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كولبطكللنشركيفكجمةل كلةلة كلدآال ض

العلمية يف هتتم بنشر البحوث والدراسات  ،اآلداب جملة علمية حمكمةكلية جملة  
 لآليت: العلوم اإلنسانية على َوْفق

يف نفسه الوقت ، وال يكون حتت املراجعة يف من قيل يكون البحث مبتكرا غري منشور .1
  . اسابقجمازٍة تنشر اجمللة األحباث املستلة من حبوث أو رسائل أي جهة أخرى، وال 

 النشر حلقوق نتهاكا أي دون األصيلة ثهماوأحب اقهمر أو  يقدموا أن حثنيباال على جيب .2
على َوْفق القالب احملدد للنشر، كما أهنم مسؤولون عن مجيع القضااي،  ،طباعةوال

والدعاوى املتعلقة حبقوق النشر، وامللكية الفكرية اليت قد تثار من كل ذي مصلحة 
ضد اجمللة بسبب أحباهتم، وهم ملزمون بتحمل مجيع التبعات القانونية املرتتبة 

  ابخلصوص، دون أدىن مسؤولية للمجلة.
ا على نسبة أمساء الباحثني املسامهني يف الورقة العلمية أو البحث اعتماد   ُيْسرد جيب أن .3

اإلجناز، حبيث يكون االسم األول للباحث األكثر مسامهة، مث الباحث الذي يليه، 
 وهكذا.

 وذكره داخل الورقة. ،جيب اإلشارة إىل ذلك ،إذا كان البحث مموال من قبل جهة ما .4
 صول البحث العلمي وضوابطه ومنهجه.أب جيب أن يلتزم الباحث .5
 بنوع خط (1.15) السطور بني املسافة تكون العربية؛ ابللغة املكتوبة للبحوث ابلنسبة .6

(Traditional Arabic)العناوين الرئيسة والفرعية ، وتكتب(15) ، وحبجم 
 (.Bold) غامق (، وبشكل16حبجم ) ابخلط نفسه، ولكن

 بني املسافة تكون االجنليزية أو الفرنسية، أو اإليطالية؛ ابللغة املكتوبة للبحوث ابلنسبة .7
 ، وتكتب(12) وحبجم ،(Times New Roman) بنوع خط (1.15) السطور
 (. Bold) غامق (، وبشكل14) حبجم ابخلط، ولكن الرئيسية والفرعية العناوين

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 والبياانت العناوين تشمل على أن ،الصحيحة أبماكنها واألشكال اجلداول توضع .8
 .غريها أو العربية ابللغة للكتابة( 12) خط وحبجم ،الضرورية اإليضاحية

رتك يف كل فقرة جديدة اجلهات، وي جلميع ،سم( 2.50) الصفحة هوامش تكون .9
 سم(.1مبقدار ) ،للسطر األول مسافة ابدئة

 نوع من اخلط ويكون الورقة، أسفل من الصفحة وسط يف الصفحات ترقيم كوني .10
Times New Roman، (.12) حجم 

 مع نسخة مطبوعة على قرص. ،ُيسل ِّم الباحُث ثالث نسخ ورقية .11
 (السابعة النسخة) النفس لعلم األمريكية اجلمعية لدى املتبع التوثيق اجمللة تعتمد .11

(American Psychological Association, APA 7
th

.) 
 تعارض نتيجة التحكيم.ُُيكم البحث من قِّبل حمك ِّمنْيِّ علمي َّنْيِّ، ويستعان بثالث عند  .11
 أو إعادة صياغة. ،أو زايدة ،كحذف  ،يلتزم الباحث بتعديل حبثه إذا طلب منه تعديل .11
 إال مع اإلشارة إىل اجمللة. ،ال جيوز النقل أو االقتباس من البحث املنشور .11

األعمال العلمية املقدمة للنشر يف اجمللة تصبح من حق اجمللة نشرت أم مل تنشر، واجمللة  .11
لزمة بردها ألصحاهبا، ويؤول إليها حق النشر والطباعة، وُيق للباحثني االقتباس غري م

 منه بشرط اإلشارة إىل املصدر، ولكن ال جيوز إعادة نشره يف جملة أخرى. 
 مبا فيها قائمة املراجع واملالحق. ،صفحة 11ال تزيد عدد صفحات البحث عن  .11

 على الرابط التايل:ملزيدا من املعلومات يرجى مراجعة موقع اجمللة  .11

https://misuratau.edu.ly/journal/arts 
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 قوى اإلنسان اإلدراكية عند أرسطو

 
 1مفتاح سليمان أبوشحمة
 كلية اآلداب ـ جامعة مصراتة

 
 2021-01-11 نشر إتكرتونيا يف  ،2021 -01-04  اتيرخ  اتدبول ، 2020-12-14يرخ  اتقدي:م  ات

https://doi.org/10.36602/faj.2021.n17.01     

 ملخص البحث

تُعّي قوى اإلنسان اإلديراكية عني أيرسطو من مجلة اتعلوم اتطبيعية اتيت أهقم هبا، ال سيما أهنا 
متثل حموير املوجودات اتطبيعية عنيه، واتيت تفقدر إىل أعضاء جسيخة. فاتنفس كوهنا أساس 

ات أخضاً اتدوى اإلديراكية عني اإلنسان، فهي أخضًا مبيأ عام تلحياة خشرتك فيه احليوان واتنب
يرغم اخقالف مراتبهم يف سلم اتوجود اتفيزخدي. إال إن هذا اإلنسان عني أيرسطو هو وحيه 
من خسقخيم اتفعل املعريف اتذي مبوجب تقمثل معرفقه بثنائية اتصويرة واملادة من خالل امقالكه 

نفعل" اتذي خدبل اتصوير احلسية اتيت ترد إتيه، وهو مبثابة  اتعمليتلعدل بشديه  "
ُ
املادة، إال امل

إنه تيس ته وظيفة إجيابية، و "اتنظري اتفعال" اتذي به خسقخرج اإلنسان األشياء من حاتة 
اتصوير احلسية اتسلبية إىل حاتة املييركات اتعدلية. وذتك عن طرخق اتدوة اتنزوعية وعالققها 

 .ابتلذة واحلركة، وهذا كله حييث حسب مبيأ اخليال اتذي تقحرك اتدوة اتنزوعية حنوه

 أيرسطو ، اتنفس ، اجلسم ، اتعدل ، احلس. :الكلمات املفتاحية

                                                 
1
Mo.abushahama@art.misuratau.edu.ly 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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The human perceptual powers of Aristotle 

 

Muftah Suliman Abushahama 

Faculty of Arts – Misurata University 

 

Abestract 

The human perceptual powers of Aristotle are among the natural 

sciences that I care about, especially since they are the focus of his 

natural assets, which lack bodily organs.The soul, being the basis of 

the perceptual powers of man, is also a general principle of life in 

which animals and plants also share despite their different ranks in the 

ladder of physical existence.However, according to Aristotle, this 

human being is the only one who uses the cognitive act according to 

which his knowledge of the duality of form and matter is represented 

through his possession of the mind in its two parts: The first is 

"passive practical" who accepts the sensual images that come to him, 

and is like the substance, except that it has no positive function. The 

second is the "effective theoretical" by which man extracts things 

from the state of negative perceptual images to the state of mental 

perceptions, and that is through the motive force and its relationship to 

pleasure and movement, and all this occurs according to the principle 

of the imagination towards which the motive force moves. 

Key words: Aristotle, Soul, Body, Mind, Sense 

 املقدمة .1
إن جوهر حياة اإلنسان وماهيقه عني أيرسطو خقمثل يف قواه اإلديراكية، فال حياة هلذا 
اإلنسان مبعزل عن هذه اتدوى بكوهنا هي من هتب ته مدومات االسقمراير يف اتعيش 

وجب وجود اتنفس اتيت هي مبيأ واتقفاعل مع اتبيئة احمليطة بيه، وذتك كله ال خقم إال مب
احلياة اتعامة، فهي كل ما خؤتف بني أجزاء اتكائن احلي وهي منقشرة يف مجيع أحناء اجلسي، 
اتذي صلقه ابتنفس صلة جوهرخة تقمثل يف صلة املادة ابتصويرة، ومن مت فهي تيست وقفاً 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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ع اتنبات واحليوان يف على اإلنسان وحيه، بل تعم اتنبات واحليوان أخضاً، فاإلنسان خشرتك م
وظيفة اتنفس اتغادخة، ومع احليوان دون اتنبات يف وظيفة اتنفس احلاسة، وخنفرد وحيه 

سب بوظيفة اتنفس اتناطدة أو اتعاقلة اتيت من خالهلا خييرك املاهيات اتكلية، وذتك حب
ذي من اتذي به أصبح مبديوير هذا اإلنسان اسقخيام اتفعل املعريف ات مرتبقه يف سلم احلياة

ق بني اتصويرة واملادة عن طرخق عدله اتفّعال، اتذي خكشف ته املييركات اتعدلية خالته خفرّ 
 بعي اسقدباهلا من عدله املنفعل.

 مشكلة البحث 1.1

 تظهر مشكلة اتبحث يف تعيني اتقساؤالت اآلتية 

 قوى اإلنسان اإلديراكية يف صحة معرفة االيرتباط احلاصل فيماما ميى فهم مكوانت  ـأ
 بينها؟

هل جيب أتكيي أن قوى اإلنسان اإلديراكية عني أيرسطو مبيأ عام، خقحيد حبسب  ب.
 مفهوم اتنفس اتيت تقصف ابتشموتية واتعموم تقشمل اتنبات واحليوان واإلنسان؟

 فرضية البحث 2.1

تقمثل فرضية اتبحث يف ديراسة قوى اإلنسان اإلديراكية، وبيان ميى أمهيقها وايرتباطها        
ابجلسي واتنفس، من حيث اشقماهلا على مظاهر احلياة اتنباتية واحليوانية واإلنسانية، ومتيز  

 .كل منها عن اآلخر يف اتقغذخة واحلس واتعدل

 أمهية البحث 3.1

قوى اإلنسان اإلديراكية متثل منذ أقيم اتعصوير، هاجس ُمدلق تيس فدط  معرفة إن ـأ
وهل  حديدة اتنفس.  فاتكل خبحث عن معرفة، ء، بل تإلنسانية مجعاوحيهم تلفالسفة

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 توجيخكمن دوير اتعدل يف ذتك. وهل وحية جتمعها. وفيما تقمثل وظيفقها. وأخن  هناك
  كة هلذا.  قوة نزوعية حمر 

على أساس أن قوى اإلنسان اإلديراكية عني أيرسطو )وحية اتنفس ووظائفها، واتعدل  ب.
ة األيرسطية اتيت أثرت فيما بعي يف ُجل اتفعال واتدوة اتنزوعية( متثل جوهر اتفلسف

 اتفلسفات اتالحدة.

 أهداف البحث 4.1

إبراز ماهية قوى اإلنسان اإلديراكية عني أيرسطو وبياهنا وفق مشوتية تعرخف اتنفس من  ـأ
 حيث كوهنا غاذخة وحاسة وعاقلة.     

إظهاير تفرد اإلنسان بدواه اإلديراكية عن ابقي املوجودات، بكونه هو وحيه من خقمقع  ب.
 ية. هيات اتصوير احللية خسقطيع من خالهلا أن خييرك مابدوة عد

 منهجية البحث. 2

خدوم اتبحث على منهجية قائمة على املنهج اتسردي اتقايرخيي يف اتعرض، واملنهج  
وقي  .اتقحليلي يف املعاجلة، واملنهج اتنديي يف اإلثبات واتنفي، واملنهج املدايرن يف املفاضلة

 مبحثني يرئيسيني وخامتة  قسم هذا اتبحث إىل

  س ووظائفها:وحدة النفاملبحث األول:  . 3

  :وحدة النفس 1.3

إيل بيان ماهية اتنفس شرع يف اسقعراض أهم مذاهب اتديماء  قبل أن خعمي أيرسطو
هل   فيها، وذتك بطرحه تعيخي اتقساؤالت يف مطلع كقابه عن طبيعة اتنفس واتيت مفادها 

اتنفس هي إحيى املدوالت اتعامة؟ أم هي قّوة أم فعل؟ وهل هي قابلة تالندسام أم ال  

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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طدة، أي عاقلة(، أم أّن هذه اتنفوس كلها مبعىن هل مثة عّية نفوس )نباتّية وحيوانية وان
 حتقاج إيل عضو جسيي أم ال؟ وهل أجزاء تنفس واحية. 

أبّن اتديماء أمجعوا على أّن تلنفس  أيرسطو  ولمن واقع طرحه هلذه اتقساؤالت خدو 
وهذا عنيه غري صحيح بكون احلركة واإلديراك جيب ركة واإلديراك. صفقني جوهرخّقني مها  احل

أن تكون اتنفس. كما خسقحيل على اتنفس  اإلنسان صاحب اتنفس ال إىل ُتسني إىلأن 
، وفق مبيأ اتقناس ، وال أن تكون نغم أو يف جسي آخر لّ ق حتّ ابُعيًا ما، وال هي اتف

 انسجام بني األضياد اتيت ترتكب منها هذه اتنفس كما زعم بذتك اتفيثاغويرخني وأفالطون.  

عبايرة عن مبيأ احلياة اتعامة، فهي تيست " :1عني أيرسطو اتنفسوعلى أخة حال، ف
ن اخقالف مراتبها يف احليواانت كذتك، على اترغم مو وقفًا على اإلنسان، بل تُعم اتنبااتت 

 .(43، ص 2015)طاتيس،  "كمال أول جلسم طبيعي آيل"سلم احلياة 

ابتشمول اتذي خُعم تكن تو فعاًل أن اتنفس هي مبيأ احلياة اتعامة، وتقصف و 
كما خزعم بذتك أيرسطو؟.. فما هي قواها وأفعاهلا إذن، وفيما  اتنبات واحليوان واإلنسان،

تقمثل خواصها وأجزائها، وهل هي قابلة تالندسام، أو أن هناك يرابط ومؤتف بينها. هذا يف 
وأفعاهلا مثل   حال نظران إيل انفعاالهتا مثل  اإلديراك واملعرفة واترأي واتشهوة واتنزوع إخل،

  احلركة املكانية واتنمو واتقدّلص أو االحنالل؟

أيرسطو جييب عن هذه اتقساؤالت بدوته  إن كل ما خؤتف بني أجزاء  جنيوهنا 
ن إذا قّسمنا حاتكائن احّلي هو اتنفس ابملعىن اتيقيق. وهذا عنيه ما تيّل عليه املشاهية. فن

عية أقسام، حتّددنا من أّن األجزاء احلاصلة ال ختقلف ابتكيفّية  احليوان أو اتنبات إىل
                                                 

ق.م ( في مدينة " أسطاغيرا "، مستعمرة يونانية وميناء على الشاطي الشرقي من ساحل تراقيا، 384ولد أرسطو طاليس سنة )  1
 

كان 

أبوه " نيقوماخوس " من جماعة االستقالبيين التي كانت تُعرف آنذاك بنقابة األطباء في بالد اليونان، والتي يرتقي نسبها إلي
 

اله الطب، مما 

ً لبالط الملك " أمينتاسالثتني" جد االسكندر المقدوني، أما أمه فكانت من "خليقس" التي هي في ضواحي يوبيا     أهله ليكون طبيباً خاصا

( . 99، ص 1984) بدوي ،  ؛(  209، ص 1984تيس ، س)
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)فخري،  نقشرة يف مجيع أحناء اجلسي احليّ واحيها عن اآلخر، فاققضى أن تكون اتنفس م
كما أنه إذا أمعنا اتنظر يف صلة اتنفس ابجلسي أديركنا، أّن اتنفس   .(63، ص 1999

اضح بني األجسام احلّية، وهي ذات نفس، واجلسي جوهران مقباخنان، بيتيل اتقباخن اتو 
 واألجسام غري احلّية، وهي ال نفس هلا.

اتنفس  مركب من كال هذخن اتعنصرخن املقباخنني، فاتكائن احلي عني أيرسطو إذن،
هذا إذا قيس . (244، ص 1984)سقيس،  اتلذخن مها مبثابة اتصويرة واملادة منه واجلسي،

يف حني تدوم املادة  تدوم اتصويرة فيها بيوير اتفعل أو اتكمال،بسائر املوجودات املركبة اتيت 
اتكمال من اتدوة اتيت تسقكمل  اتشيء اتذي به أضحت اتنفس مبثابة اتفعل أو بيوير اتدوة،

 .(63، ص 1999)فخري،  به

يف حصول  واتكمال اتذي خدصيه أيرسطو خقضمن معنَـْيني أثنني خقمثل املعىن األول 
يف ممايرسة هذه اتدّوة  بينما خنحصر املعىن اتثاين  اد يف اتكائن احلّي،اتدوة أو االسقعي

" أن احلاصل على اتعلم ُخصبح عاملاً ابتفعل حني خسقعمل علمه، وهذا االنقدال إما ابتفعل. 
أنه تيس اسقحاتة ضرب آخر من االسقحاتة، تذتك تيس من اتصحيح اتدول أبن املفكر 

تك اتبّناء حني خبين فإنه ال خقغري. وإذن فاتفاعل اتذي خندل حني خفكر خناته تغيري، وال كذ
اتكمال يف حاتة اتكائن اتعاقل واملفكر، جيب أن خسمى أبسم آخر خالف  ما ابتدوة إىل

 .(62ـ  61، ص 2015)طاتيس،  اتقعليم "

فعنيما كانت اتنفس ال تنعيم يف حاالت اتنوم أو اتغيبوبة، من حيث توقف بعض 
ت كمااًل أّول جلسم طبيعّي حّي ابتدوة. ومثل هذا اجلسم هو ما نعين به وظائفها، كان

اجلسم اتعضوّي أو اآليّل، اتشيء اتذي به تصبح اتنفس كمااًل أّول جلسم طبيعي آيّل قابل 
 (.43ـ  42، ص 2015تلحياة )طاتيس، 
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ن خالته نسقطيع أن هبذا اتشكل خقبلوير اتقحيخي اتعام تلنفس عني أيرسطو واتذي م
بكوهنا صلة جوهرخة تقمثل يف صلة املادة  ذتكو  نبنّي اتصلة بني اتنفس واجلسي بيقة.

اتشيء اتذي به خسقحيل أن تفايرق اتنفس  إذا ايرتفعت طبيعة اتوجود املركبة. ابتصويرة،
 إال يف حال اسقبعيان إحيى قواها اتيت قي توجي مفايرقه. اجلسي؛

عن مدّومات احلياة عني أيرسطو بعي أن أقحمنا هذه احلياة يف  نبحث واآلن دعوان،
 خي اتنفس كفصل ذايت من فصوهلا؟حتي

  إّن احلياة تُدال على عية وجني هذه املدومات سرعان ما تقبلوير قوته اتذي مفاده
فهي قي تعين اتدييرة على اتقفكري أو اإلديراك أو احلركة أو اتسكون أو اتقغّذي أو  معاٍن 

دعوانه حّياً بكون  فإذا وقفنا على أّي من هذه اخلواص يف كائن ما، اتنمو أو االضمحالل.
أن اتنشاط اهلييف تلطبيعة خظهر على أوضح ما خكون يف اتكائنات احلية، حيث أن كل 
 شيء يف هذا املييان حمسوب منذ اتبياخة اعقبايراً من مبيأ اتنفس ومن اآلاثير اتيت تنقج عنها.

