللت وان ُ ْ َلِ للف(  لل عة أللل ،  ا للا   رللهر)اارض؛ أ  انقنتللى،

 ا ا   اب  رنم  ا أن س م  ست  مللي ن أوا لرهللا للل ملة وملف للل و ل     عج ة منت أنى    وقط   م
  مف ا حقيقي متر ف و م ِّأِو لي صي ة اسم    هل؛  ط أنى ا ،  م   اجسم لي صي ة اسم ا   مف

متر ف للل مني  ا سالء لل احلمف "لل مني  ا سالء لل  أ ر  ا هللا لل مفى لي ماله للل  م   لي ا ل سير أنى و
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وب لل ا عكللهن ( 201/  1:   2990،  ا  للرا .")قر لل و قللهء  للهط حلللت رل  لل  إ للت ا سللم   ثللم أههاهلل 
 .ا مؤع كة اسم ل مف قي سي  ا غير ا والثي

 
 خاتمة

 :تائج البحثن
o اسللت  ع  للطن  ا لل ة ،    ن   ا ا لس يف لي عراسة أ  يلة اسلم ا   ملف وا لل ة ا مقلت ة

وم ن   لطنح  نحه   منلت ا  حله ا ل   مرول  ا لا    ل  ،  ا مقت ة  ا ا درس ا لرلي
 .لي أ  يل 

o ُعدرس أ  ية اسم ا   مف منت ا  حه اآلعي  : 
 ولف . سلها  أ كل ن ل نل  ثالثيل  أء  لم ِّكلا كل   ،  ل اسم ل مف  قلَّ  لا ا   لف ا مل لد  2

 . وأ رم  وهه ُ خِرج،  ورب  وهه و رب
 وللف . سللها  أ كلل ن ل نلل  ثالثيلل  أء  للم ِّكللا كلل   ،  ل اسللم ل مللف  قلللَّ  للا ا   للف ا للالاء 2

 . وانكسر وهه   كِسر،  مرم وهه مريم
o اسم ا   مف نهم ن  : 

و لا غيلر ا والثلي منلت وان ،  ل ملف  قللَّ  لا ا والثلي ا مل لد  منلت وان :  ل قي سلي 2
 .   ر رم   ط إ دال حر  ا مر رمة  يم   رمه ة وكسر    قتف ر ره

 .      قلَّ  ا ا والثي ا الاء:  ل سم مي 2
o للللفذا ك نلللى ،  إذا عل  ا هصللل  للللي ا سلللي ق منلللت ا   ملللف حقيقلللة أو  اللل اا ل للله اسلللم ل ملللف

و مكللا ،  لسلل  ط اسللم ل مللف قي سللي وا للد سلل  ط؛،  سللمط ا للد ا قللهل:  ا دج للة حقيقيللة  وللف
؛ للل    ،  َصلُ   اا لر:  وإذا ك نى ا دج ة  ا ا ة  ولف،   ت   ل   سميط واا لر َصلْ   

 .اسم ل مف غير قي سي
o وُعِرسلْى ،  واسُلْ ِمف لي ا  حه لقل،  إذا اسُلْتِ د  لطن  ا ل ة ا مقت ة  ا عراسة اا  ية

لسلكهن عراسلُة  ل ب ،  ف عت   ج ا      و ا عت  أ  ية ا ل ة ا مقت ة لي   ب اسم ا   م
اسللم ا   مللف غيللر ا قي سللي؛ :  واآل للر،  اسللم ا   مللف ا قي سللي:ااول :  اسللم ا   مللف قسللميا

 وب    ِّقط لي ا حست ن أن  سَيْسُ ف منت ا دارس ا تحث لي أ  ية ا   مف  ا  الل ا سي ق
  يللة ا لللرلية  للا ا قها لل  ا ا  للدة إ للت وب لل ا سللَلْخُرُج عراسللة اا،  و لل  ِّ طيلل   للا عج للة، 

 .   عراسة    ت اا  ية  ا  الل ا سي ق
o اسللم ،  وا للدالُّ منللت  للا قلل ء      للف أو اعللل   لل ،  اجسللم ا مقلللَّ  للا ا   للف غيللر ا والثللي

للر،  ُ ْخللِرج:   وللف. ل مللف قي سللي  سللها  أكلل ن ا   للف جا لل  أء كلل ن  ل للدِّ  ،  وُ الِكللم،  وُ َ كِ 
 . وُ ل ِتد،  وُ ل  اف
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 مصادر البحث ومراجع 
،   2:ط،  ا قللللللل هرة ،  عار ا م لللللل ر ،  ا م اللللللم ا هسلللللليل:  ور للللللرون ،  إ للللللراهيم  لللللللط ت .2

 . ء2992
،  مللل  م ا كلللل ،  عراسلللة للللي ا ت يلللة وا دج لللة،  أسلللم   هللا ا حسللل ت:  أحملللد  خلللل ر مملللر. ع .2

 . ء 2999،   2:  ط ،  ا ق هرة
 :  دمحم  ا ا حساا قيخ روي ا ديا ،  ااسلرا  ذ  .1

دمحم ،  دمحم ا ةقلللرا ،  دمحم نللهر ا حسلللا:  عحقيللَّ ااسللل ع ة،  أ ل شلللرح شلل لية ا لللا ا ح مللل 
 .ء2992،  عار ا كل  ا  نمية،   حيي ا ديا متد ا حميد

  قللهراو ،  يهسلل  حسللا ممللر. ع:  علللحي  وع نيللَّ،  ب ل شللرح ا روللي منللت ا ك ليللة
 .ء2992،  2:  ط،      ا  ،  م   ة ق ر هنس

ا قيخ دمحم ااهد :  عحقيَّ،  ااسم   وا ل  و:  أ هبكر أحمد  ا ا حسيا  ا مني،  ا تي قي .4
 .ا كهثر  ا ح  ي

للح ح:  إسللم ميف  للا حملل ع،  ا اللههر   .1 أحمللد :  عحقيللَّ،  علل ج ا ن للة وصللح ح ا  ربيللة،  ا لِ 
 .ء  2992،  2:  ط ،  متد ا   هر مط ر

ك  ف  لط ت :  عحقيَّ،  شرح  نحة اإلمراب:  أ ه ا ق سم دمحم  ا مني  ا دمحم،  ا حر ر   .2
 . ء2002،  2:  ط،  عار ا كل  ا  نمية،    قهراو دمحم مني  يرهن ،  ا   داو  

 :  دمحم  ا يهس ،  أ هحي ن .9
ر رل ن متلد :   رام لة،  رمل  مومل ن دمحم.ع:  عحقيَّ،  أ ل إرعق   ا ررب  ا  س ن ا  رب

 . ء 2999،   2:  ط ،   طت ة ا مدني،  ا لهاب
،  ا قلليخ ملل عل أحمللد متللد ا مهمللهع:  عراسللة وعحقيللَّ وع نيللَّ،  ب ل ع سللير ا تحللر ا محلليل

أحملللد .وع،  اكر للل  متلللد ا مايلللد ا  لللهعي. ع:  شللل ر  للللي عحقيقللل ،  وا قللليخ منلللي دمحم   لللهض
 .ء2991،  2:ط ،   يروو،  عار ا كل  ا  نمية،  ا  اه ي ا امف

،  2:  ط،   كلتللة ا   رللة   للداع،  سلليته  أ  يللة ا لللر  لللي كللل ب :   دِّاللة ا حللديوي. ع .9
 .ء2921

 .و.ع،  ء 2991،  عار ا  الل،   ا إما ا ا قررن لي أمامي ا قررن:  ر و  أ هس دة. أ .9
،  ع سلللير أسلللم   هللا ا حسللل ت:  أ للله إسلللح ق إ لللراهيم  لللا دمحم  لللا ا سلللر  ،  ا ةمللل ج ا ةمللل ج  .20

 .ء2991،   طت ة ه شم ا كلتي،  أحمد يهس  ا دق ق. ع:  عحقيَّ
دمحم دمحم . ع:  عحقيلَّ وع نيلَّ،  ا م لف لي ص  ة اإلمراب:   حمهع  ا ممر،  ا ة خقر   .22

،   حمللللهع ل مللللي حاللللل ا  . ع:  عقلللللدِّم،  حسلللللا دمحم متللللد ا مقلللللهع. و ع،  متللللد ا مقلللللهع
 .ء2000

متللد ا سللالء دمحم :  عحقيللَّ وشللرح،  ا كللل ب:  أ لله  قللر ممللرو  للا موملل ن  للا ق تللر،  سلليته   .22
ا  يللللأة ا ملللللر ة ( 4ج ،  1ج )،  عار ا ك علللل  ا  ربللللي( 2ج )،  عار ا قنللللم( 2ج )هلللل رون 

 .ء2991/ء2991/ء2929/ء 2922،  ا ق هرة،   نكل ب
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متلد ا سلل ر :  عحقيَّ،  ا محكم وا محيل اامرم لي ا ن ة:  مني  ا إسم ميف ،  ا ا سيدة .21
 .ء 2919،   2:  ط ،   لر،   طت ة  لط ت ا ت  ي ا حنتي،  أحمد لر اج 

متد ا حميلد . ع:  عحقيَّ،  همط ا  ها ط:  مالل ا ديا متد ا رحما  ا أ ي  كر،  ا سيهطي .24
 .ا ق هرة،  ا مكلتة  ا لهليقية،  ه داو  

دمحم شللللكر  أحمللللد . ع:  ممللللط وعراسللللة وعحقيللللَّ،  ع سللللير ا رللللح  :  ا رللللح    للللا  للللةاحم .21
 .ء2999،   2:  ط ،  ا ق هرة ،  عار ا سالء،  ا ةاو لي

،  ا مكلتلة ا  للر ة،  دمحم  حيلي ا لديا متلد ا حميلد:  عحقيلَّ،  شلرح ا لا مقيلف:  ا ا مقيف .22
 .ء2990

،  2:  ط،  ا قلللللل هرة،   ؤسسللللللة ا مخللللللل ر،  ا ل ر لللللل     للللللللر  :  منللللللي أ لللللله ا مكلللللل رء. ع .29
 . ء2009

. حققلل  ومنللَّ منيلل  ع،  شللرح ا مللراح لللي ا للللر  :   للدر ا للديا  حمللهع  للا أحمللد،  ا  ي للي .29
 .ء2009،  2:  ط،  ا ق هرة،  سسة ا مخل ر ؤ ،  متد ا سل ر مهاع

دمحم . ع:  عحقيلَّ،  ا مقلد ااس ت لي شلرح أسلم   هللا ا حسل ت:  أ هح  د ا  ةا ي،  ا  ةا ي .29
 .ء 2002،  ا ق هرة ،   كلتة ا قررن،  موم ن ا خقى

متللد :  عحقيللَّ،    اللم  قلل ييس ا ن للة:  أ لله ا حسللا أحمللد  للا للل رس  للا اكر لل ،  ا للا للل رس .20
 .ء 2992، 1:  ط ،   كلتة ا خ ناي ،  ا سالء دمحم ه رون 

،  أحمللد  خللل ر ممللر.ع:  عحقيلَّ،  عيللهان ااعب:  أ لله إ للراهيم إسلح ق  للا إ للراهيم،  ا  ل را ي .22
 .ء 2001،   2:  ط ،  ا قركة ا ملر ة ا    مية  ن قر،  إ راهيم أنيس. ع:   رام ة

،  2:  ط،  مملل ن،  عار مملل ر،  لللي ا  ربيللة   لل ني اا  يللة:  ل وللف صلل    ا سلل  رااي. ع .22
 .ء2009

. ع،  أحمللد يهسلل  نالل عي. ع:  عحقيللَّ،    لل ني ا قللررن:  أ لله كر لل   ِّحيللت  للا ا لل ع،  ا  للرا  .21
 .ء2990،  2:  ط ،  ا  يأة ا ملر ة  نكل ب،  دمحم مني ا  ا ر

،  ا لللراث ا  ربلليعار إحيلل   ،  ا الل  ط احكلل ء ا قللررن:  أ همتللد هللا دمحم  للا أحمللد،  ا قرطتللي .24
 . و.ع،   يروو

ا قيلللخ  حملللد أحملللد :  عحقيللَّ،  أسللم   هللا ا حسلل ت:  دمحم  للا أ للي  كللر،  ا للا ا قلليم ا اها للة .21
 . ء 2001،   2:  ط  ،  ا م لهرة،  عار ا  لد ا اديلد،  ميست

 متلد ا لرحما ا سليد و.ع:  عحقيَّ،  ا لس يفشرح :  مم ل ا ديا دمحم  ا متد هللا،  ا ا      .22
 .ء 2990،   2:  ط ،  عار ا  ار،  دمحم  دو   خلهن . ع

 2994،   1:  ط ،   يللروو ،  عار ا  كللر،   ا  للرب  سلل ن:  دمحم  للا  كللرء ،  ا للا   رللهر .29
 .ء

 . و.ع،   لر،  ا مطت ة ا م ير ة،  شرح ا م لف:   هلَّ ا ديا  ا مني،  ا ا ِّ ي  .29
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 : ملخ ص البحث 
تدور هذه الّدراسة حول المدح في شعر الُقطامّي الّشاعر األموّي ، اّلذي لم يحَظ بشهرة 
كأقرانه آنذاك ، ومع ذلك أثنى عليه الّنقاد والّدارسون القدماء و المحدثون ، وقد احتّل المدح جانبًا 

بما  كبيرًا من شعره ، ومدح شخصيات مهّمة ، من أجل تحقيق أهداف بعينها ، مدح كّل شخص
فيه ، فهو خبير باألمور اّلتي تحّرك العطاء ، خبير بالمواصفات والّتقاليد اّلتي جرى عليها مدح 
الخلفاء واألمراء ، وسار على ُخطا من سبقوه ، وكان ملتزمًا بالمواصفات الّشعرية القديمة ، واكتفى 

 . والّتمّيز بتكرار المعاني اّلتي طّرقها المادحون قبله مع شيء يسير من الّتجديد 
 : إلى ثالثة أقسام  –تقريبًا  –والالفت أّن شعر مدحه ُيقّسم 

 .صدر عن إخالص صادق ، نابع من قلب مفعم بالوفاء واالعتراف بالجميل : األّول 
 . قصد به العطاء وطلب الجائزة : واآلخر 
 . كان هدفه خدمة العصبّية القبلّية : واألخير 

 
 

Abstract :  
The praise In the poetry of Al-Qutami 

 This study revolves around the praise in the poetry of Al-Qutami, an 

Umayyad poet. Although he did not achieve as much fame as his fellows 

did at the time, he was acclaimed by ancient critics and recent scholars. 

Praise was actually occupied a significant part  of his poetry. As he had the 

expertise to inspire generosity, he praised important leading figures in 

order to achieve certain goals. However, he also praised people for 

whatever personal quality they actually had. In fact that he Knew the 

specifications and traditions that were used in  praising the caliphs and 

emirs. Nonetheless; he confined himself to the ancient poetic specifications 

that followed by his predecessors, and he also contented himself with 

methods of repeating meanings that were raised by them with very little 

modernization.   

It is noted that his praise can be divided into three parts: 

The first   :  Released by the dedication stems from a sincere heart full of 

fulfillment and             gratefulness, 

And the other : Intended for gifts and generous donations, 

And last : Aimed at serving tribalism 

  
 



 المدح في شعر الُقطامي  

 

  
88 

 
  

مة   : المقد 
الحمد هلل على جالئل نعمه ، وفواضل آالئه وقسمه ، والّرغبة إليه فيما يزلف لديه ، ويمّهد 

 . وعترته  المنزلة عنده ، ويوجب الحظوة عنده ، والّصالة على خير بريته محّمد 
الُقطامّي ُعمير بن ُشَييم شاعر إسالمي ، محّب للّسالم والوئام :  سبب االختيار

، حريص على اجتماع الّشمل ، محّب لقبيلته ( ، وما بعدها  12/  12:  2991األصفهاني ، )
يمدحها ، يفتخر بها ، يشارك في أيامها ، ُيمّجد شجاعتها ، وفّي معترف بالجميل ، يحيط به 

 . دوحيه ، وهو حلقة في سلسلة الغموض اّلذي يحيط بحياته عمومًا غموض باّتصاله الفعلّي بمم
لم يحَظ بشهرة كأقرانه أمثال جرير ، والفرزدق ، واألخطل ، ولم يلتفت إليه الّناس ، ذلك 
أّنه لم يّتصل بالّسياسة والحاكمين ، ومن ثم لم ُتسلط عليه األضواء آنذاك ، ومع ذلك أثنى عليه 

د جعله ابن ساّلم في الّطبقة الّثانية من شعراء اإلسالم مع الَبعيث ، وُكثّير ، الّنقاد القدماء ، فق
ابن سالم " ) كان الُقطامّي شاعرًا فحاًل ، رقيق الحواشي ، حلو الشعر : " وذي الرُّمة ، فقال عنه 

 . ( 56:  1002الجمحي ، 
ابن " ) الّتشبيب رقيقه كان حسن : " الّشعر والّشعراء بأّنه : ووصفه ابن قتيبة في كتابه 

 ( .  317/  1:  2961قتيبة ، 
كان شاعرًا فحاًل ، رقيق حواشي الكالم : " أّما المرزباني في معجم الّشعراء ، فقد ذكر أّنه 

 ( .  201:  1006المرزباني ، )  "ه ، كثير األمثال في شعر 
راسة  طامّي في مدحه ، فقد القُ  منهجتهدف هذه الّدراسة إلى الّتعّرف على : أهمي ة الد 

هل كان : احتّل المدح جانبًا كبيرًا من شعره ، ولمعت في ديوانه أسماء مشهورة ، وهنا نتساءل 
مدحه لهؤالء من أجل المنفعة الّذاتية ، والمصلحة الّشخصّية ؟ أم كان من أجل العصبّية القبلّية ؟ 

خلفاء هللا في األرض  –كما زعموا  –هم أكان مدحه سياسيًا إلثبات حّق بني أمّية في الخالفة إذ إنّ 
؟ وبعبارة أخرى أيدخل مدحه في إطار الّنفاق الّسياسّي من أجل تحقيق مآرب مختلفة ؟ أم كان 
مدحه رّدًا للجميل ، ويصب في معين الوفاء واالعتراف بالفضل ، وهل اّتسم باإلخالص والوفاء 

 ه وبين ممدوحيه ؟ وهل مدحهم بما فيهم؟ والّصدق لكّل ممدوحيه ؟ وهل ثمة تفاعل حقيقي بين
ار على منوالهم متأّثرًا سو وهل تمّيز في مدائحه ؟ هل جارى شعراء ما قبل اإلسالم ، 

 . ببيئته اّلتي عاش فيها ؟ أم أّنه تأّثر بشعراء عصره وتعاليم الّدين اإلسالمي الحنيف 
 ل ؟ وما الّسر في أّن معظم مدائحه ُاستهلت بالوقوف على األطال

 ح فلسفته في ، وتوّض  قابيها البحث ، ويكشف عنها النّ نكل هذه الّتساؤالت يجيب ع
 .  المدح

ابقة  راسات الس  حظي شاعرنا باهتمام عدد من الّدارسين من العرب والمستشرقين  :الد 
. وخ ، ودعمر فرّ . د: قديمًا وحديثًا ، ومّمن أّرخوا لتاريخ الّشعر العربي ، فمنهم من ترجم له أمثال 

شوقي ضيف ، وجرجي زيدان ، وكارل بروكلمان ، ورجيس بالشير ، ولويس شيخو ، وهناك 
دراسات : " محّمد مصطفى هدارة في كتابه . من شعره ، فقد أفرد د ت بعرض جانبمؤّلفات اهتمّ 

 .د حديثًا حول موقفه من الحرب ، واستعرض "  نحليل لظواهر أدبية وشعراء:  في الّشعر العربي
تعّرض له  ، و دوره في حرب قبيلته " شعر الحرب في أدب العرب"  :زكي المحاسنّي في كتابه 

في إطار حديثه عن بعض " في الّشعر اإلسالمّي واألموّي : " عبد القادر القط في كتابة . د
ي القطام: " في كتابه زكي عابدين غريب . د، وتناول حياته وشعره ، القضايا الفنّية واألدبّية 

 "الّتصوير البيانّي في شعر الُقطامّي " ، بينما تحّدثت مرزوقة عبد هللا الغيابي عن  "حياته وشعره 
 .  " البعد الفلسفي في شعر الُقطاميّ " : كسيبي بحثًا بعنوان  نزيه. ، وكتب د" دراسة وتحليل 
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إبراهيم . تحقيق د حث ديوان الُقطامّي ،اولعّل أهم المصادر والمراجع اّلتي اعتمد عليها الب 
محمود الّربيعّي ، واألغاني . الّسامرائي ، وأحمد مطلوب ، وديوان الُقطامّي دراسة وتحقيق د

 . زكي عابدين غريب. حياته وشعره دالُقطامّي لم أتمكن من الحصول على كتاب و  لألصفهانّي ،
المدح لغة يحتوي البحث مقّدمة ، وفصلين ، تناول الفصل األّول معنى :  خطة البحث

واصطالحًا ، والمدح الّسياسي في عصر بني أمّية ، بينما كان الفصل الّثاني عن معاني المدح 
عنده المتمّثلة في الّشجاعة ، وكرم اليد ، وكرم األصل ، والّسيادة وغيرها من معاني المدح ، وقد 

 . ُذّيل البحث بخاتمة أظهرت أهم ما تّوصل إليه البحث من نتائج 
هذا وقد واجه البحث عّدة صعوبات ، لعّل أهمها تداخل مدحه ، تارة بالممدوح ، وأخرى 

يخّص قومه بالمدح والّثناء ، أما الّصعوبة األخرى الجديرة برصدها ، أّنه بقوم الممدوح ، وثالثة 
وأجد صعوبة في الّتعبير عنها ، فقد شرعت في قراءة الّديوان للوقوف على معاني المدح عند 

اعرنا ، وانقطعت عن القراءة بسبب الّظرف االستثنائي اّلذي عاشته البالد ، وكّلما عّدت للّدراسة ش
والبحث تزيغ األبصار وتبلغ القلوب الحناجر تتوّقف عجلة الّتفكير والّتركيز ، ُيصاب الفهم 

على ما نقول والقريحة ، كيف ال ، ونحن نقطن في مكان جّد خطير ، شاهد أمين باألدّلة والبراهين 
 . بة ، فوصل البحث إلى ما وصل إليه، لكن االستعانة بالّصبر والّصالة والّدعاء ذّللت هذه الّصعو 

 . حث على المنهج الوصفي الّتحليلي اعتمد الب :منهجية البحث 
لقد بذلت غاية الجهد ، وحاولت مخلصًا أن أبلغ ما أتمناه من جعل هذا البحث رصينًا 

  . جديرًا بالقبول ، وما توفيقي إال باهلل عليه توّكلت وإليه أنيب 
 

ل  الفصل األو 
ياسي في عصر بني أمية  المدح الس 

على ُيعّد المدح في عصر ما قبل اإلسالم من أهم الموضوعات ، من غير أن يطغى 
سائر الفنون ، فقد أثنى الّشعراء على مناقب قبائلهم وساداتها ، وكانوا كثيرا ما يمدحون القبيلة اّلتي 

ُينظر ، على سبيل المثال المفّضل ) يجدون فيها كرم الجوار ، والعّزة واإلباء ، والّشجاعة والكرم ، 
مناقب الّسادة  ، حيث ، ويذكرون (  360،  699،  162،  99،  99،  69:  2910 ، الّضبي

ة العقل ، وإغاثة الملهوف ، ونصرة المظلوم حورجا الّشجاعة واإلقدام ، والحزم والعزم ، والحلم ،: 
 .، فهو ضرب من الفخر 

وقد يكون المدح خدمة للقبيلة ، وخير مثال على ذلك ما فعله دريد بن الّصمة سيد جشم 
ى قومه ، فحملهم على رّد الّسبايا وفك األسرى ، ورّد بن بكر ، وفارسهم ، إذ مدح قومًا أغاروا علا

وما بعدها ، وُينظر ،  69، :  2951ُينظر ، أبو حاّقة ، ) األموال بعد أن عجز عن رّدها بالقّوة 
 ( . 79 – 73/  20:  2991 ، الخبر واألبيات في األصفهاني

قّوة القبيلة المتحالفة ، ومن المديح الجاهلّي ، ما ُنظم في تمجيد األحالف ، حفاظًا على 
،  الّشاعروتهديدًا ألعدائها ، وقد يوّجه المديح إلى ملك ، أو زعيم ، رجاء اكتسابه في جانب قبيلة 

 .     ترفوه ، فكان المديح شفاعة لهم أو رجاء اإلفراج عن جماعة من قبيلته ُقبض عليهم لذنب اق
 (. وما بعدها  62: 2951أبو حاقة ، ) ُينظر ، 

وكان بعض الّسادة  تمتد مآثرهم إلى من حولهم من القبائل ، فكان بعض الّشعراء يمدحونهم     
اعترافًا بمكرماتهم وشكرًا لصنيعهم ، كأن يفّكوا أسيرًا ، على نحو ما فعل خالد بن أنمار ابن أخت 

 : المثّقب العبدّي ، فكان جزاؤه منه مدحة جيدة ، منها قوله 
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 ِربِعيُّ الَندى   َحَسٌن َمجِلُسُه َغيُر ُلَطمباِكُر الَجفَنِة 
 ( . 691:  2910المفّضل الّضبي ، ) 

والجدير بالّذكر أّن قضية الّتكسب بالمدح شغلت الّنقاد والّدارسين قديمًا وحديثًا في هذا 
 .العصر 

المنذر  ذكر ابن رشيق أّن الّنابغة الّذبياني أّول المتكّسبين بالّشعر ، وقد خضع للّنعمان بن
، وكان قادرًا على االمتناع منه بمن حوله من عشيرته ، أو من سار إليه من ملوك الغساسنة ، 

ُينظر ، ) فسقطت منزلته ، وتكّسب مااًل وفيرًا حّتى كان أكله وشربه في صحاف الّذهب والفّضة ، 
تهّل قصيدته وذهب ابن قتيبة إلى أن الّشاعر الجاهلّي كان يس(  30/  2:  1005ابن رشيق ، 

بالوقوف على األطالل وبكاء الّديار ووصف الّرحلة في الّصحراء ، وما يعانيه من متاعب وما 
ابن قتيبة  ) ،رُينظ .فأة اماع ويبعثه على المكُيالقيه من مكاره ، ثم يبدأ بالمدح ويهّز ممدوحه للسّ 

2969  :2  /32 – 36 . ) 
مدحوا ساداتهم وكبراءهم لجميل صنعوه ، أو  أغلب الّظن أّن كثيرًا من شعراء هذا العصر

معروف أسدوه ، والّسادة  ُكثر ، ومآثرهم متعّددة ، وقيمهم متنّوعة ، وبطوالتهم نادرة ، فال عجب 
أن ينبري شاعر القبيلة مادحًا ، معتّزًا بهذه المناقب والمآثر ، مفتخرًا بها ، فهو جزء منهم ، وهو 

لّرسمّي باسمها ، ووسيلتها اإلعالمّية ، وربما ينال نصيبًا من حال لسان حال قبيلته ، والّناطق ا
هؤالء الّسادة  ، وغيرهم من الملوك ، لكن هل كل الّشعراء فعلوا ذلك ؟ هل فعلوا ذلك من أوائل 

،  في أواخر العصر الجاهليّ  للكسب شوقي ضيف أّن الّشعراء اّتخذوا وسيلة. العصر ؟ ذكر د 
زهير بن أبي سلمى ، : ّسادة  لنيل جوائزهم وعطاياهم الجزلة ، وقد اشتهر بذلك إلى القدموا  فهؤالء

والّنابغة الّذبياني ، وحّسان بن ثابت ، وقد افتخر زهير بأشراف قومه ، وحّسان بالغساسنة ، 
 ( . 122:  2950ضيف ، . د  ) ،ُينظر .والّنابغة اختّص بالّنعمان بن المنذر 

قضية بشيء من اّلتفصيل ، ورأى أّن ظهور الّتكّسب بالمدح منذ وتناول أبو حاّقة هذه ال
زهير بن أبي ُسلمى ، والملتمس ، وطرفة بن العبد ، والمنخل اليشكرّي ،  هالجاهلية ، فقد عرف

لهم على شيء من عّفة الّنفس ، يغلب على جمبموالحطيأة ، ومن لّف لفيفهم ، ولكن هؤالء 
 20:  2951ُينظر ، أبو حاّقة ، ) ة الّتعّرض لما في أيدي الّناس طابعهم األنفة في الّسؤال ، وقلّ 

، وأضاف أّن المديح المكتسب جاء في الجاهلية نتيجة للّتطّور اّلذي أصاب المجتمع ، ( 22 –
، فقد اّتخذ (  22:  2951ُينظر ، أبو حاّقة ، ) وعالقة الفرد باآلخرين في داخل القبيلة وخارجها 

منذ بهم وسيلة للّدعاية لهم في القبائل ، فكثر الّشعراء حولهم ، وأخذ يموج بالطهم المناذرة المديح 
عمرو بن هند ، وكان الّنعمان بن المنذر ممدحًا للّشعراء ، وانتهى هذا الفن إلى األعشى ، فأصبح 

صده ملكًا وال سّيدًا مشهورًا في أنحاء الجزيرة إال وقاألعشى حرفة خالصة للّتكّسب إذ لم يترك 
:  2951 ، ، أبو حاّقة 121 – 122:  2950ضيف ، . د) ،  ُينظر . ومدحه من أجل العطاء

 ( . 201: حسين ،  بال تاريخ . ، وما بعدها ، ود 61
يحيى الجبورّي ، ولكن بتحّفظ ، وقد عّلق على قول ابن قتيبة الّسابق بأّنه . نكر ذلك دال يُ 

يه الّشعر وسيلة لالرتزاق ، وأّما الّشعر الجاهلّي ، فلم يصدق على الّشعر األموّي ، اّلذي صار ف
يظّن فيه من اّلذين سألوا الّشعر أو مدحوا تكّسبًا ، غير الحطيأة واألعشى ، واستثنى الّنابغة اّلذي 
ظّن أّن مديحه للملوك كان سياسيًا في سبيل قومه ، أضاف أّن القصائد الجاهلّية الطويلة التي 

ووصفًا وعتابًا  يلة أو غزلية لم تّتصل أكثرها بالمدح ، فقد كانت فخرًا وهجاءً للطمات ُاستهلت بمقدّ 
واعتذارًا ، وحّتى المديح الجاهلّي كان مديحًا للقبيلة وهو ضرب من الفخر ، وما كانت غاية 

لعطاء ، بل ما كانت غايته أن ُيرضي الّسامعين بقدر ما كان هدفه لامعين الّشاعر أن يهّز السّ 
 ( . 229:  2997الجبورّي ، . د)  . عبير عن خلجات نفسه وتصوير عواطفه ومشاعرهالتّ 
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ق على من مدح سادات قومه ، وعلى رأسهم زهير بن أبي دأي يصأّن هذا الرّ  في ال شكّ 
سلمى ، ال على اّلذين تجّشموا وعثاء الّسفر من أجل الوصول إلى الملوك ومدحهم من أجل 

أّن كثيرًا من المدح الجاهلّي السيما في أوائل هذا العصر لم يكن من الكسب والعطاء ، لذا رأى 
أجل المكافأة ، بل من أجل اإلشادة بالبطوالت والمآثر ، واالعتزاز بها ، مّما يؤّكد أّن هذا المديح 
كان ضربًا من الفخر ، يعّبر عنه بكل صدق وموضوعّية ، وأّن قّلة من الّشعراء مدحوا من أجل 

 .اّصة في أوائل هذا العصر المال ، بخ
، برزت بعض  وفي صدر اإلسالم ظهر تيار جديد في المديح ، وهو مدح الّرسول 

معاني المديح الجديدة المنطلقة من قيم الّدين اإلسالمّي ، ومن قيم المجتمع الجاهلّي اّلذي تطّورت 
 . ولة بالكمال اإللهّي المطلق ونّمت ، واكتسبت الّنموذجّية ، وُمنحت االمتداد والعمق ؛ ألّنها موص

 : ومن أوضح نماذجه المّية كعب بن زهير ، منها قوله 
 رآِن فيهــــا َمواعيٌظ َوَتفصيــــــلُ ـــــقُ    الَّذي أَعطاَك ناِفَلَة ال   َمهاًل َهداكَ 

 َمسلولُ  وِف َللاَِّ ـــــُمَهنٌَّد ِمن ُسي    اُء ِبِه وَل َلَسيٌف ُيسَتضـــــــــــــــِإنَّ الرَّس
في مدح الّرسول :  2992، وُينظر ديوان ابن ثابت ،  53 – 56 : 2993ابن زهير ، ) 
  ،10 – 12  ،62  ،66  ،65 . ) 

لشخصه الكريم وذاته بقدر ما هو مديح لمكانته ونبّوته  اً مديح ولم يكن مديح الّرسول 
 وتوكيدًا للّرسالة الّسماوية اّلتي ُبعث لنشرها بين الّناس هاديًا ومبّشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى هللا 

 : بقول عبد هللا بن رواحة  وسراجًا منيرًا ، لذا أُعجب 
 موسى َونصرًا َكالَّذي َنَصرواَفَثبََّت َللَا ما آتاَك ِمن َحَسٍن      َتثبيَت 

 ( . 236 : 1002ابن ساّلم الجمحي ، ) 
وخلفائه الّراشدين ، وصحابته الُغّر  لقد دّبج شعراء هذا العصر قصائد في مدح الّرسول 

الّتقوى ، والوفاء ، وااللتزام بالّدين الجديد وتعاليمه : الميامين ، لمعت فيها المعاني اإلسالمّية حيث 
اد في سبيل هللا من أجل تحقيق أهداف سامية وغايات نبيلة ، وهذا يعني أّنهم اهتموا ، والجه

ة ، ونكاد نجزم بأّن هؤالء مدحوا من أجل يّ فات الحسبالفضائل المعنوية أكثر من اهتمامهم بالّص 
 . المدح ، ال من أجل الكسب والعطاء 

ظروف سياسّية عاصفة ، وفي عصر بني أمّية ُفتَح باب المديح على مصراعيه في ظل 
، وواقع اجتماعي ( أمّية  وبن )وصراع مرير على الّسلطة بين األحزاب وعلى رأسها الحزب الحاكم 

عراء ، استثنائي ، حيث الّثراء وكثرة األموال في خزائن الخلفاء والوالة ، الذين أفسحوا مجالسهم للشّ 
مشاعرهم ، وازداد شعر المديح في هذا قوا عليهم بالعطاء ، اّلذي حّرك نفوسهم ، وأفعم دوأغ

العصر أهمّية ، وُاستلت األلسنة الّصوارم ، وَكُثر الحوار والجدال بين شعراء األحزاب ، وُنظمت 
القصائد القصار والّطوال ؛ إلحقاق حّق وإبطال باطل ، ورفع أقوام وخفض آخرين بالحّجة 

 .والبراهين 
أمّية في الخالفة ، إذ إّنهم خلفاء هللا في األرض دافع كثير من الّشعراء على أحقّية بني 

وأّنهم على درجة رفيعة من الّتقوى والعدل واالستقامة ، وحسن إدارة الّدولة ، وقد استغّلوا مواهبهم 
في شوقي ضيف . وقد أفاض د الّشعرّية ، وقدراتهم الفنّية والّسياسّية ، والّدين إلثبات هذا الحّق ، 

 ( . 117 – 126:  2957ضيف ، . ُينظر ، د ) مديح في هذا العصر الحديث عن شعراء ال
وقد وفد هؤالء الّشعراء من كل صوب وحدب إلى الّشام يزاحمون شعراء الّشام ، كان عدّي 

، ومن (  703/  9:   2991األصفهانّي ، ) بن الّرقاع حضرّيًا دمشقّيًا كما قال عنه األصفهانّي 
لهم ، وله في  صخر الهذلّي ، اّلذي كان مواليًا لبني مروان متعّصباً  أهل البوادي والقرى وفد أبو
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ومن هؤالء أعشى ربيعة (  96 – 92/  12:  2991األصفهانّي ، ) عبد الملك بن مروان مدائح 
. ، وقد كان مروانّي المذهب شديد الّتعصب لبني أمّية ، وله مدح في عبد الملك بن مروان 

 ( . 262/  5:   2991األصفهانّي ، )
/  3:  2991األصفهانّي ، ) وتدخل الّنابغة الّشيبانّي في الّسياسة العليا لدولة بني أمّية 

، وفي مدحه عمر بن عبد العزيز بّين أّن الخالفة ابتدأت ببني أمّية وبهم انتهت  ( وما بعدها  205
 ( . 266: شيخو ، بال تاريخ ) ُينظر ، 

جرير ، : همون في الّسياسة من البادية ويمدحون ويسوا يفدون ومن الفحول اّلذين كان
 .والفرزدق ، واألخطل ، والّراعي الّنميرّي ، والُقطامّي 

قبل أن نتحّدث عن هؤالء الفحول جدير بنا أن نذكر أّن أحزابًا دينّية لم تصطبغ بالّسياسة 
الحوفي ، . د ) ّية المرجئة ، والجبرّية ، والمعتزلة أو القدر : قد ظهرت في هذا العصر منها 

أن كّل شيء  إلى ، وقد آمن خلفاء بني أمّية بالجبرية ، اّلذين ذهبوا(  157 – 151:  2959
بقضاء هللا وقدره ، وال مفّر من هذا القضاء ، وفي ذلك تأييد ضمني لبني أمّية ، ألّنها توحي أّن 

 .أو يعصوهم ، يصّح للمسلمين أن يقاوموهم  مقدور والحكمهم 
، ولواله  جرير عبد الملك بن مروان بأّنه ركن الّدين ، والحفيظ على أحكام الّدين وصّنف

ن في صلواتهم بالمسجد ، وأمين هللا ، مبارك يهدي به هللا عباده ، وأوامره و ما اجتمع المسلم
بني أمّية على غيرهم من أهل البدع ، أي من األحزاب  ميمونة مطاعة ، وقد فّضل هللا 

 :، إذ يقول ( الخوارج ، والّشيعة ، والّزبيريين )   : المعارضة 
 هُ ؤ رَ ــــقـَــ َفــــــُة َوالُقــــرآُن يــــــَلـــــوال الَخلي

 َأنَت اأَلميُن َأميُن َللاَِّ ال  َسِرٌف      
 َأنَت الُمباَرُك َيهدي َللاَُّ شيَعَتُه    

 َفُكلُّ َأمٍر َعلى ُيمٍن  َأَمرَت ِبِه      
لَ  هَ يــــــا آَل َمرواَن  ِإنَّ اللَّــ        ُكـــم ــَفضَّ

 ( 139: جرير ، بال تاريخ ) 

 ما قاَم ِللّناِس َأحكاٌم َوال ُجَمعُ  
 فيمـــا  َوليَت َوال  َهّياَبــــٌة  َوَرعُ 
َيعُ  َقـــِت اأَلهــــــواُء  َوالشِّ  ِإذا َتَفرَّ
 عُ فينـــا ُمطاٌع َوَمهما ُقلَت ُمسَتمتَ 

 َفضاًل َعظيمًا َعلى َمن ديُنُه الِبَدعُ 
 

امتزج  عنصر الّدعاية بالمديح الّشخصّي في شعر سياسّي ،  يجمع بين الّدين والّسياسة من       
ة عمر بن عبد العزيز فواحد في زحام حديثه عن زهد الخليخالل رؤية قدرّية طواها طّيًا في بيت 

 :، إذ يقول (  192:  2999 خليف ،. د) وتقواه وورعه وتدّينه 
 َأنَت الُمبـــــاَرُك  َوالَمهـــــِديُّ سيَرُتُه       
 َأصَبحَت ِللِمنَبِر الَمعموِر َمجِلُسُه      

     ناَل الِخالَفَة ِإذ كاَنت َلُه َقَدرًا  
 ( . 122: جرير ، بال تاريخ )  

َورِ    َتعصي الَهوى َوَتقوُم اللَّيَل ِبالسُّ
 َزينـــًا َوَزيَن ِقباِب الُملِك َوالُحَجرِ 

 ا َأتى َربَُّه موسى َعلى َقَدرِ ـَكم
 

الخليفة لم ينل الوالية إال بقضاء من هللا ال بديل له كما قال الّشاعر  نفسه في مدح عبد       
 :الملك بن مروان 

وفي هذا اإلطار احتّج الفرزدق لبني أمّية بأنهم الخلفاء الذين اختارهم هللا ، فقال في مدحه 
 : لعبد الملك بن مروان 

ِ فيها َغيُر َمغلوبِ  ِ َواّلها َخليَفُتُه       َوصاِحُب َللاَّ  َفاأَلرُض ّلِلَّ
 ( . 29:  2993الفرزدق ، )  
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نبّي ، لكان يزيد بن عبد الملك هو الّنبي ،  ّنبّي وبالغ الفرزدق إذ زعم أّنه لو كان بعد ال
 : يقول 

 َوَلو كاَن َبعَد الُمصَطفى ِمن ِعباِدِه       
 َلُكنَت الَّذي َيختـــاُرُه  َللاَُّ  َبعــَدُه       

 ِخزاَنًة     ُكلَّ َوِرثُتم َخليَل َللاَِّ 
ِ َمن َيعَتِص   م ِبِه      ــــَوَحبُلَك َحبُل َللاَّ

 ( 522 – 527:  2993الفرزدق ،  ) 

 َنِبيٌّ  َلُهـــم  ِمنُهـــم أِلَمــِر الَعزاِئمِ  
 اِل الَعظاِئمِ ـــِل اأَلمانـــاِت الثِّقـــــــِلَحم

 مِ ــــــَوُكـــلَّ ِكتــــاٍب ِبالنُّبـُــــوَِّة قائِ 
 ِإذا  ناَلــــُه َيأُخذ ِبِه َحبَل ساِلمِ 

 
وتبّوأ األخطل الّنصرانّي مكانه متقّدمة عند خلفاء بني أمّية إذ لهج بأّنهم أحّق المسلمين 
بالخالفة ، وأّن هللا اصطفاهم ، فهم خلفاؤه على األرض ، وهم العصم اّلذي استّمسك بها المسلمون 

 : فيجتمع أمرهم ، يقول في مدح ولّدي معاوية بن أبي سفيان 
َلُهم    َوَجدُّ َقوٍم ِسواُهم خاِمٌل َنِكدُ َتمَّت ُجدوُدُهـــُم وَ   َللاَُّ َفضَّ

ُهم ِإذ َدَعوا ِمن َربِِّهم َمَددُ   َوَيوَم ِصّفيَن َواألَبصاُر خاِشَعًة      َأَمدَّ
ِت اأَلحساُب َوالَعَددُ ـــــَوَأنتُــــــُم أَهــــــُل َبيٍت ال  ُيواِزُنُهــم       َبيٌت ِإذا عُ   دَّ

 ( . 92 – 90:  2992، األخطل )  
 :وقال في مدح عبد الملك بن مروان في قصيدة خّف القطين 

 َرُه َللاَُّ َفلَيهِنئ َلُه الظََّفرُ ــــــِإلى ِامِرٍئ ال ُتَعّرينـــا َنواِفُلـــُه     َأظفَ 
 الخاِئِض الَغمَر َوالَميموِن طاِئُرُه      َخليَفِة َللَاِّ  ُيسَتسقى ِبِه الَمَطرُ 

 الُمسَتِمرُّ ِبِه َأمُر الَجميِع َفما      َيغَترُُّه َبعــَد  َتوكيـــٍد َلـــُه َغَررُ وَ 
 أَعطاُهُم َللَاُّ َجّدًا ُينَصروَن ِبِه      ال َجــدَّ ِإاّل َصغيٌر َبعُد ُمحَتَقرُ 

 ( . 206 – 207:  2992األخطل ، )  
ء ، وقاسمًا مشتركًا بينهم ، إلثبات حّق لقد أصبحت الّنزعة الّدينية محورًا الرتكاز الّشعرا

بني أمّية بالخالفة ، فهم يلتقون في جوانب محدودة محورها قداسة الخالفة ، وصبغها بالّطابع 
 ) ُينظر ،  .هم الّدينّي من منطلق جبرّي ال يقبل جداًل ، وكأّنهم يوّجهون لومًا عاّمًا لمن يثور علي

 ( . 223:  2999خليف ، . د
جت هذه الّصبغة بالّسياسة ، وكأّنهم يعتنون عناية كبيرة بمركز الخليفة وأهميته في وقد امتز 

إدارة شؤون الّدولة اّلذي يرتكز عليه ميزان الحّق والعدالة واألمان ، وقد أفاضوا في ذلك لتأكيد 
، ويكاد  ي يستند عليها حّقه في والية الخالفةتسلطات الخليفة ، وفي استنباط الحجج والّدعاوى ، الّ 

القارئ يتعّجب من جهود هؤالء الّشعراء في هذا الّسبيل ، أموجهة هي إلقناع الممدوح أم إلقناع 
رعاياه ؟ والواقع أّنهم كاّنوا على وعي تام بالّدعوة الّسياسية اّلتي كان عليهم نشرها ، ومن ثم تحّور 

ّية ؛ ليصبح شعرًا سياسّيًا يمتزج فن المديح الّتقليدي اّلذي كان يبرز فضائل المرء وخصاله الّشخص
 ( . 251 – 252:  2931قاسم ، . د )  فيه عنصر الّدعاية بالمدح الّشخصيّ 

وكأّن هؤالء الّشعراء يسهمون في سياسة الّدولة إسهامًا فّعااًل بمباركة من الخلفاء والحكام 
والوالة ، اّلذين طاب لهم هذا المديح ، وأصبحوا على قناعة تاّمة بأّنهم خلفاء هللا في األرض ، 

تجّشموا وعثاء  وأّنهم أحّق من غيرهم ، بل غيرهم في ضالل مبين ، لذا أغدقوا على الّشعراء اّلذين
الّسفر من أجل العطاء ، بل إّن كثيرًا منهم كان يطلب العطاء صراحة ، دفاعًا عن فكرته اّلتي 
آمن بها ، وهي فكرة تعكس في وضوح إطار الّسياسة األموية العاّمة ، وتبرز أهمية الخليفة ، 

 .ويظهر فيها الّصدق الفّني ، والصدق المذهبيّ 



 المدح في شعر الُقطامي  

 

  
011 

 
  

في كثير منه  ، ولكن العقيدة ال تشعّ  اً فنّ  شعرهم قد يبدو رائعاً وذهب الّربيعّي إلى أّن 
، وهم معذورون في ذلك ، ألّن الّدولة األموّية لم َتُقم على أساس من العقيدة ، بل ًا فنّ بوصفه 

قامت على أساس مادّي ، ومن ثّم اّتسم شعر المدح بالّصدق الفنّي أكثر ما اّتسم بصدق الفكرة 
، كيف ال ، والفرزدق شيعّي يؤمن إيمانًا راسخًا (  97:  1002، الّربيعّي ،  ُينظر )والعقيدة 

ومدحه لبني أمّية طلبًا للعطاء وتطبيقًا لمبدأ الّتقية ، اّلذي آمن به  بأحقّية آل البيت بالخالفة ،
 انيّ نصر  رفع بالّسيف ، واألخطليُ من يرفع رأسه آنذاك لغضب بني أمّية ، وبطشهم  ف الّشيعة اّتقاء

خلفاء بني أمّية إلى  ال يقبل أن تقوم الخالفة على أساس عقدّي دينّي ، وقد كان من أقرب المقّربين
يمّثلون هذا الحزب األموي ال ذين  الّشعراء "ايب أن ، وتفّوق على جرير والفرزدق ، لذا رأى الشّ 

العطاء أو خوفًا من العقاب طمعًا في  سايروا الملوك ، فكانوا على العموم نفعيين ، يمدحونهمأّنهم 
 (. 101: بال تاريخ ،  الّشايب ) " ، وقّلما نجد من يمدحهم على أصل مذهبيّ 

باختصار  -لسنا بصدد الحديث عن األساس اّلذي قامت عليه الّدولة األموية ، ولكن 
الّنظر ال نميل إلى ما ذهب إليه الّربيعي ، أّنها لم َتُقم على أساس من العقيدة ، بغض  –شديد 

 .عن تصّرفات بعض خلفائها 
من الّطبيعّي أن يدلف البحث إلى مدح األحزاب األخرى المخاصمة للحزب الحاكم ، حيث 
الّصدق االنفعالّي في مدح سياسّي دينّي مذهبّي ، فالّشيعة اّتفقوا على أّن اإلمامة ليست من 

، بل هي ركن الّدين وقاعدة اإلسالم  المصالح العاّمة اّلتي تفّوض إلى نظر األّمة النتخاب من تراه 
إغفاله واهماله وال تفويضه إلى األّمة ، بل يجب عليهم تعيين  –عليهم الّسالم  –، وال يجوز للّرسل 

، ورأوا أّن الخالفة يجب أن تكون في آل البيت (  225/  2:  2936الشهرستانّي ، ) اإلمام لهم 
ّنهم اغتصبوا هذا الحّق ، وقد دافعوا عنه ، وامتزج مديحهم وهم أحّق بها ،  لذا اّتهموا بني أمّية أ

بالّدين والّسياسة والمذهبّية ، وتحّول إلى مدح مرتبط بالّدعاية والّترويج لمبادئهم اّلتي آمنوا بها ، 
العدل ، والّشجاعة ، والعلم : فاإلمام من قريش ، ويجب أن تتوافر فيه صفات تؤّهله لإلمامة منها 

، والّتقوى ، والورع ، يقول الكميت في قصيدة تجاوزت المئة بيت في مدح بني هاشم وآل ، والّزهد 
 : بيت الّنبوة 

 بل َهَواَي اّلذي ُأِجنُّ وُأبـدي    ِلَبِني َهاِشــٍم  ُفُروِع األَنـــامِ 
يرِة َطِبيِّن  باأُلموِر الِجَشامِ   َراِجِحي الَوزِن َكاِمِلي الَعدِل في      السِّ

 ا أفــــَدامِ ـــــــــَحرٍب ُغيوُث َجدٍب َبَهاِليـ     ـُل َمَقاِويــُل َغيُر م ُأسدُ 
 ة األمـــر      بتقواهم وُعرى ال انفصام  لهاــــفهـــم اآلخذون من  ثق

 ا      ِس َسـَواًء  َوِرعَيــــَة  اأَلنَعـــامِ َــ َساَسٌة ال َكَمن َيَرى َرعَيَة النّ 
 أو ُسَليَماَن َبعُد أو َكِهَشامِ  ـــٍد   ـلَمِليــِك أو َكَوِليـِد اــــال َكَعب

 (  15 – 11: الّرافعي ، بال تاريخ ) 
وفي ذلك تأكيد على حّقهم بالخالفة ، لذا تحّول مديحهم إلى ضرب من الّصدق االنفعالّي 

 : ، يقول أبو األسود الّدؤلّي 
ـــدًا ُحّبًا َشديدًا    َوَعّباســــــــًا َوَحمَزَة َوالوِصّيـــــــاُأِحبُّ ُمَحمَّ

 َبنـــو َعـــمِّ الَنِبيِّ َوَأقَربــوُه  َأَحبُّ الناِس ُكلِِّهُم ِإَلّيا
 َحتّــــى   َأجيَء ِإذا ُبِعثُت َعلى َهِوّيا هِ ـــبُُّهــــُم ِلُحــــبِّ  اللَ ُأحِ 
 ( . 210 – 229:  2999أبواألسود الّدؤلّي ، ) 

ّي مشوب بعاطفة دينّية عاّمة ، وعاطفة شخصّية يعكس من خاللها ذاته ، مدح مدح سياس
فيه مقّومات اعتمد عليها الّشاعر  في تصوير دوافعه إلى حّبهم ، ورفض لوم من يلومه على هذا 
الحّب الجارف لهم ، وكأّن هذه الّذاتّية تقوده إلى تحويل الموقف إلى ضرب من الجدل والحجاج 
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، ومن الحّق أّنه يبدو بصّدد  -ما فعل شعراء بني أمّية دفاعًا عن حّقهم في الخالفة ك –المنطقّي 
تصوير عواطف ومشاعر إنسانّية ، يسيطر عليها المنطق ويتحّكم فيها ، وتغلب عليه الّرغبة في 
تحديد مالمحها ومبرراتها فيعرضها بين مقّدمات ونتائج ، وأدّلة وحجج وبراهين ، تدعم موقفه ، 

 ( . 220:   2999خليف . د ) ُينظر ،  .ؤّكد صدق مشاعره وت
من هذا المنطلق اّتسعت دائرة المفاضالت عندهم ، فصدرت أحكامهم موّزعة بين 

ب ، والظالم والمظلوم ، وقد عرض أيمن بن خريم بن صاحب الحّق الّسليب والمغتِص : الّنقيضين 
ُينظر ، أبو هالل العسكرّي ) يعة على لغة المادح فاتك ضربًا من هذه المقارنة ، مصّورًا سلوك الشّ 

 ( . 32 – 37: ، وهاشميات الكميت ، بال تاريخ  19/  2:  2992،
والخوارج اّلذين كانوا رهبانًا في الّليل ، وفرسانًا في الّنهار ، غير أّنهم كّفروا غيرهم من 

طريقها ، وقد بّرأوا أنفسهم من شبهة المسلمين ، واستباحوا دماءهم ، أرادوا الجنَّة ولكّنهم أخطأوا 
المطالب الّسياسّية والّطموح الّدنيوّي إلى أمر الحكم ووجاهة الخالفة ، فكان الموقف الّديني لهم 
أساسًا ال يتجاوزه شعراؤهم ، ورأوا أّن الخالفة حّق لكّل مسلم كفء عادل زاهد ، فال ُيشترط أن 

، و  203/  2:  2936الّشهرستانّي ، ) . أعجمّي  يكون الخليفة من قريش ، وليس لعربّي دون 
، والخليفة ينتخبه المسلمون انتخابًا حّرًا ، وُيشترط فيه أن يكون (  90: ابن الجوزّي ، ، بال تاريخ 