ملا كان كل فعل هييف ال خقغلب على مداومة املادة إال تييرجيياً، فإنه  وتكن      
خنقج ابتضرويرة عن ذتك أن احلياة اتعضوخة تيست مقساوخة اتييرجات من حيث اتكيفية. 
فحياة اتنبات هي حياة اتقغذي واتقواتي، وحياة احليوان تزخي عن ذتك ابإلديراك احلسي، 

أغلب احليوان، أما حياة اإلنسان تزخي عليهم ابتفكر  واتقحرك ابتندلة اتذي هو موجود تيى
 .(308)قرين، ب ت، ص  ن غريه من سائر املوجودات األخرىاتذي خنفرد به وحيه دو 

إذن، فأيرسطو خدول بوجود أنواع ثالثة من اتنفوس  )اتنفس اتغاذخة اتيت هي نفس 
يت هي نفس اإلنسان(، اتنبات، واتنفس احلاسة اتيت هي نفس احليوان، واتنفس اتعاقلة ات

 وحني جتقمع هذه األنواع اتثالثة يف نفس واحية تكون أجزاء ثالثة تقلك اتنفس، وتكون

اتعالقة فيما بينها على حنو جيعل اتنوع األعلى ال خوجي إال إذا وجي اتنوع األدىن ابتدياس 
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األنواع أّن فاألدىن قي خوجي بيون األعلى ـ مبعىن أن من طبيعة هذه  إتيه، وتيس اتعكس ـ
 حبيث ال توجي اتواحية ما مل توجي األخرى. بني وحيهتا واألخرى صلة اتشرط ابملشروط،

واتناطدة تفرتض  واملخيلة تفرتض احلاسة، كشرط الزم هلا، فاتدّوة احلاسة تفرتض اتغاّذخة،
       .(64، ص 1999فخري، ؛ 308هذه اتدوى مجيعاً )قرين، ب ت، ص 

اتذي خصعي من  طرد يف األنشطة احليوخة مع سلم اتكائنات احلية،وخقطابق اتنحو امل
مقصاعياً. وتيل أوجه املشاهبات اتيت  ااًل مؤتفًا بذتك سّلماً أعالها كم أكثرها ندصًا إىل

 جنيها بني خمقلف أجزاء هذا اتسلم على أن ما حيكمها مجيعاً هي قوانني من نفس اتنوع.

  وظائف النفس: 2.3

موقف أيرسطو من وحية اتنفس اتيت خشرتك فيها اتنبات واحليوان بعي أن عرفنا 
بكّوهنا مبيأ احلياة اتعامة اتذي خشمل اتكل من حيث انقشايرها يف مجيع أجزاء  واإلنسان،

"اتفعل  اجلسي احلي، وكيفية عالقة اتنفس ابجلسي اتيت هي مبثابة عالقة اتصويرة ابملادة
ات معان مرتابطة مكملة تبعضها بصلة اتشرط واتيت تدوم على قوى مقعيدة ذ واتدوة"،

  األعلى. مؤتفة بذتك سلماً طبيعياً خبيأ من األسفل وخّغُي صعوداً إىل واملشروط،

أنيت اآلن تبيان وظائف اتنفس عني أيرسطو واتيت خبيأها بوظيفة اتنفس اتغاّذخّة اتيت  
وكّوهنا شرط احلياة األول  ن،هي أدىن أنواع اتنفس يرغم اشرتاكها مع اتنبات واحليوان واإلنسا

فوظيفة اتنفس اتغاذخة، اتيت قوامها متثل اجلسم تلغياء، حبيث خنمو اجلسم  يف مجيع أشكاهلا،
أن خبلغ حاتة اتنضج وخديم عليها، تقحكم مبنظومة كاملة من األعمال  ىلإوخقواصل منوه 

تنفس"، وذتك مثل طهو اجلسمانية اتيت أويردها أيرسطو يف كقابيه  "تواتي احليوان" و "يف ا
اتطعام يف املعية من خالل احلرايرة اتصاديرة عن اتدلب، واتغياء اتذي جيري يف األوعية 
اتيموخة، وكيفية أتتيف اتلحم .. وغريها من األموير احليوخة املقعلدة بوظيفة اتنفس اتغاذخة 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 قوى اإلنسان اإلدراكية عند أرسطو                     1202 يونيو 17العدد  -جملة كلية اآلداب

________________________________________________________ 

16                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

تيب بعي مث أتيت يف اترت  .(297، ص 1987)برهييه،  اتيت طاملا أسهب أيرسطو يف بياهنا
اتنفس اتغاّذخّة يف احليوان دون اتنبات اتنفس احلاسة، اتيت خقمثل فيها اإلديراك احلسي  
)احلواس اخلمس( اتذي هو تغري حييث يف هذه اتنفس بواسطة اجلسم، أي هو إخصال 
صويرة املوضوع املييرك إيل اتذات املييركة، وال تُعطينا احلواس اتفردخة، من حيث هي كذتك، 

ت عن صفات األشياء اتيت تقناسب ـ أي احلواس ـ معها، وما ختربان به هذه إال معلوما
احلواس عن تلك األشياء دائمًا ما خكون صادقًا ، وتكن صفات األشياء املشرتكة اتيت حنن 
على ديراخة هبا من خالل كل حواسنا، واملقمثلة يف  )اتوحية واتعيد، احلجم واتشكل، 

أو ذاك، وإمنا حنن ال نييركها من خالل هذا احلس املفرد  اتزمن، اتسكون واحلركة(، فكلها
خقم إديراكها، وذتك من خالل اخلياالت اتيت تقجمع فيه بعي أن حتيث يف  ابحلس املشرتك
  (.311)قرين، ب ت، ص  احلواس املخقلفة

وبفضل هذا احلس املشرتك نسقطيع أن ندايرن بني اديراكات احلواس املخقلفة، وأن 
منيز بعضها من بعض، وأن نربط بني اخلياالت اتيت تندلها واملوضوعات اتيت هي خياالت 
هلا، وأن نكون على وعي إبديراكاتنا من حيث أهنا إديراكات تنا حنن. وجيعل أيرسطو هلذه 

أدانها  )احلواس اخلمس( تييرك من خالهلا اتعامل اخلايرجي، ذ مخس هي اتدّوة احلاّسة نواف
تذتك  )احلاير واتبايرد واترطب واتيابس(، حاّسة اتلمس اتيت هبا تنجلّي طبائع اجلسم األيربعة 
إذا جتاوزها  ا نسبة ما،موأن خكون بينه وجب أن تكون خلوُّا من أّي من هذه اتطبائع،

ان اتلمس خالزم احلّي يف مجيع أشكاته، أقرّه أيرسطو وملا ك امللموس اسقحال اتلمس.
اتشيء اتذي خكون يف انعيام اتلمس موت  )حاّسة اتغذاء( اتيت ال وجود تلحّي بيوهنا،ـب

 احلّي.

حاّسة اتذوق اتيت هبا تييرك طعوم األشياء اتسائلة ابتدوة   أتيت يف املرتبة اتثانية مث
 ويف املرتبة اتثاتثة  خقبنّي اتطعم اجلاف أو اترطب.حبكم احملسوسات يف اتلسان اتذي ال 
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وكال هاتني احلاّسقني تقفرعان  اتيت حتكي حاّسة اتذوق وتّقصل هبا اتروائح. حاّسة اتشّم،
ما مل تكن مّقصلة به ـ مثلها  إال أن حاّسة اتذوق ال تييرك موضوعها، عن حاّسة اتلمس.

وتكنها تفقدر مع ذتك  موضوعها عن بُعي،مثل حاّسة اتلمس ـ يف حني تييرك حاّسة اتشّم 
ييرك األصوات اتيت هي حركات حتيث يف اهلواء خ فهو  اترابعة رتبةواتسمع هو امل وسط. إىل

  عني تصادم جسمني صلبني بشكل سرخع وحاد مما ُخصيب األذن هبقزاز صويت.

اتيت هي عني أيرسطو تُعّي أمسى  ،حاّسة اتبصر   اتيت أتيت فيهااملرتبة اخلامسة وأخرياً 
 فاتلون هو ما حيّرك املشّف ابتفعل، بكوهنا تييرك األتوان واألجسام املشّفة. احلواس مجيعاً،

بينما املشّف  اتذي حيّدق قوة حترخك املشّف فيه، تذتك اسقحاتت يرؤخقه إاّل بواسطة اتنوير،
اتلذان خسقمّيان إشفافهما من  ال خرى إاّل بواسطة ما هو ذو تون. مثال ذتك اهلواء واملاء

أّما اتنوير  طبيعقه من طبيعة األثري اتذي ترتكب منه األجرام اتسماوخّة. جوهر مشّف بذاته،
وهو خسقمي طبيعقه من طبيعة األجرام  فهو مبثابة تونه اتذايّت، هو كمال املشّف أو حتديده،

إمنا هو عبايرة عن  جسم؛فاسقحال أن خكون اتنوير جسمًا أو فيضًا عن  اتسماوخة أخضاً.
خلزم  تكّي خقسىن تلباصرة أن تبصر موضوعها،و  حصول اتناير أو جوهر انيرّي ما يف املشّف.

كما حييث  وإاّل امقنع اإلبصاير، وسط متّر فيه صويرة اتشيء املبصر، ابإلضافة إيل اتنوير،
اتذي  بل يف اتوسط وذتك أن اتلون ال خؤثر يف اتلعني، عنيما تلصق اجلسم بباصرتنا.

 ا فيصل بينها وبني اتشيء املبصر.خالقيه

هبذا اتشكل يرسم تنا أيرسطو ماهية احلواس اخلمس اتظاهرة، اتيت نييرك هبا صويرة 
جسام عن طرخق اتقفاعل بني احلاّسة واحملسوس، وذتك تكي نصل إيل حّس اتنفس األ

شرتك، اتذي هو من احلواس اخلمس مبثابة اترقيب أو اتوسيط؛ بكونه ُُيّيز بني كّل 
ُ
اتباطن امل

من احملسوسات اخلاصة أوالً، فيييرك أن هذه احملسوسات صوت أو طعم أو تون .. إخل. 
تييرك أهنا تييرك، إذ خسقحيل أن تييرك احلاّسة إديراكها، كما تييرك  فاتنفس هنا ُيكن هلا أن
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احملسوس، وإال تكان اإلديراك ذا تون أو طعم أو يرائحة، مثله مثل احملسوسات اتيت تييركها 
 احلواس اخلاصة.

كذتك تييرك اتنفس احملسوسات املشرتكة ـ اتيت ختقلف عن احملسوسات األخرى من 
 فاسقحال أن تييركها حاّسة واحية فدط، حيث أهنا تقصف بصفات مشرتكة بينها مجيعاً،

تسكون واتشكل وذتك كما هو واضح يف احلركة وا بل جيب إلديراكها تضافر عية حواس،
  .(67، ص 1999واتعيد .. إخل )فخري، 

من حيث أنه تيس  واضح هنا إن احلّس املشرتك خيقلف عن ابقية احلواس اخلمس؛
بل هو ُيّثل اتبياخة األوىل من بياايت اتقجرخي اتذي خرقي حبسه اإلنسان  انفعااًل حمضاً،

مت أييت اخليال اتذي هو وسط  صعيي اتنطق اتظاهر يف اتفكرة، خطوة من صعيي احلّس إىل
وما اتقخيل إال ختّلف  فهو خفرتض احلس وخُبىن عليه. بني احلس واملنطق ابملفهوم األيرسطي.

ألنه خلبث يف اتنفس  مما ُيكن تسميقه حّسيًا مقّخلفًا أو البثاً، اتصويرة احملسوسة يف اتنفس،
تنفصل اتصويرة املعدوتة عن حبيث ال  بيويره اخليال، لكما خفرتض اتعد عي زوال احملسوس.ب

فال غىن تلنفس عن اتصويرة املقخيلة حني تعدل. أي ال تعدل بال ختيل،  اتصويرة املقخّيلة،
  .(301، ص 1987ألن اتقخيل هو اهليوىل اتيت خقأمل فيها اتعدل اتكليات )برهييه، 

صفحًا عن اتدوة اتيت هبا ندول إن اتصويرة حتصل فينا، وإذا ضربنا "اتقخيل إذن هو 
اسقعمال اجملاز هلذا االصطالح، فإننا ندول إن اتقخيل تيس إال قوة أو حاتة حتكم هبا، 

  .(104، ص 2015)طاتيس،  سقطيع أن نكون على صواب أو خطأ "ون

كما خيقلف اخليال عني أيرسطو عن احلّس من عية جوانب أمهها  )فخري، 
 .(67، ص 1999
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يف حني تقمثل املخّيلة موضوعاهتا سواء أكانت ماثلة  ة،ـ مثول احملسوسات أمام احلاسّ 
 أمامها أم ال.

أو  فمثاًل اتعني ال ختطئ يف إديراك األتوان، ـ ال ختطئ احلاّسة يف إديراك موضوعها اخلاص،
 يف حني أّن اخليال كثرياً ما خقطّرق إتيه اتغلط. األذن يف إديراك األصوات .. إخل،

يف  مىت مثل املوضوع أمام احلاّسة وكانت احلاّسة صحيحة، ـ ال خياير تلنفس يف ما حتّس،
 حني أن هلا بعض اخلياير يف ما تقخّيل يف حال اتيدظة.

وذتك  وتكننا هنا جني أنفسنا أمام كم هائل من اتقباخن اتواقع بني اخليال واحلاّسة؛      
حاّسة ما بكوّن أيرسطو خصّر على أن اخليال هو حركة أو انفعال انجم عن حتّرك قّوة 

 ابتفعل.

ومن مت فإن اتدّوة احلاّسة اتيت خدصيها أيرسطو ما هي إال احلّس املشرتك، وهذا هو 
اتقأوخل اتظاهر تيا "ابن يرشي" قيُياً، " ويروس" حيخثاً. فقصبح املخيلة فرعًا تلحّس املشرتك 

حاتة اتذاكرة اتذي هو عني أيرسطو  قّوة احلس األصلية أو األوىل. واتيت هي يف حديدقها 
 ال اتذيـــــــــــــــــــن املاضي؛ بعكس اخليــــــــــــــــــــل إال يف نسبقها إىل اتزمــــــــــــاتيت ال ختقلف عن اتقخيّ 

وهذه اتصوير املسقحضرة قي تكون قي طمست من احلّس  كال احلاضر واملسقدبل.  ُيقي إىل
اتذي خنطوي على عامل إيرادي. كذتك ُيكن  ،ةاملشرتك، وعنيها حيصل اتقذّكر ال اتذاكر 

أن خكون بني هذه اتصويرة شيئًا من االيرتباط اتذي به قي تقوايرى حبسب مبيأ اتقشابه أو 
يف  فإذا حصل هذا اتقوايرد تلدائياً، اتقضاّد أو اتقجاوير بني اتصوير اتيت تسقحضر ابتقذكر.

وفق زعم أيرسطو  املخّيلة، كان من نوع األحالم ـ وهو من أفعال حاتة اتغفلة أو اتنوم،
 (.68، ص 1999)فخري، 
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كما جيب عني أيرسطو، أن ال خكون تلدّوة اتناطدة وال تلدوة احلاّسة طبيعة خاصة        
تكي تقمّكنا من تلّدي مجيع احملسوسات  وأن تكوان عبايرة عن قّوة واسقعياد فدط، هبما،

ن أجل أن تبلغ عملّية اتقجرد م حييث وهذا كله قي حىت املقضاّدات منها؛ واملعدوالت،
 من عّية وجوه؛ وبني اتعدل واحلّس شبه، "إديراك اتصوير اتكلية" ذيروهتا يف اتنطق أو اتفكرة.

شيئاً  س واتعدل ابتفعل،يف حال احل س واملعدول خصبحان وموضوعهما،و فكال احملس
 واحياً.

أنفسنا أمام عية  أننا يف هذا اتبحث ومن واقع تقبع ما سبق جنيوعلى أخة حال،       
فروق فاصلة بني احلّس واتعدل نسقطيع حبسب اتقصوير األيرسطي أن جنملها يف اتنداط 

 .(69، ص 1999اتقاتية  )فخري، 

اتشيء اتذي خيّل  يف حني املعدوالت تقاثر ابتعدل، ـ إن األحاسيس اتدّوخة ُتضعف احلواس،
 على أن اتعدل ال خفقدر إيل عضو جسيّي.

بعكس قّوة اتنطق  كة احلواس يف اإلنسان منُذ اتبياخة،مل اتصفة اتسائية علىاترتابط هو ـ 
 ؟ّسياننا تدوة اتعدل اهليوالنّية مع عيم ن اتيت ال تكقمل يف هذا اإلنسان إالّ بعي أن خكرب،

بّينما تكمن مهمة  اتيت هي اجلواهر، ـ مهمة احلّس تقمثل يف إديراكه تلموجودات اجلزئية،
مبعىن أن اتعدل هو اتذي خنقزع  اتيت هي اتصوير اتعدّلية، إديراك املاهيات اتكّلية،اتعدل يف 

خلّوا من  بعي أن كان قبل فعل اإلديراك، اتصويرة اتكّلية اتكامنة يف املوجودات املاّدخة؛
وهذا ما قصيه أيرسطو  أصبح ومعدوته شيئًا واحياً، اإلديراك ابتفعل،أمت فإذا  ،اتصوير

خندش عليها شيء )قرين،  اإلديراك هذه، ابيرتسام األحرف على توحة ملحينما شبه عملية 
 .(313ب ت، ص 
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على  كذتك جيب أن خوجي عني أيرسطو عدل ماهّيقه أن خعدل مجيع األشياء،
فمن طبيعة  يف حال اإلديراك. صبح مجيع األشياء،يخالف اتعدل اآلنف اتذكر اتذي س

األول )ماّدة أو هيوىل هي ابتدوة موجودة ما   قسمني أثنني املوجودات أهّنا تندسم إىل
مبعىن أهنا حُتول املاّدة من  بعينه(، واتدسم اتثاين )عّلة فاعلة تفعل ذتك املوجود أو تصنعه(،

اتذي فيه عامل ماّدي أو  حال اتفعل. وهذا هو حال اإلديراك أخضاً، حال اتّدوة إىل
خشبه "  مبيأ كمال أو حتديق فيه،هو  وعامل فاعل، خكمن يف اسقعياد حمض، هيواليّن،

 اتنوير اتذي جيعل األتوان اتيت ابتدّوة أتواانً ابتفعل ".