 .أشّد الّناس خشية هلل وأكثرهم طاعة ، وأقواهم استمساكًا واّتباعًا ألحكامه 
 :لى الفخر منه إلى المدح ، يقول الّطرماح أقرب إ –وربما رثاؤهم  –ويبدو أّن مدحهم 

ــــراِة  ِإنَُّهــــُم      ِإذا الَكرى ماَل ِبالطُّلى َأِرقوا ِ  َدرُّ  الشُّ  ّلِلّ
عــوَن  الَحنيَن  آِوَنـــًة     َوِإن َعال ساَعًة ِبِهم َشَهقوا  ُيَرجِّ

دوُر تَ   نَفِلقُ َخوفًا َتبيُن الُقلوُب واِجَفًة    َتكاُد َعنها الصُّ
وهم أهل تقوى ، (  63 – 65، و 62، وُينظر ،  179 – 179:  2932عباس ، . د ) 

 :وورع ، كما ذكر سميرة بن  الجعد  
 َفَأقَبلُت َنحَو َللّاِ ِباّلِّلِ واِثقًا      َوما ُكرَبتي َغيُر اإِللِه ِبفاِرِج 

 ( .  63 - 65، و  217:  2932عباس ، . د ) 
نفوسهم للفوز بجّنات عدن تجري من تحتها األنهار ، يقول قطري بن  وهم يبيعون هللا 

 : الفجاءة موّضحًا المنهج اّلذي ساروا عليه ، وطبقّوه قواًل وفعاًل 
 َرَأيُت ِفتَيًة باعوا اإِللَه ُنفوَسُهم   ِبَجّناِت َعدٍن ِعنَدُه َوَنعيمِ 

 ( .  203:  2932عباس ، . د ) 
ى إلى قلوبهم من العسل ، وفي ذلك تأكيد على أّنهم ال وقد أضحى الموت عندهم أشه

يسعون إلى مطلب دنيوّي ، فهم حريصون إلى االنتقال من دار البوار إلى دار القرار في جنات 
 .ونهر 

واّتخذ زعيم حزب عبد هللا بن الّزبير وقائع كربالء وسيلة الستجماع مشاعر المسلمين 
أمّية ، وقد أضفى عليه عبد قيس بن الّرقيات مالمح دينّية ما حوله ، واالنفراد بالخالفة دون بني 

 .أغضب عبد الملك ، حيث يقول في قصيدة طويلة بلغت ستين بيتًا 
 ِإنَّما ُمْصَعٌب ِشهـاٌب ِمن اللَّـ    ـه َتَجلَّت عن َوْجِهِه الظَّْلماءُ 

 ْبرياءُ ه   َجَبُروٌت ، َكالَّ وال كِ ـــُمْلُكُه ُمْلُك ُقوٍَّة َلْيس ِفي
 َلــَح  َمن  كــاَن  ِديَنُه  االتِّقـــاءُ        ـَأف  َيتَِّقي َللّاَ في اأُلُموِر ، وَقدْ 

 (  26 – 22:  2996ابن قيس الّرقّيات ، ) 
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ومضى يتغّنى بقريش غناًء سياسّيًا ، فجمع بين المدح ، والفخر ، والهجاء ، ودعا إلى 
ء موقفهم على سواء ، دون انقسام وراء األهوال اّلتي قد ُتفسد توحيد القوم ، وتوّحد كلمتهم والتقا

عليهم قّوتهم ، وُتضعف موقفهم الّسياسّي ، فهو يخشى على قريش من أعدائها وهم ُكثر يهّددونها 
حقدًا وحسدًا على سلطانها وتمّيزها الّدينّي والّسياسّي ، وقد عرض مبّرراته ودافعه من منطلق 

 ( . 29 – 22:  2996ُينظر ، ابن قيس الّرقّيات ، . ) لّسياسّي تمّيزها الّدينّي وا
أما الّنابغة الجعدّي ، فقد اّتخذ من سيرة ابن الّزبير امتدادًا لمسيرة الّراشدين اّلتي مال عنها 

 :خلفاء بني أمّية ، يقول  –حسب رأيه  –
 اُروَق فِارتـــاَح ُمعِدُم ــــــــــــاَن َوالفـــــَوُعثم ا    ــــا َوِليَتنـــــــــــَق َلمّ ــــا الِصّديــَحَكيَت َلن

يَت بيَن النَّاِس في  َفعــاَد َصباحــًا حاِلُك الّليـــِل ُمظِلُم َأتَـــــاَك      َفِاسَتَووا       الَحقِّ  َوَسوَّ
جَ ـــــَأُبـــــو َليَلى َيُجـــــوُب بِ   ُدجى الّليِل َجّواُب الَفالِة َعَثمَثُم    ىــــِه الدُّ

مُ ـــــــَوالزَّم يالياللّ  ُروفُ ـــــَر ِمنـــــُه َجانبـــًا َذعَذَعــت بـــِِه    ُص ُــــ ــِلَتجب  اُن الُمَصمِّ
 ( . 261 – 262:  2999الّنابغة الجعدّي ، ) 
من خالل هذا الّشعر الّسياسّي  إلى االحتجاج ، ويقتحم مناطق اإلقناع  ّنابغةاليلج  

وقد فّند األسباب اّلتي دأب على تسجيلها  -كما فعل شعراء الّشيعة  –بأحقّية ممدوحه في الخالفة 
والّتأكيد عليها ، والّترويج لها بما يكفي ألن تتحّول بين المسلمين إلى ذرائع كافية ألن يؤول إليه 

لم  الّزبيريين شعر الخالفة دون سواه ، فهو أحّق بها من غيره ، وقد رأى الّنعمان القاضي أنّ  أمر
يسلك مسلك البرهنة وال االحتجاج للمذهب ، وإّنما اّتجه إلى دعمه بالّتأثير العاطفّي ، ولم يلجأ إلى 

والمنطق ؛ إذ لم تفسح  الّتدليل العقلي ، لذا جاء شعرهم غنائّيًا بعيدًا عن اصطناع أساليب الجدال
العقيدة فيه مجااًل للّرأي ، فالّدعوة لحكم قريش وجدارتها بالّسلطان وتمّيزها عن بقية العصبّيات ال 
تستند إلى أسانيد عقلّية وال منطقّية ، وإّنما تقوم على أّسس عرقّية عاطفّية ، فضاًل عن مجافاتها 

لذا كان االحتجاج آلل الزبير احتجاجًا عاطفّيًا  لروح العدل والمساواة اّلتي جاء بها اإلسالم ،
 ( . 603: القاضي ، بال تاريخ ) ُينظر ،  .خالصًا 

مدح سياسّي دينّي مذهبّي بدرجات متفاوتة ، تعلو فيه لغة الحوار واالحتجاج ، فهذا 
في واالنتصار للممدوح ، وتأكيد تفّوق حزبه ، وسالمة منهجه بنسب متفاوتة لإلقناع بأحقّيته 

الخالفة ، وطمعًا في العطايا والهبات ، والتقّرب من الخلفاء والوالة عند شعراء الحزب الحاكم ، 
د شعراء وخوفًا من البطش والعقاب عند شعراء الّشيعة اّلذين مدحوا خلفاء بني أمّية ، بينما تجرّ 

برز عند شعراء هذا ن الّتكّسب ، وقد كانت المعاني الّدينّية قاسمًا مشتركًا ماألحزاب األخرى 
 .العصر على اختالف انتماءاتهم الحزبّية ، فالفضيلة الّدينّية محور مهم 

، ومدى تأثره بالّتيارات الّسياسية  في شعر القطامي لمدحفي ضوء ما تقّدم يمكن الّنظر ل
 .والحزبّية ، والّتعّصب القبلّي ، والّطمع والّتكّسب 

عن حزب بعينه ؟ هل كان مدحه قبلّيًا يدافع فيه  هل دافع عن حزب بني أمّية ؟ هل دافع
عن قبيلته وعصبيته ؟ أم أّنه مدح آخرين من غير قبيلته لّظروف استثنائية ؟ هل طّور معاني 

 .   ؟ظّلت معانيه قديمة ُيجاري فيها شعراء ما قبل اإلسالم أم ة  المدح بما يتناسب والمعاني الّدينيّ 
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 الفصل الث اني 
 معاني المدح 

العقل والّشجاعة : متدح لها أربع أّن الفضائل اّلتي ي" العمدة "  و" نقد الّشعر " جاء في 
، (  251/  1:  1005، ابن رشيق ،   92:  1005ابن جعفر ،  )ُينظر ، " ة والعدل والعفّ 

قد يكون للّشاعر و  المادح بغيرها يكون مخطئًا ، ّرجال بهذه األربع يكون ُمصيبا وفالقاصد لمدح ال
البعض دون البعض ، فال ُيسّمى مخطئًا إلصابته في مدح اإلنسان ببعض فضائله أن يقصد منها 

 ( . 92:  1005ُينظر ، ابن جعفر ، ) ، ولكن ُيسّمى مقّصرًا في استعمال جميع المدح 
أنواع هذه وقد ذكر قدامة أّن الّشعراء تفّننوا في المديح بأن يصفوا ًخلق اإلنسان ويعّددوا 
ذلك داخل  الّصفات األربع وأقسامها ، وأصناف تركيب بعضها مع بعض ، وما أقّل من يشعر بأنّ 

 (  92:  1005ابن جعفر ، ) فراد أو الّتركيب إال أهل الفهم ، ثّم ذكر أقسام هذه الفضائل فيها اإل
كارم األخالق ، وقد ذكر الّشعراء هذه األقسام أو الّتركيبات في أشعارهم ، وهي جامعة لم

 . وقد ذكر شاعرنا بعضًا منها 
 ال ُيبِعد هللُا قومًا من عشيَرِتنا       لم يخذلونا على الُجلى وال العادي

 كانت لقومي عاداٍت من العادِ   ا ِشَيٌم   َمحميًة وِحفاظــــــًا إّنهــــــــ
 ( . 99:  2950الُقطامّي ، ) 
عر الُقطامّي ، فقد مدح شخصيات مشهورة في عصره ، احّتل المدح جانبًا كبيرًا من ش فقد

زفر بن الحارث ، وأسماء بن خارجة ، والخليفة عبد الملك بن مروان ، وابنه الوليد ، وعبد : وهم 
 .الواحد بن الحارث بن الحكم ، وهّمام بن مطّرف ، وأيوب بن الِقريِّة 

، وكرم األصل ، وسيادة  الّشجاعة ، وكرم اليد: وقد دارت معاني المدح عنده في  
 .اء ، وما إلى ذلك من معاني المدح يع لقومه ويصلح بين األحئانالممدوح وكيف أّنه يقّدم الّص 

كان من الّطبيعي أن يشيد في مدحه بالفضائل والقيم ومكارم األخالق اّلتي تأّصلت أصاًل 
  هذه الّشيم والقيم فيبذين آمنوا في نفوس العرب في عصر ما قبل اإلسالم ، وقد أشاد بقومه الّ 

 : قوله 
 ال ُيبِعد هللُا قومًا من عشيَرِتنا       لم يخذلونا على الُجلى وال العادي

 ا ِشَيٌم     كانت لقومي عاداٍت من العادِ ـــــــــَمحميــــًّة وِحفاظـــًا إّنه
 ( . 99:  2950الُقطامّي ، ) 

اّلذي فك " زفر بن الحارث"ل ومكارم وعلى رأسهم من فضائ ينوقد أشاد بما لدى الممدوح
 . أسره وأعطاه مئة من اإلبل ورّد عليه ماله 

آنذاك ، فقد  ومن نافلة القول أّن هذه الّظاهرة المدحّية لم تكن غريبة على المجتمع العربيّ 
رب من خير صناعات الع: " قوله  عن الخليفة الّراشد عمر بن الخّطاب  ما ُروي الجاحظ  نقل

الجاحظ ،  ) األبيات اّلتي يقّدمها الّرجل بين يدّي حاجة ، يستنزل بها الكريم ويستعطف بها الّلئيم 
2996  :1  /720  . ) 

تعّود العرب منذ العصر الجاهلّي أن ينّوهوا في أشعارهم : " شوقي ضيف . ويقول د
الكرم ، والّشجاعة ، والحلم ، : بأشرافهم وذوي الّنباهة منهم وتحّدثوا عن خصالهم القبلّية من 

ير شاعر والوفاء ، وحماية الجار ، وكان ال ُيعّد الّسّيد منهم كاماًل إاّل إذا تغّنى بنباهته ومناقبه غ
 ( .    126:  2957ضيف ، . د) . ومضوا على هذه الّسنة في اإلسالم 
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جاعة   : الش 
الّشجاعة قيمة ُخلقية متأّصلة في نفوس العرب في عصر ما قبل اإلسالم ، وقد آمنوا بها 

ما تقط ر على طبعًا وسجّية ، فالحياة الكريمة الجديرة بالبقاء حياة الفتّوة والّشجاعة واإلقدام ، الدِّ
أقدامهم ، ال على أعقابهم ، المنّية عندهم ال الّدنّية ، وقد مضى الّشعراء في صدر اإلسالم 
يلهجون بهذه القيمة ، مستبشرين بفتح من هللا ونصر قريب في معارك البطولة والّجهاد ، فقد 

لم ومسلمة تطّورت هذه القيمة في ظّل الّدين اإلسالمي اّلذي أقّر الّجهاد فرض عين على كّل مس
ستبيحت ديار المسلمين ، ووصلت إلى قّمة الّنضج والكمال ، غير أّن كثيرًا من شعراء بني إذا اُ 

 . أمّية لم يترجموا ذلك شعرًا ، ومضوا يقّلدون األقدمين ، والُقطامّي واحد من هؤالء 
ير كان كب" ، اّلذي " أبو هذيل زفر بن الحارث"كان على رأس شخصياته اّلتي اختارها 

كان من األمراء ، سمع و ابعين من أهل الجزيرة ، التّ  من قيس في زمانه ، وفي الّطبقة األولى
 أميرًا على  عائشة ومعاوية ، وكان في وقعة الجمل مع عائشة ، وشهد وقعة صّفين مع معاوية

، فلما ُقِتل الّضحاك هرب إلى قرقيسيا وشهد وقعة مرج راهط مع الّضحاك بن قيس ، قنسرين ، 
/  1: 2993البغدادّي ، )  " . ولم يزل متحّصنًا فيها حتى مات في خالفة عبد الملك بن مروان

، وكان شاعرًا ، وقد عّبر عن إخالصه البن (   6/  2:  2993ابن األثير ، ) وُينظر، ،  731
ة ، ، وكان شعره يمّثل الحرب والحماسة والعصبيّ (  223:  2999ُينظر ، أبو تمام ، ) الّزبير 

ويمّثل الّرأس الكبير المدّبر من جهة أخرى ، فهو حريص على الوشائج والّصالت ، وهو ال يرى 
مانعًا من أن يفّر لينحاز إلى ركن حصين يعاود منه القتال ، ولقد كان كريمًا كما قال أبو الفرج ، 

د لتغلب أّنهم وكان منصفًا ، فقد شه(  213/  10:  2991األصفهاني ، ) مجمعًا ال يحب الفرقة 
 ( . 266/  2:  1001ُينظر ، المرزوقّي ، ) كانوا على الموت أصبر منهم 

الّسيد األمير القيسّي قبل وقوعه في األسر وأثنى عليه طلبًا " بزفر"اّتصل الُقطامّي الّتغلبي 
 :للعطاء ، يقول مشيدًا بخبرته الّطويلة في الحروب ودوره البارز حاّثًا ناقته على اإلسراع 

ــــي منَسمـــــــِك  الُمغبـــََرا  يا ناُق ُخّبي َخببًا ِزَوّرا   وقلبِّ
 األغـــّرا" ُزَفـــــرَ "ّرا    َسّيــــَد قيٍس  ـــــإذ َسوَف َتلَقيَن َجوادًا حُ 

 ان في الَحرِب ِشهابًا ُمّراــــقـــد َنَفــَع  هللُا  بـــه وَضـــّرا     وك
 ( . 212 – 210:  2950الُقطامّي ، ) 

كيف ال ، وقد خاض حروبًا كثيرة ، وكان شهابًا ثاقبًا وخبيرًا حربّيًا يخوض المعارك بكل 
 . ثقة واقتدار وحكمة 

في  منهجهوقد استغل الُقطامّي ذلك لطلب العطاء من هذا الجواد الحّر ، ليكشف لنا عن 
 . المدح 

مدحه لزفر ، فكالهما حريص  الُقطامّي في منهجوثمة قاسم مشترك بينهما يكشف عن 
فّك أسر الُقطامّي في حرب قيس " زفر"على الوحدة وائتالف الّشمل والوشائج والّصالت ، كما أّن 

وتغلب ، ورّد إليه ماله ، فكان من واجب الُقطامّي أن يدّبج قصائد مدح يعترف فيها أّنه قّدم إليه 
ّس إحساسًا كاماًل أثّر في فلسفته للمدح وفاًء فأ ، وهو يحانسى ، وأسدى إليه يدًا تكجمياًل ال يُ 

واعترافًا بالفضل ، وإشادة بالممدوح اّلذي يستحق المدح ، كيف ال وقد توافرت فيه معاني المدح ، 
ومنها الّشجاعة ، ترجمها شعرًا خالدًا بنبض بالّصدق والواقعّية ، فقد مدحه في قصيدة بلغت ستًة 

يهم سوى الّطعن والّضرب ، ومع ذلك أثنى با خصوم ، ال يوجد مومهوستين بيتًا ، بّين فيها أّن ق
اإلحسان باإلحسان ،  فهو يجزي  ن على شفا حفرة من الهالك ،عليه ؛ ألّنه رّد إليه حياته وقد كا

وال يُرّد المروءة شتمًا ، أو الجميل نكرانًا ، وذلك قّمة االعتراف بالفضل ، وكأّنه يشيد بشجاعته 
 : قّوة شخصيته الّسيادّية في اّتخاذ القرار، يقول المعنوّية ، و 
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 القيسّي ِمدَحَتُه     عن الُقطامّي قواًل َغيَر أفنادِ " ُزَفرَ "ـٌِغ لَمن ُمب
 إّني وإن كاَن َقومي ليس بينهم      وبين قوِمك إاّل َضرَبُة الهادي

 ـــــٌل بــــادِ ُمثٍن عليك بما استبقيت َمعِرَفتي       وقـــد تعــــّرَض مني مقتَ 
 ك بالنَّعمــــــــاِء َمشَتَمـــــــًة     وَلن أكافىَء إصالحًا بإفَسادِ ـــــَفَلن ُأثيبَ 
 تّمت  ُمكاَرمتي          وإن َمَدحُت فقد أحسنَت اصفادي  وتُـــــــك مـــاـــوإن َهجَ 

 ِة الغاديي وبيَن حفيِف الغابه        بينـــــــمقـــــاَم الورِد تجعلُ  ا َنسيــــتُ ـــــــوم
 ــم       وال يظنـــــــــوَن إاّل  أنَّنـــــــي  رادِ ــــٌب َلهــــــــَمكاني َمنِص  أياَم قومي

َك مالي َبعَدمــــا َكُرَبت       ُتبدي الّشماتَة أَعدا وال  اديَكَردَّ  ئي وُحسَّ
 َيجَعــــــــــُل  أقوامـــــــًا ِبِمرصــــادِ به          وهللُا   ُجزيَت  فإن قدرَت على شيءٍ 

 ( . 93 – 96 – 92:  2950الُقطامّي ، ) 
وأثنى على دوره البارز في الحرب ، ووصفه بأّنه شهاب مّر ، وعلى وفائه ومحافظته على 

 : العهد إذ قال 
 ذاك اّلذي بايَع ثم َبّرا   ونقَض اآلبــــــــــاَء واسَتَمّرا

 َفـــــَع  هللُا  بــه  وضـــّرا       وكان في الَحرِب ِشهابًا ُمّراقــــــد  نَ 
 ( . 211 – 212:  2950الُقطامّي ، ) 

 . والوفاء قيمة ُخلقية تصّب في معين الّشجاعة وقّوة الّشخصّية اّلتي يتحّلى بها الممدوح 
قوم ، وأشاد وأثنى على شجاعته وإقدامه وعلى صبره وثباته في الميدان ، إذ ُيجحم ال

بفضله وولديه في صون حرمته وحقن دمه ، بعد أن بلغ من الجهد ما بلغ ، واشتجرت الّرماح ، 
 : وضاقت األرض على تغلب ، فدعت أعوانها ، يقول 

 بِن األكرِم       قد كنَت في الحرِب كريَم الَمقدمِ " ُزَفُر بُن الحارثِ "يا 
 ابَنيَك وَصلتُــــــم َمحَرمــــــيإذ أحجَم القوُم ولّما تحِجِم     إّنك و 

 بعَد العوالي بعَد ما ذبَّ فمي      وَحَقـــــَن  هللُا  بأيديكـــــــم  َدمــــي
 َيهتــَـــزُّ اهتزاَز المحجـــِم       من بعد ما اختلَّ الّسناُن ِمعَصمي  والّرمــــحُ 

 ( . 211:  2950الُقطامّي ، ) 
بقدر ، اعترافًا بالفضل وإشادة بقّوة الممدوح وشجاعته وثباته في  وهو بذلك يجاري األقدمين

 . الميدان ، ولم يتطّرق إلى معاني الّجهاد واالستشهاد
وكذلك فعل في مدحه أهم شخصّية في ممدوحيه ، كان لها مكانة كبيرة في عصره ، عبد 

للّشعر من ناحية  اً الملك بن مروان ، اّلذي شاعت شهرته بصفته رجل سياسة من ناحية ، ومحبّ 
 :أخرى في قصيدة بلغت ثمانية وتسعين بيتًا ، مشيدًا بشجاعته 

 أميـــُر المؤمنيـــــن هــــــدًى ونـــوٌر    كما جّلى دجى الّظلِم الّنهارُ 
 ُر المهّذُب والّنضارُ َــــ ُم السّ ــــــقريُع بني أمّية من قريٍش   ه

 ( . 229:  2950الُقطامّي ، ) 
ار هذا المدح حول معاني الّدين والّسياسة ، فهو يصفه بالهدى والّنور والّضياء وقد د

 . والّتهذيب ، مستعماًل ألفاظًا سياسّية وأخرى دينية ، فقد ذكر الخالفة واإلمامة 
سّيد تغلب في اإلسالم ، ذكر كلمة الّجهاد الفارس المغوار  " هّمام بن مطّرف"وفي مدحه 

نيوية ، اد بشجاعته ومداومته للحرب ، وبأّنه اختار حياة الّنعيم والّلذائذ الدّ على استحياء ، وقد أش
 : مة مستعّدة لخوض غمار المعارك ، يقول في قصيدة بلغت ثالثين بيتًا جوأن خيله مل
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َرني بــه   َزماٌن كأحناِء الّرحالِة آِزمُ   َتذكرَُّت َهّمامـــًا وذكَّ
 ــــــٍة     لمرٍد على جرٍد َلُهنَّ هماِهمُ بأبيَض ما ينَفــــكُّ عاقَد رايـ
 مُ ــــــــــــاٌت نواعِ ــــرى      لديــــِه نســــاٌء مرشقــــَوُخيََّر فاختاَر الّجهاَد وقد يُ 

كــــــــاَرٌة       تصلِص ــــًا على الدَّرِب غـــإلفراِسه َيوم  اِئمُ ــــُل في أشداِقهنَّ الشَّ
 ( . 272 – 270 : 2950الُقطامّي ، ) 
نيا تقليدية من الموروث القديم تّوجت بمعاني حّب الجهاد ، والّزهد في ملذات الدّ  معانٍ  

صادقة تستحق الوقوف عليها ، لم يحظ بها أّي ممدوح غيره ، فالممدوح فارس  الفانية ، معان
 .  ، مجاهد محّب للفروسّيةمغوار

لفروسّية والبطولة والحرب منصفة بأّنه وقد دار المدح في هذه الّشخصّية حول معاني ا
كان مجاهدًا ، محّبًا للفروسية رغم ما لديه من الخبرات الّدالة على الّترف الّشديد ، وفي ذلك تأكيد 

 . على تمّيز هذه الّشخصية في حّبها للّجهاد مع أّن المعاني لم ترَق إلى المستوى المطلوب 
من خالل مدحه بشجاعة قومه ، فهم " زفر"حاول الُقطامّي أن يرفع من شأن ممدوحه 

ُصُبر عند الّلقاء ، يبارون الّريح يوم الّروع زرافات ووحدانًا ، يقارعون خصومهم في عقر دارهم ، 
دماؤهم تسيل على أقدامهم ال على أعقابهم ، سيوفهم دائمًا مسلولة ، وذلك قمة الّشجاعة واإلقدام ، 

 : يقول 
 بالتلِّ يوَم ُعميٌر ظاِلٌم عادِ     وِتِهـــــــمُ ــــــــفي بيالّضاربيَن ُعميـــــرًا 

 ثابت له ُعَصٌب من ماِلٍك ُرُجٌح     عند الّلقاِء مساريُع إلى الّنادي
 ليست ُتَجـــــرَُّح  ُفـــــَرارًا ظهــــوُرهــــــم     وفي الّنحوِر ُكلوٌم ذاُت أبالدِ 

 وا      إن ال َيُكن لهـــم أيـــاُم أغمـــادِ ـــــال َيغُمدوَن لهم َسيفًا وقد َعِلم
 ( . 99 – 99:  2950الُقطامّي ، ) 

وكأّنه يشيد بشجاعة قوم شاعر في عصر ما قبل اإلسالم ، إذ لم ُيشر إلى أي معنى من 
 . معاني الّجهاد ، والّصبر، والّرباط ، والّثبات ، والّتنفير من الفرار يوم الّزحف 

، فقد كان نفسه محور الحديث مع  منهجهمهّمة تكشف الّنقاب عن ويدلف إلى نقطة 
ممدوحه ، ال مجّرد مادح يطلب المال فقط ، فهو يمدح نفسه وقومه أحيانًا ، باإلضافة إلى مدحه 
للممدوح ، وهو شامخ األنف ، معترفًا بهذا الجميل اّلذي أسداه إليه ، فقد ذكر في قصيدة عينّية ، 

ابت في فضاء تعبيرّي بلغ واحدًا وسبعين بيتًا ، أّن قومه على درجة فائقة من انس" زفر"مدح فيها 
القّوة والّشجاعة ، والخبرة الّطويلة في القتال ، والمداومة عليه ، سيوفهم دائمًا مسلولة ، يبلون بالًء 

هت القبائل لين ، لذا كر دجن، وُيترك الُكماة م عانحسنًا عندما يلتقي الجمعان ، ويشتد الّضرب والطّ 
 : نزالهم ، يقول 

جاعا   اً ــــــَوَيوَم تالَقِت الِفئتاِن َضرب  وَطعنًا َيبَطُح الَبَطَل الشُّ
 كـــأنَّ بــــه ُنحــــــازًا  أو ُدكاعـــــا     اِل ُزَورً ــــــترى منه ُصدوَر الخي

 متاعــــا َتُمجُّ ُعروُقهـــــا َعَلقــــاً  َوَظلَّت َتعِبُط األيدي كلومًا  
 شواِطَن ُينَتَزعَن بها انتِزاعا قواِرَش بالّرماِح كأنَّ فيها  

 اَس كلَّهـــــم أُلمٍّ   ونحن لِعلٍَّة َعلت ارتفاعاـــــــكأنَّ النّ 
 َشهـــَرَنــاُهـــــنَّ أيــــامــــــــًا تبــــاعــــــــا فهم يتبيَّنون سنا سيوٍف  

 َوَحّلوا بيننا َكِرهوا الوقاعا   اـــــينٍة نظروا إلـــــفكلُّ قبيل
 وكبـــِه شعاعــــــاـــــا ما مـــــن الحّييـــــــِن ِإاّل     َيَظـــــــلُّ يــــــرى لكـــــثبتن
 ( . 72 – 77:  2950الُقطامّي ، ) 
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وكأّنه ، " زفر"بسبب الحرب الّدائرة بين قبيلته تغلب وقبيلة  يمّزق قلبه ،يقول ذلك واألسى 
من طرف خفي يشيد بقّوة قبيلة ممدوحه ، ويدعو صراحة لوقف نزيف الّدم بين القبيلتين ، اعترافًا 

 . منه بفضل ممدوحه 
 فيخبــــــو ساعـــًة َوَيُهـــــبُّ ساعــــا   وكّنا كالحريِق أصاَب غاباً 

 ــــاال تبعـــــد دمـــاُء ابنّي ِنزاٍر   وال تقرر عيوُنك يا ُقضاعـــــ
 أمــــــوٌر لــــو تدّبرهــــــا حليـــــــٌم   إَذن لنهى وهيََّب ما استطاعا

 ( . 72:  2950الُقطامّي ، ) 
ويمضي مشيدًا بقبيلته تغلب أشد القبائل قّوة ومنعة في الحروب ، وقد ضرب أمثلة على 

 : ذلك أيام الجاهلّية ، يقول 
 أَشــــــدَّ قبائــــــــَِل الَعـــــــــَرِب امتناعابتغِلَب في الحروِب أَلم يكونوا       

 أَبرنــــا من فصيلِتِه ِلماعا زماَن الّجاهلّيِة ُكلُّ حيٍّ   
طاعا  أليســـــــوا باأللى َقَسطـــــوا قديمــــــًا       على الُنعمــــاِن وابَتدروا السِّ

 ــــــُع النـّـــاَس ابتالعـــــــاَوهم َوَردوا الكالَب على تميٍم      بجيٍش َيبَلـ
 ُم َلمن ُيقاِرُعنا الِقراعاــُنقي  وا ولكّنـــَا ُأناٌس  ــــــــفما جبن

ٌء فإذا أتــاهــــا    نذاِئُر جيشنا ولجوا الِقالعا  فأمــــــــا طــيِّ
 ُنحلُّهـــــــم الّسواِحـــَل  والتِّالعــــا    وأّما الحيُّ من َكلٍب فإّنا 

 ( . 75 – 76:  2950الُقطامّي ، ) 
بيلته ، وشجاعتها ، وشهرتها قد وثيقة تاريخية يرفع الّشاعر  رأسه من ثناياها ، وكأّن قّوة ق

ختزلت في شخصه ، وكأّنه يمدح نفسه من خالل مدحه لقبيلته وذلك مدح يدخل في إطار خدمة اُ 
صبّية القبلّية ، ثم يختم قصيدته الّطويلة بثالثة أبيات يعترف فيها بالفضل اّلذي أسداه إليه الع
ُينظر ، )  .قومه و " زفر"شجاعة حه ، وقد أشاد الُقطامّي في قصيدة أخرى دالية مدح فيها و ممد

 ( .  90 – 99:  2950الُقطامّي ، 
في نونّية بلغت ثمانية " ء بن خارجةألسما"اإلشادة بشجاعة قومه في مدحه  فيولم يترّدد 
هذا يتصّل نسبه بقيس عيالن ، وهو فزارّي ، كوفّي تابعّي ، روى عن " أسماء"وخمسين بيتًا ، و

وى عن مالك بن أسماء ، وعلى رُ وعبد هللا بن مسعود ،  ، -كّرم هللا وجهه  –علي بن أبي طالب 
 ( .  وما بعدها 27/  7ُينظر ، بدران ،  ) ربيعة األسدي 

 : يقول مادحًا وكأّنه يفتخر 
َرعانــــا  وَحَسبِتنا َنَزُع الكتيبَة ُغدَوًة   فيغّيفــــون ونرِجُع السَّ
 َونِحـــلُّ ُكــــــــلَّ ِحمًى ُنخبَُّر أنَّــــــُه      َمَنح البروَق وما ُيَحلُّ ِحمانا

 سنانا وإذا َتَسعَسَعت الحروُب فمالٌك     منها المطاِعُن واألشدُّ 
 ا    لذوي َجالدِتنا وَحزِم ِقواناــــــوُنطيع آِمَرنا ونجعُل أمَرن

 ( .  52:  2950الُقطامّي ، ) 
وفى مدحه ألمير المؤمنين عبد الملك بن مروان يقف مرفوع الهامة ، معتّزًا بنفسه وقبيلته 

الممدوح ، ال مجّرد  ، مشيدًا بشجاعة آبائه وأجداده وعشيرته األقربين ، فهو محور الحديث مع
 : مادح يطلب العطاء ، حّتى لو كان الممدوح أمير المؤمنين ، يقول 

 ارُس الفرســــاِن َعلَقت     بكــــــفتـــــه  األعنـّـــــُة  والغـــوارُ ــــــــأبونـــــا ف
 رُ ِل واألسُل الحراــــــواٍم     ذكـــــوُر الخيـــا اقتنينا من ســـــــوأفضُل م

 ن  عاداتِهنَّ  لنا اختيارُ ـــــوم    دٍّ  ـــــَل قد َعِلَمت َمعَ ــــــــا الخيــــوَرِثن
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 دِفهــــــا الكثــــــــــارُ ـيــــالٍن وخنـــــــوعِ    تراثًا عن أبي صدٍق أياٍد 
 ( .  226:  2950الُقطامّي ، ) 

صورة الفتة تكشف عن فلسفة وهو مدح يصّب في معين العصبّية ، وفيه خدمة للقبلية ب
المدح عند شاعرنا ، فحّبه للقبيلة ، وتعّصبه لها لم يتضاءل أمام هيبة الخليفة مّما يؤّكد قّوة إيمانه 

 .، وتمسكه بهذه العقيدة الّسلبّية اّلتي أطلت برأسها في عصر بني أمّية 
الّثبات في الميدان من إّنه من قبيلة ورثت الّشجاعة وفنون القتال ، والّضرب والّطعان ، و  

 . اآلباء واألجداد 
 َيُقـــــم سوُق الطعاِن لها تجارُ      متى ترعش إلى اإللجاِم يوماً 

 ومعقُلنا الّسيوُف إذا أنخنا   وقد طاَر القنازُع والّشرارُ 
 اُن منه    وتعشى دوَنه الَحَدُق الِبصارُ ــــبَضرٍب َتبُصُر العمي

 علينا من مواِسِمه الّنجارُ    د علمُتمــــوإسحٌق أخونا ق
 ادي ازورارُ ـــــــدوا      وليس بنـــا عن العـــَنُهزُّ  المشرفّيَة  ثّم  نع

 ( . 229:  2950الُقطامّي ، ) 
إبداع في الّتعبير عن شجاعة القوم ، وثباتهم في الميدان حين تزيغ األبصار ، وتبلغ 

هول المعارك ، فمعقلهم الّسيوف إذا أناخوا وأقاموا القلوب الحناجر ، وتطير الّنفوس شعاعًا من 
إقامة طويلة ، بينما ُيعّرد الّرعاديد الجبناء ، ويزداد اإلبداع في تصوير الّضرب والّطعان ، ضرب 

 . شديد تبصر العميان منه ، وًيصاب بالعمى المبصرون من هوله وشّدته 
وحّبه للّجهاد ، وتركه ملذات الّدنيا ونعيمها الّزائل " هّمام بن المطّرف"وعندما أشاد بشجاعة 

 : ، لم ينَس قومه ، فأشاد بشجاعتهم وقتالهم بالّرماح العوالي إذ قال 
 فأصَبَح قومي قد َتَفقََّد منُهُم       رجاُل العوالي والخطيُب المراِجمُ 

 . (  272:  2950الُقطامّي ، ) 
في مدحه لشجاعة ممدوحه ، إذ سار على  منهجه وخالصة القول أّن الُقطامّي كشف عن

نهج األقدمين ، ونهل من الموروث القديم ، غير أّن بعض معانيه دارت حول الّدين ، والجهاد ، 
 .والّسياسة ، ولكن بقدر 

لاّلفت أّن مدحه ّية والمعنوّية ، وكذلك شجاعة قومهم ، واحسوقد أشاد بشجاعة ممدوحيه ال
د مادح يطلب قبلّي ، فقد أشاد بشجاعة قومه ، فهو محور الحديث مع الممدوحين ، ال مجرّ 

 . العطاء
 :كرم اليد   

طالما مدح الّشعراء في عصر ما قبل اإلسالم  الكرم ، فقد تأّصلت هذه العادة في نفوسهم 
مقّل ، والمكثر في الغنى سّيان في لدرجة أّن الغني والفقير على حّد سواء في الكرم ، فجهد ال

الجود ، فالفقير اّلذي يبذل كّل ما يملك وهو في أمّس الحاجة إليه ينتصر بكرمه على غريزتين 
حّب البقاء ، وحّب الّتمّلك ، وهو بذلك يبرهن على كرم أخالقه ، ورفعة مكانته ، وقّوة : هما 

 – 31 : 2969ُينظر ، الّدسوقي ، ) وءة عزيمته ؛ ألّنه يرقى بنفسه إلى درجات الكمال والمر 
37 . ) 

 :وقد ُعّد الجود عنوانًا للفضيلة ، يقول زهير بن أبي سلمى في مدح هرم بن سنان 
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 َأخي ِثَقٍة ال ُتتِلُف الَخمُر ماَلُه       َوَلِكنَُّه َقد ُيهِلُك الماَل ناِئُله
 ُتعطيِه الَّذي َأنَت ساِئُلهَتراُه ِإذا ما ِجئَتُه ُمَتَهلِّاًل       َكَأنََّك 

 ( .  59:  2996ابن أبي سلمى ، ) 
والكرم قيمة ُخلقّية اجتماعية بها ُتوّطد العالقة بين الّسّيد والمسود على أساس المشاركة  

اإلنسانية ، وإحساس الفرد باآلخر من خالل إكرامه وإسعاده ، لذا  سعى الّسادة األجواد إلى إذابة 
ية آنذاك في مّد يّد العون لألرامل والمعوزين ؛ لرفع معاناتهم وإدخال الّسرور في الفوارق االجتماع

أنفسهم ، وكان من الّطبيعي أن تتطّور هذه المفاهيم في ظّل المنهج الّربانّي الجديد ، اّلذي يدعو 
محروم حّقه إلى مّد يّد المساعدة لأليتام ذوي المقربة ، والمساكين ذوي المتربة ، وإعطاء الّسائل وال

المعلوم ، وقد أثنى شعراء  صدر اإلسالم على الكرماء ، قال عمارة بن عقبة بن أبي معيط في 
 :حّق عثمان بن عفان 
مالُ    يتاِم في الجّدِب واألَزلِ وِثَماُل األ ياُح الشَّ  إذا هبَّت الرَّ

 اأَلُشـــــوالُ  ّزتِ ــــــــــَقديمــــًا وعَ    ا َقَحَط الَقَطْر الَوُصوُل الُقرَبى إذ
 ( .  203 - 205:  1006المرزباني  ، )  

وأثنى شعراء بني أمّية على الكرماء ، اّلذين يقومون بواجبات الّضيافة على أكمل وجه ، 
 : يقول الّشماخ بن ضرار يمدح عبد هللا بن جعفر 

 ِإذا َأَتىِإنََّك يا بَن َجعَفٍر ِنعَم الَفَتى    َوِنعــــــَم َمأوى طـَــــاِرٍق 
 َوُربَّ َضيٍف َطَرَق الَحيَّ َسَرى     َصاَدَف زادًا َوَحديثًا ما ِاشَتهى

 ( . 962:  1021العسقالني ،  ) 
وهذا يعني أن مدحهم لم يتعّد حدود مدح العرب الكرماء في عصر ما قبل اإلسالم ، فقد 

الّسّيد العربّي الكريم في البادية ، ظّل الّشعراء يمدحون الملوك واألمراء والكرماء بما كان ُيمدح به 
كالِقرى في صورته المادّية المألوفة من نحر اإلبل ، ورفع القدور ، وإشعال الّنار ، وهذا يدل على 
الّسير على منوال القدماء ، واالحتذاء بهم دون بذل جهد االبتكار والتجديد لمواكبته العصر الجديد 

  ( . 719:  2939القط ، . ُينظر ، د) 
، يقول مادحًا " زفر بن الحارث"كان من واجب شاعرنا أن ُيثني على الّسّيد األمير الكريم 

 : بعد أن وصف ناقته ، طالبًا الغوث من المحل 
ُل من قيٍس فتًى َوّضاحا    سمُح اليديِن بالّندى نّفاحا  تحمِّ

 درًا يزيُد الّنظَر انفساحاـــــــكأّن في الموكِب حين الحا    ب
 َح ســــــاٍق بيديــــــك امتاحـــــــا   وقّر عينًا وَرجا الرِّباحاأفل

 وَر واألمالحاـــــــــــأال ترى ما غشَي األركاحا   وغشَي الخاب
 قـــــــون باألكـــــِف  الّراحــــــــــا    لم يدع الثلُج بها وجاحاـــــــــُيصفِّ 

 ترجو وبك الّنجاحـــا باهللِ                                   
 ( . 232 – 237:  2950الُقطامّي ، ) 

الفتى القيسي ، وليس هذا " زفر"رّجح صاحب الّديوان أن تكون هذه األرجوزة في مدح 
وهي منازل  الخابور ، واألركاح ،: ي أّنها فيه ، ولكن كثرة مدائحه له ، وذكره علليل القاطع بالدّ 

       طلب منه الغوث من المحلأّنه يستنجد بزفر األمير القريب ، ويح رجّ قريبة من منازل قيس يُ 
 ( .  609:  1002الُقطامّي ، ) 
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وال عجب في ذلك ، فهو يسير على منوال معاصريه ، اّلذين مدحوا الّسادة  من أجل 
قاة العطاء ، بلغة واضحة ومعان تقليدية بسيطة ، كّررها في أرجوزة ثابتة ، مّنى فيها ناقته بمال

 : فتى جواد ، يقول 
 ِك الُمغَبَراـــــــــــــــي منَسمـــــوقلبِّ   ًا ِزَوّرا  ــــا نـاُق ُخّبي َخببـــــي

 رَّاـــــارُح حيَن مَ ـــــــوعارضي الّليَل إذا ما اخَضّرا     َأخبَرِك الب
 ّراـــــــــَر األغـــــــإذ َســــوَف َتلَقيَن َجوادًا ُحـــــــّرا     َسّيَد قيٍس ُزفَ 

 ( . 26/  12:  2991، واألصفهاني ،  210:  2950الُقطامّي ، ) 
أغلب الّظن أّن هاتين األرجوزتين قيلتا قبل أن ُيؤسر الُقطامّي ، والاّلفت لالنتباه أّنه 
 ُيخاطب الّناقة ال الممدوح ، بلغة العذوبة والّتحّضر في أرجوزة لم تتجاوز ستة أبيات ، ال وقوف
على األطالل فيها وكأّنه يتناسى معاناة الّرحلة ، لُيحّلق في فضاء تفاؤلي رحب ، يقتضب الّتوّجه 

 . إلى المورد العذب ، إلى الممدوح الكريم ؛ لُيحّقق الهدف واألمل بمستقبل أفضل 
، اّلذي أكرمه ، وفّك أسره ، " زفر"وكان من الّطبيعي أن ُيثني الُقطامّي على ممدوحه 

إليه ماله ، وأعطاه مئة من اإلبل ، وأعاد إليه توازنه ، فقد أفرد قصيدة طويلة انسابت في  وأعاد
فضاء يبلغ ستة وستين بيتًا افتتحها بمفتاح الّسعادة واإللهام ، مفتاح الغزل والحّب ؛ ليحّلق في 

يبته ، وحّب فضاء الّتألق واإلبداع واالنسجام ، فضاء الحّب واإلخالص ، الحّب الّصادق ، حّب حب
ممدوحه ، ليمتزج الحّب باإلخالص والوفاء ، واالعتراف بالجميل ، في ظروف استثتائية ، وقد 
وّجه خطابه بصورة مباشرة إلى ممدوحه ، معترفًا بفضله ، وكأنه يشيد بكرمه ، اّلذي أعاد إليه 

ر ، وانساب الّشعر فياضًا الّتوازن والكرامة ، والبسمة واألمل ، لذا استحق الممدوح كّل احترام وتقدي
 : صادقًا ، مفعمًا بالّتفاؤل واألمل ، يقول 

 َغيَر أفنادِ  عن الُقطامّي قواًل     القيسّي ، ِمدَحَتُه " ُزَفرَ "َمن ُمبِلٌغ 
 إّني وإن كاَن َقومي ليس بينهم     وبين قوِمك إاّل َضرَبُة الهادي

 تعّرَض  مّني  مقَتٌل  بادِ  َمعِرَفتي       وقد  استبقيت  ُمثٍن عليك بما 
 ًة    وَلن أكافىَء إصالحـــــًا بإفَسادِ ــــــَفَلن ُأثيَبـــــــــك بالنَّعمــــاِء َمشَتمَ 

 إصفادي ُمكاَرمتي        وإن َمَدحُت فقد أحسنتَ  مــــــا تّمت   وإن َهَجوُتك
 حفيِف الغابِة الغادياَم الورِد تجعُلــــــه      بيني وبيَن ــــــمق تُ وما َنسي

ادي َك مالــــــي َبعَدمــــــا َكُرَبت     ُتبدي الّشماتَة أَعدائي وُحسَّ  وال َكَردَّ
 ه         وهللُا  َيجَعـــــــُل  أقوامــــًا  ِبِمرصــــــادِ ــــــفإن قدرَت على شيٍء ُجزيَت ب

 (.  23 – 25/  92:  2991، األصفهانّي  96 – 92:  2950الُقطامّي ) 
ال أقدرك هللا على : " حين سمع ذلك لم يرَض وقال للُقطامّي " زفر"وثّمة رواية تذكر أّن 

 ( .  23/  12:  2991األصفهانّي ، " ) ذلك 
أّنه أكرمه في شّدة " لزفر" وفي قصيدة أخرى طويلة انسابت في واحد وسبعين بيتًا ذكر 

مته ، وقد وهّب له الحياة بعد أن كانت مهّددة ، ولم يجحم فيها الّناس عن اإلكرام فكيف يكفر بنع
 : ، يقول ! يكتف بذلك ، بل زاد هبة وعطاء ؟

 المتاعا" ُزَفرُ "ومن يُكِن استــــالَم ِإلى َثويِّ     فقد أكرمَت يا 
تاعاـــــــَد َعطائِ ــــــأُكفـــَرًا بعد َردِّ الَموِت عّني     وَبع  َك المائَة الرِّ

العافلو بيدي   سواك َغداَة َزلَّت     بَي القدماِن لم أرُج اطِّ
 َدُع ابتداعــــــــاــــــــــــإَذن َلَهَلكُت لو كانت صغارًا      من األخـــالِق ُتبتَ 

 ( .  22/  12:  2991، األصفهاني  73:  2950الُقطامّي ، ) 
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 : يقول ، وكأّنه ُيثني على كرمه ،  ى فضل ممدوحه في قصيدة أخر بواعترف 
 ابِن األكرِم       قد كنَت في الحرِب قديَم الَمقدمِ " ُزَفُر بُن الحارثِ "يا 

 قد َحقـــــَن َللَا بكفْيــــــــَك دمـــي     من بعد ما َجفَّ لساني وفمي
 ( .  26/  12:  2991، و األصفهانّي  211:   2950الُقطامّي ، ) 

، خطابًا " زفر"أخت " ة بنت الحارث الكالبيضباع"وقد استهل قصيدته العينّية بخطاب 
مباشرًا ، عّبر من خالله عن حزته العميق ، وهّمه الّدفين ، لتباين حال قبيلتها قيس ، وقبيلته 
تغلب ، وللّصراع الّدموّي المقيت بينهما ، صراع فيه طاعة للغواة ، وعصيان للّتدّبر والحلم واألناة ، 

ته ، وأعماق فؤاده ، وعّبرت عن أزمة مزدوجة ، أزمة ذاته ، وقد نهلت القصيدة من أشجان ذا
وأزمة القبيلتين ، ويبدو أّنه نجح في صهر معاناته ، وصواًل إلى هدف منشود ، هدف مزدوج ، 
ُيثلج صدورًا متباينة وألبابًا متصارعة يسعى أولو األلباب إليه ، وعلى رأسهم صاحب الّشأن 

مشترك بين المادح والممدوح ، كّل منهما مجمع ، ال يحّب الفرقة ، ، فثّمة قاسم " زفر" الممدوح  
حريص على جمع الّشمل والوئام ، وتزداد األمور تعقيدًا لدى المادح ، إذ وقع في األسر ذلياًل 

ح الخصم ، إذن الُبّد أن ُيكرم الكريم ، ويّرد إليه الجميل ، شعرًا فياضًا ، و دمالممهانًا ، وأكرمه 
نباتنه عاطفة صادقة ، وإخالص ووفاء ، حّب ومحّبة ، واعتراف بالجميل ، ودعوة تتدفق من ج

 . صادقة إلخماد نار األلم والفرقة ، لُتشرق شمس األمل 
، إذ إّن الكرم " أسماء بن خارجة"وضرب على وتر حّساس عندما أثنى على الكريم الماجد 

ال أشاتم رجاًل ، وال أردُّ : " وي عنه أّنه قال هو الّصفة البارزة اّلتي اعتمدت عليها شهرته ، فقد رُ 
  / 7:  2993المبرد ، " ) سائاًل ، فإّنما هو كريم أُسّد َخلََّتُه ، أو لئيم أشتري به عرضي منه 

، لذا استحق مدحة تليق بشخصه في قصيدة نونّية بلغت ثمانية وخمسين بيتًا ، جّود فيها (  710
 : ، وجارى األقدمين ، يقول 

اناف  اخترَت أسماَء الجواَد فلم َتِخب     َيُد راِغٍب َعِلَقت أبــــــــا َحسَّ
هوَن ِرَكابهــــــم    نحو العريِض َمناِدحًا وُخوانا قافَوترى الرِّ   يوجِّ

 َليست َتهــــــِرُّ كالُبه الّضيفانا    َيِلجوَن من أبواِب َداَرِة ماجدٍ 
  ِكالنا فارِ السِّ  َجهدَ  َنشتكي ال     َمطّيتي هـــــليإ َعِمَلت الفتى ِنعمَ 

 نانامِن القصير عِ الزّ  ةِ وتراه َيفَخُر َأن َتِحلَّ بيوتُــــه     بمحلّ 
 ( .  55 – 56:  2950الُقطامّي ، ) 

كان أسماء سّيدًا في قومه إذا ّألمت بالقوم عظيمة من األمور تراه شهمًا جوادًا يغيث 
الملهوف ، ويحسم عظائم األمور ، إذا نزل إليه أحد في حاجة ال يتوانى حتى يقضيها له ، لذا 

إليه  كان القطامي يرحل إليه كثيرًا ، وال يجد في رحلته إليه مشّقة حّتى ناقته ال تشعر بتعب الّسفر
 ( .  176:  2966غرّيب ، )ُينظر ، . من فرط ما تالقيه عنده من خير وكرم 

ثّمة دالئل على جوده وكرمه ، إذ إّن كالبه جبانة تعّودت على الّضيوف ، كما كانت و 
ضيفانه ،  ةلك تأكيد على كرم الممدوح ، وكثر كالب األكرمين في عصر ما قبل اإلسالم ، وفي ذ

 . لشعراء عصره ومن سبقوهم ، اّلذين افتخروا بالكرم وثّمة محاكاة بقدر 
ثم الكالب مع الثور نونيته بالغزل وذكر المحبوبة والخمر ،  –كعادته  –وقد استهل 

لممدوح من أجل تحقيق هدف منشود ، وقد تآلفت الموضوعات في تيار إلى ا، وصواًل  الوحشي
بوبته ، وحّبه لممدوحه واحترامه وتقديره ، شعوري واحد ، مشدود بعاطفة الحّب ، حب الّشاعر لمح

إذ يستحق الّثناء ؛ ألّنه أهل له ، وقد أعطاه العناية الكافية ، وأزجى إليه سحائب جوده ، وقد أبدع 
فيتحّرك للعطاء ، ُيلمس ذلك من خالل الّسياق ،  اً كبير  اً سّيد دح الّرجل بما فيه مما يجعلهإذ م

 .  غبة في الفوز بالجائزةمتمّثل في الحّب الحقيقي للمحبوبة والرّ عبير ، حيث جو تفاؤلي وأدوات التّ 
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لقد أدرك شاعرنا أّن األطالل كانت في الّشعر الجاهلّي رمزًا لشعور إنساني من صميم 
عبد . إحساس اإلنسان بمأساته في الحياة ، ولم يكن عنده كغيره من شعراء عصره كما ذكر د

تمأل فراغًا في بناء قصيدته ، ولم تكن قصيدته خالية من الّشعور " لبنة " أنَّه مجّرد  القادر القط
 ( .  722:  2993القط ، . د) ُينظر ، ) بعيدة عن االلتحام بسائر أجزاء المطلع الّتقليدّي 

في بعض  –في الغالب  –القط أّنه كغيره من الّشعراء . د إليه نعم ، قد يكون ما ذهب
هّمه إرضاء نزعته الفتّية إلى مجاراة األقدمين ، وإرضاء الممدوح لتهويل ما القى في  مدائحه أنّ 

 . ؛ ليفوز بعطاء جزل (  729 – 729:  2993القط ، . ُينظر ، د) طريقه من أهوال 
ولكّنه لم يستهل قصيدته الميمية في مدح أسماء بن خارجة بالوقوف على األطالل ، 

لم يصف الّرحلة وآالمها ، ولعّل ذلك يرجع إلى أّنه ال يجد في رحلته إليه والغزل وِذكر األحّبة ، و 
ألّنه على ثقة تاّمة بكرم ممدوحه ، فهو ليس بحاجة إلى مزج األمل باأللم  –كما ذكر آنفًا  –مشّقة 

طمعًا في الحصول على جائزة مجزية ، فقد ولج إلى الموضوع مباشرة بقلب مفعم باألمل ، فهو 
 : شخصية اجتماعية مشهورة بالكرم تستحق الّتقدير واالحترام والّثناء ، يقول فيها يثني على 