إن بني اتدّوة واتعدل عني أيرسطو جيب أن خكون هناك طويرًا اثتثًا هو طوير اتدييرة 
بسبب اكقساب  تلك اتيت توفّرت آتقها وابتت حاصلة ابتفعل نوعًا ما، على اإلديراك،

كما هو واضح يف أمر اتعامل اتذي مبديويره مطاتعة معايرفه   –وحصوهلا يف اتذهن املعايرف 
وهلذا اتسبب أطلق عليه اسم  فيكون إديراكه ابتدّوة مبعىن ما ،وابتفعل مبعىن ما، مىت شاء،

 وهو اثتث اتعدول اتيت أييت أيرسطو على ذكرها. اإلديراك أو اتعدل ابمللكة،

 القّوة النزوعّيةالعقل و  جوهر . املبحث الثاين:4

 وهرالعقل:ج 1.4

 قي تكون مسأتة اتعدل من أكثر املسائل اتيت اثيرا اجليل حوهلا منذ عهي اإلسكنيير

هللا  ق. م( اتذي خُفسر هذا اتعدل أبنه هللا وقي دخل يف أفكايران؛ أو 205األفرودخسّي )
عامة، يف فرتة اتعصوير  وهو خفكر يف داخلنا. وقي أتبعقه يف ذتك املييرسة األوغسطينية

اإلسالم إيل اتدول أبن هذا اتعدل "اتفّعال" هو أحي اتعدول  اتوسطى. كما ذهب فالسفة
 .ام اتسماوخةأو اجلواهر املفايرقة، اتيت حترك األجر 
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/  1225"اتديخس توما األكوخين" )و (،388/  317)س" أما "اثمسطيو  
، 1999، قوة من قوى اتنفس )فخري ما هو إال ( فهما خراين أبن اتعدل اتفعال1274

وعلى أخة حال، قي خعود هذا اجليل واالخقالف يف أتوخل ماهية اتعدل  .(71ـ  70ص
( حول نظرخة اتعدل 1198/  1126اتشرح اتذي قيمه " ابن يرشي " ) عني أيرسطو إىل

 األفالطونية احمليثة.اتفعال األيرسطية، ذاك اتذي نرى فيه بوضوح أتثري نظرخة اتعدول يف 
واآلن إذا آتينا إيل بيان ماهية اتعدل اتفّعال عني أيرسطو، فإننا جنيه خصفه اتيرة أبنه عّلة 
اإلديراك اتفاعلة، أي مبيأ اتكمال أو اتقحديق تلعدل اهليواليّن أو اتدابل. أو هو شيمة اتعدل 

دل اهليواليّن اتذي هو كل اهليواليّن، غري قابل تالخقالط ألنه كل شيء ابتفعل، أوشيمة اتع
شيء ابتدوة. ومن مت فهو عاملًا جبميع املعدوالت، بل هو مجيع املعدوالت؛ وما اتعدل 
اهليواليّن إال قابل هلا فحسب. كما خصفه اتيرة أخرى أبنه مفايرق، وال خوجي اتصال ته 

تناحية أخضاً وال خشبه اتعدل اهليواليّن من هذه ا ، عنصر جسيي ابملادة، بكونه ال خفقدر إىل
ـ فكالمها برخئان من املادة، وكالمها ال خصيبهما اتكلل يرغم طول املعاانة. كما أن هذا اتعدل 
اتفعال غري ُمنفعل فهو ال خقأثر ابتعوايرض اجلسيخة اتيت قي تصيب سائر اتوظائف احليوخة 

  .(251، ص 1980يف اتنفس )بيوي، 

أننا سنحاول اآلن أن نققبع ماهيقه  هكذا تظهر ماهية اتعدل اتفعال عني أيرسطو؟ إال
من خالل اتنظر يف وظائف اتنفس وأنواعها، تلك اتيت كما يرأخنا عني ديراسقنا ملوضوع  

واتناطدة أو  أنواع هي  )اتغاذخة، واحلاسة، "وحية اتنفس ووظائفها"، أبهنا تندسم إىل
دوة احلاسة هي اتيت اتعاقلة(، حيث عرفنا أن اتدوة اتغاذخة تدقصر على اتنبااتت فدط، وات

تشرتك فيها مجيع اتكائنات احلية، واتدوة اتناطدة أو اتعاقلة خيقص هبا اإلنسان وحيه دون 
وخكمن اتفرق بني هذه اتدوى يف كون اتغاذخة تقناول املادة ذاهتا بينما اتدوة احلاسة   سواه.

ن مشرتكان فيهما إال أن واتدوة اتناطدة أو اتعاقلة تقناوالن اتصويرة. ومبا أن احليوان واإلنسا
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احليوان خدقصر فدط على معرفة اتفرد واتصويرة اتفردخة، أما اإلنسان، صاحب اتعدل، فهو 
  اتذي خسقطيع معرفة اتصوير اتكلية.

هبذا خصبح اتعدل عني أيرسطو عنصراً أساسياً يف اتفعل املعريف اإلنساين، وذتك على 
ون تعرخف اتنفس مقمثل يف كوهنا صويرة تلجسي أساس ثنائية )اتصويرة، واملادة(، حبيث خك

 .(28ص ،اتنفس )فخريوال جمال السقدالهلا عنه. وما اتعدل إال مسقوى من مسقوايت 

نوعني اثنني  خقمثل  وانطالقًا مما سبق نسقطيع أن ندف على متييز أيرسطو تلعدل إىل
أن خفكر ابتفعل، فهو هنا  يف كونه منفعل وعملي تكون ته اتدييرة على اتقفكري قبل  األول

ليها تكنها مل تقلدى اتكقابة أشبه بدطعة انعمة من اتشمع تيخها قييرة على تلدي اتكقابة ع
ومن مت فهو خدبل اتصوير احلسية اتيت ترد إتيه. وهو  .(247، ص 1984)سقيس،  بعي

جمرد انطباع تلصوير احلسية اخلايرجية، إذ أنه مبثابة املادة، وخرتكب غاتبًا من اتصوير اتيت أتت 
من احلس، وأصبحت صويرًا يف املخيلة، وتيست ته وظيفة إجيابية. وإمنا هو جمرد انطباع 

نفعل خنشأ من اجلسي وخفىن رى أن هذا اتعدل املتلصوير احلسية اخلايرجية. وخبيو أن أيرسطو خ
 .(313)قرين، ب ت، ص  بفنائه

خقمثل يف اتعدل اتفعال اتذي ُيثل اتفاعلية اإلجيابية تلفكر نفسه. وهو   واتثاين
مبحض طبيعقه خاتي وال خفىن، وتيست ته بياخة وتيست ته هناخة، وهو أييت تلجسم من 

ما أنه هو املسؤول عن إديراك املاهيات يف أنفسها، ومن مت اخلايرج وخفايرقه عني املوت. ك
حاتة اإلديراك اتصحيح، وذتك عني  خسمى عداًل نظرايً. وبه نرتفع من هذه احلاتة إىل

ات اتعدلية اتعامة، ـــــــــــــــحاتة املييرك اسقخراج األشياء من حاتة اتصوير احلسية اتسلبية إىل
حاتة  يل اتصوير احلسية اتيت هي يف حاتة اتدوة، إىلابتصوير اخلاصة، فيح حيث إنه أييت

صوير ابتفعل. إذ  صوير ابتفعل، أعين أن مهمة هذا اتعدل أن خندل حاتة اتصوير ابتدوة، إىل
اتفعل. ومن مت  أنه خسقخلص املعدوالت من املادايت، وخطبع هبا اتعدل، فيخرجه إىل
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ربة املمثلة يف اتصوير نسقطيع به أن نفسر أصل معانينا اتكلية، ونصل بينها وبني اتقج
إننا منيز من جهة اتعدل اتذي خشبه اهليوىل ألنه خصبح مجيع املعدوالت، ومن  "؛ اخلياتية

تضوء  ألنه، جهة أخرى اتعدل اتذي خشبه اتعّلة اتفاعلة ألنه حييثها مجيعًا كأنه شبيه اب
، ص 2015)طاتيس،  أتوان ابتفعل " توان ابتدوة إىلبوجه ما، اتضوء أخضًا حييل األ

112).   

، ومها ، وآخر فعاالنقبنّي من هذا اتنص اتصرخح أليرسطو، أن يف اتنفس عداًل منفعال
ن خقحي هبا  مفايرقان أي يروحيان. واتعدل اتفعال جمرد اتصوير املعدوتة، وخقيح تلعدل املنفعل أ

كما خقحي احلس مبوضوعه. فاملنفعل هو املقعدل، واتفعال هو اجملرد، وذتك وفق مبيأ اتكلي 
تكن هذا خفرتض و  .تفعلاتذي خنص على أن ما هو ابتدوة خصري ابتفعل بقأثري شيء هو اب

 حاصاًل من قبل على .أخضاً أن اتعدل اتفعال يف هذه احلاتة ما دام فاعاًل، فال بي أن خكون
ْخرِج هلا  هذه اتصويرة،

ُ
وهذه اتصويرة اتعدلية اتصرفة تسقلزم ابتقايل أن خكون هذا اتعدل امل

حاتة اتفعل ـ صويرة صرفة هو اآلخر. فكأّن اتعدل اتفعال  واتناقل هلا من حاتة اتدوة إىل
)بيوي،  أعين أننا هنا خرجنا كليًا عن منطدة احلواس صويرة خاتصة أو ماهية اتمة،

 .(250ـ  249، ص 1980

كما جني أخضًا أيرسطو من انحية خدول إن كل معرفة مرتبطة مبعرفة حسية، وجنيه   
من انحية اثنية خؤكي على أن املعرفة صاديرة عن صوير عدلية، وإن مصيير هذه اتصوير اتعدلية 
صوير خاتصة ال تصلها املادة أبي شكل من األشكال. اتشيء اتذي به جني أنفسنا 

أن نصنف هذا اتعدل من مييان آخر خكون مغاخر كليًا عن مييان اتعدل  مضطرخن إىل
املنفعل. وإن اتنقيجة اتيت من املمكن أن تسقخلص من هذا كله، تقمثل يف أن هذا اتعدل 

 اتفعال عدل عاٍل ال صلة ته اتبقة ابحملسوس.
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ابجلسم.  كذتك فإن هناك أخضًا مسأتة يرئيسية تكمن يف آتية اتصال اتعدل اتفعال
حيث أن أيرسطو كما يرأخنا خدول أن تكل جسم نفسه اخلاصة، وإنه ال جمال تلقفرقة إطالقاً 
بني اجلسم وصويرته أو بني اجلسم وبني اتنفس احلاتة فيه. وتكننا جني هنا أن هذا اتعدل 

نوع آخر من اتوجود ال ُيكن أن خقصل ابجلسم، وذتك ألنه  اتفعال قي أصبح خنقمي إىل
 صة، فكيف خقم إذن االتصال بني اتصويرة اخلاتصة، وبني اجلسم املادي؟صويرة خات

وعلى أخة حال، إذا أخيان اتعدل اتفعال كما هو عني أيرسطو فإننا جنيه فعل حمض 
ته ابتنفس اتبشرخة اتصال، إال أن هذا االتصال تيس جوهرايً، ما دام اتعدل قاباًل تلمفايرقة، 

األعضاء اجلسيخة. فإذا كان ذتك كله حّق تنا أن نسأل  أهو  أي من وما دام ال خفقدر إىل
 جوهر مفايرق أم جزء من أجزاء اتنفس؟. 

وهنا أيرسطو جُييب أبن يف مجيع األشياء ويف اتطبيعة عامة، جني عاملني خمقلفني  
أو مادة هي ابتدوة سائر املوجودات اتفردخة اتيت خشقمل عليها اتنوع، وعلة فاعلة تفعل فيها 

تصنعها فقكون نسبقها إتيها نسبة اتصناعة إيل املادة املصنوعة، فهذان اتعامالن املخقلفان 
 .(115، ص 2015)طاتيس،  خنبغي أن خوجيان أخضاً يف اتنفس

خظهر يف كالم أبنه من اتصعب األخذ ابتدول أن اتعدل اتفعال هو هللا أيرسطو 
ومن أتبعه من املييرسة األوغسطينية، بكون  أعاله، كما زعم بذتك اإلسكنيير األفرودخسي

 عني أيرسطو خعدل ذاته وحسب، وال أيبه تشأن اتعامل اتسفلي، خبالف اتعدل اتفعالهللا 

وقي  اتذي هو حال يف اتنفس خلّم جبميع املعدوالت، وهو مبيأ حتديق إمكانياهتا اإلديراكية.
ال هو هللا، أو جوهر مفايرق خكون مفهوم احللول هذا هو ما جيعل اتدول أبن اتعدل اتفع

آخر خقوسط بني هللا وعامل اتكون واتفساد، قواًل مردوداً. فاتطبيعة عني أيرسطو مبيأ فاعل  
كاف السقكمال األفاعيل اتطبيعية، فال تفقدر إيل مؤازيرة عامل من اخلايرج، إال يف بعض 

ود طبيعي هو األحوال اتناديرة )كقكون اجلنني( وملا كانت اتنفس صويرة أو كمااًل ملوج
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اإلنسان اققضى أن تكون اتنفس قاديرة على اسقكمال وظائفها احليوخة واإلديراكية، بيون 
فس، بيون حاجة إيل فعل بكالم أكثر حتيخي، فبوسع اإلنسان أن خييرك ابتن واسطة، أو
 .من اخلايرج

أما فيما خيص خلود اتعدل، فهو أمر اثبقًا تيى أيرسطو، حيث إنه ال خدول قّط أن 
اتنفس خاتية، وإمنا خدول إن اجلزء اتناطق منها ابق بعي احنالل اجلسي، وهذا اجلزء اتناطق 

، 1966هو اتعدل. أما اتشخص جبملقه ففاٍن عنيه فال خلود إال تلنوع اتبشري ) كرم، 
 .(167ص

أخريًا تبدى مسأتة " أصل " هذا اتعدل اتفعال اخلاتي، واتيت جنيها عني أيرسطو و 
ُمشاير إتيها يف قوته مبباخنة اتعدل تلمادة ومسوه عليها، حيث أن اتعدل خلوح متامًا أنه أييت 
فينا وهو حاصل على وجود ذايت وغري فاسي. فبينما سائر اتصوير اتطبيعية خترج من " قوة 

إتيها. وتسنا نسقطيع أن ندول إن اتنفس اتناطدة خملوقة، ألن أيرسطو مل املادة " وتعود 
خعرف فكرة اخللق، وال نسقطيع كذتك أن ندول عن هذه اتنفس أهنا آتت ابتقناس ، 

أما  فأيرسطو كما نعرف خلح دائماً يف أن اتعّلل اتفاعلية فدط هلا وجود سابق على معلوالهتا،
علوالهتا يف اتوجود وكل ما ُيكن اتفحص عنه وقوته هو اتعّلل اتصويرخة كاتنفس فمفايرقة مل

 بداء اتصوير بعي احنالل املركب، السبدها على أتتيفه، مع عيم معرفقنا أبصل هذا اتعدل

     .(167، ص 1966تذي خظل مسأتة مغلدة تقعذير على اتفهم واإلديراك )كرم ، 

 القوة النزوعّية: 2.4

يرأخنا يف اتسابق أن تلنفس ثالث وظائف يرئيسّية  اتغياء واإلديراك )أبشكاته( 
عني  واحلركة. وقي عرفنا ماهية اتدوى اتغاذنـّّية واملييركة بفروعها، واآلن سنقناول اتدوة احملرّكة

خدول  أنه ُيقنع إسناد  نفس، حيث جنيهمنشئها واتدوة اتباعثة هلا يف ات من حيث  أيرسطو
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ة إيل اتدوة اتغاّذخة، وإال توجب أن خقحرك اتنبات عن موضعه أخضاً، مثل احليوان، وال احلرك
إيل اتدوة احلاّسة أخضًا ما دامت بعض احليواانت حتس وال تقحرك؛ وال اتعاقلة كذتك، 

نعين  هنا وألنه خوعز ابحلركة فال خقحرك احليوان، إال أننا بكون اتعدل خدقصر على اتنظر،
ابتعدل اتعملي ال اتعدل اتنظري، ذاك اتذي خدابل بني اتوسائل املؤدخة إيل غاخة ما وخفاضل 
بينها، وخصبح حاته يف هذا حال اتدوة اتنزوعية اتيت هتيف دائمًا إيل غاخة ما، وهي غرض 

 تيان احلركة. . فاتعدل واتنزوع معاً مها ما خو اتعدل اتعملي أخضاً 

ل خطلب اخلري األصيل، بينما اتدوة اتنزوعية واخليال كثريًا ما واتفرق بينهما أن اتعد
خطلبان اخلري اتظاهر، وتصرفهما يف ذتك اتشهوة اتيت هي نزوع غري عدلي عن اخلري 

  (. 74ـ  73، ص 1999األصيل. )فخري، 

 إن مرّد كل حركة يف احليوان تقمثل يف اتنزوع بشكّليه  اتعدلي وغري اتعدلي، هو مبيأ
احلركة؛ وما اتعدل اتعملّي إال هادخة أو يرائية يف ذتك. ومع أن احليواانت اتينيا ال متلك 
اتدوة اتناطدة فهي متقلك اخليال، اتذي خنطوي على عامل إديراكي. واتذي هو نوعان  

 األول تديخري ختقص به اتدوة اتعاقلة واتثاين اخليال احلسي متلكه مجيع احليواانت.

ذتك أن اخليال هو ما ُيثل تلدوة اتنزوعية اتغرض اجلزئي اتذي تقحرك  وخلزم عن
حنوه، وهو دوير ال خسقطيع اتعدل اتنظري اتديام به، ألن من شأنه مطاتعة اتكليات 
وحسب. إال أن هذا اخليال خسقعني ابتعدل اتعملي يف احليواانت اتعاقلة، فيكشف ته عن 

دوة اتنزوعية. أما اتغاايت اتكلية فال حتّرك اتدوة سلسلة من اتوسائل اتيت تصلح موضوعًا تل
قط، بكون أن احلركة واتنزوع ضرب من ضروهبا تنطوي على اخقباير ما، واتغاايت اتكلية 
تيست موضوعًا تالخقياير، فمىت أديركناها سعينا يف طلبها مباشرة. وذتك مثل طلبنا تلخري 

  .احملض اتذي هو اتسعاد
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 :امةاخل. 5

قوى اإلنسان اإلديراكية كمبيأ عام خقحيد حبسب مفهوم اتنفس اتيت خصح أن تكون ـ ال 1
هي عني أيرسطو تقصف ابتشموتية بكوهنا عبايرة عن مبيأ احلياة اتعامة، فاإلنسان هو 

 املوجود اتوحيي اتواعي بغاايته واتدادير على إديراك املاهيات واتصوير اتكلية.

قوي األيرقى دائمًا ابإلمكانية، بعكس األيرقى ـ احلس هو شكل أدىن تلفعل، واألدىن حي2
 اتذي حيقوي األدىن فعلياً.