 اِزمِ ــالله وراءِ  من ُلَكيزٍ  وحتى      لفضلهِ  قيٌس  وكَ ــــــترج الذي وأنت
الِدمُ  الفحولِ  ِبشّداتِ  وحزماً        تكرُّما ُحصنٍ  ابن يا نزاراً  َفُضلت  الصَّ

م  المتفاِقمِ  الّثأى يومِ  في فزارةُ      هِ ـب َرتــــَخطَ  إذا الٍ ـــــثقأ الِ ــــِبحَّ
  ( .  30:  2950الُقطامّي ،  )

إنه جواد كريم ، صاحب فضل عظيم ، فقد كان يّتحمل الّديات عن فزارة وعن غيرها حقنًا 
س للّدماء ، وتأكيدًا لصفة الكرم والجود ، لذا ترجو قيس وغيرها فضله وقد ُفّضل على نزار أي قي

 . وتغلب 
إال في  –وقد كان كريمًا  –أّما الخليفة عبد الملك بن مروان ، فلم يحَظ بالّثناء على كرمه 

بيت واحد في رائية بلغت ثمانية وتسعين بيتًا ، ُاستهلت كالعادة بذكر األحّبة ، والبكاء على الّديار 
 : ، ووصف الّرحلة ومعاناتها ، وصواًل إلى مدح قريش والممدوح ، يقول 

 لَملِك للفقراء َطعٌم   وِحرٌز ليس معقُله ُيضارُ وعبُد ا
 (. 229:  2950الُقطامّي ، ) 

كغيره  –وفي ذلك داللة على فتور الّصلة بينهما ، إذ لم يحَظ شاعرنا بمكانة عند الخليفة 
 . وإن سعى جاهدًا للّنجعة من أجل الجائزة ، بيد أّنه لم يجّود في مدحه للخليفة  –من أقرانه 

 : في داليته ، إذ قال " زفر" ت لالنتباه أّنه أثنى على كرم قوم ممدوحه والاّلف
يُد آُل ُنَفيـــــــٍل خيُر قوِمِهـــــــُم     عنَد الّشتاِء إذا ما ُضنَّ بالزَّادِ   والصِّ
 ُنبِّئُت َقيسًا على الحَشاك قد َنزلوا       منا بحيٍّ على األضياِف ُحَشادِ 

 ( .  99 – 95:  2950الُقطامّي ، ) 
 . تهم ومنعتهموقوّ  تهمناء على شجاعفي الثّ  قبل ذلك ولكّنه لم يثِن على كرم قومه ، كما فعل       

و الخالصة أن ال تجديد ُيذكر في ثنائه على كرم ممدوحيه ، فقد سار على نهج األقدمين 
باهاة ، ال من أجل رفع ، ولم ُيحاِك شعراء عصره ، اّلذين بالغوا في الكرم إلى حّد اإلسراف والم

المعاناة ، ولم يأِت بألفاظ دينّية توحي بالّتجديد ، وقد كان عنوانه في هذا اإلطار االعتراف 
والفوز بالجائزة ، وثّمة تفاوت في تجويده " لزفر"بالجميل للممدوح الّسيد الكريم ، بخاّصة في مدحه 

 . وصدق عاطفته ، ومدى تفاعله مع الممدوح 
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 : كرم األصل 
مان ال ينفصالن ، فالمجد ينبثق من أصل عريق أعراقة األصل ، والمجد والّشرف تو 

 .ونسب شريف يتوارثه اآلباء جياًل بعد جيل من اآلباء واألجداد 
نبل الّشرف ،  : المجد: "  وقيلوالمجد هو المروءة والّسخاء ، والمجد هو الكرم والّشرف ، 

األخذ من الّشرف  :المجد: كرم اآلباء خاّصة ، وقيل   : المجد :وقيل ال يكون إاّل باآلباء ، وقيل 
  (.223/  3:  2996ابن سيدة ، ) . "ما يكفي  والّسؤدد

 .طالما أثنى شعراء ما قبل اإلسالم على عراقة األصل ونبل الّشرف وحسن المنبت 
 : غطفان وأشاد بحسبهم ومجدهم قائاًل  –على سبيل المثال  –مدح زهير بن أبي سلمى 

 َيِفدُ  َأو الَمجدَ  ُيريدُ  َمن َوُمنَتهى       َحَسباً  ُكلِّها َقيسٍ  َخيرِ  ِإلى سيروا
 (  29:  2996ابن زهير ، ) 

أحّقيتهم في وكذلك فعل شعراء بني أمّية بخاّصة في مدحهم لخلفاء بني أمّية ، إلثبات 
وشجرة طّيبة أصلها ثابت وفرعها في . الخالفة وأّنهم أهل لها ، وأّنهم ينتمون إلى أرومة أصيلة 

 . الّسماء 
 
 

 :يقول جرير في مدح الوليد بن عبد الملك 
 مِ زَّ ِلواُؤُه َوالَمغَنـــــــــــــــــِبالنَّصــــــــِر هُ   يَد ُهَو اإِلماُم الُمصَطفى  ِإنَّ الَول

 في َبيِت َمكُرَمٍة َرفيِع الُسلَّمِ    ِانَتمىـــــَة وَ ـــَة َواأَلِسنَّ ـــــــَوِرَث اأَلِعنَّــــ
عبد الملك بن ، وُينظر ، على سبيل المثال ، مدحه لهشام  795( : بال تاريخ ) جرير ) 
، مدحه ( بال تاريخ  ) ، وُينظر ، الفرزدق ، 232: ، وعبد العزيز بن مروان  223: 

 .(  193 – 106،  102: ، وعمر بن عبد العزيز  93: بن عبد الملك اللوليد 
سار الُقطامّي على منوالهم في مدحه للّسادة الكرام ، فقد أثنى على شرف أصل ممدوحه  

، وكريم فعاله في نونّية بلغت ثمانية وخمسين بيتًا ، وساق أدّلة بشكل عام " أسماء بن خارجة " 
 : له ، وأّكد على أّن آباءه أنجبوه وهم على ذكر حسن ، يقول على شرف أص

 عــــــاَل ، وَعلَّــــــَم الِفتيانـــاـَعِلــــَم الفِ    لذي  اّ " أسماَء بَن خارجةَ "وعليِك 
 عنه ، وأيُّ فتًى ، فتى َغَطفانا    ـاِدٌق  رّواُدُه  يَن  أصــــــــــــلمــــــــــــــفستع

 اــــــــُه اأَليمانــــــــَبـــــــَدَرت إليـــه يميُنـ ًة    ـــــابتدَر الّرجاُل عظيمَقرمًا إذا 
فــــــال َنشتكي َجه  ليــــه َمطّيتي    َم الفتى َعِمَلت إـــــــِنع  اِر ِكالناـــــَد السِّ

 اــــــًا وِهجانـــــاميـــــــــِن َقسَ ـــــُمتقابَلي  ا ـــــداِن تراهمــــــلإنَّ األبوََّة وا
 وأٌب يكوُن على َبنيِه ضمانا   َمجُدُه  فأٌب يكوُن ِإلى القيامةِ 

 ولدوك حين تذكروا اإلحسانا    َطفان سيُِّدهم أبوك وخيُرهمغَ 
 .(  56 -52:  2950الُقطامّي ، ) 

، ، وبنسبه الّرفيع في ميمية بلغت أربعة عشر بيتًا " حصن"وأشاد باألمجاد اّلتي بناها جّده 
 : إذ قال 

َيـــًة       ذي الَفضِل العظيم الُقماقمِ " أل سماءَ "    وإّنــي   َلُمهـــٍد   ِمدَحــــــــًة   َوَهدِّ
 على آِل َبدِر بِن َمَعدٍّ بناِدمِ   وما قائــٌل خيــــــرًا ومثٍن بناِئــٍل  
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َك ُحصٌن قد بنى لك في الُعال          كمـــا  كــان    ُنعمــان  بنى  للعالقمِ َوَجدُّ
 ُمسجفـــاِت الغماِئمِ  من  داـــــــب  ِهـــاللٌ        ه    ــــــكأنّ  اُه ـــــــــالجب اصَطكَّ   إذا  أََغرُّ 

خاِئمِ ـــــَمرَحبًا       ِلج: إذا نحن ُزرنا بيَتُه قــال   وا ثّم َلم َيعِرض لنا بالسَّ
ماِئمِ    أَلم َتَر أّنا قد كَسوناك حلًة    َنمــت بك ليست ِللئِّاِم الدَّ

عائمِ   ُمَفّداُة بنُت الحصِن ُأمُّـَك فانتِسب       ِإلى النََّسب الرَّابي الرَّفيِع الدَّ
 ا     وَبدرًا أبا تلك النُّجوِم الَخضارمِ ـــهــــــــــوأمَّ بني َبـــدر فـــال َتنسَينَّ 

 وتغلُب من معطي الخزاِم وواِئمِ   َتَظلُّ َسراُة الحيِّ قيٌس َتعــوُدُه   
 ( . 32 – 30:  2950الُقطامّي ، ) 

كرم َأصِله ، فقد كان  كرم اآلباء ، وكرم الّصفات ،: لم يخرج عن المعاني الّتقليدية حيث 
كرم أّمه وفضلها ، فضاًل ، و  جّده رجاًل عظيمًا بنى له هذه األمجاد، كما بنى نعمان مجدًا للعالقم

 . وح أمل لقيس كّلها عن أّن الممد
الاّلفت لالنتباه أّنه لم يستهّل مدحته بالغزل وذكر األحّبة ، ليعيش في جو تفاؤلي مفعم 
باألمل والّسعادة ، ولم يصف وعثاء الّرحلة وآالمها ، فال مزج بين األمل واأللم ، إّنما ولوج إلى 

م أصل ماجد شريف معّلم مؤّدب ، الموضوع مباشرة بقلب مفعم باألمل ، بخاّصة أّنه ُيثني على كر 
 .  كريم األصل ، كريم اليد 

وفي رائية طويلة بلغت ثمانية وتسعين بيتًا ، أشاد بثبات أصل الخليفة عبد الملك بن 
 : مروان وأرومته ، إذ قال 

ـــــــــَك ُتستطارُ  نصُر ذوي األباعِد منك َرْيٌث   و   وأحشــــــاُء ابِن عمِّ
 فذاك لثابِت األصِل اعتقارُ   تَـــه ألخــــرى ومن َينَزع أرومَ 

 وال الجبــــــاُر تبدُلـــه الّصحارُ    كما الّزيتوُن ال َيّماُز نخاًل 
 كما جّلى دجى الّظلِم الّنهارُ   وٌر  ُر المؤمنيـــن هــدًى ونـــــــــــــــــأمي

ُر المهّذُب والّنض  ارُ قريُع بني أمّيَة من قريٍش   هـــُم السَّ
 القرارُ " ابِن مروانَ " ـَة ثم  َحــلَّ      بهـــــا عند ـــــــــــَل الِخالفَ ــــوقد َحمَ 

 ( .  229 – 223:  2950الُقطامّي ، ) 
فهو ينتمي إلى أصل كريم ثابت ، وحسب رفيع ، بني أمّية من قريش ، وكأّن لسان حاله 

وتر حّساس ، ويترّنم بنغمات تطرب الخليفة ، على  عزف، وهو بذلك ييؤّكد على أحقيتهم بالخالفة 
 .وتزيد في العطاء ، وقد أبدع إذ أتى بصورة بيانّية أّثرت المعنى ، وأّكدت على أصالة الممدوح 

سّيد تغلب في اإلسالم ، فقال في ميمية " هّمام " وكان من الّطبيعي أن يشيد بشرف أصل 
 : بلغت ثالثين بيتًا 

 يٌخ وَرثَتُه    بنى لك واآلباُء باٍن وهاِدمُ ش" َهّمامُ "َنمى بك يا 
 ( .  272: 2950الُقطامّي ، ) 

وأثنى على كرم أصل قبيلته تغلب ، فهم سادة أمجاد ، ورثوه عن اآلباء واألجداد ، من 
 : في رائية بلغت سبعة عشر بيتًا ، إذ قال " هّمام " خالل مدحه لسيدهم 

 م       وإن لم يكْن فيهم له ِمنُهُم َصهرُ ــــــأخاهــَم ـــــــــغطاريُف َيدعون الكري
 وتغِلُب َحيَّ َورََّث المجَد وائاًل     َمراِسُلهـــــا ُحشــــٌد مراِفُدهـــــا ُغزرُ 

 ( .  216:  2950الُقطامّي ، ) 
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أّن الُقطامّي كان نفسه محور الحديث مع ممدوحه ،  –كما ذكرنا آنفًا  –والاّلفت لالنتباه 
ال مجّرد مادح يطلب المال فقط ، فهو يمدح نفسه وقومه أحيانًا باإلضافة إلى مدحه للممدوح ، 

 . وإن قّدم له معروفًا ال ُينسى 
في عينيه بلغت واحدًا وسبعين بيتًا ، واعترف بفضله إذ " زفر" بعد أن أثنى على ممدوحه 

أكرمه وأعاد إليه توازنه ، راح يمدح كرم أصل قومه ، الّسادة  العظماء أصحاب األخالق العظيمة 
 : ، فقال 

 منعميَن  أقـــلَّ  منـــّا       وأكرَم عندما اصطنعوا اصطناعا فلم  أرَ 
 لبيِض الوجوِه بني ُنَفيل    َأَبت  أخالُقهم  ِإالَّ  اّتساعامن ا

ل  فوقها  سعًة  وباعا  بني الَقرِم اّلذي عِلَمت َمَعـــدٍّ     َتَفضَّ
 ( .  79:  2950الُقطامّي ، ) 

صاحب الُخلق الّرفيع ، واألصل المنيع ، اّلذي ينتمي إلى أرومة عريقة ، وقبيلة شريفة ، 
حسان باإلحسان ، كريم ال ُينكر الجميل ، وكأّن الُقطامّي يريد أن يوصل هذه الّرسالة وفّي يقابل اإل

، وهو مرفوع الّرأس ، شامخ الجبين ، بأّنه ينتمي إلى قبيلة كريمة " زفر" المهّمة إلى ممدوحه 
األصل والمنبت ، ورث عنها المجد والّسؤدد ، يقول في ميمّية بلغت سبعة وعشرين بيتًا ، مدح 

 : مشيدًا بقبيلته " زفر"فيها 
 وقبَل ابِن الّنعامِة كنت ِنكاًل    ملدًا حين تنتطُح الخصـــومُ 
 فما أدنى نعاَمَة من أبيَنــا   إذا ُعدَّ الخؤوَلُة والعمـــومُ 
 فخالي الّشيُخ صعصعُة بُن سعٍد      وتننميني  الكرِمهــــــــا  تمــيــــــــمُ 

 ـُم كلَّ رفٍد   وشيباُن بُن ثعلبَة القرومُ وترِفُدني األراقــــــ
 ـــٍد     وكلُّ أِب سيوِرُث ما يســـومُ ـــأبي عنه َوِرثُت ســــــــواَم َمج

 ( . 225:  2950الُقطامّي ، ) 
 : ومضى ُيثني على أصالة قبيلته ، ويذكر رموزها وأعالمها أصالة وعراقة 
 لممهــُل والقديمُ فما آُل الُحباب إلى نفيٍل   إذا ُعــّد ا

ُه َفَرٌس َعذومُ   كأنَّ أبا الُحباِب إلى نفيـــٍل    حماٌر َعضَّ
 بنى لك عاِمٌر وبنو كــالٍب    أرومـــــًا مـــــــــــا يواِزُنـــُه أرومُ 

 فأنتم َفرُعها الّشرُف الّصميمُ  ــٌم   ـــوازُن أو ُسليـــــــــإذا ُعـــدَّت ه
 َش بني َنفيٍل     حرى بالمجـــــِد قد علَم العليمُ َق كبـــَوَجدنا الّصع

 ( . 223 - 225:  2950الُقطامّي ، ) 
هذا الفيض المتدّفق إشادة بأصالة منبت قبيلته ، ُيعلن عن عالقة تكافؤ مع الممدوح ، 
فكالهما من قبيلة ذات حسب ونسب أصلها كريم ، ومنبتها قويم ، عالقة حّب واحترام وتقدير ، 

اف بالجميل ، كالهما محّب للوئام والّسالم ، لذا كانت المشاعر فّياضة ، والعاطفة نبيلة واعتر 
 . صادقة ، وقد تحّقق الهدف المنشود ، لكن ال وجود ألي ابتكار أو تجديد 

نائع ويصلح بين األحياء، سيادة الممدوح   :وكيف أن ه يقدم الص 
ا إلى أعلى درجات المجد والّسيادة الّشجاعة وكرم اليد واألصل فضائل ترتقي بصاحبه

والّريادة في مجتمع عصر ما قبل اإلسالم ، فإذا تسابق الّناس إلدراك غاية من المجد ُيسّود من 
 : سبق إليها ، وفي ذلك يقول زهير بن أبي سلمى 
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د  ِإذا ِابَتَدَرت َقيُس بُن َعيالَن غاَيًة       ِمَن الَمجِد َمن َيسِبق ِإَليها ُيَسوَّ
 ( . 27:  2996ابن سلمى ،  )

وقد كان الّتسويد في القبيلة العربية معلمًا من معالم وجودها الّسياسّي ، إذ كان لكّل قبيلة 
 : سّيد يقودها ، وقد أشار أمّية بن أبي الّصلت إلى ذلك وهو يمدح عبد هللا بن جعدان ، إذ قال 

 ُدُم ُكلَّ هاديَوَأنَت الَرأُس َتقَ     ِلُكِل َقبيَلٍة هاٍد َورأٌس 
 ( 21:  2999ابن أبي الّصلت ، )        

ال شّك أّن معظم ممدوحي الُقطامّي سادة  كرام ، أصلهم عريق ، ومنبتهم طّيب ، شرفهم 
" هّمام بن المطّرف"قديم ، موروث عن اآلباء واألجداد ، قال في ميمية بلغت ثالثين بيتًا في مدح 

 : سّيد تغلب في اإلسالم 
 شيٌخ وَرثَتُه       بنى لك واآلباُء باٍن وهاِدمُ " َهّمامُ "يا  َنمى بك

 ( . 272:  2950الُقطامّي ، ) 
ومدحه في رائية بلغت سبعة عشر بيتًا بأّنه ُيصلح بين القبائل ، ويقّدم الّصنائع بين 

 : األحياء شأن الّسّيد الواسع األفق 
هـــــرُ فتى تغِلب اّلذي       تعــــ" هّماماً "ألم َتَر   اوُره األيـــــاُم واضَطرَُّه الدَّ

 بنى َبيَن َحيَّي واِئـــــــٍل بصنيعــــــٍة       فال تغِلٌب الَمت أخاها وال َبكرُ 
 ( . 216:  2950الُقطامّي ، ) 

ّية"وفي إطار هذا المدح القبلّي ، مدح   –أي الُقطامّي  –، اّلذي يلتقي به " أيوب بن القرِّ
 ( .160/  2: ُينظر ، ابن خلكان ، بال تاريخ ) علين في أجداده األ

 : وبذلك يكون من ُعصبه ، وهو ّسيد قبيلته ، ومالك زمامها ، وهو عنوان عليها ، فقال 
 ساَد ابُن قيٍس بيوَت النَّمر واعترفت       لـــــــه أتــــمُّ  ذراٍع  فوَقهــــــــا َغَربــــــــا

 م  تقُصـــــر أناِمُلــــــُه      وأدَرَك الّسورَة الُعليا اّلتي طَلباَمـــــــدَّ اليديِن فل
 أنَت إماُم  النَّمِر إذ ُنِسبت      إذا المخّبُر عن مجهوِلها ُنِسبا" أّيوب"

 ( .  259:  2950الُقطامّي ، ) 
يضرب مدح قبلّي ، فيه احترام لألصل الكريم ، والعشيرة األقربين ، كيف ال ، والُقطامّي 

 . بنسبه إلى ذروة عالية ، وأصل كريم قديم 
ي تفي نونيته ، الّ " بن خارجة" ألسماء"الّثناء على سيادة قيس ، في مدحه  فيولم يترّدد 

 :بلغت ثمانية وخمسين بيتًا ، وقد كان أبوه سّيد غطفان 
 َغَطفان سيُِّدهم أبوك وخيُرهم       ولدوك حين تذكروا اإلحسانا 
 ( .  55:  2950الُقطامّي ، ) 

 : استحق الّسيادة بفضله وحزمه وشّدته ، فقال " زفر"وبّين في ميمة أخرى أّن ممدوحه 
 َلَعمري َلَقد ساَد ابُن َبدٍر بفضِلِه      على ُودٍّ مسروٍر بذاك وراِغمِ 
 وأنت اّلذي ترجوَك قيٌس لفضلِه     وحتى ُلَكيـــٍز من وراِء الّلهاِزمِ 

الِدمُ َفُض   لت نزارًا يا ابن ُحصٍن تكرُّما       وحزمًا ِبشّداِت الفحوِل الصَّ
ــــــاِل أثقــاٍل إذا َخَطـــَرت بِه     فزارُة في يوِم الّثأى المتفاِقمِ حبِ   مَّ

 ( .  31 – 32:  2950الُقطامّي ، ) 
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أن تتوافر  وهو بذلك يسير على ُخطا العرب في عصر ما قبل اإلسالم ، فالمسّود ال ُبدّ 
 .فيه شروط حّتى يصبح سّيدًا على قومه 

 : ، إذ قال " الخالفة"غير أّنه في مدحه لعبد الملك بن مروان في الّرائية ، ذكر كلمة  
 وقد َحَمَل الِخالَفَة ثم َحلَّ       بها عند ابِن مرواَن القرارُ 

 ( .  229:  2950الُقطامّي ، ) 
في هائية لم تتعّد عشرة أبيات ، استهلها بالوقوف على وفي مدحه للوليد بن عبد الملك 

، وهي ألفاظ دينّية سياسّية " اإلمام"، و" الخليفة"األطالل ، وصواًل  إلى الممدوح ، ذكر كلمة 
 : جديدة ، وكأّنه يؤّكد على أحقية بني أمّية في الخالفة ، طمعًا في جائزة مالّية ، يقول 

 مًا       واّلنفُس ُتدِرك في الّرحيِل ُمناهاأرجو الخليَفَة إذ َرَحلُت ميمِّ 
 وإذا علقُت من الوليِد بذمٍة     سكنت إلّي جوانحي وَحشاها

 كفَِّك َفقُرهــــــا وِغناهـــاأضحى ب   أنَت اإلماُم ابُن اإلماِم أُلمٍَّة   
 ( . 229:  2950الُقطامّي ، ) 

ع ذكره أّنه قدم في خالفة الوليد بن عبد الملك أّول ما حّرك من الُقطامّي ورف" فقد ُذكر أّنه 
بل قدمها في خالفة عمر بن عبد : أّنه بخيل ال ُيعطي الّشعراء ، وقيل : دمشق ليمدحه ، فقيل له 

إّن الّشعر ال ُيْنَفُق عند هذا وال ُيعطي عليه شيئًا ، وهذا عبد الواحد بن سليمان : العزيز ، فقيل له 
 ( .   17/  12،  2991األصفهانّي  ، )  لقصيدة بهذه ا" فامتدحه فمدحه 

، اّلذي كان واليًا " لعبد الواحد بن الحارث"كان من الّطبيعي أن يختلف الوضع في مدحه 
 : على المدينة في عهد عبد الملك بن مروان ، فله مدحة في المّية مشهورة بحسن المطلع ، منها 

 اأَلجلُ " عبَد الواِحدِ "ذا تخطََّأ أَهُل المدينِة ال َيحُزنَك شأُنهم       إ
استهل هذه الالمّية اّلتي انسابت في فضاء تعبيري بلغ ثالثة وأربعين بيتًا بالوقوف على        

األطالل ، والحكمة ، فالّنسيب ، ووصف الّرحلة ومعاناتها ، وصواًل إلى الممدوح ، وقد نجح في 
إزاء شظف الحياة الّصحراوّية ، واألمل في تحقيق صهر معاناته في ثنائية القلق واألمل ، القلق 

الهدف ، وقد حّلق في فضاء تفاؤلّي رحب إذ أخذ بمفتاح الّسعادة ، مفتاح الغزل ، وحّب المحبوبة 
 : ، وحّبه لتحقيق الهدف ، يقول مشيدًا بقريش الّسادة األّول اّلذين ثّبتوا اإلسالم 

ـــــــا قريٌش َفَلـــــن   تلقاهــــــــم أبـَــدًا      ِإاّل وهم خيُر َمن يحفى َوينَتِعلُ أمَّ
 ِإالَّ وُهم َجَبُل هللا  اّلذي  َقُصرت         َعنه الجبـــــــاُل ، فما ساوى به َجَبلُ 
 َقوٌم ُهُم ثّبتوا اإلســــــالَم وامتنعــوا       َقوَم الّرســوِل اّلذي ما َبعَده ُرُسلُ 

 ى ِمن َعيشِه َسعًة         وال ترى  َمن  أرادوا  َضـــــره  يثــــــِلُ َمن صالحوه رأ
 ( .  19:  2950الُقطامّي ، ) 

تحّول الخطاب من األنا إلى اآلخر ، ومن الّضمير األحادي إلى الّضمير الجمعي ، وكأّن 
ة واالجتماعّية ، فضائل القوم مجتمعة قد ُاختزلت في الممدوح ، مشّكلة مجموعة من القيم الّدينيّ 
آخر األنبياء  بخاّصة أّنه أشاد بقريش اّلذين ثّبتوا اإلسالم ، بل اإلشادة بالّرسول الكريم 

 . والمرسلين 
ثم شّكل الُقطامّي من هذا الفيض ، وأصالة المنبت عالقة تكافؤ وتوّحد مع الممدوح ، 

ثنائه ، والممدوح ُيزجي إليه فكالهما في موقف األخذ والعطاء ، فالّشاعر  ُيسدي إليه عبير 
 : سحائب جوده ، مشّكاًل منها خيطًا شعوريًا كان بمثابة الّتالحم لثنائية القلق واألمل 
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 َكْم نالني ِمنُهُم فضٌل على َعَدٍم       إذ ال أكاُد ِمن اإلقتاِر َأحَتِملُ 
هـــِر ما قد ثّبتــوا قدمي        إذ ال أزاُل َمَع ا  ألعداِء َأنَتِضلُ َوَكم ِمَن الدَّ

 فال ُهُم صالحوا َمن يبتغي َعنتي       وال ُهُم كدَّروا الَخيَر اّلذي فَعُلوا
اَسُة اأُلَولُ   ُهُم الملوُك وأبناُء الملوِك ُهُم    واآلخذون به والسَّ

 ( . 70:  2950الُقطامّي ، ) 
لعالء أّن وقد حقق المادح أمله المنشود ، فقد ذكر صاحب األغاني عن عمرو بن ا

أملت : كم أملت من أمير المؤمنين ؟ قال : فقال له : " الُقطامّي عندما أنشد القصيدة لعبد الواحد 
قد أمرت لك بخمسين ناقة ُموَقرًة ُبّرًا وتمرًا وثيابًا ، ثّم أمر بدفع : أن يعطيني ثالثين ناقة ، فقال 

 ( . 12 – 17/  12،  2991األصفهاني ،  " ) ذلك إليه 
ى نفس منوال الالمّية الّسابقة كانت الّرائية في مدح الخليفة عبد الملك بن مروان ، وقد وعل

استهلها بالوقوف على األطالل ، وذكر األحّبة ، في جو تفاؤلي ، يعقبه عناء ومشقة ، ليمتزج 
ح رعّية ، األمل باأللم ، وصواًل إلى غاية وسعادة ، فقد أشاد بقوم الممدوح ، فهم ُرعاة ، وقوم الماد

، وكأّنه يريد أن يؤّكد أحقية عبد الملك  وقد أشار إلى نسبه وصلته الوثيقة بقريش قبيلة الّرسول 
 : يقول بالخالفة والحكم ، 

 اِح ُذرا قريٍش       وأحــــالٌم  َلُهـــــم ما  تستعـــارُ ــــــــفأيَن ذوو البط
 َرعُيُهم شنع الشنارُ ونحن رِعيـــٌة وهـــــم ُرعــــاٌة    ولوال 

 فإن لم تأَتِمر ُرشدًا قريٌش     فليس لسائِر الَعَرِب ائتمارُ 
 وفضُلُهُم بإذِن هللِا َصبٌر    وَضرٌس لألعادي واحتقارُ 

 مَّ إلى جميٍع      وفيما قد مضى لكم اعتبارُ ـــــــفيا قومي َهلُ 
 ( .  221:  2950الُقطامّي ، ) 

مضامين تدور حول أحقية بني أمّية بالخالفة دون غيرهم من ال شّك في أّن المعاني وال
 عزفه في الوقت نفسه كان يالّناس ، وفي ذلك تجديد ال يحتاج إلى أعمال عقل أو تفكير ، ولكنّ 

على وتر حساس يجاري فيه األقدمين ، إذ إّن قريشًا كان لها الّسيادة والّريادة في عصر ما قبل 
 " . ائتمار  عربلسائر ال فليس: " م ، فقد قال اإلسال

ولم ينَس الُقطامّي قومه في هذه الّرائية المخّصصة لمدح الخليفة عبد الملك بن مروان ، 
فقد مّد يد العطاء مرفوع الّرأس ، ُمشيدًا بسيادة قومه تغلب ، مفتخرًا بهم ، فهو نفسه محور 

 : الحديث مع ممدوحه ، ال مجّرد مادح يطلب العطاء ، فقال 
 َفِسدناهم ، وأثعلت المضارُ    رت بالّجدوِد بنو ِنزارٍ فصا  

 اِد في األَثِر الغبارُ ـــــوللُحسّ   رين حظٌّ فكان لنا وللمضــــ
 فصار الِعّز والَبَسطـــات فينـــا    وأعـــالٌم  قداِمَســـٌة  كبـــــارُ 

 حيُث صاروا اُم األئمةِ ـــومنـــّــــا األنبيـــــاُء وُكــــلٌّ َملٍك   وُحكّ 
 و أن يكوَن لنا المحارُ ــــــَغَلبنا الّناَس في الّدنيا بفضل     ونرج

 وإسماعيــــُل بعـــــد هللِا يقضي    لنا بالحقِّ اذ ُرِفَع الخطارُ 
 ِق به المنارُ ــــــكمنهــــــاِج الّطري  فعندي الفصُل للّجّهاِل منكم  

 ( .  225:  2950الُقطامّي ، ) 
أّن ممدوحي الُقطامّي سادة كرام يستحقون الّثناء ، فقد توافرت فيهم شروط  في ال شكّ 

الّسيادة ، بغّض الّنظر عن تفاوت صلته بهم ، وتجويده وإبداعه في مدحهم ، وهو كالعادة ُيثني 
على ممدوحه ، وعلى قوم ممدوحه ، وال ينسى قومه اّلذين كانوا سادة ، فهو يطلب العطاء مرفوع 

، " الخالفة: "ثابت الجنان ، وقد ظهرت في إشادته بسيادة ممدوحه ألفاظ دينّية جديدة ، مثل الّرأس 
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ثّبتوا اإلسالم ، ومع ذلك فقد  اّلذينسول المصطفى ، وقد أشاد بقريش قوم الرّ " اإلمام"، و" الخليفة"و
 . سار على نهج األقدمين في مدحهم لساداتهم وكبرائهم 

 : الخاتمة 
 :البحث إلى الّنتائج اآلتية توّصل 

الُقطامّي شاعر مّداح ، خبير باألمور اّلتي تحّرك اليد للعطاء ، خبير بالمواصفات والّتقاليد  .2
على وتر حّساس ، يمدح المرء بما يناسبه ، حّتى يطربه  عزفؤكل الكتف ، ي، يعرف من أين تُ 

 .ويحّركه للعطاء 
د الموضوعات ، بدءًا تعد ة اّلتي تغلب عليهاخضعت معظم مدائحه لنظام القصيدة المدحيّ  .1

بالوقوف على األطالل ، وصواًل إلى غرض المدح ، إذ أدرك أّنها كانت في الّشعر الجاهلّي 
رمزًا لشعور إنساني من صميم إحساس المرء بمعاناته في الحياة بخاّصة أّن العربي عاش في 

ار شعورّي واحد ، وقد وصف الّرحلة وما َكَبد ، وقد كانت موضوعاته مترابطة ، متآلفة في تي
نزعته الفنّية في مجاراة األقدمين ، ويرضي الممدوح في  –أحيانًا  –يعانيه في الّصحراء لُيرضى 

تهويل ما القى في طريقه إليه من أهوال ؛ ليحظى بعطاء وافر ، ومع ذلك جّود في بعض 
 .لفنّية مدائحه عندما كان هّمه العطاء ، مستغالًّ إمكانياته ا

قد تطول مقّدمته الّطللّية طواًل ال يكاد يذكر بجانبه ما يقول في غرضه األصلي المدح ،  .7
وفي ذلك هروب من مواجهة الّشخصّية والّتعّمق في جوانبها إلى الكالم العام أحيانًا كما فعل مع 

د يأخذ في ، وإلى ترك شخصية الممدوح ومدح قبيلته أحيانًا ، فهو ال يكا" أسماء بن خارجة"
يمدح قريشًا ، " عبد الملك"حّتى يتركه ويمدح قريشًا ، وحين يمدح الخليفة " عبد الواحد"مدح 

 .ويمّس الممدوح آخر األمر مّسًا خفيفًا 
سار على نهج أسالفه ، ونهل من الموروث القديم ، غير أّن بعض معانيه دارت حول  .2

، معترفًا " لزفر"قد مّس تجديدًا في مدحه  الّدين ، والجهاد ، والّساسة ولكن بقدر ، وربما 
 .بالجميل 

 :يمكن تقسيم شعر مدحه إلى ثالثة أقسام  .6
ل  ، اّلذي أعاد إليه " لزفر بن الحارث"صادر عن إخالص صادق ، تمّثل في مدحه  :األو 

 .كرامته ،وأحّبه ، وتأّثر به 
واعتنى به ، تمّثل في مدحه  قّسم جّود فيه: مدح قصد به طلب العطاء ، وهو قسمان  :الث اني 

عبد الملك بن "، واآلخر لم يجّود فيه إاّل قلياًل ، تمّثل في مدحه الخليفة " ألسماء بن خارجة"
 " .عبد الواحد"، والوالي " الوليد"، وابنه " مروان

 .قصد به خدمة العصبّية القبلّية ، والّشخصّية الّذاتّية  :والث الث 
مدحه لعبد الملك بن مروان وابنه الوليد ، وللوالي عبد الواحد بن  استعمل ألفاظًا دينّية في .5

 . سليمان ، وكأّنه يحاول تأكيد والئه لألمويين 
، اّلذي كانت شخصيته مصدر " لزفر بن الحارث"توافر الّصدق الفنّي والّنفسّي في مدحه  .3

ر الّصدق الفني في باقي وحي له ، فقد جّود في مدحه بمقدار حّبه له ، واعترافه بالجميل ، وتواف
 .مدائحه بدرجات متفاوتة 

 .قلة الّصور الخيالّية في مدائحه  .9
جمع بين الجزالة والّرقة في أسلوبه ، وموسيقاه هادئة رزينة تطرب األذن والّنفس ،  .9

 .وترضي العقل والّشعور ، تستوي في ذلك موسيقا األلفاظ ، واألسلوب ، والبحور الّشعرية 
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 والمراجعالمصادر 
 :المصادر : أواًل 

ابن األثير ، اإلمام أبو الحسن علي بن أبي الكرم محّمد بن محّمد بن عبد الكريم بن عبد  -
 ( هـ 510ت ) الواحد الشيباني 

الكامل في الّتاريخ ، تحقيق أبي الفداء عبد هللا القاضي ، دار الكتب العلمّية ، بيروت ،  .2
 . م  2993 -هـ  2203،  2لبنان ، ط 

 ( . هـ 59ت ) ظالم بن عمرو : أبو األسود الّدؤلي   -
الّشيخ محّمد حسن آل ياسين ، دار : ديوانه ، صنعه أبي سعيد الحسن الّسكري ، تحقيق  .1

 . م  2999 -هـ  2229،  1الل ، ط مكتبة اله
 ( .هـ  765ت ) أبو الفرج : األصفهاني  -
علّي مهنا األستاذ سمير جابر ،  طبعة . عبد أ: شرحه وكتب هوامشه األستاذ األغاني ،  .7

 -هـ  2221،  1جديدة مصّححة ومنّقحة  ، دار الكتب العلمّية ، بيروت ، لبنان  ، ط 
 .م 2991

 .ندي بدران ، عبد القادر أف -
 ( . بال تاريخ ) تهذيب ابن عساكر ، طبعة روضة الّشام  .2
 ( . هـ  2097ت ) عبد القادر بن عمر  :البغدادي  -
 2خزانة األدب  ، تحقيق وشرح عبد الّسالم محّمد هارون ، مكتبة الخانجي بالقاهرة  ، ط  .6

 . م  2993 –هـ  2229، 
 .( ه  172ت ) أبو تمام ، حبيب بن أوس الطائي  -
ديوان الحماسة ، شرحه وعّلق عليه أحمد حسن بسج ، منشورات دار الكتب العلمّية ،  .5

 . م  2999 -هـ  2229،  2بيروت ، لبنان ، ط 
 ( . هـ  62ت ) حّسان  –ابن ثابت  -
 . م  2991 -هـ  2221   2ط  –بيروت  –يوسف عيد ، دار الجيل . شرح د. ديوانه  .3
 ( هـ  166ت )بن محبوب  أبو عثمان بن عمر بن بحر: الّجاحظ  -
 . م2996،  6الخانجي ، القاهرة ، ط  ، تحقيق عبد الّسالم هارون  ، مكتبة البيان والّتبيين .9
 ( . هـ  222ت ) ابن عطية بن الَخَطفي بن يربوع الّتميمي : جرير  -
 ( . بال طبعة ) و( بال تاريخ ) ديوانه ، دار صادر ، بيروت  .9
 ( .  هـ تقريبًا  60ت ) يس بن عبد هللا حبان بن ق.الّنابغة : الجعدي  -

 .م2999،  2دار صادر ، بيروت ، ط واضح الّصمد ، . ديوانه ، جمعه وحّققه وشرحه د .20
 ( . هـ  720ت ) ابن جعفر ، قدامة ، أبو الفرج  -

 2محّمد عبد المنعم خفاجي ، المكتبة األزهرّية للّتراث ، ط . نقد الّشعر ، تحقيق وتعليق د .22
 . م  1005 -هـ  2215، 
 
 ( . هـ  172 – 279) محّمد  بن ساّلم : الجمحي  -

طبقات فحول الّشعراء ، منشورات محّمد علي بيضون ، دار الكتب العلمّية ، بيروت ،  .21
 . م  1002 -هـ  2211لبنان ، 

 (. هـ  693) جمال الّدين أبي الفرج بن عبد الّرحمن البغدادي : ابن الجوزي  -
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 ( .بال تاريخ ) نقد العلم والعلماء أو تلبيس إبليس ، إدارة الّطباعة المنيرّية ، القاهرة  .27
 .(  هـ 961 - 337) الحافظ شهاب الّدين أبي الفضيل العسقالنّي : ابن حجر   -

 .  هـ2719،  2بة ، مطبعة الّسعادة  ، مصر  ، ط اإلصابة في تمييز الّصحا .22
 ( . هـ 265ت ) أبو علّي الحسن القيروانّي األزدّي : ابن رشيق  -

دار الّطالئع ،  -العمدة ، حّققه وفّصله وعّلق حواشيه محّمد محيي الّدين عبد الحميد  .26
 . م  1005،  2القاهرة ، ط 

 ( . م  509ت ) زهير المزنّي الغطفانّي : ابن أبي ُسلمى  -
،  2محّمد محمود ، دار الفكر الّلبنانّي  ، بيروت ، ط . تقديم وشرح وتعليق ، د.  ديوانه  .25

 . م  2996
 ( .ه  269ت ) ، أبو الحسن علي بن اسماعيل ابن سيدة  -

حكم والمحيط األعظم ، تحقيق عبد السّتار أحمد فّراج ، معهد المخطوطات في جامعة الم .23
 .م  2996،  2الدول العربية ، ط

 ( هـ 629ت)أبو الفتح محّمد  بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد : الّشهرستاني  -
الملل والّنحل ، تحقيق  محّمد  سيد كيالني ، دار المعرفة للّطباعة والّنشر ، بيروت ،  .29

 . م  2936 -هـ  2796، أُعيد طبعه باألوفست  1لبنان ، ط 
 .( ه  6ت ) ابن أبي الّصلت ، أمّية  -

،  2سميع جميل الجبيلي ، دار صادر ، بيروت ، ط . ديوانه ، جمعه وحّققه وشرحه د .29
 . م  2999

 ( . هـ  220ت ) هّمام بن غالب بن صعصعة : الفرزدق  -
عّمر فاروق الّطباع ، شركة دار األرقم . ديوانه ، شرحه وضبط نصوصه وقّدم له د .10

 .   م 2993 -هـ  2229،  2للّطباعة والّنشر والّتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط 
 ( .هـ 135ت ) أبو محّمد عبد هللا بن مسلم الّدنيوي : ابن قتيبة  -

 .م 2969 -هـ 2733الّشعر والّشعراء ، تحقيق أحمد محّمد شاكر ، دار المعارف ،  .12
 ( .هـ  202ت ) الُقطامّي ، عمير بن شييم الّتغلبي  -

،  2وب ، دار الّثقافة ، بيروت ، ط إبراهيم الّسامرائي ، أحمد مطل. ديوانه ، تحقيق د .11
 .م  2950

 ( .هـ  202ت ) الُقطامّي ، عمير بن شييم الّتغلبي  -
 . م  1002محمود الّربيعي ، الهيأة المصرية العاّمة للكتاب . ديوانه ، دراسة وتحقيق د .17
 (ه  96ت ) ابن قيس الّرقيات ، عبيد هللا  -

 -هـ  2225،  2عزيزة فّوال باني ، دار الجيل ، بيروت ، ط . ديوانه ، تحقيق وشرح د .12
 . م  2996

 ( .هـ  196ت ) أبو العّباس محّمد  بن يزيد : المّبرد  -
محّمد  أحمد الديالي ، مؤّسسة الّرسالة ، ط . الكامل ،  حّققه وعّلق عليه ووضع فهارسه د .16
 . م  2993 -هـ  2229،  7
 ( . هـ  792ت ) أبو عبيد هللا محّمد  بن عمران بن موسى : اني المرزب -

 . م1006 -هـ  2216فاروق اسليم ، دار صادر ، بيروت ، . معجم الّشعراء ، تحقيق د .15
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 ( . هـ  792ت ) أبو علّي أحمد بن محّمد  بن الحسن : المرزوقي  -
عة لجنة الّتأليف شرح ديوان الحماسة ، نشره أحمد أمين ، عبد الّسالم هارون ، مطب .13

 .م  2962 -هـ  2732، القاهرة   2والّترجمة والّنشر ، ط 
 ( . هـ  239ت ) أبو العّباس المفّضل بن محّمد  : المفّضل الّضبي  -

المفّضليات ، شرح أبو محّمد  القاسم بن محّمد  بن بّشار األنباري  ، ُعِني بطبعه ومقابلة  .19
يين وعلماء كارنوس يعقوب اليل ، مطبعة اآلباء نسخه وتذيله بحواشي وروايات لعّدة لغو 

م ، أعادت طبعه باألوفست مكتبة المثّنى بغداد لصاحبها قاسم  2910اليسوعيين بيروت 
 ( . بال تاريخ ) محّمد  الرجب 

 : المراجع 
 . يحيى وهيب . د : الجبوري  -
،  5الّشعر الجاهلّي خصائصه وفنونه ، منشورات جامعة قاريونس بنغازي ، ط  .2

 . م2997
 . أبو حاقة ، أحمد  -
 2فن المديح وتطّوره في الّشعر العربّي ، منشورات دار الّشرق الجديد ، بيروت ، ط .1

 .م  2951( آذار ، مارس )
 . سيد حنفي . د: حسين  -
، الهيأة المصرّية    العامة " دراسة نصّية " الّشعر الجاهلّي ، مراحله واتجاهاته الفنّية  .7

 ( . بال تاريخ ) للّتأليف والّنشر ، 
 . أحمد محّمد  . د: الحوفي  -
 2799 ، 7ط   ،مصر للّطبع والّنشر دار نهضة   ، أدب الّسياسة في العصر األموي  .2

 . م  2959 -هـ
  مي يوسف. د: خليف   -
 . م  2999قضية االلتزام في الّشعر األموّي ، دار الثقافة للّنشر والّتوزيع ، القاهرة ،  .6
 .الّدسوقي ، عمر  -
الفتــّوة عنــد العــرب ،أو أحاديــث الفروســية والمثــل العليــا ، مكتبــة نهضــة مصــر بالفجالــة ،  .5

 . (بال تاريخ ) مطبعة لجنة البيان العربي 
 . محّمد  محمود : الّرفاعي   -
طبع بمطبعة  -( هـ  251ت ) شرح الهاشميات للّشاعر الّشهير الكميت بن زيد األسدّي  .3

 ( . بال تاريخ ) ،    2شركة الّتمّدن  الّصناعية بمصر ، ط 
 . األستاذ أحمد : الّشايب  -
بال ) لبنان  تاريخ الّشعر الّسياسّي إلى منتصف القرن الّثاني ، دار القلم ، بيروت ، .9

 ( . تاريخ
 . عون القاسم . د: ريف الشّ  -
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شعر البصرة في العصر األموي ، دراسة في الّسياسة واالجتماع ، دار الّثقافة ، بيروت  .9
 . م  2931 -هـ  2791، لبنان  

 لويس شيخو : شيخو  -
 ( .بال تاريخ ) دار المشرق بيروت  -  1 ط -اء الّنصرانية بعد اإلسالم شعر  .20
 . شوقي . د: ضيف  -

 . م 2950،   29العصر الجاهلي ، دار المعارف ، القاهرة ، ط  .22
 . م  2957،  1العصر اإلسالمي ، دار المعارف بمصر ، ط  .21
 . إحسان . د: عباس   -

 . م  2932،  1شعر الخوارج ، دار الّثقافة ، بيروت ، لبنان ، ط  .27
 . ّيب ، زكي عابدين ر غُ  -

 . م  2996،  1القطامي حياته وشعره ، اإلسكندرية ، ط  .22
 . الّنعمان عبد المتعال . د: القاضي  -

 ( .بال تاريخ ) الفرق اإلسالمّية في الّشعر األموي ، دار المعارف بمصر  .26
 . عبد القادر . د: القط  -

هـ 2203 في الّشعر اإلسالمّي واألموّي ، دار الّنهضة العربّية للّطباعة والّنشر ، بيروت .25
 .  م  2993 -
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Abstract 

 

Disability is a common problem in any society that has a major impact on 

the disabled person, his family and his society. It requires a lot of investigations 

and analyses especially with the growing size and scope of this problem. The 

main object of this study is identify the demographic and socio-economic factors 

that have an effect on the acquired disability. A systematic random sample had 

been drawn from the department of disabled affairs in Benghazi area. In order to 

achieve our aim, multiple logistic regression is used.  

Keywords:  Logistic regression and Acquired disability. 

 : لخالصـــــــة ا
تعتبر ظاهرة اإلعاقة من أهم ظواهر المجتمع الصحية واالقتصادية واالجتماعية التي تنعكس 
آثارها السلبية على الفرد المعاق بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة ومن أجل ذلك كانت هذه 

م العوامل الدراسة التحليلية عن ظاهرة اإلعاقة المكتسبة حيث كان الهدف االساسى لهذه الدراسة تحديد أه
ولتحقيق هذا الهدف تم سحب عينة . الديموغرافية واالقتصادية واالجتماعية المؤثرة في اإلعاقة المكتسبة

عشوائية منتظمة من قسم شؤون المعاقين في مدينة بنغازي وتم استخدام أسلوب االنحدار المنطقي المتعدد 
" Multiple Logistic Regression " ل البرنامج اإلحصائيلتحليل البيانات من خال( SPSS)  وبعد

العمر من  .1 :نتائج نموذج االنحدار المنطقي لإلعاقة المكتسبة :التحليل تم الحصول على النتائج التالية
،  العوامل المهمة في اإلصابة باإلعاقة المكتسبة فمع زيادة العمر تزداد فرصة االصابة باإلعاقة المكتسبة

وجود ارتباط عكسى بين مدة اإلصابة  .2 .لنوع من أنواع الحوادث أوحيث تكون اإلعاقة نتيجة لمرض 
فرصة اإلصابة باإلعاقة المكتسبة تزداد إذا كان مكان حدوث اإلعاقة  .3 .باإلعاقة واإلعاقة المكتسبة

انتشار  .4 .البيت والطريق و المنطقة الرعوية أو الزراعية وبذلك ظهور مثل هذه اإلعاقة يرتبط بالمكان
قة المكتسبة بين المصابين بالشلل والعمى والخذل والتخلف العقلي ، كذلك تنتشر عند غير اإلعا

  .المتزوجين
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1. INTRODUCTION  

A lot of researches and scientific studies are made in all fields on healthy 

people but there are disabled people, (Groups of special needs) who constitute 

part of the society, have the right to be treated equally and their special needs 

have to be fulfilled by their society. Society is responsible for their welfare in all 

aspects of life and should help them to play positive roles amongst other normal 

healthy people of the society. This can be achieved by creating an appropriate 

environment that suits their special needs and meets their abilities and 

requirements. Generally, disability is a common phenomenon which is not 

limited to a certain society or a certain environment, and the problem of disabled 

people is aggravated all over the world. This comes as a result of the new 

technology and the risk behind it that affects human being. Therefore, it is very 

important to tackle this problem and limit it by using the best available scientific 

methods in the domains of protection and habilitation.  

The statistics in this field show that 10% of world inhabitants were 

disabled and 80% of them live in the developing countries. It is worth 

mentioning that there are more than fifteen millions disabled in the Arab world.  

[An Encyclopedia of the Disabled (1981)]  

Libya is one of the first developing countries that has collected statistics 

data regarding disabled people through its national censuses. Those efforts have 

been carried out in order to spotlight and limit the disability phenomenon.  

 The expression of disability and disabled person is differently expressed 

according to the political and economical system of the society. Disabled person 

is a person who experiences certain disadvantages in life and is not able to 

discharge the obligation required of him and play the role expected of him in 

society [WHO (1980) and Park (1994)].   

In Libya according to law number five in 1987 for disabled people article 

two, a disabled person is defined as a person who is suffering from a permanent 
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impairment precluding him totally or partially, from performing work or 

behaving normally in the community regardless of whether due to his mental, 

psychological, sensorial or physical impairment and irrespective of whether it be 

congenital or acquired. 

This study is based on data collected from the department of disabled 

affairs in Benghazi. To achieve the objectives of the present study this paper 

consists of five Sections. Section one consists of an introduction about the 

disability phenomenon. Section two presents  the problem statement of the 

study. In Section three sample selection and description of the variables are 

presented. Section four includes the methodology of this study whereas Section 

five is mainly concerned with the analysis and results.  

2.   PROBLEM  STATEMENT  

The complexity of modern life with all its technological and industrial 

advancement in various fields has resulted in an increased number of victims 

amongst them disabled people. For instance, the improvement in means of 

transportation and the increase of car accidents give rise to the number of 

disabled people. The acceleration rate of industrialization and the use of 

machines in this modern age in many daily life activities can be another source 

of occupational injuries that may cause different kinds of disability. There are 

other social factors contribute to the high rate of the disability phenomenon in 

society, such as heredity and various diseases. Disability is a common problem 

in any society that has a major impact on the disabled person, his family and his 

society. It requires a lot of investigations and analyses especially with the 

growing size and scope of this problem. This increase is accompanied various 

forms of disability resulting from complexities of social life and its rapid 

development. Hence, the phenomenon of disability raises, even at international 

level, many basic questions regarding the factors affecting or leading to it.  
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   Libya as any other country has a number of disabled people owing to 

the industrial development, which has led to the excessive use of machinery. It 

should be noted that Libya during history was a battlefield of several wars, 

which left behind a lot of land mines. These mines have led to a considerable 

number of disabled people. In addition, there are disabled people due to other 

reasons such as heredity, diseases and congenital causes. According to the 

previous text, the government of Libya has paid more attention to this 

international phenomenon by establishing a lot of disabled habilitation centers in 

order to decrease the number of disabled people in the country. To study the 

various dimensions of the disability phenomenon this analytical and statistical 

study has been carried out in order to investigate the demographic and socio-

economic factors that have an influence on disability phenomenon. 

2.1. The aim of the Study  

       The main object of the present study is to identify the demographic 

and socio-economic factors that have an effect on the acquired disability.    

Hypothes of the Study is  there is no relationship between the demographic and 

socio- economic  factors  and   the   acquired  disability.  

3.  DESCRIPTION OF DATA 

3.1.  Source of data and sample selection 

The data of this study was collected from the department of disabled affairs of 

the social security institution (Benghazi). The department of disabled affairs was 

established in 1982 and it is specialized in executing the disabled habilitation 

programs, such as health care, financial support and other matter concerning the 

disabled welfare.  according to disabled law and its issued rules.  

The units in the population are available and the ordering of it is 

essentially random so the systematic sampling technique applied to draw a 

sample of 2726 person which represented 40 % of the population size.  
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3.2. Description of variables        

The total number of variables in this study is 21, some of these variables 

are quantitative and most of them are qualitative with two or more distinct 

categories. Different variables and their different categories are discussed in 

brief below.  

Demographic variables 

Age (X1): this variable is a quantitative one hence it can be included in the 

analysis directly.  

Sex (X2): this variable is a binary one so it has been included in the analysis by 

coding one for male and zero for female.  

Socio – economic variables 

Education level (X3): this variable has 8 categories. These categories are (i) 

children under 6-years (under education age), (ii) primary Education, (iii) 

secondary Education, (iv) university Education, (v) higher, (vi) write and read 

only, (vii) a graduates or student in one of the habilitation centers (viii) illiterate 

or can not be educate due to disability. Each category is considered as separate 

and 7 dummy variables D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 respectively will be needed to 

represent the variable in the analysis.  