 ـ أن صويرة اتشيء هي تنظيمه، ومن مت فاأليرقى يف سلم اتوجود هو األكثر تنظيماً.3

ـ نشاط اهليوىل اتالعضوخة تيس إال احلركة يف املكان حنو غاخقها اخلايرجية، فكل عنصر ته 4
خقه وإمنا جيرى تصويرها مكانيًا فحسب، فعنيما خصل إىل حركقه اخلاصة واتطبيعية، وغا

 غاخقه خسقدر.   

ـ من طبيعة قوى اتنفس أن بني وحيهتا واألخرى صلة اتشرط ابملشروط، حبيث خقعذير 5
 وجود قوة بيون اتدوة األخرى. 

 ـ اتنفس واجلسي جوهران مقباخنان واتكائن احّلي مركب من كال هذخن اجلوهرخن املقباخنني .6

ـ اخليال هو ما ُيثل تلدوة اتنزوعية اتغرض اجلزئي اتذي تقحرك حنوه، وذتك عن طرخق 7
اتعدل املنفعل عنيما خكشف عن سلسلة من اتوسائل اتيت تصلح موضوعًا تلدوة 

 اتنزوعية.

عالقة اتدوة اتنزوعية " احملركة " ابتلذة تكمن يف اتصلة بني اتعدل اتفعال كدوة مييركة،  ـ8
 اجلمع بني اتناحية اإلديراكية واتناحية اتقحركية.تنزوعية كدوة حمركة، أي ة اوبني اتدو 
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   :ملخصّالبحث

وفدددن ؤ بدددذا  لدددا ا الددددوير  العامدددة  ،سدددقدبمل اخ ددداب يف ليبيددداهتددددل الديراسدددة إة معرفدددة م     
(General Circulation Models)   ،  ا  الددديم اخقوسدد ة يف ن اقددا  كبدد 

مد  ججدمل يويدمل اخارجدا   ،حيث نشأ  احلاجدة إة اتقاداد نمداق ؤد يدا  ؤدلديط ال  دا 
 . جوية واحد  جيرصادإة الديم اخسق د  إة حم ة  ( GCMs)اخشقدة م   اخ اخية
ث اخد ج  الكادا القحليلدا الدتن يق اسد  مد  اولقحدين هدل الديراسدة اسدقادق البحد     

( لددديرجا  احلددراير  SDSMظدداهر  الديراسددة، لددتلب ق ؤ بيددن لددو ا القيددغر ا حيددا ا )
العماددددي اليوميددددة يف حم ددددة جيرصدددداد يددددحا  تددددال يددددر  ليبيددددا، وق الق بددددذ  ددددديرجا  احلددددراير  

( يددددددددددد  2099-2071( )2070-2041( )2040 - 2011العمادددددددددددي لل دددددددددددرت  )
ديرجدة  حجدم القبداي  يفومد  خدالل  لدب اؤ د   (.B2a( و )A2aسدي ايريوها  تقل دة )

خر ابل سية ل رت  آوم  سي ايريو إة  ،خرآ ة جيرصاد يحا  م  يجر إة حملاحلراير  العماي 
 .(1990-1961األساس )

لو ا القيدغ   -حم ة ايرصاد يحا   – سي ايريوها  القغ  اخ اخا :الكلماتّاملفتاحية
 .(SDSMا حيا ا )
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Abstract 

     The study aims to know the future of the climate in Libya 

according to the predictions of General Circulation Models (GCMs) 

that with average values in large ranges, where the need arose to adopt 

a system of rang Downsizing techniques in order to convert the 

climate outputs derived from GCMs to the values based on one 

meteorological station. In order to achieve the purpose of the study, 

the researcher uses the analytical quantitative method which fits the 

study phenomenon, so the Statistical Downscaling Model (SDSM) of 

the daily maximum temperatures was applied at the  meteorological 

station of Shah at in north-eastern Libya, and the maximum 

temperatures were predicted for the period (2011 - 2040) (2041-2070) 

(2071-2099) under different scenarios (A2a) and (B2a). Through this, 

the magnitude of the variation in the maximum temperature of the 

Shahat meteor station became clear from month to month and from 

one scenario to another in relation to the base period (1961-1990). 

key Words: Climate Change Scenarios – Shah at Meteorological 

Station - Statistical Downscaling Model (SDSM) – 

General Circulation Models (GCMs). 

 املقدمة:1.1ّ
يرؤ دددات مقوسددد  ديرجدددة احلدددراير  ااحلكوميدددة اخع يدددة  قغددد  اخ ددداب   كدددر القدريدددر الرا ددد  للجي دددة      

 ًمددددادث  زايد  كبدددد   خددددالل ا اسدددد  تاوقددددد حدددد اخ ددددة تدددداق اخا ددددية، يفق 0.74ºالعدددداخا 
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ومددد  اخقوقددد  جد يددددداد اخقوسددد   ،سددد وا  10ق كدددمل 0.13ºاخا دددية، لعددددل مقدايدددد قددددير  
ق خددالل الدددرد احلددادن والعشدددري  6.4ºإة  1.1العدداخا لديرجددة حددراير  السدد   ؤدريبدداً مدد  

(IPCC 2007)،  ا ا م اخيدة لد العلادا   دى لقعرل جكثدر تلدي مسدقدبمل م داب األير لو
ؤعقاددد تلددي احملاكددا  الرمديددة لسددلوو الغددالل اجلددون تددر  ددرام  الكابيددوؤر، و لددب السددقحالة 
الديدداق ابلقجددايرب يف ظددرول حديديددة، ولقحديددن  لددب فدددد قسدداوا الغددالل اجلددون إة تدددد 
حمدددود مدد  ال ددداو، جن وحدددا  حجايددة جو لقوالدد ل فقلددة حجاجددا وفددن دقددة ال اددو ا، 

اخسدداا  جي دداً لخددالايل   ددول يددرتاو   دد   –ل  كددمل مدد  هددت  الدوالدد  وغالبددام مددا يكددود  دد
كم يف ال اا ا العاخية، وجقمل م   لب يف ال اا ا ا قلياية، وييمل ايرؤ اتجا 300و  200

 غالباً إة كيلو مرت واحد.
) ديرجدة احلدراير ، ال دغ  اجلدون، ؤركيدد  جو قالد  ويدد المرول السا د  يف كدمل خليدة      
وغالبداً مدا ؤكدود  ،از جو  او، ملوحة البحر...اخل ( اسق اداً إة حالة ال او ا األوليدةهتا الغ

، وهددو 1990هددت  احلالددة األوليددة هددا الو دد  احلدداا، جو الو دد  الددتن كدداد سددا داً يف تدداق 
، و  داً  تلدي  لدب نك  دا (24ص)، 2015تاق مرجعا لالؤ اقيا  الدوليدة( )إيدة، سداما، 

م  ددددة قليايدددة للقعدددرل تلدددي مسدددقدبمل ديرجدددة احلدددراير  العمادددي يف  ا اسدددقاداق هدددت  ال ادددا ا
 ددة احلكوميددة ، و لددب مدد  خددالل ير دد  ال قددا   ابلسددي ايريوها  اخعقاددد  مدد  قبددمل ا يالديراسددة

 2035وهددددا سددددي ايريوها  اخددددديت الدريدددد  والدددد  ؤغ ددددا ال ددددرت  حدددد  اخع يددددة  قغدددد  اخ دددداب، 
 . ((IPCC,2007,p2 2100 وسي ايريوها  طويلة اخديت ؤغ ا ح  ال رت 

ا اصدددة  قغددد  اخ ددداب تلدددي قدددويت دافعدددة تقل دددة لقغددد   SRESويقدددون سدددي ايريوها        
اخ دداب، لددا يف  لددب ال اددو السددكا  والق ايددة االجقااتيددة واالققيددادية، وؤشددامل هددت  العوامددمل 
 دددة  العديددد مدد  السددي ايريوها  اخسددقدبلية الدد  قددد ؤددذثر تلددي ميددادير وميددايرل غددازا  الدفي

(GHG)  مثمل نماق ال اقة وؤغي  اسقاداق األيرا دا، ودددير ا يداير  إة جد ؤ دوير الددويت

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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وي ددق  تدد   لددب جماوتددة واسددعة ، الدافعددة الكام ددة ويرا  ؤغدد  اخ دداب غدد  مذكددد  إة حددد كبدد 
 جًدا م  مسايرا  االنبعااث  احملقالة للغازا  الدفي ة.

 (A1واخسددداي  غددد  اخ ددداخا العددداخا، ير ددد  سدددي ايريوها  للقج SRESقدددد و ددد  فريدددن     
العالقددددا   دددد  الدددددويت الدافعددددة النبعددددااث  غددددازا  الدفي ددددة  لقحديددددد، (B2و B1و A2و

ونثدددمل كدددمل وا بدددا  اجلدددون وؤ ويرهدددا خدددالل الددددرد احلدددادن والعشدددري  خاقلدددة م ددداطن العدددا ، 
قلً دا ؤق دوت   در  ال يرجعدة ؤ ويرًا دنوغرافًيا واجقااتًيا واققياداًي وؤك ولوجيًدا و ي يًدا تسي ايريو 

، (,2018Climate Change Scenarios) إة مددا ك دد  تليددس يف السددا ن فيجدا
هتددددل إة يليدددمل القغددد ا  اخقوقعدددة يف سدددلوو ديرجدددة احلدددراير  وتلدددي  لدددب فددددد هدددت  الديراسدددة 

 العماا مسقدبال وفن ؤلب السي ايريوها .
ّ:بحثمشكلةّال2.1ّ
مذخًرا ( Regional Climate Modelsة ا قلياية )جديت القددق يف ال اا ا اخ اخي     

لو ا اخ اب العاخا  تو ًا ت ( RCM) إقلياية إة اسقاداق تاليا  حماكا  آلية
(Global Climate Model )  التن أيخت ظرول الغالل اجلون واحملي ا  تلي ن ا

 100( م  GCMواس  م  اخالحما ، وؤرتاو  الدقة األفدية يف لا ا اخ اب العاخا )
ن اقا  جصغر لقوف  أتخت هت  المرول تلي قلياية  كيلومرت، لك  ال اا ا ا  300إة 

جو  25ويدليجا تلي م  دة  ا  جمهية إة قرايرا  م   ،معلوما  إقلياية جكثر ؤ ييالً 
كيلومرتًا، يسا  هتا  قاثيمل جكثر واقعية للا اب فو  م  دة االهقااق، م  مراتا    50

س حية اخعدد  مثمل اجلبال والسواحمل واجلدير ال    يقم حلجا يف ال اا ا العاخية الساا  ال
(An introduction to the PRECIS system)،  وتلي  لب فدد مشكلة الديراسة
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يرصاد جح  ديرجة احلراير  العماي يف حم ة القغ  التن يياما  طر  هتا القساؤل ؤقاثمل يف 
 ؟  2099 اب احمللا ح  س ة أتث ا  ؤغ  اخ ال اؤ  ت  يحا 
ّ:أهدافّالبحث3.1ّ
 يرصاد يحا .جبمل ديرجة احلراير  العماي يف حم ة القعرل تلي مسقد أ.

 -4-2-9ت ا  فكر  ت  ا  وا  اخقبعة لق بين  رانم  القيغ  ا حيا ا ) إ ب.
SDSM –Version  ألن  ياان  حم ا  يرصد جون جخريت، خاصة يف ظمل زايد )

صداير م  إانم ، وال  يقم ؤ ويرها وفن كمل   الع اصر اخاقل ة  تا الر تدد اخدخال  م
 قبمل ال او ا العاخا للا اب.

ّّّ:أمهيةّالبحث4.1ّ
وال  ؤش  إة  ،إد تر  القغ ا  اخ اخية خاصة ا قليابة م جا وفن سي ايريوها  تقل ة أ.

ق هبا الدول م  ججمل يشج  خيايرا  القا ية ال  ؤدو   يف ديرجة احلراير ، غحجم الق
حقباس يف القدليمل م  انبعااثث غازا  االواخثاثلة  ،احملافمة تلي طبيعة م اب األير 

 احلرايرن.  
ؤكا  جمهية البحث يف جنس يعقاد ال اا ا اخ اخية ا قلياية ال  أتخت يف االتقباير . ب

 .ظرول الغالل اجلون واحملي ا  تلي ن ا  واس  م  تاليا  اخراقبة
    يعيد ؤوجيس ا    الق اوية ابخ  دة.إت ا  فكر  ت  مسقدبمل ديرجة احلراير  قد . ج
 دتم الديراسا  ال  ؤق اول مسقدبمل القغ ا  اخ اخية يف ليبيا. د.

ّ:البحثفرضية5.1ّّ
خددر  ومدد  آيف حم ددة جيرصدداد يددحا  مدد  يددجر إة  ؤقبدداي  ؤ بددذا  ديرجددة احلددراير  العماددي   

 .(1990-1961ل رت  األساس )ة خر ابل سبسي ايريو إة آ
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ّحدودّالدراسة:6.1ّ
  ¯49يدددرقًا، ودا دددر  تددددر   21º  ¯51ؤدددد  احمل دددة اخديروسدددة ت دددد ؤددددداط  خددد  طدددول    
32º ( وتلي ايرؤ ات 1تااًل، كاا يف ا ري ة ،)مرت فو  مسقويت س   البحدر وندوت  621

 جطدول اخ اخيدة ا القغد   ديراسدة ( وؤق لد 62056احمل دة سدي و قكية، ويادمل يرقاداً دوليداً )
  .اآلد إة 1961 والبياان  اخقوفر  كان  م  س ة ،ممك ة زم ية فرت 

ّالدراساتّالسابقة:7.1ّّ
ؤوجدددد العديدددد مددد  الديراسدددا  واأللددداث الددد  ؤ اولددد  مسدددقدبمل القغددد  اخ ددداخا يف ظدددمل      

ث فرتا  لدثال A2ق إجرا  احملاكا  لوج  سي ايريو يراد إف ا  ،(RCMإقلياية )حماكا  
م  خال ددا  يدداان  خاصددة  ددديرجا  احلددراير  ( اسددقاد2080و  2050و  2020م يددة )ز 

داهدددداً ؤ ازليدددداً يف  ا( جظجددددر  1990إة تدددداق 1961ا  جسدددداس )وه ددددول األم دددداير، وسدددد و 
كايدددا  ه دددول األم ددداير   ي ادددا اداًهدددا مقدايدددًدا يف ديرجدددا  احلدددراير ، جمدددا تددد  ديرجدددة احلدددراير  

ديرجدددة م ويدددة يف يدددجر يونيدددو مدايرندددة  سددد ة  6.15تلدددي مددد  العمادددي فددددد  لغددد  احملاكدددا  ج
  ,Samireh, S, et al).   2007)األساس 
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ّوخادمّجوجلّارث.ARC.GIS-10.3ّاملصدرّمنّعملّالباحثنيّابستخدامّّّ

ّرصادّشحاتأ(ّموقعّحمطة1ّخريطةّ)

يقوق  جنس القغ ا  اخ اخية يف مير، تجة حول لم ( 2014) الكشالو كر        
رافا  معدال  اخقوس  الس ون لديرجا  احلراير  خالل الدرد احلادن والعشري  ما    احن

 يف م اطن ج وب البالد. ق 5ºو ،يف جقيي تال ير  البالد ق 10ºايرؤ ات قدير  
يوجددد تدددد مدد  الديراسددا  الدد  ؤ اولدد  مسددقدبمل القغدد ا  اخ اخيددة، وتلددي صددعيد ليبيددا      

حمل ددا  ميددراؤة وسددر  وزليددأل، ف ددا األخدد    سددالق إ ددراهيمتبددد الخاصددة ؤلددب الدد  قدداق هبددا 
عماددددي ابسددددقاداق لددددو ا ث ديرجددددة احلددددراير  الاالقغدددد ا  اخسددددقدبلية يف جحددددد ؤ دددداول(2015)

لسدددددي ايريوها   (2099-2011) خدددددالل ال دددددرت يف م  ددددددة زليدددددأل ليبيدددددا،  ؤيدددددغ  احلجدددددم
HadCMBA2  وHadCM3B2a  يف  اداهددداً مقدايدددداً قدددد جظجدددر  هدددت  الديراسدددة و

مجيد  اآلفدا  الدم يددة اخسدقدبلية، ومد  القوقدد  جد يددداد مقوسد  ديرجددة احلدراير  العمادي السدد وية 
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إة  ؤيددملجد اً جي ددومدد  اخقوقدد   د،يف كددال السددي ايريوها 2020ق للددول سدد ة 0.1ºلدددداير 
0.6ºلوجدددد   0.7خددددالل الثااني يددددا  إة   ي اددددا سقيددددمل الدددددايد خددددالل ا اسددددي يا ،  ق

  B2.ق يف إطاير سي ايريو 0.1ºدداير و ل A2سي ايريو 
ّالبحث:ّمنهجية2ّ

يرصاد يحا  صادير  ت  وحد  البحوث ج ياان  يومية حمل ة الديراسة تلي تقاد  ا     
ساس م  جكاا ق اتقااد فرت    (https://climatedataguide.ucar) (CRU)اخ اخية 
( والتن SDSMللادايرنة م  سي ايريوها  تقل ة ابسقاداق ) 1990إة  1961س ة 

 وسيقم االكق ا  ابلع اصر األكثر ايرؤباطًا ابلبياان  اخسقادمة ،  ت يراً يوتشر  ايوظة سق
 . (1كاا مو حة ابجلدول )

ليث ق  ،اآلدح   1961والبياان  اليومية اخسقادمة لديرجة احلراير  العماي م  س ة 
–  (9-2-4-SDSMلو ا القيغ  ا حيا ا القعاممل م  هت  البياان  م  خالل

Version )  التن هو جدا  لدتم الدراير لقدييم أتث ا  ؤغ  اخ اب احمللا، وؤد ية للق بذ     
 . IPCC ع اصر اخ اب يف اخسقدبمل   ا  تلي سي ايريوها  القغ  اخ اخا اليادير  ت  

 
 
 
 
 

                                                 
 - النطاق واسعة إسقاطات إلى الدقة عالية معلومات إضافة عملية هو الحجم تصغير .

 تقنية إلنتاج همادمج يمكن وديناميكي، إحصائي تخفيض همالل رئيسيتان وتوجد طريقتان
 .ثالثة إحصائية ديناميكية
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ّ(ّيبنيّاملتغرياتّاليتّاعتمدتّعليهاّالدراسة1جدولّ)

 

N االخقياير الع اصر R 
1 Mean sea level pressure Ncepmslpaf -0.455 
2 Surface airflow strength ncepp__faf -0.167 
3 Surface zonal velocity ncepp__uaf -0.355 
4 Surface meridional velocity ncepp__vaf -0.087 
5 Surface vorticity ncepp__zaf -0.205 
6 Surface wind direction ncepp_thaf 0.23 
7 Surface divergence ncepp_zhaf 0.09 
8 500 hPa airflow strength ncepp5_faf -0.417 
9 500 hPa zonal velocity ncepp5_uaf -0.337 

10 500 hPa meridional velocity ncepp5_vaf 0.111 
11 500 hPa vorticity ncepp5_zaf -0.342 
12 500 hPa geopotential height ncepp5thaf 0.807 
13 500 hPa wind direction ncepp5zhaf 0.04 
14 500 hPa divergence ncepp8_faf -0.11 
15 850 hPa airflow strength ncepp8_uaf -0.241 
16 850 hPa zonal velocity ncepp8_vaf -0.277 
17 850 hPa meridional velocity ncepp8_zaf -0.063 
18 850 hPa vorticity ncepp8thaf -0.26 
19 850 hPa geopotential height ncepp8zhaf 0.333 
20 850 hPa wind direction ncepp500af 0.112 
21 850 hPa divergence ncepp850af 0.065 
22 Relative humidity at 500 hPa ncepr500af -0.194 
23 Relative humidity at 850 hPa ncepr850af -0.577 
24 Near surface relative humidity Nceprhumaf -0.363 
25 Surface specific humidity Ncepshumaf 0.769 
26 Mean temperature at 2m Nceptempaf 0.894 
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، مث ؤ  يت مراحمل start( يم ق  الرانم  ابل غ  تلي جيدونة 1كاا هو ابلشكمل )    
و لب ( جيدوان  الرانم  ال  سيقم اسقادامجا 2الشكمل ) العامل ابلرانم ، ليث يو  

 .(Robert, Let - al., 2007وفداً للا وا  جو اخراحمل القالية )

 

 (ّيبنيّأيقوانتّالربانمج2شكلّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّواجهةّالربانمج(1ّشكلّ)ّّّّّّّّّ
 

و لب م  ججمل و   البياان  ال  نريد settings)  ) يدونةجندوق ابخقياير :ّاملرحلةّاألوىل
الق بذ لسقدبلجا وها الس وا  

وكتلب تدد  1990إة 1961م 
يوق، مث ندوق  366األايق يكود 
ليقم ح مجا  saveابل غ  تلي 

 (.3كاا هو مو   ابلشكمل )
 SDSMبربانمجّّ(ّاالعداداتّاألساسية3شكلّ)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ

و لب للقحدن م  البياان  ّ؛Quality Controlندوق ابلدخول تلي جيدونة :ّاملرحلةّالثانية
ح  select fileّاليومية ال  ق إدخا ا ابخرحلة السا دة، ليث ندوق جبلبجا إة ملة 

ت جماو  إمجاا فا  خالل إ خال  ياان  الديراسة سيمجر ،يقم القأكد م جا وم  جتدادها
البياان   وي ظ كاا ندوق إبدخال مكاد القادي  يوق تددية، 10957جايق فرت  األساس 

 1الخطوة 
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  (check File)مث ندوق ابلقأكد م  صحة البياان  م  خالل جيدونة  .text  ييغة
 ( تلي القواا .  5،  4كاا ها ابلشكل  ) 

 

ّ(ّيبنيّصحةّالبياانت5شكلّ)              (ّيبنيّاختيارّامللفّوطريقةّالتخزين4شكلّ)
ّ

االيرؤبدداو  دد  احلددراير  العماددي  فحددط اخقغدد ا  ابلشايددة والقعددرل تلددي قياددة :املرحلةةةّالثالثةةة
س  ال  جخت  م  ال او ا العاخا للا اب ح ا،ت يرً  26وها  ،والع اصر اخذثر  يف اخ اب

 screenليددددث ندددددوق ابل ددددغ  تلددددي جيدونددددة   طبيعددددة وموقدددد  كددددمل م  دددددة جو حم ددددة،
variables. ( ويف هدددت  ا  دددو  نددددوق إبدخدددالBox اخ  ددددة اخدددراد ديراسدددقجا، و قددداير )

ليدث ن دغ  تلدي كدمل ت يدر يف اليد دو  خعرفدة  ،اخلة التن ق القأكد م  جود   ياانؤدس
                         ت اصر وؤسجيلجا.  8قو  االيرؤباو  ي جم، مث ندوق لعرفة جقويت 

 
ّةّاالرتباطّبنيّمدخالتّالنموذجّالعاملىعالقّ(ّيبني6شكلّ)

 وعنصرّدرجةّاحلرارةّالعظمىّمبحطةّشحات

 2الخطوة 

 3الخطوة 
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ّالرابعة ليث ندوق  ديراسة تالقة  coliprate model))ّمعاير  ال او اّ:املرحلة
  ا  وال  م  خال ا نقحيمل تلي مل ا  البياان  ،االحنداير و ياان  ال دس اليومية

قويت الع ير ايرؤباطآ م  مدخال  جابسقاداق وهتا يقم  (SIMو ) (PAR) الييغ
( التن ق  file txt، مث أنيت )ال او ا م  ت ير ديرجة احلراير  العماا حمل ة يحا 

تلي ( cope( نعامل )Box( جو )folder) ( مث أنيت TR-TM-txtالشغمل تليس )
 .(pAR)( أييت يف ال جاية ملة save( ونعامل )cmاسم اخلة ونعيد ؤسايقس إب افة )

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ
cmّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّطريقةّإعدادّملفّ(ّيبني8ّشكلّ)txtّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّملفّ(ّيبنيّاختيار7ّشكلّ)

ّ

 Scenario Generatorّاملرحلةّاخلامسة:ّّ
ابسقاداق نقا   كا سي ايريوها  ال دس اخقوقعة وها مرحلة ؤوليد واسقاراا مل ا  يا 

 settings، حيث سيقم الدخول تلي جيدونة (PARمرحلة معاير  ال او ا ملة )
وؤغي  الس وا  وكتلب تدد جايق الس ة، و لب م  ججمل و   الس وا  ال  نريد حماكاهتا 

خت أن ال رت   مث  عد إمتاق هت ،2040إة 2011مثمل م  فرت  تلي القوااوؤبدج يف كمل 
إة  2071م   فرت ، و عد  لب ؤسقار إة جخر 2070إة  2041ال  ؤليجا م   ال رت 

سقمجر ل ا اخل ا   select parameter fileوندوق ابل غ  تلي ملة  ،2099
  يف اخرحلة   ال  قا ا  عالجا  قاير ملة اخسقارا م  اخراحمل السا دة، مث جنل  ن س اخلة

 4الخطوة 
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ّ

cmّّّّّ(ّيبنيّطريقةّإعدادّملف10شكلّ)txtّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ(ّيبنيّاختيارّملف9ّ)ّشكلّّّّ
ّّّّّّّّّّّّّّّّّّ 

، وندددوق ابل ددغ  save toيف اخرحلددة السددا دة ونغدد  امسددس مدد  خددالل ال ددغ  تلددي ملددة 
  الع اصر الثاانية األقويت . ح  حناكيجا A2لكا أنخت م س  ،cتلي 
ال ددددغ  تلددددي جيدونددددة  مدددد  خددددالل ددددا ابلعاليددددا  السددددا دة ندددددوق ابلقحليددددمل  عددددد جد قا     

Generate ،ؤكراير هت  العالية تلي ابقا الس وا  سقع ي ا جماوتة م  اخل ا .  وت د 
نقب  ن س ا  وا  يف اخرحلة السا دة إة جد نيمل خرحلة القادي  ح  يقم القادي  

(SAVE   ابسم )B2CG  مث مرحلةc  إ  ندخمل  ، ايريوي قغي  نوت السندوق ه اB2 
نعامل تلي ن س ا  وا  ال  قا ا هبا  .م  الع اصر الثاانية السا دةح  ندوق لحاكاهتا 

يف مرحلة السي ايريو األول ليث ن غ  
، وؤقم ن س Generateتلي جيدونة 

العالية لبدية الس وا  األخريت    س 
الكي ية ح  نقحيمل تلي ال قا   

 ال جا ية.
ّّ

 ( يب  كي ية ؤغي  ن ا  س وا  ال رت  القالية11يكمل )                                                       
ّ

 5الخطوة 
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 SUMMARY STATISTICSاملرحلةّالسادسةّ
مدر ألا ، سب  العدد واحلجم الكب  م  البياان  ال اددة تد  ال اتجدة اخسدقدبلية للا داب     

يف يددددكمل ملايددددا  إحيددددا ية وهددددا اخرحلددددة القاليددددة  الددددتن يق لدددد  ؤدلدددديط هددددتا احلجددددم
(Summary statistics)  إة مل ا   ا  صيغة TXT لكدا يسدجمل القعامدمل معجدا

 حلة نقب  ا  وا  االؤية يف اخرحلة القالية ويف هت  اخر 
وؤغي  الس وا  وكتلب تدد جايق الس ة و عدها نعامل  settingsندخمل تلي جيدونة  أ.

 تلي القواا فرت ال  نريد حماكاهتا وؤبدج يف كمل  ال رتا م  ججمل و    تلي ح مجا، و لب
ال  ؤليجا م   ال رت ندوق أبخت  ال رت مث  عد إمتاق هت   ،2040إة 2011مثمل م 
، وسقمجر 2099إة  2071م   ال رت خر آو عد  لب ؤسقار إة  ،2070إة  2041

يكال  يانية وا حة جقحليمل واحليول تلي سجيمل تالية الولق ، تلي حد فرت ل ا نقا   كمل 
 .كسيملويمل ملايا  هت  ال قا   لييغة ا  يقم ي
 ،جنل  اخل ا  ال  قا ا  عالجا ابخرحلة السا دة select fileابل غ  تلي جيدونة و  ب.

ح  ندخمل ن س  SAVE STATISTICS TOوم  مث ن غ  تلي جيدونة 
 اخلة اب  و  السا دة ونغ  امسس فد .

ح  يقم القحليمل  Analyze عد ؤغي  األوامر السا دة ندوق إبت ا  جمر أليدونة ج. 
 .ف قحيمل تلي نقا   اخقوس  احلسايب لكمل فرت  م اخية ؤقاثمل الس وا  ال  قا ا إبدخا ا

حيلددد  هدددت  البيددداان  إة ا كسددديمل واسدددقارج  اجلدددداول جمددد  خدددالل العاليدددا  السدددا دة 
 ال جا ية. 
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ّة:املناقش.3ّ
ّ:H3A2A- (H3B2Aحتليلّنتائجّالسيناريوهاتّ)

 تددد  اللج ددة احلكوميددة الدوليددة اخع يددة  قغدد  اخ دداب ؤدريددراً خاصدداً يمعددرل اخقيددايراً  دددج     
SRES وقد اسقادم  سي ايريوها  انبعااث  غازا  االحقباس  ،2000شر  يف تاقق ن

السقكشدددددال  خا يف اخسدددددقدبمللو ددددد  ؤوقعدددددا  للقغددددد  اخ دددددا ،احلدددددرايرن اخوصدددددوفة يف القدريدددددر
مدد  إيدداير  خاصددة إة إنقدداا غددازا  الدفي ددة وانبعددااث   ،الق ددويرا  اخسددقدبلية يف البي ددة العاخيددة

 . (,2018Climate Change Scenarios)  السال ة م  ا با  اجلون
وؤسدددق د هدددت  السدددي ايريوها  إة افرتا دددا  ؤقعلدددن ابخسدددقدبمل االجقاددداتا واالققيدددادن     

 لوجا، وفياا يلا تر  موجد للسي ايريوها  اخسقادمة يف هتا البحث والقك و 
 ّسةةيناريوA2ّ ويشدد  إة  ،  ييددة خدد   جحددداث تدداخا غدد  مقجددانس  شددكمل كبدد

وؤقدايرب جلاو ا يو ة  د  اخ داطن  ،واالحق اظ اب واي  احمللية ،االتقااد تلي التا 
؛ جمددا الق ايددة االققيددادية لعددا ن إة اسددقاراير ؤدايددد سددكاد ا ددب   يددديد تلددي حنددو يددذد

   أ م  السي ايريوها  األخريت. جوجس وؤغ  ؤك ولوجا جكثر ؤ ككا و فجا إقلياية الق
 ّسةةةةيناريوB2ّ:  ييدددددة خدددد  جحدددددداث تدددداخا يدددددقم فيددددس الرتكيدددددد تلددددي احللدددددول احملليدددددة

لالسددقدامة االققيددادية واالجقااتيددة و البي يددة؛ وهددتا العددا  يشددجد كثافددة سددكانية دا اددة؛ 
ومسدقواي  مقوسد ة مد  الق ايدة االققيدادية؛   A2    سبة جدىن مد  خد  جحدداث لك

تلددي الددرغم مدد    A1و   B1وؤغدد ا ؤك ولوجيددا جقددمل سددرتة وجكثددر ؤ وتددا مدد  جحددداث 
إال جندددس تلدددي اخسدددقوي  احمللدددا  ،ؤوجدددس السدددي ايريو حندددو ئايدددة البي دددة والقكدددافذ االجقاددداتا

ّ.وا قلياا
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عددد  يف هدددتا البحدددو       ث  يددداان  كدددمل سدددي ايريو يف جماوتدددة مسدددقدلة حيدددث  يددداان  قدددد مجم
–1961و يدددددداان  السددددددي ايريو ) ،يف جدددددددول H3A2a( 2099 – 1961السددددددي ايريو )

2099 )H3B2a (2011(، وقسددددا  إة ثددددالث فددددرتا  )3( و)2يف جدددددول آخددددر–
 (.2099–2071( و ) 2070 – 2041( و )2040

وفن  2099 – 1961( االسداطا  اخقوقعة لديرجة احلراير  العماي الشجرية لل رت  2جدول )
  H3A2aسي ايريو 

ّ(SDSM–Version-4-2-9 رانم  القيغ  ا حيا ا )اسق اداً تلي نقا    م  تامل الباحث اخيدير  

Months 
sh-obv61-
90 

sh-mod-11-
41a2 

sh-mod-
40-70a2 

sh-mod71-
99a2 

JAN. 12.6 15.9 17.2 19.0 

FEB. 13.5 15.9 17.4 19.6 

MAR. 15.7 16.9 18.3 21.2 

APR. 19.9 18.7 21.2 23.8 

MAY 24.2 20.9 23.5 26.8 

JUN. 27.6 23.5 26.1 30.1 

JUL. 27.7 27.2 29.6 35.6 

AUG. 27.8 31.0 33.6 38.0 

SEP. 26.8 31.1 33.0 36.6 

OCT. 22.6 29.4 31.5 35.0 

NOV. 18.4 23.8 25.7 28.1 

DEC. 14.4 18.4 19.6 21.7 

Average 20.9 22.7 24.7 27.9 
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( يسددداتد الق قدددير البيدددرن 12ولقو دددي  نقدددا   اجلددددول السدددا ن فددددد الشدددكمل القددداا)       
ا  مسدقدباًل ابل سددبة إة يرصداد يدحجيف حم دة  لأليرقداق ويبد  ايرؤ دات ديرجدا  احلدراير  العماددي

ومددددايو ريددددمل إ مددددا تدددددا يددددجر   H3A2a( يف سددددي ايريو 1990 - 1961سدددداس )فددددرت  األ
جما  دية الشجوير فقشجد ايرؤ اتاً ملحوظاً خاصة  ،ونيو ويوليو    جند ؤ س اً وا حاً لتلبوي

 2040ق حد  سد ة 31.1ºخالل فيمل ا رية، لييمل مقوس جا الشجرن يف سبقار إة 
ق خالل س وا  األساس، ووفدا  تا السي ايريو فددد مقوسد  28ºيف الوق  التن   ؤقجاوز 

 ق و لدددددددب يف يدددددددجر جغسددددددد س. 38º اخسدددددددقدبمل سقيدددددددمل إة ديرجدددددددة احلدددددددراير  العمادددددددي يف
              

 
 
 
 
 
 
                                     

 

  (2اخيدير  م  تامل الباحث  اسق اداً تلي اجلدول )                       
ّاالسقاطاتّاملتوقعةّلدرجةّاحلرارةّالعظمىّالشهرية(12ّشكلّ)

H3A2aّاريوّوفقّسين2099ّّ–1961ّللفرتةّ

يدكال خدالل األيق   جليداً مد  ؤغ اً يف ديرجة احلراير  العماي  جن جد احمل ة سقشجد      
( ال  ؤو د  نسدبة القغد  يف كدمل فدرت  ويف كدمل يدجر تلدي مدديت سد وا  15(،)14(،)13)

كقدو ر وندوفار وديسدار وي دداير، جا جد القغد  يبلدغ جقيدا  يف يدجر مد  خال د ويقبد الديداس، 
% خددالل ال ددرت  طويلددة 50كثددر مدد    بددن تلددي مجيدد  ال ددرتا  وسقيددمل الدددايد  إة جوهددتا ي

ير %، وتلدي العكدس متامداً ابل سدبة لشدجو 25جمل، ويف مجي  األحوال ل  ؤدمل الددايد  تد  األ
% خددالل ال ددرت  احلاليددة، 15 ريددمل ومددايو ويونيددو ويوليددو حيددث سقشددجد ا  ا دداً ييددمل إة ج
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تا السددي ايريو إال خددالل ايرؤ اتدداً تدد  اخعدددل حسدد  هدد لكدد  يددجرن مددايو ويونيددو لدد  يشددجدا
   .خ   م  الدرد احلااالعدود األ

 
 (2اخيدير  م  تامل الباحث  اسق اداً تلي اجلدول )                    

H3A2ّوفقّسيناريو2040ّّّ-2011ّ(ّنسبةّالتغريّيفّدرجةّاحلرارةّالعظميّللفرتة13ّشكل)

ّ
ّ(2دير  م  تامل الباحث  اسق اداً تلي اجلدول )اخي                     

ّ.H3A2وفقّسيناريو2070ّّّ–2041ّللفرتةّّ(ّنسبةّالتغريّيفّدرجةّاحلرارةّالعظمي14شكل)

 
 (2اخيدير  م  تامل الباحث  اسق اداً تلي اجلدول )                    

ّ.H3A2وفقّسيناريو2099ّّّ–2071ّ(ّنسبةّالتغريّيفّدرجةّاحلرارةّالعظميّللفرتة15ّشكل)
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يف الشجوير ال   H3B2a   نقا   السي ايريو السا ن وسي ايريو  وجود ؤشا س وا       
 اً سالباً، كاا هو احلال وؤلب ال  ال ؤشجد  لب القغ  جو ؤشجد ؤغ ،سقشجد ؤغ اً كب اً 

ّّ(.19(،)18(،)17(،)16يكال )يف األ
ّ

وفن  2099 – 1961لل رت   االسداطا  اخقوقعة لديرجة احلراير  العماي الشجرية( 3جدول )
 _H3B2aسي ايريو 

ّ(SDSM–Version-4-2-9 رانم  القيغ  ا حيا ا )اخيدير  م  تامل الباحث  اسق اداً تلي نقا   
 