Family income (X5): this variable is a quantitative variable hence it can be 

included in the analysis directly. 

Area (X6): this variable is a binary variable so it has been included in the 

analysis by coding one for urban area and zero for rural area. 

Condition of residence (X7): this variable is a binary variable and has been 

included in the analysis by coding one for suitable and zero for un- suitable. 

Type of residence (X8): this variable is a binary variable so it is included in the 

analysis by coding one for stay with the family and zero for stay in disabled 

center. 
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There are 7 types of disabilities:   

(i) Blindness (X9); (ii) Deafness (X10); (iii) Muteness (X11); (iv) Mental 

retardation (X12); (v) Paralysis (X13); (vi) Amputation (X14) and (vii) Paresis 

(X15). Each type of these disabilities includes in the analysis as binary variable 

by coding one if the disability is present and zero if it absent.  

There are two causes for disability:  

First congenital disability (X16) and second acquired disability (X17) which is 

classified into (i) due to labor hard (X17a); (ii) due to non-vaccination (X17b); 

(iii) due to disease (X17c) and (iv) due to accidents (X17d). Each cause can be 

consider as binary variable by coding one if the cause is present and zero if it 

absent.  

 

Table 3.1 Distribution of disabled by disability causes. 

Due to 

accidents 

(X17d) 

Due to 

disease 

(X17c) 

Due to non -

vaccination 

(X17b) 

Due to  

labor hard 

(X17a) 

Congenital 

(X16) 

Disability 

causes 

652 535 8 62 826 No. of male 

2556 3253 0.5 256 5256 Percent 

52 622 6 23 566 No.of female 

255 3853 256 258 5656 Percent 

362 363 26 33 2622 Total 

26 3652 256 256 5252 Percent 

 

It is observed from table 3.1 that the congenital disability was the first cause 

of disability with  51.6 percent and its percentage among males and females 
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were 51.2 percent and 52.2 percent respectively. The disability due to disease 

occurred in the second order 34.6percent and it was higher among females 

38.9 percent than males 31.9 percent. Third order was due to accidents with 

12 percent and it was higher among males 15.2 percent than females 6.7 

percent. The disability due to labor hard came in fourth order 1.4 percent. The 

final order of disability causes was due to non-vaccination 0.4 percent.     

The disability happened place (X18) this variable has 5 categories. These 

categories are house, road, the work place, agrarian or pastoral area and 

others. Each category is considered as separate and 4 dummy variables D12, 

D13, D14, D15, respectively will be need to represent the variable in the 

analysis. 

Duration of disability (X19) this variable is a quantitative variable hence it can 

be included in the analysis directly. 

In order to study family history we have to look at tow variables:  

1- Number of disabled in the family (X20) this variable is quantitative one and 

has been included in the analysis directly. 

2- Parents relatively (X21) this variable is binary variable so it included in the 

analysis by coding one if Parents relatively is present and zero if it absent.   

4. METHODOLOGY 

4.1. Introduction  

To study our objectives, logistic regression analysis is used to identify the 

factors (variables) which have effect on the disability.  

In the last twenty-five years logistic regression has become increasingly 

popular. This popularity is largely due to its applicability in a wide variety of 

situations [O’Gorman and Woolson (1991)]. Logistic regression analysis was 

utilized to assess whether school difficulties in the third school grade are related 

to the risk of overweight and obesity in young adulthood [Lissau and Sorensen 
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(1993)]. Maaskant et al (1994) predicted through logistic regression analysis in 

study on residents of institutions and group homes for people with mental 

handicap that age, gender and aetiological diagnosis do not have significant 

predictive power for the level of care dependent. Samuelsson et al (1996) 

founded through logistic regression analysis that functional outcome regarding 

physical independence was favorable in most patients. Motor impairment and 

white matter disease were the strongest predictors of a poor functional outcome.  

Truffert et al (1998) utilized the logistic technique to study the relationship 

between perinatal management and survival without disability. Szlyk et al 

(1998) predicted through logistic regression analysis that education was the 

primary predictor of employment in study to gain information about the 

employment status of legally blind patients. O’Reilly et al (1998) used logistic 

analysis to determine the relative importance of quadriceps function, structural 

change and psychological status with respect to disability in subjects with knee 

pain. Zwerling et al (1998) predicted through logistic regression analysis that 

poor sight and poor hearing as well as work disabilities in general are associated 

with occupational injuries among older workers.  

4.2. Logistic Regression Model 

For logistic regression the dependent random variable Y is a 

dichotomous variable taking the value one with probability p and the value zero 

with probability 1-p. Such a random variable is called a Bernoulli variable 

[Kleinbaum et al (1987) and Chap (1998)]. This variable has the simple 

discrete probability distribution:  

             1,0;)1(),( 1  ypppyYp yy

r

--                     (4.1) 
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Suppose that there are n individuals and k independent variables      x1, x2, … ,xk. 

These independent variables may be quantitative, categorical or a mixture of the 

two [ Retherford and Choe (1993)]. 

For the i-th individual it can be written 

                        )1( == ii Ypp       and       )0(-1  ii Ypp                          (4.2) 

The methodology of logistic regression analysis assumes that the relationship 

between the binary dependent variable and the independent variables is as 

described by the logistic function which is  
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1                                         (4.3) 

 

where )1()1( k is the vector of parameters and )1.( +knX  is the vector of independent 

variables. The ratio between pi  and 1-pi is called odds ratio   [Studenmund 

(2001) ]and it is given by  

                                      
ix

i

i e
p

p
Odds







1
                                        (4.4)                                       

The odds of an event occurring are defined as the ratio of the probability that it 

will occur to the probability that it will not. In logistic analysis, the probability 

of an event occurring can be estimated directly [Norusis (1993)].  

The natural logarithm for odds is  

                               i
i

i x
p

p
nloddsnl 




1
                                     (4.5) 

this quantity is called the logit of p [Retherford and Choe (1993)], the last 

equation is in the form of ordinary multiple regression with ln odds as the 
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dependent variable and it determines the effect of k explanatory variables on this 

variable. This form is very convenient because it ensures that no matter what 

values are taken by the explanatory variables, the implied or predicted value of 

the dependent variable must be positive and less than one [Intriligator (1978)]. 

The logit p is commonly referred to as multiple logistic regression [Sharma 

(1996)]. 

 

4.3. Estimation of Parameters and Test of Hypothesis 

When the dependent variable can have only two values, the assumptions 

necessary for hypothesis testing in regression analysis are necessarily violated. 

For example, it is unreasonable to assume that the distribution of errors is 

normal. Another difficulty with multiple regression analysis is that predicted 

values can not be interpreted as probabilities  [Norusis (1993)]. Ordinary least 

squares method can not be used to estimate the parameters in logistic regression 

model  because   the  logit  is  not defined when Pi = 0 or 1  [Mirer (1983)]. 

The maximum likelihood estimation is the most popular technique for 

estimating the parameters of the logistic model [Sharma (1996)]. Let Y1, 

Y2,…,Yn    are dichotomous observations on the n individuals where  

                         1,0;)1(),(
1

 i

y

i

y

iiir ypppyYp ii -
                         (4.6) 

the likelihood function is obtained, as the product of the marginal distribution of 

the Yi’s  and  it given by  
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and the  ln of likelihood function is  

                             )1()(
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the estimate for parameter vector is obtains by maximizing )(Lnl . It can be 

obtained by taking the derivative of this ln likelihood function with respect to  . 

This is given by 
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setting the vector of partial derivation to zero and then solving the resulting 

equations  to  estimate  the  elements  of     vector  say  (b).  However,  the                                      

resulting equations do not have an analytical solution. Consequently b is 

obtained by maximizing ln likelihood function using efficient iterative 

techniques such as Newton-Raphson method [Sharma (1996) and Klassen 

(2000)]. The logistic coefficients represent the impact of a one-unit change in 

the independent variable, holding the other explanatory variables constant, on 

the log of odds, not on the probability itself [Studenmund (2001)].  

The testing hypotheses about the coefficients in logistic regression based 

on the Wald statistic. The Wald statistic has a chi-square distribution with 

degrees of freedom equal to one less than the number of categories and it is the 

square of the ratio of the coefficient to its standard error. However, Wald 

statistic has a very undesirable property, when the absolute value of regression 

coefficient becomes large, the estimated standard error is too large. In this case 

Wald statistic will be too small, so the null hypothesis that the coefficient is zero 

will be accepted when in fact it will be rejected. To solve this problem the 

change in the   ln  likelihood can be used for the test of hypotheses [Hauck and 

Donner (1977) and Noruis (1993)]. 
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4.4.Testing the Difference between two Models 

 Let there is two logistic regression models which have the same response 

variable but different sets of independent variables where the first model is 

nested in the second model. Suppose the likelihood function of the first model is 

L1 and the likelihood function of the second model is L2. The null hypothesis 

tests whether the two models differ significantly from each other, or whether L2-

L1 differs significantly from zero. But it is not possible because the sampling 

distribution of ( L2  – L1) is not known .The statistic for which the sampling 

distribution is know is 2

2

1 )(
L

L
nl  when L1 < L2 this can be written as  

                                 )2()2(2 21

2

1 LnlLnl
L

L
nl 










                   (4.10) 

                                                                                                                                       

The quantity  }2  2{ 12 LnlLnl   is distributed as chi-square with degrees of 

freedom equal to the difference in the number of coefficient to be estimated in 

the two models [Retherford and choe (1993)]. The difference between Lnl2  

for the model with only the intercept and Lnl2  for the model with the 

intercept and all independent variables is called model chi-square. The model 

chi-square tests the null hypothesis that the coefficients for all independent 

variables are zero [ Noruis (1993)]. 

 

4.5. Goodness of Fit  

There are many ways to assess whether or not the model fits the data. One 

way of these ways is – 2 ln likelihood statistic, which has a chi-square 

distribution with n-q degrees of freedom where q is the number of parameters in 

the model [Sharma (1996) ]. A good model will be has a high likelihood this 

translates to a small value for –2 ln likelihood [Norusis (1993)]. In stepwise 
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method the change in –2 ln likelihood tests the null hypothesis that the 

coefficient of the terms removed from the model are zero. 

In multiple regression the traditional indicator of fit is R
2
 which measures 

the proportion of variation in the response variable that explained by the 

independent variables. For the logistic regression, a preferable alternative to R
2
 

as a measure of goodness of fit is the likelihood ratio index [Pindyck and 

Rubinfeld (1998)]. This index is defined as 

0

max1
L

L
  

where 0L  represents the value of the ln likelihood function when all of the 

parameters are equal to zero and  Lmax represents the value when of the ln 

likelihood function has been maximized and an adjusted of   is given by 

 

0

0max

2

)1(2 22

Lnl

KLnlLnl




  

Another way is 2 × 2 classification tables which based on comparing the 

predictions to the observed values, classification of observations is done by first 

estimating the probabilities these probabilities can be use to classify 

observations in to the two groups. If classification rate 50% this imply that 

model have good predictive validity [Sharma (1996)]. The diagonal element of 

the table indicate how many cases are correctly classified and off diagonal 

entries of the table indicate the number of cases not correctly classified [Norusis 

(1993)].  

4.6. Selecting Predictor Variables 
 

When the number of independent variables are large in this case we want to 

identify subsets of these variables that are good predictor of the dependent 

variable. The logistic regression procedure has several methods  available for 

model selection, which are forward stepwise selection and backward stepwise 



 
 Faiza F. El-khafifi , Yasmina B. El-Figih … Journal of College Education …Tha third     

number… November 2016  
 

  
013 

 
  

elimination for automated model building. In this study we use the forward 

stepwise selection based on likelihood-ratio (LR) statistic which is better 

criterion than Wald statistic for determining variables to be removed from the 

model [Norusis (1993)]. The change in LRnl2  statistic uses to test the null 

hypothesis that the coefficient removed term is zero. In forward stepwise the 

variables are entered to the model one by one and start with the model that 

cautions only the constant term b0  then the variable whose maximum ln 

likelihood value is the largest after the constant term  is selected  to  enter  the  

model.    Suppose   ln L (b0,bi), i = 1,2,…, k be the maximum ln likelihood value 

obtained from fitting i-th independent variable after the constant term bo is 

fitted.  If it is assumed that X1 is the variable to enter the model then it must 

satisfy          ln L (b0 ,b1) = max ln L(b0 , bi)  and  it’s corresponding the change in 

 LRnl2  statistic is significant.  After X1 has entered  the  model  there will be  

k-1  independent  variables  not  yet  in  the  model. To  select the second 

variable  to  enter  the model, again  maximum  ln  likelihood value     ln L (b0, 

b1, bi )  i = 2,3,…, k  is computed for each k-1 independent variable [Lee (1980) 

and El-Figih (1991)]. The variable with the largest ln likelihood value and its 

corresponding the change in -2 ln LR is significant, is selected to enter the 

model. This process continues until no variables are eligible for selected by 

using  the  significant  of   - 2 ln LR  [Cohen (1989) and  Norusis (1993)].       

5. ANALYSIS AND RESULTS 

  
In this section the multiple logistic regression analysis is used to analyze 

and examine the effect of the different independent variables on the disability. 

There are two causes of disability which are (i) congenital disability (ii) 

disability due to acquired causes (acquired disability). In this analysis, the 

dependent variable is the disability cause.  
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Logistic Regression Model for Acquired Disability 

The aim of this study is to determine the relationship between the 

independent variables and acquired disability (X17). The model in this case 

includes the acquired disability as a dependent variable. The results obtained are 

given in table 5.1. 

Table 5.1. Multiple logistic regression model for acquired disability 

Variables 

Estimates 

(B) 
S.E 

Wald 

statistic 
P-Value Odd-Ratio 

Age  ( X1) 

Sex   (X2) 

9.024 

-0.077 

8.691 

0.203 

1.078 

0.143 

0.299 

0.705 

8299.910 

0.926 

Education level (X3) 

< 6 years ( D1) 

Primary (D2) 

Secondary (D3) 

University (D4) 

High (D5) 

Write and read (D6) 

 a graduate or student in 

one of the habilitation 

centers (D7) 

0.353 

0.020 

0.769 

0.420 

1.769 

0.408 

0.860 

 

 

0.406 

0.306 

0.374 

0.566 

1.044 

0.760 

0.429 

 

 

 

0.756 

0.004 

4.236 

0.552 

2.870 

0.288 

4.025 

 

 

0.385 

0.947 

0.040* 

0.458 

0.090
 

0.592 

0.045* 

 

 

1.423 

1.020 

2.158 

1.522 

5.862 

1.503 

2.363 

 

 

Marital status (X4) 

< 14years (D8) 

Single (D9) 

Married (D10) 

Divorced (D11) 

 

0.043 

0.299 

-0.677 

-11.982 

 

1.059 

0.969 

0.943 

354.435 

 

0.002 

0.095 

0.515 

0.001 

 

0.967 

0.757 

0.473 

0.973 

 

1.044 

1.349 

0.508 

0.000 
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Family income (X5) 

Area (X6) 

Condition of residence 

(X7) 

Type of residence (X8) 

0.000 

0.225 

-0.346 

 

-0.878 

0.001 

0.282 

0.385 

 

0.521 

0.011 

0.637 

0.807 

 

2.834 

0.916 

0.425 

0.369 

 

0.092 

1.000 

1.252 

0.707 

 

0.416 

Blindness (X9) 

Deafness (X10) 

Muteness (X11) 

Mental retardation (X12) 

Paralysis (X13) 

Amputation (X14) 

Paresis (X15) 

 

1.278 

0.108 

-0.682 

0.559 

1.546 

-1.442 

0.911 

 

0.428 

0.575 

0.694 

0.370 

0.335 

1.336 

0.342 

 

8.923 

0.035 

0.965 

2.284 

21.289 

1.166 

7.082 

 

0.003**
 

0.851 

0.326 

0.131 

0.000** 

0.280 

0.008** 

 

3.590 

1.114 

0.506 

1.749 

4.692 

0.236 

2.487 

 

 

place of disability 

occurrence (X18) 

House (D12) 

Road (D13) 

Work Place (D14) 

Agrarian-pastoral area 

(D15) 

 

 

 

 

3.697 

17.161 

-99.181 

19.934 

 

 

 

 

 

0.252 

202.693 

436.589 

400.026 

 

 

 

 

215.522 

0.007 

0.052 

0.002 

 

 

 

 

0.000** 

0.933 

0.820 

0.960 

 

 

 

 

 

40.311 

28386862 

0.000 

4.54E+08 

 

 

Duration of disability 

(X19) 
-9.066 8.691 1.088 0.297 0.0001 
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Constant -2.318 1.394 2.767 0.096 - 

*Significant at .05 significant level             ** Significant at .01 significant level                                             

  = 0.79                                                                                    = 0.78 

 

 

 

From table 5.1 it can be seen that the variables such as secondary 

education (D3), the education level [a graduate or student in one of the 

habilitation centers (D7)], blindness disability (X9), paralysis disability (X13), 

paresis disability (X15) and house (D12) appear to be significant. The coefficients 

of secondary education and the education level (a graduate or student in one of 

the habilitation centers) are positive. This indicates that the two levels of 

education associated with increased odds and log odds of acquired disability. In 

other words, the acquired disability increases among disabled people whose 

education level is a graduate or student in one of the habilitation centers or 

secondary.  The variable blindness disability has positive effect on acquired 

disability i.e.; the odds of acquired disability increase among blind people. The 

coefficient of paralysis disability is also positive and this means when X13 

changes from 0 to 1, the odds and log odds of acquired disability increase. This 

indicates that acquired disability increases among disabled who have paralysis 

disability. Similarly, the paresis disability has positive effect on acquired 

disability. In other words, the paresis is associated with increased the acquired 

disability. It is also found from above table that house is associated with 

increased odds and log odds of acquired disability compared to other places. 

From this analysis the model chi-square statistic is observed highly 

significant and it is equal to 2999.679 with 29 degrees of freedom.  Therefor the 
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null hypothesis that there is no relationship between the demographic and socio-

economic factors and the acquired disability is rejected. This indicates that there 

is a significant relationship between the demographic and socio-economic 

factors and the acquired disability.                                                                        

        The result shows that the Lnl2  statistic for the model with all 

independent variables and constant  is 776.646,  which is  smaller  than the 

Lnl2  for the model containing only a constant (3776.3248). It is also observed 

that the value of   is 0.79 and an adjusted of it  is equal to 0.78.  This indicates 

that the model fits the data very well.  From  table 5.2  for classification it can be 

seen that of the disabled who have acquired disability, 92.5% are correctly 

classified and of the disabled who have congenital disability, 98.3% are 

correctly classified. Overall, 95.5% of the disabled are correctly classified. This 

indicates that the model has good predictive validity.                                        

Table 5.2 Classification table for acquired disability 
 

 

Observed 

 

Predicted 

 

Percent 

correct 

Acquired Congenital 

Acquired 

Congenital 

1221 

24 

99 

1382 

92.5 % 

98.3 % 

Overall 95.5 % 

                                    .  

Forward Stepwise Logistic Regression Analysis 

Forward stepwise logistic regression analysis used in order to determine 

the important variables that have significant effect on the acquired disability and 

to develop a logistic regression model that includes the best set of independent 

variables. By using this procedure we followed ten steps for the selection of the 
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variables included in the final model. These variables are places of disability 

occurrence (house and road), age of disabled, duration of disability, agrarian or 

pastoral area, paralysis disability, blindness disability, marital status (single), 

paresis disability and mental retardation disability. Table 5.3 contains the 

estimate coefficients and related statistic of the final step in stepwise logistic 

regression analysis for acquired disability. 

 

Table 5.3.  Summary result for multiple logistic regression model for 

acquired disability by stepwise method 

Odd-Ratio 
P-

Value 

Change in 

2 Ln LR -

Estimates 

(B) 
Variables 

37.300 0.000 266.703 35223 House (D12) 

35643947 .0002 21.337 255633 Road (D13) 

6925.739 0.000 5335283 85863 Age (X1) 

0.0001 0.000 907.985 -8.896 Duration of disability (X19) 

1.85E+08 .0002 26.600 235232 Agrarian-pastoral area (D15) 

5.302 0.000 38.152 25228 Paralysis (X13) 

65862 0.000 19.456 25553 Blindness (X9) 

1.762 0.004 8.234 0.522 Single (D9) 

2.804 0.001 12.045 25232 Paresis (X15) 

1.768 0.034 4.481 0.570 Mental retardation (X12) 
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- - - -3.203 Constant 

 = 0.79                                                               = 0.78 

 

From table 5.3 it is observed that the coefficients of places of disability 

occurrence (house, road and agrarian-pastoral area) are positive. This means that 

compared to other places, house, road or agrarian- pastoral area is associated 

with increased odds and log odds of acquired disability. In other words, the 

cause of disability is acquired if disability occurrence place is house, road or 

agrarian-pastoral area. The acquired disability increases at agrarian or pastoral 

area more than the house and road. It is also observed in the analysis the age of 

disabled has high significant positive effect on acquired disability i.e.; when the 

disabled age increases and other independent variables remain constant the odds 

and log odds of acquired disability increase. This indicates that the intensity of 

acquired disability is found higher among high age. The coefficient of duration 

of disability is negative so the odds of acquired disability increase as duration of 

disability decreases. It is also found from the table that paralysis disability has 

positive effect on the acquired disability. This means that the paralysis disability 

is associated with the increase of acquired disability. The coefficient of 

blindness disability is positive and this indicates that acquired disability 

increases among blind people. The paresis disability is associated with increase 

of acquired disability. It is also observed that the coefficient of mental 

retardation is positive this means that when X12 changes from 0 to 1 with 

controlling for the effects of other independent variables, the odds and log odds 

of acquired disability increase. In other words, acquired disability increases 

among disabled people who have mental retardation. The result reveals that 

acquired disability increases among   paralytics   more   than   disabled   who   
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have   blindness,   paresis    disability or mental retardation. It is found in this 

analysis that coefficient of marital status (single) is positive. This means that 

single disabled are more likely to have acquired disability.  

The equation of the logistic regression model in terms of the log of the 

odds can be written as 

Z = -3.203 + 3.619 D12 + 17.433 D13 +8.843 X1 - 8.896 X19 + 1 9.036 D15      

+1.668 X13 + 1.573 X9  +0. 566 D9 + 1.031 X15 +0 .570 X12 

where Z is ln odds of the acquired disability. 

The analytical  result  shows that  model   chi-square  statistic  is  highly 

significant [p (x
2 
2980.5238) = 0.000] with ten degrees of freedom so the null 

hypothesis (there is no a relationship between the demographic and socio-

economic factors and the acquired disability) is rejected.  This means that there 

is a significant relationship between the demographic and socio-economic 

factors and acquired disability.                                                                          

The nl2 likelihood statistic for the model with all independent variables 

and constant is 795.801, which is less than the Lnl2  for the model containing 

only a constant (3776.3248). Results also show that the value of   is 0.79 and 

an adjusted of it is equal to 0.78. From  table 5.4 for classification it is observed 

that of the disabled who have  acquired  disability, 92.7% are correctly classified 

and of the disabled who have congenital disability, 98.4% are correctly 

classified. Overall, 95.6 % of the disabled are  correctly  classified. This 

indicates that the model fits the data very well  

 

 

 

 

 

 



 
 Faiza F. El-khafifi , Yasmina B. El-Figih … Journal of College Education …Tha third     

number… November 2016  
 

  
010 

 
  

Classification table for acquired disability for stepwise method.      Table 5.4: 
 

Observed 

 

Predicted 

 

Percent 

correct 

Acquired Congenital 

Acquired 

Congenital 

1223 

22 

97 

1384 

92.7% 

98.4 % 

Overall 95.6 % 
 

. CONCLUSION AND SUMMARY 6 

The complexity in modern age with all its technological and industrial 

development in various fields has led to the increase of disability phenomenon.  

The main object of the present study is to identify the demographic and 

socio-economic factors which have an effect  on the acquired disability. The 

quantitative variables included in the analysis directly while some of  the 

qualitative variables included in the analysis as dummy variables. 

 In order to achieve our aim of the present study the logistic regression 

analysis used to develop a model describes the relation between the 

demographic and socio-economic factors and the acquired disability. The 

analytical results revealed that: 

The stepwise forward logistic regression method is also used to develop a 

model for acquired disability and the analysis reveals that:  

1. The age of disabled has positive effect on acquired disability. This means 

that the disabled with increasing in the age are more subject to be 

affected by acquired disability.  

2. The acquired disability increases as duration of disability decreases. 

3. The cause of disability is acquired if the place of disability occurrence is 

house, road or agrarian-pastoral area.  
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4. The acquired disability increases among paralytics and it is also increases 

among blind people. The paresis disability is associated with increase of 

acquired disability and acquired disability increases among disabled 

people who have mental retardation.  

5.  The single disabled are more likely to have acquired disability. It is also 

      revealed in the analysis that the variables sex, education level, family 

income, area, condition of residence, type of residence, deafness, muteness, 

and amputation disability do not have significant effect on  acquired 

disability. 

Finally, we can summarize the results of this study as follows: the age of 

disabled has a significant effect acquired disability, mental retardation, paralysis 

disability and paresis disability. In general, disability focuses on the age group 

14-64 and the average of disabled age is about 34.92, this result is 

approximately similar to that of Hola (1998). Disability is prevailed more among 

males than females. This result agreed with HS, Algeria (1994) and HS, Libya 

(1997). The variable marital status also has a significant effect on acquired 

disability. It can be said that illiteracy spreads among disabled people and the 

percentage of single disabled is higher. This result agreed with Hola’s (1998). 