Months 
sh-

obv61-90 
sh-mod-11-

40b2 
sh-mod-41-

70b2 
sh-mod71-

99b2 

JAN. 12.6 16.2 17.2 18.0 

FEB. 13.5 16.3 17.4 18.2 

MAR. 15.7 17.3 18.7 19.4 

APR. 19.9 19.1 20.0 22.2 

MAY 24.2 21.2 22.7 24.3 

JUN. 27.6 24.2 26.2 27.6 

JUL. 27.7 27.4 29.5 32.2 

AUG. 27.8 31.3 32.9 35.4 

SEP. 26.8 31.3 33.3 34.8 

OCT. 22.6 30.0 31.6 33.4 

NOV. 18.4 24.4 25.0 27.0 

DEC. 14.4 18.9 19.4 20.5 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


ّكليةّاآلداب ّّّّّّّّّّّّّّّّنذجةّدرجةّاحلرارةّالعظمى1220ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيونيوّ،17العددّّ-جملة
________________________________________________________ 

49                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 
 (3اخيدير  م  تامل الباحث  اسق اداً تلي اجلدول )                        

ّاالسقاطاتّاملتوقعةّلدرجةّاحلرارةّالعظمىّالشهريةّّ(16شكلّ)
H3B2aّ وفقّسيناريو2099ّّّ–1961ّللفرتةّ

سددد  ديرجدددة فددددد جقيدددي ايرؤ دددات نكددد  جد ييدددمل إليدددس مقو  H3B2aووفدددداً للسدددي ايريو       
ق وهدو مدا سيشدجد º35.4يرصاد يدحا  خدالل الددرد احلداا هدو جالعماي يف حم ة  احلراير 

تد  فدرت  األسداس و لدب يف يدجر جغسد س ديرجدة م ويدة 7.6و   اير  % 27.3ؤغ اً قدير  
د فيددس يددجرن مددايو ويونيددو خددالل العدددود األخدد   مدد  الدددرد احلدداا، يف الوقدد  الددتن ال يشددج

 يتكر.       جن ؤغ 
                              

 
 (3اخيدير  م  تامل الباحث  اسق اداً تلي اجلدول )                     

ّنسبةّالتغريّيفّدرجةّاحلرارةّالعظمىّ(17شكلّ)
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ّ.H3A2aوفقّسيناريو2040ّّ-2011ّخاللّالسنواتّ

 
 (3اخيدير  م  تامل الباحث  اسق اداً تلي اجلدول )                         

ّنسبةّالتغريّيفّدرجةّاحلرارةّالعظمىّ(18ّشكلّ)
H3A2aّوفقّسيناريو2070ّّ-2041ّخاللّالسنواتّ

ّ

 
ّ(   3اخيدير  م  تامل الباحث  اسق اداً تلي اجلدول )                

ّنسبةّالتغريّيفّدرجةّاحلرارةّالعظمىّ(19شكلّ)
H3A2aّوفقّسيناريو2040ّّ-2071ّخاللّالسنواتّ

فددد األخد   ،قديم ديرجدا  احلدراير  العمادي يف السدي ايريواد األول والثدا وت د اخدايرنة        
أتثدد اً  للحلددول احملليددة لالسددقدامة االققيددادية واالجقااتيددة والبي يددةؤغدد   جقددمل حددد  حيددث إد 

 مدد  أ ً طددوهددا جقددمل و  ،يرصدداد يددحا جيف ديرجددة احلددراير  العماددي يف حم ددة تلددي طبيعددة القغدد  
 .A2سي ايريو
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ّالنتائج.4
فدد جقمل مقوس  ديرجة حراير  تماي نك  ؤسجيلس خالل  H3A2a ايريو حس  سي . أ

ق،  ي اددددا جتلددددي ديرجددددة يف 15.9ºايددددر ( هددددو يف ي دددداير وفر 2040 – 2011ال ددددرت   )
( 2070 - 2041ق، جمددا يف ال دددرت  الدد  ؤليجدددا )031.1ق، 31ºغسدد س وسدددبقار ج

س  غسددددد جق وجتالهدددددا يف 17.2ºمادددددي يف ي ددددداير فددددددد جقدددددمل مقوسددددد  ديرجدددددة حدددددراير  ت
33.6º(  فدددد جقلجددا2099 - 2071ق، جمددا ال ددرت )  19يف يددجر  ي ددايرº ق وجتالهددا

 ق.38ºغس س جيف 
فدد جقمل مقوس  ديرجة حراير  تمادي نكد  ؤسدجيلس خدالل ال درت    B2سي ايريو حس   . ب

لدددي القدددواا،  ي ادددا ق ت16.3ºق، 16.2º( هدددو يف ي ددداير وفرايدددر 2040 – 2011)
 - 2041ق، جمددددا يف ال ددددرت  الدددد  ؤليجددددا )31.3ºغسدددد س وسددددبقار ججتلددددي ديرجددددة يف 

ق  يف ي ددددداير  وجتالهدددددا يف 17.2º( فددددددد جقدددددمل مقوسددددد  ديرجدددددة حدددددراير  تمادددددي 2070
( 2099 - 2071ق، وها ختقلة ت  السي ايريو السا ن، جما ال رت  )33.3ºسبقار 

ق وهددا ال ختقلددة تدد  35.4ºغسدد س جق وجتالهددا يف 18ºفدددد جقلجددا يف يددجر  ي دداير 
 ا ن. السي ايريو الس

كقددو ر ونددوفار وديسددار وي دداير، وهددتا ي  بددن تلددي مجيدد  جالقغدد  يبلددغ جقيددا  يف يددجر  . ا
جهندا قدد  جن جدمل،% خدالل ال درت  طويلدة األ50كثدر مد  ال رتا  وسقيمل الددايد  إة ج

% وتلددددي 25ويف مجيدددد  األحددددوال لدددد  ؤدددددمل الدددددايد  تدددد   ق،10º إة  6ؤددددرتاو   دددد  
ومدايو ويونيدو ويوليدو حيدث سقشدجد ا  ا داً ييدمل  العكس متاماً ابل سبة لشدجوير ج ريدمل

% خدددالل ال دددرت  احلاليدددة، لكددد  يدددجرن مدددايو ويونيدددو لددد  يشدددجدا ايرؤ اتددداً تددد  15إة 
 خ   م  الدرد احلاا.خالل العدود األاخعدل حس  هتا السي ايريو إال 
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جكقو ر، % ت  فرت  األساس و لب يف يجر 47.8سيشجد الدرد احلاا ؤغ اً قدير  د. 
د فيس خالل العدود األخ   م  الدرد احلاا، يف الوق  التن ال يشجق، 10º دايد  قديرها 

 يتكر. يجرن مايو ويونيو جن ؤغ 
يف أتثدد اً تلددي طبيعددة القغدد   للحلددول احملليددة لالسددقدامة االققيددادية واالجقااتيددة والبي يددة هــ . 

 B2  يدرتحجدددا سدددي ايريو وهدددا احللدددول الددد ،يرصددداد يدددحا ديرجدددة احلدددراير  العمادددي يف حم دددة ج
مدد  الكثافددة السددكانية، ومسددقواي  مقوسدد ة مدد  الق ايددة االققيددادية؛  قددملواخقاثلددة يف نسددبة ج

  ً جقمل وطدأ يرؤ ات ديرجة احلراير  سيكودا فدد اوابلقاوؤغ ا ؤك ولوجيا جقمل سرتة وجكثر ؤ وتا، 
 .A2سي ايريو م 
يف حم ة جيرصاد يحا   حلراير  العمايؤ بذا  ديرجة ا ق أتكيد ال ر ية ال  ؤدول  قباي و. 

 .(1990-1961) خر ابل سية ل رت  األساسسي ايريو إة آخر  وم  م  يجر إة آ

ّالتوصيات:ّ.5
 ،القوس  يف الديراسا  العلاية للقغ ا  اخ اخية اخسدقدبلية تلدي اخسدقويت الدمدا  واخكدا  . ج

   ي ية اندة ت  القغد ا  ليث ؤكود جكثر ؤ يياًل لقوق  ما نك  جد حيدث م  أتث ا
 اخ اخية تلي اخديت الدري  جو البعيد.

 ،هقادداق لثددمل هددت  الديراسددا  يعيددد ؤوجيددس ا  دد  الق اويددة يف ليبيددا وغ هددا مدد  البلددداداال . ب
 ليث أتخت يف ا تقباير ظرول القغ ا  اخ اخية اخسقدبلية.

اجلجددددا  اخسدددد ولة ؤعدددد  يدددداان  حم ددددا  الرصدددد األير ددددية جكثددددر دقدددة مدددد  غ هددددا، وتلدددي  . ا
 ؤوف ها، خدمة للبحث العلاا خاصة يف جمال القغ ا  اخ اخية.  

ّ
ّ

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


ّكليةّاآلداب ّّّّّّّّّّّّّّّّنذجةّدرجةّاحلرارةّالعظمى1220ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيونيوّ،17العددّّ-جملة
________________________________________________________ 

53                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

ّاملراجع
ّأوال:ّاملراجعّالعربية:

 .مكقبة اخلب فجد، الراي  (ؤرمجة زي   م عم) ،القغ  اخ اخا (.2015)ساما  ،إية
 (.2007) ،(IPCC) احلكومية الدولية اخع ية  قغ  اخ اب

ديراسة جغرافية اخ اب ّتجة القغ ا  اخ اخية يف ميرلم (. 2014)طاير  حماد  ،الكشال
 دكقويرا  . )يرسالةالق بيدا ابسقاداق نمم اخعلوما  اجلغرافية واالسقشعاير م   عد

   .جامعة ق ا م شوير (.
  (CRU)وحد  األلاث اخ اخية األمريكية ا ي ة 

https://climatedataguide.ucar.edu/climate-data/cru-ts-gridded-
precipitation-and-other-meteorological-variables-1901 

 
ّاثنيا:ّاملراجعّاالجنبية:

-Ibrahim, Ab. (2015) (Future  Changes in Maximum Temperature 
Events Using the statistical Downscaling Model (SDSM) in 
Zlitan Area-Libya) Al-Asmaria University, College of Marine 
Resources, Second Conference of Environmental Sciences, 
pp. 154-160.                                             

Climate Change Scenarios: IPCC story lines, models,downscaling, 
1995-2018 by ESS Environmental Software and Services 
GmbH AUSTRIA. https://www.ess.co.at/METEO/CCS.html 

Met office . gov.uk/research / applied -An introduction to the PRECIS 
system.  
https://www.metoffice.gov.uk/research/applied/international/precis
/introduction.  

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
https://www.ess.co.at/METEO/CCS.html


ّكليةّاآلداب ّّّّّّّّّّّّّّّّنذجةّدرجةّاحلرارةّالعظمى1220ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيونيوّ،17العددّّ-جملة
________________________________________________________ 

54                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

Robert L. Wilby, and Christian W. -(2007)  SDSM 4.2- A decision    
support tool for the assessment of regional climate change 
Impacts, User Manual.  https://sdsm.org.uk/SDSMManual.pdf 

Samireh, S. et al, (2017). Climate Change Prediction of Induced 
Temperature & Precipitation: The Case of Iran. Sustainability. 
9,146,doi:10.3390/su9010146. 
https://www.researchgate.net/publication 

     

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
https://sdsm.org.uk/SDSMManual.pdf
https://www.researchgate.net/publication


 2021، يونيو 17العدد  -جملة كلية اآلداب
  

 

55                                                    https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 ق.م(300-4000) النشأة والتطّور -الرايضيات يف وادي الرافدين 
 1وريدة املنقوش

 جامعة مصراتة-كلية الرتبية
 2021-02-08 نشر إلكرتونيا يف  ،2021 -02-05  اتيري  الدبول ، 2020-12-14يري  القدد:م  ات

https://doi.org/10.36602/faj/2021.n.17.04  

________________________________________________________ 

 ملخص البحث:

من املعروف اتيرخييًا أن وادي الرافدين يُعد موطن إحدى أعرق احلضايرات يف اتيري           
البشرية؛ حيث ظهرت بداايت عديد العلوم والفنون واملعايرف وتطّويرت بشكل تديرجيي وهو 
أمُر صاحب احقياجات السكان السياسية، واالققصادية، واالجقماعية، والدينية وذلك 
ابلقوازي مع تديّرجهم يف ُسّلم احلضايرة. ويهدف هذا البحث إىل الرتكيز على أحد تلك 

ضيات للوقوف على القايري  املفّصل هلذا العلم ابسقخدام املنهج العلوم أال وهو علم الراي
السردي القايرخيي؛ حيث سيقم تقّبع اتيري  نشأة علم الرايضيات وتطّويره عرب املراحل القايرخيية 
حلضايرة وادي الرافدين. ومن أهم النقائج اليت متّخض عنها البحث هي أن البشرية تدين 

دأ املرتبة العددية الذي تكمن أمهيقه يف كونه ميّثل تددماً حلضايرة وادي الرافدين اببقكاير مب
يف جتريد العدد من االيرتباط ابألشياء املعدودة، وترتيب نظام العّد على أساس العالقة 
املوضعية بني خمقلف الرموز ضمن العدد الواحد. هذا فضاًل عن وضعهم ألسس اجلرب 

 .وحساب املثلثات واهلندسة

 .وادي الرافدين، الرايضيات، الصفر، اجلرب، اهلندسة  الكلمات املفتاحية 
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Mathematics in Mesopotamia between origin and 

development (4000-300BC) 

Wraida Ali Almangoush 

Faculty of Education - Misurata University 

 

Abstract 

It is well known historically that Mesopotamia is the home of one of 

the most ancient civilizations in human history; where the influences 

of many sciences, arts, and knowledge appeared and gradually 

developed in line with political, economical, social, and religious 

needs of the population in parallel with their progression in the ladder 

of civilization. This research aims to focus on one of those sciences, 

namely mathematics, to find out the detailed history of this science 

using the historical narrative method. Whereby the history of the 

beginings and development of mathematics is traced through the 

historical stages of the Mesopotamian civilization. The most important 

results of the research were, that humanity owes to the Mesopotamian 

civilization the innovation of the principle of the numerical order, the 

importance of which lies in the fact that it represents progress in 

stripping the number from the association with the counted things and 

arranging the system of the count on bases of the positional 

relationship between the various symbols within a single number. In 

addition to that, their laying down of the foundations of algebra and 

geometry and trigonometry. 

key words: Mesopotamia, mathematics, Zero, algebra, geometry. 

 :املقدمة. 1
شهد وادي الرافدين منذ أواخر األلف الرابعة قبل امليالد اسقدرايرًا حضايراًي فيما ُُسي 
بفجر عصر الُسالالت السومرية الذي اقرتن بظهوير دويالت املدن السومرية واليت كان قوام  
كل منها مدينة يرئيسية مبثابة العاصمة وعدد من املدن والدرى واأليرايف القابعة هلا، وكان 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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ذا العصر يف النواحي الدينية واالققصادية والسياسية وادإدايرية،  م  م تلبث هبوير كبري للمعبد د
السلطة السياسية أن انفصلت عن السلطة الدينية، وظهر احلكام وامللوك يف شكل ُسالالت 
حاكمة كُساللة كيش، وُساللة الويركاء، وُساللة أوير، وُساللة لكش وغريها، وقد مشلت 

قلف  األنشطة اليومية من زيراعة وعمايرة وجتايرة وصناعة، وكل ما هنضة ذلك العصر خم
يساعد على تسهيلها وتذليل ما يعرتضها من عدبات وصعاب، وعليه بدأت تظهر 

  .ايرهاصات علوم وفنون عدة مثل الرايضيات وهي موضوع هذا البحث
  :مشكلة البحث. 2.1

دي الرافدين من خالل طرح وتدوير حول نشأة علم الرايضيات وتطويره يف وا         
تساؤالت عدة وحماولة إجياد إجاابت هلا  كيف نشأت نُظم العّد؟ ما هي الطرق اليت مت 
اتّباعها حلّل العمليات احلسابية؟ ماذا يعين النظام املوضعي؟ مىت ظهر الصفر وكيف؟ ما هو 

كقشفة ابملناطق األثرية يف العراق احلديث؟ م
ُ
ا هو دوير مضمون النصوص الرايضية امل

  حضايرة وادي الرافدين يف ظهوير اجلرب واهلندسة وتطويرمها؟
 أمهية البحث:. 3.1

يف أنه يسّلط الضوء على مراحل نشأة وتطّوير علم الرايضيات  تكمن أمهيقة البحث 
ظم العّد، وتنوّع العمليات احلسابية، والقوّصل إىل حتديد قيمة وفروعه، وهو يقناول ابقكاير نُ 

  ملرتبقه العددية، فضاًل عن اخرتاع الصفر ووضع أسس اجلرب واهلندسة.أي يرقم وفداً 
  :البحثفرضية . 4.1

وتطّوير عرب آالف وادي الرافدين نشأ ب تفرتض الباحثة أن علم الرايضيات قد         
 السنني فيما يقعّلق بُنظم العّد، وإجراء العمليات احلسابية، وابقكاير النظام املوضعي والصفر،

 . اجلرب واهلندسة يف جمايل وادي الرافدين سبدوا غريهم من األمم بقددمهم يرايضيي وأن
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  :أهداف البحث. 5.1
حضايرة وادي الرافدين يف وضع أسس علم دوير يهدف البحث إىل إبراز          

الرايضيات من خالل ما حددقه من تددم وتطويٍر للعمليات احلسابية، وتوثيٍق للنصوص 
 فضالً عن اسهامها يف نشأة وتطّوير اجلرب واهلندسة.الرايضية، 

  حدود البحث:. 6.1
(، أما البعد الزماين د:مالرافدين )العراق الديف وادي  للبحث يقمّثل البعد املكاين         

 ق.م(.300-4000فيمقد ما بني عامي )

   املنهج. 2
املنهج املّقبع يف هذا البحث هو املنهج السردي لسرد األحداث القايرخيية املقعّلدة          

 االسقعانة ابملنهج الوصفي أيضاً.  معبنشأة وتطّوير علم الرايضيات وفق تسلسلها الزمين، 

 الرايضيات يف وادي الرافدين. 3

 :عدّ الم نُظ. 1.3
ق.م( حيث 4000ترجع بداايت العّد واسقخدام األعداد يف وادي الرافدين إىل حنو )      

ُاسقخدمت كقل من الطني حمفوير فيها ثدوب أو جتاويف توضع فيها كرات صغرية على هيئة 
حصى كروية أو خمروطية الشكل تقناسب مع سعة وشكل تلك القجاويف، وكل كرة كانت 

رة األخرى من حيث الشكل واحلجم، وبعد حنو أكثر من متّثل عددًا حمددًا خيقلف عن الك
( عام مت تطوير تلك الطريدة فقحّولت الكقل الطينية إىل ألواح مسطحة، كما اخقفى 800)

 (.   55، ص1، ج2002احلصى وُاسقبدل ابلكقابة احملفويرة على األلواح )العاين، 
شيئاً  واوحساهبا اسقطاع  يف القعامل مع الكميات املعدودةسومرينيخربة التزايد ومع 

يف مرحلة اتلية من حتويل العمليات  مفشيئًا إعطاء يرمز لكل يرقم، األمر الذي مكنه

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 ،احلسابية على كميات األشياء إىل عمليات ذهنية على العدد نفسه مبعزل عن املعدود
الطريدة القصويرية، والطريدة الشفهية،   أمههاعدة ل وكانت الطرق اليت مت هبا هذا القحوّ 

والطريدة القسجيلية أو الكقابية، ومن أهم األساليب القصويرية أو احلسية الوسائل املادية 
ذات  طنيالوألواح احلصى، والعظام، واخلرز، اسقخدام  واليت منها  املخقلفة لقمثيل العدد

نداط اجلسم املميزة للعّد وللداللة  األشكال اهلندسية املخقلفة، واسقخدام األصابع وخمقلف
طالق صفة أو اسم إعلى األيرقام. أما الطريدة الشفهية يف تسمية األيرقام فهي تعقمد على 

شيء حسي مميز للرقم على الرقم، وهذا يوضح جانبًا هامًا من اتيري  حتّول الشكل الرقمي 
للشكل الكقايب وللمعىن ال شك أن ترميز الرقم كقابة كان يعين جتريدًا  ،إىل معىن جمرد

الرقمي على حد سواء، ومع ذلك البد من متييز عدة مسقوايت للقجريد مّر هبا العدد عرب 
 ،أشكاله الرقمية املخقلفة؛ ذلك أن ترميز العدد  م يكن يعين ابلضرويرة فصله عن املعدود

لعّد كاحلصى وكانت اخلطوة األوىل إىل القجريد هي جتاوز املدابلة بني املعدودات وأدوات ا
أو األصابع إىل ترميزات شبه مسقدلة عن األشياء املعدودة، أما اخلطوة الثانية واألصعب 

وهكذا ظهرت عدة  ،فكانت بناء منظومة عّد يسهل القعامل فيها مع األعداد الكبرية
منظومات غالبًا ما ترجع يف أساسها إىل أمناط العّد البدائية اليت كان يعقمدها ادإنسان 

بعه أو أبدوات عّده البسيطة؛ فالنظام العشري يف العّد يرجع إىل العّد على أصابع أبصا
ومثة أثر  ،اليدين، وهناك نظام عّد عشريين يرجع إىل العّد على أصابع اليدين والددمني معاً 

لنظام عّد مخسي يرجع إىل العّد على أصابع اليد الواحدة. لدد كانت األيرقام الددمية ُتكقب 
لبدائي الذي يعقمد على تكراير الرمز لعدة مرات حبسب العدد املطلوب؛ مثال بشكلها ا

 ، ص2002مثان مرات وهكذا )اخلويري،  (1)كان ُيكقب بقكراير يرمز   (8)ذلك أن الرقم 
 (. 81، 41-40ص
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إن طرق القعبري عن األيرقام يف وادي الرافدين مّرت مبراحل خمقلفة عرب العصوير؛ فدد          
بة يف العصوير السومرية األوىل عالمات عدة كانت ُتطبع على الطني الطري، اسقخدم الكق

 وكانت أشكال الطبعات على النحو القايل       

  1  10    60  600  3600  36000 
ابسقخدام نوعني من األقالم؛ قلم يرفيع وآخر ُسيك يقم حتريكه بوضعيات خمقلفة  وذلك
  (.66، ص2002رقم املطلوب )اخلويري، لطبع ال

لدد اسقطاع السومريون على امقداد األلف الثالثة قبل امليالد إجراء عمليات معددة          
بواسطة هذه األيرقام، ولكن يبدو أن تغيري شكل األيرقام صاير أمرًا ضرويراًي لقطوير العمليات 

؛ حيث ظهر نظام احلسابية، وهذا ما قام به السومريون بداية األلف الثانية قبل امليالد حوايل
(، ومت 70، ص2002جديد لقدوين األيرقام ابلقزامن مع ظهوير الكقابة املسمايرية )اخلويري، 

االسقغناء عن أنواع األقالم املسقخدمة يف طبع عالمات األيرقام الددمية واسقبداهلا بشكل 

ن (، وميكن تكرايره ليعطي األيرقام م1( يعرّب عن الرقم )املسماير؛ فاملسماير العمودي )

(، وبقكرايره حىت مخس مرات ( فدد صاير له شكل الزاوية )10(، أما الرقم )1-9)
( معًا فهو 10( و)1(، أما احلد األعلى السقخدام يرمزي )50-10يعطي األيرقام من )

( ذاهتا، والذي 1(، وله عالمة الرقم )60( والذي أييت بعده الرقم )59الرقم )
...اخل )الدطان، 180-120-60يؤدي تكرايرها إىل احلصول على قيمة عددية أكرب  

(. إن تطوير أشكال األيرقام املسمايرية السومرية اسقغرق فرتة طويلة من 34، ص2018
ير ابقكايرها بل اسقمر القعامل هبما معاً الزمن فهي  م حتل حمل األيرقام السومرية الددمية فو 

لدرون عدة قبل أن تقالشى األيرقام الددمية بشكل تديرجيي بدليل أن بعض األلواح اليت تعود 
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إىل األلف الثانية قبل امليالد ترد فيها أيرقاماً سومرية قدمية جنبًا إىل جنب مع أيرقام مسمايرية 
           .(73، ص2002جديدة )اخلويري، 

لدد كان نظام العّد املسقخدم يف العصوير األوىل بوادي الرافدين مزجيًا من النظامني          
العشري والسقيين، وملا كان تنوع الرموز العددية حمدودًا بسبب طبيعة اخلط املسمايري فإن 

(، وقد تبنّي من النصوص 10،1مجيع األعداد كانت مُتّثل من خالل يرقمني فدط مها )
يف بعض املواقع األثرية أن اسقخدام كال النظامني يعود إىل أواخر األلف  الرايضية املكقشفة

الثالثة قبل امليالد حيث بدأ السومريون ابلنظام العشري  م  م يلبثوا أن دجموا النظام العشري 
( كما يدوم النظام العشري على 60ضمن النظام السقيين الذي يدوم على أساس الرقم )

 (. 39-38، ص ص2018ن، ( )الدطا10أساس الرقم )
( على سبيل املثال يفرتض أن 5إن اعقماد أساس ألي نظام عددي وليكن )         

...( وهكذا، لدد كانت وحدات 5،1²،5³تكون الوحدات األساسية يف هذا النظام  )
(، وكانت هذه 36000،3600،600،60،10،1النظام السقيين األساسية هي  )

( 10و 6ولعل دمج وحديت )، (10،6ضرب بعددين مها )الداعدة تعقمد على تناوب ال
من السهل ابقكاير تسميات لقسعة ومخسني يرقماً  م يكن يرجع إىل احلاجة للقبسيط؛ حيث 

(، ولكن هبذا القبسيط لن يكون صعبًا إجياد أُساء لأليرقام العشرة األوىل 60قبل العدد )
ّتب عليه تسهيل العّد، ( األمر الذي يرت 50،40،30،20وكذلك للوحدات الفرعية )

 (.68،66، ص ص2002)اخلويري،  عمليات احلسابية، وتدوين األيرقاموإجراء ال
لدد كان للنظام السقيين أثر واضح يف تطوير علم الرايضيات؛ حيث أنه يدّلل من          

صعوبة إجراء العمليات احلسابية، ويسّهل القعامل مع الكسوير، ويظهر ذلك بوضوح عند 
( يدبل الدسمة على األعداد 60لنظام السقيين ابلنظام العشري؛ فالرقم )مدايرنة ا

( أساس النظام العشري ال يدبل 10(، بينما الرقم )30،20،15،10،6،5،4،3،2)
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(، كما أن النظام 516، ص1979( )ساكز، 5،2الدسمة إال على عددين فدط مها )

1السقيين يقعامل مع الكسوير بشكل أفضل مثال ذلك الكسر )

3
( يُعرّب عنه يف النظام 

(، يف حني أنه يف النظام العشري يُعد  60( من )20( أي )20السقيين بعدد صحيح هو )
( )الدطان، 3.33333كسرًا غري منقهي، وتكون قيمقه ابلناتج تدريبية وهي ما يعادل )

 (.42-41، ص ص2018
غري معروف حىت اآلن ( كأساس لنظام العّد 60إن سبب اخقياير السومريني للرقم )         

احثني لطرح فرضياهتم حول املوضوع إبيرجاع ذلك إىل أصول األمر الذي فقح اجملال أمام الب
افرتاض وجود أصول فلكية وهندسية للنظام السقيين ال يبدو مدنعاً  ال أنإفلكية أو هندسية 

قاج ذلك أنه ال ميكن لعلم الفلك أو اهلندسة بشكل مسقدل وضمن الظروف الددمية ان
نظاٍم للعّد، كما ال ميكن إثبات ايرتباط النظام السقيين بعمليات الدياس فهو  م يدخل 
املداييس إال ألنه كان موجودًا كنظاٍم للعّد، ولكن مثة من يفرتض أن اللغة السومرية قد 

-1لعبت دويرًا يف نشأة النظام السقيين؛ ذلك أن السومريني قد أطلدوا على األعداد من )
       يات القالية ( القسم10

 األيرقام السومرية   (1)جدول          

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 أو إيليمو إيسو إميني آش إاي ليمو إش مني أش
Aš Min Eš limmu Iya Ãš imin Issu Ilmmu U 

 (71، ص2002بقصّرف عن )اخلويري، 

تشري إىل األصول الددمية جدًا هلذا العّد  -أش، مني، إش-إن القسميات الثالث األوىل 
الشفهي والسابق بال شك لكافة أمناط القسجيل القالية لأليرقام اليت ابقكرها السومريني، أما 

فال يوجد ما يربط بينها، كما أهنا غري مشقدة  -ليمو، إاي، آش-القسميات الثالث الالحدة
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آش( هي تسميات مركبة أو  6رقم )من سابداهتا، ويالحظ أن القسميات اليت أتيت بعد ال
إيسو(  8(، والرقم )2+5إميني( مركب إاي ومني أي من ) 7مشقدة من سابداهتا؛ فالرقم )
(، 4+5إيليمو( مركب من إاي وليمو أي ) 9(، والرقم )3+5مركب من إاي وإش أي )

ىل البسيطة، آش( عند املفرتق ما بني األيرقام الثالثة األو  6ووسط هذه اجملموعة يربز الرقم )
والثالثة األخرى املّشقدة واملركبة؛ فمعه ينقدل العّد من أصابع اليد األوىل إىل أصابع اليد 
الثانية، ومعه أيضًا يبدأ العّد ابملدايرنة، لذلك ال يبدو أن اخقياير السومريني له كان جمرد 

ة البدائية حبسب صدفة فهو الرقم األكرب واألخري الذي ميكن متييز وحداته وفق طريدة الكقاب
، ص 2002ضيق احلدود )اخلويري، مبدأ اجلمع دون اللجوء إىل املدايرنة أو العّد إال يف أ

 (. 89، 86-85 ص
كل منهما وكان  لدد ايرتبط نظام العّد السومري بقدسيمات األوزان واملداييس          

ية السومريني مع اآلخر بشكل اتم ألهنما تطويرا جنبًا إىل جنب؛ حيث جتّلت عبدر ينسجم 
 يف اسقعماهلم كسويرًا سقينية ونظامًا سقينيًا للمداييس، مع نظام سقيين لألعداد الصحيحة

       .   169-168، ص ص1، ج1991)سايرتون، 
  :العمليات احلسابية. 2.3
يبدو أن العمليات األساسية )اجلمع والطرح والضرب والدسمة( قد ظهرت بشكل          

تعداد اجملموعات وتداُسها، ويرمبا كانت عمليات العّد األوىل تقم بواسطة تلدائي من واقع 
، 1أعداد صغرية من احلصى أو عدد خيوط أو حفر عالمات على العصي )سايرتون، ج

(، وال يُعرف ابلضبط كيف كان سكان وادي الرافدين جيرون العمليات 59، ص1991
ألواح العّد غري أنه ال يوجد دليل أثري أو احلسابية البسيطة، ولعلهم كانوا ميلكون نوعًا من 

نصي على ذلك؛ فالنصوص اليت  م العثوير عليها ال تقحدث عن هذا األمر يرمبا ابعقبايره من 
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البديهيات، وفيما يقعّلق ابحلساابت األشد تعديدًا فيبدو أهنم كانوا يكقبوهنا على ألواٍح يف 
يد حبيث  م يقبق سوى ألواٍح شكل مسودات  م ميسحوهنا ويعيدون اسقخدامها من جد
(. ويرجح أن 471، ص2015قليلة انديرة من هذا النوع بسبب طبيعقها املؤققة )ملفيل، 

عملييت اجلمع والطرح كانقا أول ما اهقدى إليه ادإنسان يف حضايرات خمقلفة وبصوير مسقدلة 
تبط اير  يف حني يقمحوير ادإشكال حول عملييت الضرب والدسمة وما إذا كان اخرتاعهما قد

 (    18، ص6، م1950)ابقر،  حبضايرة بعينها قبل انقشايرمها
عرف السومريون عملييت اجلمع والطرح فعربوا حينًا عن مجع يرقٍم مع آخر بوضع          
(a-na( بني الرقمني، أما عند طرح يرقٍم من آخر فدد اسقخدموا الكلمة السومرية )lal )

العالمقني أو الكلمقني لعملييت اجلمع والطرح إال أن بني الرقمني، وابلرغم من وجود هاتني 
الكقبة غالبًا ما كانوا جيرون تلك العمليات البسيطة ذهنيًا ودون شرٍح هلا، كما اسقخدم 

( بني يرقمني للداللة على عملية الضرب، ويف هذا اجلانب فدد a-raالسومريون الكلمة )
، 1958كقمايرين للقالميذ )الراوي،   تركوا العديد من جداول الضرب اليت كانت ُتسقخدم

(، أما املشكلة اليت واجهقهم فهي كيفية إجراء عملية الدسمة، 302-301، ص ص2ج
ويبدو أهنم وجدوا احلل يف عدم إجرائها مطلدًا واسقبدال ذلك ابلضرب يف معكوس 

(، ويقم حّلها 3÷60(، مثال ذلك العملية القالية؛ )471، ص2015)ملفيل،  (1)العدد
( كانت العملية ُتسقبدل 3(، وللدسمة على )20( وهو )3ابلبحث عن معكوس )

 (. 167، ص1، ج1991( )سايرتون، 20ابلضرب يف )

                                                 

( هو أساس النظام 60(؛ ألن )60معكوس العدد هو الكمية اليت إذا ُضرب هبا العدد يكون الناتج ) ((1
السقيين، وعلى ذلك فإن معكوس أي عدد مضرواًب بعدد اثن هو مبثابة تدسيم للعدد الثاين على العدد األول 

  (.24،13، ص ص6، م1950)ابقر، 
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ق.م( ظهر األكديون وازدهرت 2112-2370ويف حوايل الفرتة املمقدة ما بني )         
واعقمدوا أيرقامهم دولقهم، وتبّنوا احلروف املسمايرية يف كقابقهم، وأتثروا بثدافة السومريني 

وضبطوها وفق نظامهم اخلاص، وكانوا قد طويروا نظام عّد عشري وعملوا على إدخال 
وحداته يف نظام العّد السقيين خاصة املائة واأللف، وابقكروا يرمزين خاصني هبما فكقبومها 

(، ويرمز األلف )me-( ولفظوه )ميابلرموز املسمايرية على النحو القايل  يرمز املائة )
(، كما أطلدوا 100×10( ويعين عشر مئات أو )limإ:م أو ليم -ولفظوه )يل( 

( وكانوا يكقبونه ššu ( أو اخقصايرًا )شوšuššu( لفظ )شوشي 60على الرقم )
ألهنما ُيكقبان ابلرمز ذاته. لدد حافظ  (60و1ابحلروف لقاليف أي لبس بني الرقمني )

لدى األكديني لسهولة اسقخدامه يف  النظام السقيين على مكانة مهمة يف نظام العدّ 
القدوين واحلساب، فضاًل عن أن نظام العّد العشري  م يكن قد اكقمل بعد فدد كان 

سابية الذي أكسبه ميزاته الكقابية واحل (1)انقشايره مرتبطاً إىل حٍد كبري بظهوير النظام املوضعي
أيرقامهم على الطني  (.لدد ندش األكديون118،120-117، ص ص2002)اخلويري، 

سميات 
ُ
ابلرسم املسمايري السومري ذاته، ولكن ُمسميات األيرقام لديهم اخقلفت عن امل

  السومرية، للقوضيح انظر اجلدول القايل
 األيرقام األكدية   (2ل)جدو 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          
 أشر تش ُسان سب شش مخش أيرب شالش شنا اشقني

Ištén ãšin Šalãš Erbe hamiš Šeššu Sebe Samãne Tiše Ešer 

 (156، 2018بقصّرف عن )الدطان، 

                                                 

 (.517، ص1979الرقم على موقعه ابلنسبة لأليرقام األخرى )ساكز،  النظام املوضعي تعقمد فيه قيمة ((1
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  :النظام املوضعي والصفر. 3.3    
ندلة نوعية يف تطّوير علم  (.مق1595-1880) الدد:مالعصر البابلي شهد          

 جناز يرايضيإالرايضيات وكان ندطة حتّول مهمة؛ حيث توّصل البابليون خالله إىل حتديق 
ليقواصل بعد ذلك القددم خالل العصر البابلي مهم أال وهو النظام املوضعي، 

وقد مت  ،فهو ابقكاير عالمة للصفر للبابليني جناز األهمادإأما ، (.مق539-626)احلديث
حيث اسقمر ازدهاير  (.مق138-311خالل العهد السلوقي ) (.مق300حوايل عام ) ذلك

  (.657ص ،1ج،2012)ابقر، للمسقعمرين الفرس وادإغريق هاالعلوم ببابل ابلرغم من خضوع
لدد كان املبدأ األساسي والوحيد يف كقابة أي يرقم هو مبدأ القكراير واجلمع لدى          

أغلب الشعوب الددمية، وكانت اخلطوة احلاُسة للقخلص من هذه املشكلة هي حذف تلك 
القكرايرات الطويلة املربكة واسقبداهلا بعددها مع احلفاظ على ترتيبها حبيث يدل هذا العدد 

يف هذا املوضع من الرتتيب، غري أن الصعوبة األساسية كانت تقمّثل على قيمة الرقم املكرير 
يف تلك املسافة من العدد اليت ال ميكن متثيل يرقم فيها بسبب عدم وجودها يف العدد أصاًل، 
ومن هنا ُيالحظ االيرتباط الوثيق بني ضرويرة ظهوير فكرة الصفر ابلقوازي مع فكرة اخلاانت 