Duration of disability has a significant effect on acquired disability.  In general, 

percentage of disability in urban areas is more than rural areas. This result 

agreed with that of HS, Libya (1997) whereas differs from Nawar’s (1981 

 There is also a significant association between disability causes and type 

of disability as well as between disability causes and area. However, there is no 

association between causes of disability and sex. This result agreed with 

Nawar’s (1981). 
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 : الملخص

م نتاج أغناإنظام  تهدف هذه الدراسة لتوصيف منطقة سلوق جنوب غرب بنغازي ومدى  مالءمة
غنام األلعوائق التي تقف في وجه تربية نتاج العالمية وتحديد االبربري الحالي مقارنة بنظم اإل

البربري كما تم عمل ام تم توصيف المنطقة من حيث المياه الجوفية والتربة والنباتات وأغن. بالمنطقة
نظام  وتمت دراسة. للمنطقة THIودليل الحرارة والرطوبة  Hythergraphمطار والحرارة  مقياس األ

المنطقة بأنها شبه جافة وفق تصنف . ًا التغذية واألمراض المنتشرة وطرق التسويق لثالثين قطيع
توزيع األمطار و  أظهر. المقاييس العالمية وترعي األغنام فيها لمدة خمسة أشهر في المتوسط

الحرارة أن منطقة سلوق تالئم تربية األغنام طويلة الذيل ذات الشعر و قصيرة الذيل ذات الصوف و 
لحرارة و الرطوبة وجود كما أظهر دليل ا. أغنام المرينو عند مقارنتها بنظم تربية األغنام العالمية

خالل الفترة من شهر يونيو حتي شهر سبتمبر مما يتطلب مراعاة تأثيره على اإلنتاجية  اجهاد قاس  
ويمكن لتحسين نوعية الصوف أن يضيف ألغنام البربري ميزة األقلمة لظروف الحرارة . والخصوبة

 .المرتفعة
رجل والصوف تنوع يمكن استغالله لتكوين خطوط  أو واأل لصفات الوصفية مثل لون الوجهتظهر ا

مراض وعدم نتشار األايعتبر نقص األعالف و . لحم والصوفسالالت متخصصة في إنتاج اللبن وال
تباع إجراءات الجفاف ان بو ينصح المرب. ألغنام بالمنطقةكفاءة نظام التسويق من المعوقات لتربية ا

تعود  ىالتسويق حت األمراض المنتشرة بالمنطقة وتحسين كفاءة بمجرد ظهور اولي مؤشراته ومكافحة
 . بأكبر فائدة علي المربي

سلوق ، األمراض   دليل الحرارة والرطوبة،  مطار والحرارةمقياس األ ،  أغنام البربري : كلمات دالة
 ليبيا

 
Abstract 
 The suitability of local Barbary sheep to Sulug region compared with 
international sheep production systems  
Salem Ali Bozrayda1 ،Fathi Ali Attia1 ،Foad Salem Ikraem2  
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The objectives of this study were to describe Sulug region south east 
Benghazi and how it suited to barbary sheep production .The description 
includes underground water, soil, plants ،barbary sheep, feeding system, 
diseases, and methods of marketing .Hythergraph and Temperature 
Humidity Index were used to describe the region .The region is classified 
as semi-arid according to the international measures .Sheep were grazed 
for 5 months on average .Hythergraph showed that Sulug region is suitable 
to long tail short hair, short tail with wool, and Merino sheep as compared 
with international sheep production system .THI showed an existence of 
severe  stress during June to September that needs to be considered for 
productivity and fertility .Improving wool quality of barbary sheep can add 
adaptive advantage to harsh environmental conditions .Local sheep 
showed variability in qualitative traits such as face and legs color .Color of 
face and legs could be used to establish lines or strains specialized in milk, 
meat and wool .It is  recommended that producer to follow the suitable 
management during the dry season as first signs of dry occur ،and 
diseases prevention as well as improving marketing systems. 
 
Key words: Barbary sheep, Hythergraph, THI ،diseases   ، Sulug ،Libya       
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 المقدمة
. الحفاظ عليه عبر حقب من الزمن ىتعاقب الناس في ليبيا عل اً تاريخي اً غنام موروثتربية األ دتع

عالف لمحلية بما وفره النفط من دعم لألوشهدت فترة ظهور النفط في ليبيا طفرة في أعداد األغنام ا
تدهور المراعي بسبب الرعي الجائر أعقبه تدهور بيئي في المنطقة الواقعة جنوب غرب  ىلإ ىمما أد
من أهم  دبمنطقة جنوب غرب بنغازي حيث تع( البربري )تنتشر تربية األغنام المحلية . بنغازي 

 1175المربين  األنشطة االقتصادية بها ويوجد بمنطقة سلوق عدد ثالث جمعيات للمربين ويبلغ عدد
حيث ( 2005،  مكتب األرض الهندسي)رأس من األغنام   269095غنام يملكون عدد مربي أ 

مليون رأس حسب تقديرات منظمة 7.15من عدد األغنام في ليبيا البالغ %  3.76تمثل ما نسبته 
يصنف الجزء الجنوبي من سهل بنغازي ومنطقة سلوق (.  FAOSTAT 2014)األغذية و الزراعة 

وقد تعرضت المنطقة للجفاف لعدة سنين ( 137: 2003،  المه)منه بأنه ذو مناخ شبه جاف  اً جزء
تربية  ىعل نعكس ذلك سلبياً ايق المراعي و عالف عن طر إلى تفاقم مشكلة توفير جزء من األمما أدى 

اج األغنام وجدير بالذكر أن أنظمة إنت. يهدد بيئة المنطقة وتربية األغنام بيئياً  ل تحدياً األغنام وشك  
إنتاج الصوف الناعم وإنتاج الحليب وإنتاج األغنام في الجبال والسهول وإنتاج الحمالن في : العالمية 

المناطق المنخفضة قد تطورت حسب طبيعة المناطق المتواجدة حتى تكون متالئمة معها كما ذكر 
دة لتحسينها فيما عدا كما أن أغنام البربري المحلية لم تشهد محاوالت جا(.  21: 1983) اوين 

يمكن أن يلعب التحسين . المجهود الذي يبذله المربون دون خطط تربية موجهة ألهداف محددة
حالة خصوصا في ،  الورثي دورًا مهما في تطوير خطوط أو سالالت متخصصة من اغنام البربري 

لذلك تهدف هذه الدراسة . هو الحال في منطقة جنوب غرب بنغازي  ندرة الموارد والبيئة القاسية كما
نتاج إالي ألغنام البربري مقارنة بنظم نتاج الحمالءمة منطقة سلوق بنظام اإل ىمد إلى وصف

 .األغنام العالمية وتحديد المعوقات
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 المواد وطرق البحث

 منطقة الدراسة
شماال  ˚20.25شرقا وخط عرض  ˚ 31.68تقع منطقة  سلوق جنوب  بنغازى عند خط  طول  

يوجد فى المنطقة عدة . وتمتد من منطقة جردينة إلى مصب وادي الباب وأيضًا إلى شط البدين  
كما توجد مجموعة من السبخ من أهمها ،  وادى الباب وأودية أخرى صغيرة: أودية رئيسية مثل 

البعد عن ثر درجة حرارة المنطقة بعدة عوامل مثل الموقع الجغرافى والقرب أو أتت.  سبخة كركورة
البحر والمناطق الصحراوية واالرتفاعات حيث يتراوح متوسط درجة الحرارة في سهل سلوق ما بين 

ر وفبراير حيث تقترب درجة وتكون الفترة األشد رطوبة ما بين شهر ديسمب( درجة مئوية 16-18)
سبتمبر حيث تفوق  الدنيا إلى الصفر المئوي أما درجة الحرارة القصوى فتكون في شهر يوليو و  ةالحرار 
لشرقي إلى تجاه الشمال ااو يأخذ امتداد السلسلة الجبلية  (313: 2003 ،  المه)درجة مئوية 40

تجاه تاركًا بذلك فراغًا بالمنطقة ألدنى في نفس االرتفاع من األعلى إلى االجنوب الغربي ويقل اال
سبب معرضًا لتغلغل التيارات الهوائية الصحراوية التي ت (وجنوب غرب وادي الباب–سهل سلوق )

وهبوب رياح القبلي الساخنة صيفًا والرياح الغربية أو الجنوبية الغربية  ةارتفاع درجة الحرارة بالمنطق
،  رض الهندسىمكتب األ) بسهل سلوق % 62الباردة شتاًء ويبلغ متوسط الرطوبة النسبية حوالى 

 ، Jefferies )ملم  152.9شبه جافة بمتوسط سنوي لألمطار وتصنف كمنطقة .  ( 2005
1989 :349 ) . 

 
 المياه والتربة والمراعي 

غير مجدي لملوحته  دويع( الخزان الجوفي الضحل)هما حدأيوجد بمنطقة سلوق خزاني مياه 
 (م 12-8)وعمق مستوى المياه من ( م 30-20)بار فيه وعمق اآل( مليون /جزء 4000≈)

-90)هو الخزان المايوسيني وعمقه فأما الخزان المنتج اآلخر (. ن/ل 2 - 0.5)وإنتاجيته من 
-15000)ما بين  ةالملوحو ( ن/ل 3-1)و اإلنتاجية ( م 70-50)ومستوى المياه من (م110

( . 2005،  مكتب االرض الهندسي)مثل حقل بالرجام شرق منطقة سلوق ( مليون /جزء 2500
 اً ضافيإ اً نه يوجد بمنطقة سلوق خزان عمر المختار للنهر الصناعي وهو يوفر مصدر أوجدير بالذكر 

 .للمياه 
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حجر وتتميز بقوامها وقد تحتوي على  األفق الجيري أو المت،  التربة كلسيه تحتوي على أفق طيني
ولها توصيل . حيانًا مع العمقأالطيني  ويزداد القوام. حيانًا والمتماسك احيانًا أخرى أالطيني الهش 

وتصنف التربة جافة بمعدل سقوط   (.سم150)وسمك القطاع يصل إلى ،  هيدروليكي متوسط
مم وتربة صحراوية مسامية رملية تنتشر بها شجيرات قزمية وحشائش  200مطار أقل من أ

  .صحراوية
منها بأنواع هناك عالقة بين نوع التربة والغطاء النباتى حيث توجد خمسة انواع من التربة تتميز كل 

من النباتات فهناك تربة محمرة رسوبية في أعلى شمال شرق المنطقة تنتشر بها بعض أشجار 
أما النوع . العرعار والبطوم ونباتات الزعتر والرتم والرمث والزهيرة والشبرق والمثنان والشوفان البري 

لترب الرسوبية الحديثة وتنتشر الثاني تربة بنية فاتحة سلتية إلى كلسية تتخللها تربة حصوية رملية وا
الزعتر و الشبرق و السدر و المثنان والعجرم :بها بعض شجيرات قزمية وأعشاب وحشائش مثل

والنوع الثالث تربة بنية فاتحة كلسية . والشيح والرمث و السويدة والجل والكزاح والشوفان البري 
والرمث كما يوجد الشبرق في األودية  صحراوية رملية بها شجيرات قزمية متناثرة ونباتات مثل السدر

والنوع الرابع تربة بنية إلى مصفرة سلتية طميية وطينية رملية . و الشوفان البري والحرمل والعجرم
يوجد بها نبات السدر في األودية والرمث والجداري  والنوع الخامس تربة كلسية إلى صحراوية 

ت قزمية وأعشاب ونباتات السبخ والقرضاب مسامية رملية أو طينية بسيطة التطور بها شجيرا
وفي العموم . والحميضة والغسول والكجرود والنفل والبلبال والزعتر والقزاح والنجيلة والسويدة والشلظام

هناك تدهور في هذا الغطاء النباتي حيث تتناقص نباتات العرعر والبطوم والزعتر ويحل محل 
الرمث والعجرم والجل والحرمل والتي  : مستساغة  مثل األخير الشبرق كما يزداد النباتات الغير

تتعرض منطقة سهل بنغازي خصوصا في قطاعها الجنوبي و . ة وتتنا قص كمية الشيحبعضها سام
وتعزي أسباب التدهور ( 137: 2003،  المه) موضع الدراسة إلى تدهور في المراعي كما وجد ذلك

واالحتواء  رض وفقر المنطقة من النباتات الرعويةلأل واالنجراف وسوء االستعمالإلى الرعي الجائر 
على الرسوبيات الملحية بالتربة والتجوية وتغطية النباتات بواسطة التربة المنقولة وموتها والظروف 

ستخدمت المقاييس أ .مطار والحرارة والرطوبة ولتوصيف المنطقة من حيث األ. خرى المناخية اال
 :التالية

 ( Hythergraph) مقياس االمطار والحرارة  
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ستخدام بيانات ادرجات الحرارة العظمي الشهرية ب مطار ومعدالتتم رسم مقياس معدالت سقوط األ  
مطار والحرارة لتوزيع أنظمة إنتاج ردينة ومقارنتها بمعدالت سقوط األسنة  بمحطة أرصاد ج 30لمدة 

نتاج األغنام إمة نظام ءوذلك لتحديد مال(.Edy  ،1983 :135) األغنام العالمية كما وصفت  في
 .الحالي لمنطقة الدراسة

 (Temperature Humidity Index)بة دليل الحرارة والرطو  
 : بالمعادلة التالية THI))تم حساب دليل الحرارة والرطوبة  
 0.8 x  46.4( + 14.4-متوسط درجة الحرارة)الرطوبة   +  متوسط درجة الحرارة 

( 121: 1999،  وأخرون  Nienaber) استخدمت معايير االجهاد لدليل الحرارة والرطوبة حسب 
 .وذلك لتحديد فترات االجهاد القاسى بالمنطقة

 توصيف األغنام واإلدارة 
من األنواع المنتجة للصوف الخشن ورأسها ( االلية ) غنام البربري المحلية  ذات الذيل الغليظ د أ تع

جسم بيض أو درجات من األلوان الثالثة يكون الرأس مختلف اللون عن باقي الأ بني أو أسود أو
أبيض بالكامل واألرجل عادة تكون مثل لون الرأس أو مبقعة من  هاألبيض ونادرًا ما يكون الوج

األسفل وتتميز بصوف ذي لون أبيض يغطي كامل الجسم رغم ذلك قد تكون منطقة الرقبة واألكتاف 
وقوائمها قصيرة نوعًا ما وأذانها  اً يكون حجم أغنام البربري متوسط. ل سوداء أو بنيةواألرجل من أسف

لها  قصيرة ورقبتها وأرج،  وجسمها مستدير من الخلف ومتناسق،  عريضة وطويلة،عيونها كبيرة
 .سم 75-65يصل ارتفاعها مابين ،  ويمتد إلى العرقوب ىوذيلها عريض من األعل

ما توجد باإلناث وإن وجدت تكون قصيرة أو غائرة وتميل إلى  توية وقليالً للكباش قرون  كبيرة مل
لية مكتنزة الدهن فى آوتكون ذات ،  الشكل المربع عند التسمين والشكل المثلث في حالة الجفاف

 . العلوي وتنتهي بطرف مستدق على مستوى العرقوب الجزء

المربين الكباش مع القطيع باستمرار إال ان يمتد موسم التناسل على مدار السنة ويترك  كثير من 
معظم الوالدات تتركز في . محددة طالقها في أوقاتإيتحكم في التزاوج بمسك الكباش و  بعضهم

وهذا يشير إلى موسمية في  ،بريل ومايوأمبر وكذلك تحدث والدات في مارس و كتوبر ونوفمبر وديسأ
يفضل . الصوف خالل منتصف شهر مايوكما يتم جز . التزاوج خالل فصلي  الصيف والخريف

الحمالن في  ن ال أنهم يستبقو إاشهر  4 إلى 3معظم المربين تسويق الحمالن عقب الفطام بعمر 
 سنة  ىأشهر وحت 6أي بعمر  ىضحتوافق عمرها عند البيع مع عيد األحالة أن ي
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 التغذية والتسويق واألمراض  
بالمنطقة اختيروا عشوائيًا وذلك بتسجيل مدة الرعي   اً قطيعتم توصيف نظام التغذية بالمنطقة لثالثين 

والتعليف بالشهر وكمية العلف للرأس باليوم وكمية الماء المستهلك للرأس باليوم إضافة إلى طريقة 
  اً قطيع 30كما تم مسح لألمراض المنتشرة بالمنطقة في . ار أو عبر وسيطمباشرة إلى الجز   :التسويق 

 .من خالل تردد المربين علي العيادة البيطريةختيرت عشوائيا ا
 النتائج والمناقشة

 توزيع األمطار والحرارة والرطوبة
توزيع الحرارة  واألمطار علي مدار السنة محسوبة كمتوسط  لثالثين سنة وهذا يمثل . 1شكل  يظهر

مطار مقياس األيل الحرارة والرطوبة مع تم دمج دل وكذلك.  مطار والحرارة  للمنطقةمقياس األ
وقد أوضح الشكل أن موسم األمطار يبدأ بسقوط كميات قليلة في شهر . والحرارة في هذا الشكل

ملم ويبلغ المتوسط السنوي  50تصل أقصي معدل لها في شهر يناير  ىوتزداد بالتدريج حتسبتمبر 
قيمة  ىصل ألعلي الزيادة من شهر مارس وتفي حين أن درجة الحرارة العظمى تبدأ ف،  ملم 152.9

 .ْم  17.6ديسمبر  ْم وأقل انخفاض في شهر  36.3في شهر يونيو 
 

في  THIتوزيع  متوسطات مقياس األمطار والحرارة  العظمى ودليل الحرارة والرطوبة .  1شكل 
 . منطقة سلوق خالل  أشهر السنة

 
مطار والحرارة لتوزيع أنواع األغنام في والحرارة لمنطقة سلوق بمقياس األ مطارعند مقارنة مقياس األ

نجد أن منطقة ،  (Edy  ،1983 :135)ستشهد به فى ا( Hammond   ،1954)العالم حسب 
سلوق تالئم تربية األغنام طويلة الذيل ذات الشعر واألغنام قصيرة الذيل ذات الصوف وأغنام 

 176ت معدالت سقوط أمطار منخفضة تربي األغنام في جنوب أفريقيا واستراليا تح. المرينواالسبانى
 Ensminger   ، 1982)نها تتعرض لفترات جفاف لكنها تحقق كفاءة إنتاجية جيدة أورغم ،  ملم

:595.) 
خالل الفترة من شهر  اً قاسي اً جهادإأن األغنام تعاني .  1كما يوضح دليل الحرارة والرطوبة في شكل 

،  التوالي ىعل 89.4و   90.9يونيو وحتى شهر سبتمبر حيث يكون دليل الحرارة والرطوبة ما بين 
يكون االجهاد فأما في الربيع والخريف . فبراير ىجهاد في الشتاء من ديسمبر وحتإفي حين ال يوجد 
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جهاد عند تنظيم التناسل اإل عتبار فتراتلذا يجب أن يوضع فى اال  ، ما بين البسيط والمتوسط
جهاد القاسي من شهر يونيو وتجنب فترات اإل اً جهادإث يتم التلقيح فى الفترات األقل والوالدات بحي
ة مصنوعة من جهاد فى هذه الفترة بتوفير مظالت بسيطكما يمكن تخفيف حدة اإل،  حتي سبتمبر

وكذلك يجب العمل علي تحسين نوعية الصوف لما له من خصائص .  شجارإمواد محلية  أو غرس 
 اً جيد اً واقي دصوف الطويل في أغنام البرقي يعأن ال(107: 1997) وآخرون   Khalilذكر.  أقلمة

درجة حرارة جسم  حيث يقلل اللهاث ويحتفظ بالحرارة في وسط خصلة الصوف للمحافظة على
: Edy   ،1983)جهاد الحراري تحت ظروف اإل اً ممتاز   عازالً الصوف الناعم  دويع.  الحيوان
وتكون (  0.56) فالمكافئ الوراثي عال  ،  قطر ليفة الصوف تستجيب لالنتخاب بسرعة(. 141

بين أنظمة ومن (.  Notter and Hough   ،1997 :1730)عن وزن  الجسم  مستقلة تقريباً 
مة لنظام إنتاج الصوف الناعم ءكثر مالأام البربري المحلية بمنطقة سلوق اغن داإلنتاج العالمية تع

أون )ستراليا وجنوب أفريقيا وأمريكا الجنوبية أموجود في السهول الشبه جافة من  حيث انه
 -البرقي–أن من بين األغنام الليبية  ىلإ( 226: 1974)هذا وقد أشار حمادة (.  21:،1983

ناعم  رجل لها ذيول رفيعة غير غليظة لها صوفضاء الجسم والرؤوس واألر أغنام بيالمستوردة لمص
نتاج الصوف الناعم ساللة أو خط من أغنام البربري إل ذا تم تحسينإويمكن .  رفيع قصير ومجعد

. أن يكتسب ميزة تنافسية بسبب قربه من األسواق األوروبية  إضافة لتوفيره لجزء من احتياجات اللحم
ة إلى أن أغنام البربري تربى في مناطق عديدة في ليبيا شبة جافة مثل المناطق كما يجب اإلشار 

الممتدة من غرب بنغازي حتى تاورغاء ومناطق جنوب الجبل األخضر ومن درنة حتي الحدود 
المصرية إضافة لمناطق جنوب وغرب طرابلس فإذا تم تحسين نوعية الصوف في هذه المناطق 

 .مت عليه صناعات منافسة  يمكن أن يضيف مصدر للدخل القوميووجد طريقه للتصدير أو أقي
 

 التغذية
نظام التغذية لألغنام بمنطقة الدراسة حيث كانت مدة التعليف أطول  إذ بلغت في . 1يبين جدول 

كما .  محدوداً  أشهر وأظهرت الصفتان اختالفاً  5أشهر مقارنة بمدة الرعي والتي بلغت  7المتوسط 
مما يشير أن نظام تربية األغنام بالمنطقة يعتمد على المراعي . ذلك معامل االختالف  ىلإيشير 

لمدة أقل من تلك التي تقدم فيها األعالف وهذا انعكاس لتربية األغنام في منطقة شبه جافة مما يؤكد  
يل مكانية حسب الظروف الموضوعية وذلك بزراعة محاصإأفضل ضرورة التدخل  لتعديل النظام إلى 

بخفض أعداد ،  بوادره ىلتعامل مع الجفاف بمجرد ظهور أولالحبوب و العلف بالمنطقة والتهيؤ ل
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األغنام المتقدمة في العمر والضعيفة واستبقاء نعاج وكباش التربية السليمة والحيوية إلعادة بناء 
ولوية في التغذية للنعاج في المراحل األخيرة من الحمل وفطام األعطاء إ القطيع عقب الجفاف و 

وزراعة محاصيل وتأخير الحمالن مبكرًا وتغذية النعاج البالغة من أجل البقاء بتوفير الشعير والتبن 
أما كمية العلف المستهلك يوميا فكان .  تتعافي النعاج والرعي على جانب الطريق ىالتزاوج حت
قمح أو شعير إضافة إلى % (  76.7)يوم للرأس ويعلف معظم المربيين كجم بال 1.30بمتوسط 

لتر  2.88متوسط استهالك الماء كان .   القمح فقط القطامة والدشيشة بينما تكتفي البقية بالشعير أو
 23.3في حين يشتري ( من المربين %  73.3)ماء للرأس،وتشكل اآلبار المصدر الرئيسي للمياه 

 اً يجابيإ ال أن وجود خزان عمر المختار للنهر الصناعي يشكل عامالً إ. اهميمن المربين ال% 
 . للمساعدة في توفير المياه

تشكل طول مدة التعليف مشكلة للمربيين وهي أهم األسباب فى ارتفاع تكلفة تربية األغنام مما 
اعي الكبيرة و يستوجب التفكير فى إيجاد حلول لها وذلك بإدخال محاصيل العلف بمزارع النهر الصن

 .الصغيرة  ومحاولة تحسين المراعي بالمنطقة
 

 المتوسط والخطأ القياسي ومعامل االختالف لصفات تغذية اغنام البربرى بمنطقة سلوق . 1جدول
 الصفة                               المتوسط  الخطأ القياسي         معامل االختالف

 ( 30=العدد)                                                    
 

 (شهر)مدة التعليف 
 (كجم)يوم/كمية علف
 (شهر)مدة الرعى 

يوم /استهالك الماء         
 (لتر)

  
7.03±0.85 

1.300.54 
5.23  0.81 

2.881.64 

 
12.1 
41.5 
15.5 
47.3 

 

 
  األمراض

 دتع.  المربيين بالمنطقة ىنام لدنسب أهم المشاكل  الصحية المنتشرة باألغ . 2يوضح جدول 
الديدان الشريطية   : مثل  : والخارجية ، القراد والبرغوث والقمل والشعران : الطفيليات الداخلية مثل
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لتهاب أما أهم األمراض انتشارًا فهي اال،  نتشارًا بقطعان المربييناوالديدان الخيطية والنغف األكثر 
. الرئوي والتهاب الضرع والتسمم المعوي والعرج الذي يمكن أن يكون المقصود به التهابات األقدام

عالف لنقص األ ى عز والذي يمكن أن ي  ،  األكثر شيوعا في قطعان المربييننقص فيتامين أ  دويع
الثانية من حيث  تأتي في المرتبة الخضراء في حين أن العشى الليلي والخراج القيحي والحمى القرادية

كما ينتشر نقص الكالسيوم والصوديوم والسرطانات والتسمم الدموي والجدري بنسب  ،االنتشار
 .منخفضة

 
مالح واألمراض واإلصابات بقطعان مربي الطفيليات ونقص الفيتامينات واأل نسبة انتشار. 2جدول

 .األغنام بمنطقة سلوق 
 االنتشار%   النوع                             االنتشار       % النوع                                  

 
 23.3التهاب الضرع                                   40.0طفيليات داخلية وخارجية            

 3.7التسمم المعوي                                   23.3نقص فيتامين ا                         
 3.3التسمم الدموي                                     6.6نقص الكالسيوم والصوديوم          

 10.0الحمي القرادية                                  13.3العشي الليلي                            
 3.3الجدري                                           23.3العرج                                    
 33.3االلتهاب الرئوي                                10.0خراج قيحي                             

 3.3أورام                                     
 
 

ابق وجود نسبة عالية من الطفيليات واألمراض وكذلك نقص بعض العناصر يوضح الجدول الس
الغذائية مما يستلزم مكافحتها لرفع كفاءة تربية األغنام وخالل فترة الدراسة ظهر مرض الحمى 

 .ضد هذا المرض 2011القالعية بشكل وبائى بسبب أن األغنام لم تحصن خالل سنة 
 

 التسويق
 60من المربيين وعن طريق وسيط لدي %  23.3تسوق األغنام مباشرة من المربي إلى الجزار لدي 

( 25: 2007)وقد وجد الفاخري . من المربين% 16.7من المربيين و بواسطة االثنين معًا لدى % 
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ويالحظ أن  ،من خالل الجزارين %  22.8من التسويق يتم عن طريق الوسطاء و %   62.5أن 
الوسطاء هم األكثر استفادة من المربيين لذا يجب العمل على إنشاء إتحاد للمربين ي عَنى بتسويق 

 . األغنام بحيث تعود أكبر الفائدة على المربيين وتحافظ على سعر معقول يناسب المستهلكين
 التوصيات 

ذات الصوف وأغنام  منطقة سلوق مالئمة لتربية األغنام طويلة الذيل ذات الشعر وقصيرة الذيل دتع 
مة لتكوين ساللة ممتازة فى نوع الصوف الناعم إضافة ءو يمكن أن تكون المنطقة أكثر مال. المرينو

ويمكن استخدام االختالفات في . إلنتاج اللحم حيث يزيد ذلك من أقلمة هذه األغنام لظروف المنطقة
مميزة للخط مثل أن لون الوجه واألرجل والصوف لتكوين خطوط متخصصة بحيث تصبح سمة 

ونظرًا . تكون األغنام ذات اللون البني للبن وذات اللون االسود للحم وذات اللون االبيض للصوف
كذلك  . أولي مؤشراتهألن المنطقة تتعرض للجفاف فيجب أن يتهيأ المربون للتعامل معه عند ظهور 

مبر بزراعة األشجار لتوفير جهاد القاسي خالل الفترة من شهر  يونيو حتي شهر سبتيجب تجنب اإل
كما  ، جهادكبر قدر من اإلالظل أو باستخدام مظالت بسيطة أو بتنظيم التزاوج والوالدة  لتجنب أ

يعود  ىغذائية  و تحسين نظام التسويق حتنوصي بمكافحة الطفيليات واألمراض و نقص العناصر ال
 .بأكبر مردود علي المربين
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