متييزها. إن اجناز البابليني متّثل خبطوتني أساسيقني كان البد  من أجل ملء اخلانة الشاغرة أو
أن تقما معاً؛ األوىل حذف الرموز املقكريرة، والثانية إفساح مكان فايرغ للخانة اليت ليس هلا 
يرقم للداللة على عدم وجوده، وهبذا ظهرت اخلاانت، وظهر العّد املوضعي إضافة إىل أول 

(. إن أنظمة العّد 125-124، ص ص2002ة )اخلويري، تصّوير للصفر أو اخلانة الفايرغ
املوضعية تنطوي على قيمة يرايضية وعلمية عالية؛ حيث يوجد هبا حد أعلى وحد أدىن ملا 

( 51،15(، وعلى سبيل املثال األيرقام )31، ص2018يقم تدوينه من أعداد )الدطان، 
 م يكن معروفًا لدى  (، وهو ما50(، ويف الثاين يعين )5يرمز اخلمسة يف األول يعين )
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الرومان على سبيل املثال ذلك أن األيرقام الالتينية كانت متّثل نظامًا ال يعقمد على املرتبة 
( فدط يف أي موضع 5( كان ال يعين إال )(V( وهو حرف 5العددية لذا فإن يرمز الرقم )

 (( خيقلف متامًا عن الرقم )كان، وملزيد من القوضيح فإن الرقم املسمايري )

ز ــــــــــــــــــــــــــــــــــ( لذلك يُدرأ الرم1(، ويف الثاين يعين )60( يف األول يعين )ذلك أن الرمز )

(. إن ما ُعرف 518، ص1979( )ساكز، 11( )(، والرمز )70( ))
بنهج الوضع الدائم؛ ويعين االعرتاف أبن يرقمًا واحدًا ميكن أن يكون ذا قيم خمقلفة حسب 

العدد، يُعد إجنازاً مهمًا سبق به البابليون ادإغريق والرومان )دايكوف وكوفاليف،  موضعه يف
 (. 114، ص2000

أما الصفر فهو العالمة اليت توضع بني األيرقام للداللة على املرتبة اخلالية، وهو يف          
يف نفسه، وقيمة الوقت ذاته يغرّي مراتب األيرقام اليت يدع بينها؛ فلكل يرقم قيمقني قيمة ذاتية 

ملرتبقه بني األيرقام األخرى، والصفر مفردة تعين ال شيء ولكن ال ميكن االسقغناء عنه ضمن 
النظام احلسايب ابلرغم من انعدام قيمقه العددية إذ يصعب من دونه القعّرف على الكميات 

ر (، كما أنه عنص1واألعداد وترتيبها، وهو العدد الصحيح املوجب الذي يسبق العدد )
، ص 2018حمايد ال يغري من قيم األعداد الصحيحة عندما جُيمع معها )الدطان، 

(. وملا كان الصفر يعين الفراغ فإنه كذلك يعين ال هناية عند إضافقه مرات عدة 51-50ص
إىل جانب عدد ما، وكل من الفراغ وال هناية مفهومان فلسفيان يصعب ادإشايرة إليهما برمز 

كان الدافع ويراء ظهوير األيرقام قدميًا دافعًا عمليًا وليس له عالقة   يفهمه عامة الناس. لدد
-ابملفاهيم اجملردة كما هو احلال اليوم فثمة بون شاسع بني املفهوم العددي خلمسة أشياء 

( يف ذاته، وقد يقبادير إىل الذهن أبن اخرتاع 5وبني املفهوم اجملرد للرقم )-على سبيل املثال
( كان مصحواًب ابخرتاع الصفر يرمزًا للفراغ وهذا غري 10-1سية )ادإنسان لأليرقام األسا
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صحيح، واحلديدة أن ادإنسان قدميًا توّصل إىل حّل مسائل يرايضية ملشكالت عملية عدة 
دون أن يكون حباجة إىل يرمٍز ميّثل ال شيء أي صفر؛ فالصفر  م يكن ضرويراًي ابلنسبة له 

اء العمليات احلسابية بدليل عدم ظهويره إال مقأخراً آنذاك، و م يوّلد غيابه أي مشكلة يف إجر 
خالل بعض الشيء يف حضايرة وادي الرافدين اليت شهدت أول اسقخدام للصفر يف القايري  

وإن كان مبفهوم خيقلف عن مفهومه اليوم، وقد كان ذلك مبثابة اخلطوة  قيالعهد السلو 
-91، ص ص2008)الصيادي، م األوىل اليت مّهدت الطريق للوصول إىل هذا الرقم امله

ولعل من األسباب اليت أدت إىل أتخر اخرتاع الصفر عن بدية األيرقام هو أن (، 94، 92
العديد من نظم األيرقام املبكرة  م تكن حباجة إىل يرمز ميّثل ال شيء؛ ذلك أنه من حيث 

ال أويراق و االسقخدام انديرُا ما ُيسقخدم مصطلح الصفر؛ ومثال ذلك أنه يُدال ال يوجد 
-، لدد جتّنب البابليون إهناء األيرقام ابألصفاير مما جيعل من الصعبيُدال يوجد صفر أويراق

عقمدوا على السياق (، لكنهم ا500و50و5القفريق بني األيرقام ) -على سبيل املثال
إمنا جمرد شاغل للمكان ميّثل يرقمًا يف حد ذاته و  م يكن الصفر البابلي  لقحديد قيمقها.

 (.  588، 586ص ، ص2015)تلوك، 
انت أول األمر ُتسقخدم عند البابليني  ك الدالة على الصفر سمايريةاملعالمة الن إ         

كعالمة للفصل بني الكلمات واجلُمل،  م صايرت بعد ذلك ُتسقخدم لشغل الفراغ بني 
(، والغاية من ذلك إبعاد الشك يف حال نسيان 336، ص1955يرقمني أو أكثر )ابقر، 

اضح بني خانقني أو أن يكون الفراغ أقل مما جيب، وكانت تلك العالمة على ترك فراغ و 

( ومع ذلك فهي  م حتّل مشكلة اخلانة الفايرغة  ) أحد الشكلني القاليني
 (.    131، ص2002هنائياً )اخلويري، 
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 :النصوص الرايضية. 4.3
 يقضمن م إىل صنفنيــــــــتندسإن النصوص واملؤلفات الرايضية املكقشفة يف وادي الرافدين          

(؛ كجداول الضرب، وجداول معكوس Tablet textاألول اجلداول وادإثبااتت الرايضية )
األعداد، وجداول جذوير األعداد، بينما يقضّمن الثاين قضااي ومسائل يرايضية 

(Problem text ُوضعت ليقم حّلها مبوجب الدواعد الرايضية. وتُعد اجلداول أقدم )
من الدضااي واملسائل، وتظهر فيها الصفة العملية، أما الدضااي واملسائل الرايضية فهي  عهداً 

ويالحظ أن مثة فرق كبري بني اجلداول (. 333، ص1955لعلم النظري )ابقر، أقرب إىل ا
الرايضية والدضااي الرايضية وهو أن اجلداول كانت مألوفة يف مراكز القعليم بوادي الرافدين 
قدمياً، كما أهنا كانت أوسع انقشايرًا خايرج تلك املراكز، يف حني أن الدضااي الرايضية كانت 

 املشقغلني فيما بنيا بشكل ضيق حتقل مسقوايت أعلى يف مراكز القعليم حيث يقم تداوهل
ابلرايضيات، ولعل يف هذا ما يعلل وفرة ما ُعثر عليه من ألواح اجلداول الرايضية مدايرنة بدلة 

 (. 19، ص6، م1950ألواح الدضااي واملسائل الرايضية )ابقر، 
 برع يرايضيو وادي الرافدين يف تنظيم اجلداول الرايضية سواًء تلك اليت ختصلدد          

اجلذوير الرتبيعية أو اجلذوير القكعيبية أو جداول مربعات األعداد، وقد وصلت مثل تلك 
اجلداول إىل أيرقام كبرية جدًا يبدو أن اهلدف منها هو سرعة إجناز العمليات الرايضية 

يف تعميق الفكر الرايضي لرايضيي  تلك اجلداول(، لدد أسهمت 69ص، 2018)الدطان، 
، 2، ج1985وضع مسائل هندسية وجربية مقنوعة )الراوي، الرافدين، ومتكينهم من 

(. من الصعب حتديد زمن معني لظهوير النصوص الرايضية غري أن معظم نصوص 310ص
لوح  (300)حوايل على نيبوير  حيث ُعثر مبدينة بابلي الدد:م؛اجلداول تنقمي إىل العصر ال

تقضّمن جداول يرايضية ومسائل حسابية وألواح مديرسية، أما يف اببل فدد مت العثوير على  
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 تلك اجلداول مّكنت الرايضينيكثري من نصوص اجلداول واملسائل الرايضية، ويالحظ أن 
، ص 2018الرايضية )توفيق،  اايضمن توفري اجلهد والوقت يف احلساب واالنصراف إىل الد

 (. 86-85ص
إن وضع جداول ملعكوسات األعداد الكبرية، وتذييلها مبالحظات مت تسجيلها          

عرب مئات السنني كان أمرًا ابلغ األمهية يف تطّوير علم الفلك فيما بعد، وهنا جتدير ادإشايرة 
تبىّن الرموز  (1)م(Ptolemios the Geographer 100-175إىل أن )بطليموس اجلغرايف 

السقينية للكسوير مقجّنبًا االسقخدام القدليدي للمصريني وادإغريق لوحدات الكسوير 
املخقلفة؛ وذلك ألهنا كانت أفضل كثريًا يف احلساابت القفصيلية، ولعل هذا هو سبب 
اسقمراير بداء النظام السقيين لدياس أجزاء الزمن بقدسيم الساعات إىل دقائق وثواين )ملفيل، 

        .(476، ص2015

  :اجلرب واهلندسة. 5.3
اجلرب يف املفهوم احلديث هو فرع من الرايضيات يقناول حتديد قيمة مدادير جمهولة          

، ابسقخدام عالقات يرايضية، وقد كان البابليون أول من اهقم مبسائل اجلرب )فرانشيشيت
(. وتُعد املسائل اجلربية جتريدًا للعمليات احلسابية؛ حيث يقم اسقبدال 560، ص2015

األعداد برموز ُتدعى يف اجلرب مقغريات او عناصر جملموعة ما وآنذاك تصبح عمليات اجلمع 
، 2018والضرب جمرد أمثلة عن املؤثرات اجلربية والعمليات اجلربية الثنائية )الدطان، 

ابلذكر أن الرايضيني يف وادي الرافدين  م يسقخدموا الرموز وادإشايرات (، واجلدير 74ص
اجلربية كما يف اجلرب احلديث، ولكنهم حلوا مسائلهم ابلطرق اجلربية اخلطابية؛ أي اقران 

                                                 

(، وهو عمل Almagest( بطليموس اجلغرايف، فلكي وجغرايف وعا م يرايضيات، أشهر مؤلفاته اجملسطي )(1
موسوعي يدع يف ثالثة عشر جزءًا حول حركة الشمس والدمر والكواكب، كما أن له مثانية كقب يف اجلغرافيا 

  ((Encyclopedia Britannica. 1979. Vol. viii. p. 279واخلرائط 
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املسائل اجلربية واهلندسية ابملال والربح الذي ينقج عنه، أو احلدل وإمكانية تدسيمه إىل 
نوا من حّل املعادالت من الديرجة األوىل احملقوية على جمهول واحد أشكال خمقلفة...اخل ومتك

وغريها من املعادالت  (1)أو عدة جماهيل، ومعادالت أخرى من الديرجة الثانية والثالثة
(، وكانوا 310، ص2، ج1985املشاهبة أو املطابدة أحياانً ملسائل اجلرب احلديث )الراوي، 

لمات دون اللجوء إىل اسقخدام الرموز، وكان الوصول يقعاملون معها من خالل اجلُمل والك
إىل النقيجة يقم من خالل قائمة من الدواعد والعمليات اليت جيب تطبيدها حلّل تلك 

(، ومع أن البابليني  م يسقخدموا الرموز أو احلروف 76، ص2018املعادالت )الدطان، 
إجيادها كما هو احلال يف  )أ،ب،ج(، أو )س،ص،ع( للداللة على الديم اجملهولة املطلوب

الوقت احلاضر إال أهنم عمدوا إىل حّل مسائلهم يف قالب هندسي؛ فكانوا يقحدثون عن 
(، وإذا كان هناك جمهوالن 2)ضلع( على أنه اجملهول، و)مربع( كدوة مرفوعة إىل العدد )

اك فأهنما كاان ُيسميان )طول وعرض(، وكان حاصل ضرهبما هو )املساحة(، وإذا كان هن
ثالثة جماهيل فإهنا ُتسمى )طول وعرض وايرتفاع(، وكان حاصل ضرهبا هو )احلجم(، ولعل 
هذه املصطلحات تشكل شاهدًا على االيرتباط الوثيق بني النظرايت واملسائل العملية يف 

(. واجلدير ابلذكر أن اسقعمال الرموز اجلربية يف 55، ص2020الرايضيات )ماكليش، 
قبل الدرن السادس عشر امليالدي أي بعد اخرتاع البابليني للجرب  العصر احلديث  م يُعرف

(. 219، ص37، هامش 1، ج1991أبكثر من ثالثة آالف عام تدريبًا )سايرتون، 
وابلرغم من أهنم  م يرتكوا ما يفيد ابلطرق اليت اتّبعوها يف حّل املعادالت اجلربية إال أن 

                                                 

يكمن يف الدوة اليت يُرفع إليها اجملهول يف كل معادلة؛ فإذا كانت )س(  ( إن الفرق بني أنواع املعادالت الثالثة(1
( ³( تكون املعادلة من الديرجة الثانية، وإذا كانت )س²فدط تكون املعادلة من الديرجة األوىل، وإذا كانت )س

 (.60(، ص1)، هامش 1998تكون املعادلة من الديرجة الثالثة )كراوثر، 
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لوا إليها تؤكد أهنم كانوا على وعي وفهم ابلطرق احللول الكثرية الصحيحة واملقنوعة اليت توص
 (.28، ص1998)كراوثر،  املعادالت العامة حلّل تلك

أما اهلندسة فهي علم يبحث يف خواص اخلطوط والسطوح والزوااي وعالقة بعضها          
ببعض، وتندسم إىل  هندسة مسقوية ختقص بديراسة األشكال اليت هلا بعدين فدط أي طول 

ملربعات واملسقطيالت، وهندسة فراغية ختقص بديراسة األشكال ذات األبعاد وعرض كا
الثالثية أي طول وعرض وُسك مثل املكّعب واألسطوانة واملخروط والكرة ومقوازي 
املسقطيالت، فضاًل عن ديراسة مصطلحات النسبة الثابقة، وكيفية احلصول على املساحات 

يرسم الرايضيون يف وادي الرافدين (. لدد 80،74، ص ص2018واحلجوم )الدطان، 
عديد األشكال اهلندسية كاملربع واملسقطيل واملثلث قائم الزاوية واملقساوي الساقني وشبه 
املنحرف، واسقطاعوا قياس حجم جمسمات كاألسطوانة ومقوازي املسقطيالت واملخروط 

 (. 171، ص1، ج1991واهلرم املدطوع واهلرم الرابعي )سايرتون، 
لدد عرف يرايضيو وادي الرافدين كيف يسقخرجون حجوم بعض األشكال اجملّسمة          

بضرب مساحة الداعدة اباليرتفاع؛ ومن ذلك إجيادهم حلجوم األشكال املنشويرية وأنواع 
اهلرم، كما أوجدوا حجم املخروط املدطوع بضرب نصف االيرتفاع يف جمموع مساحيت 

ل الداعدة ابلرموز القالية  إذا ما ُعلم أن )ح( = حجم الداعدتني السفلى والعليا، وميكن متثيّ 
اهلرم املدطوع، و)ع( = االيرتفاع، و)أ ب( هو طول ضلع كل من الداعدتني املربعقني العليا 

أ+ب× )والسفلى للهرم فإن الداعدة اليت عرفوها كاآليت    ح = ع
2

)²  +1

3
أ+ب) 

2
)²  

الطرق الصحيحة لدياس (، كما أوجدوا 314-313، ص ص2، ج1985)الراوي، 
بعض األشكال واسقعملوا يف بعضها القدريب ابلنسبة؛ ومن ذلك الدائرة وخواصها حيث 
عرفوا حميط الدائرة وعالققه ابلُدطر  م مساحة الدائرة، واكقفوا من العالقة بني حميط الدائرة 
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مة أخرى هلا (، وقد ُعثر حديثًا يف بعض الُرقم الطينية على قي3وقطرها بعدد تدرييب هو )

25هي )

8
(؛ حيث اتبعوا قاعدة طريفة ملعرفة مساحة الدائرة وهي  املساحة = مربع احمليط 

( ألن 3(، وتفسري هذه الداعدة يف تلك النسبة الثابقة اليت جعلوها )12مدسومًا على )

2 نق طط = )× ²مساحة الدائرة = نق
4 ط

²م=  ²(
12
 .(341، ص1955)ابقر،  

وهي  أن مساحة  (1)ق.م( Pythagoras 580-500ويبدو أن نظرية )فيثاغويرس          
املربعني املنشأين على ضلعي املثلث الدائم الزاوية تساوي مساحة املربع املنشأ على الوتر  
كانت معروفًة لدى البابليني كحديدة عملية، ولكن ال يوجد دليل على أهنم توّصلوا إىل 

من اكقشاف يرقيم طيين اببلي يقضّمن أشكال هندسية مثة من إثبات هذه النظرية ابلرغم 
يفرتض أن هلا صلة بربهان نظري للعالقة بني مساحات ذات أشكال خمقلفة )ساكز، 

     .(1، انظر هذا الرقيم البابلي يف الشكل )(521، ص1979
 Telومثة قضية يرايضية كشفت عنها القنديبات اليت ُاجريت يف موقع تل حرمل )         

Hermel)(2)  تشري إىل  ة يف اتيري  العلوم الرايضيةم، وهي ذات أمهية خاص1949عام
ابملبدأ اهلندسي املعروف بقشابه املثلثات، وتُعد هذه و معرفة خبواص املثلث الدائم الزاوية، 

الدضية حالة خاصة من حاالت تشابه املثلثات الناشئة من انزال عمود من الزاوية الدائمة 
قائم الزاوية على وتره، فيكون املثلثان على جانيب العمود مقشاهبني ويشابه كل يف مثلث 

منهما املثلث األصلي، وهذه احلالة هي إحدى النظرايت اهلندسية املعروفة املنسوبة إىل 

                                                 

يوانين، ُعرف بنظريقه الشهرية نظرية فيثاغويرس، كان مهقمًا ابلرايضيات  اتي( فيثاغويرس، فيلسوف وعا م يرايض(1
  (Encyclopedia Britannica. 1979. Vol. viii. p. 336)والفلسفة واملوسيدا 

يدع شرقي بغداد، وقد ُعثر فيها على جمموعة كبرية من األلواح تنوعت حمقوايهتا ما بني  شادوبوم(( تل حرمل، )(2
 (. 453، ص1، ج2012العدود والواثئق القجايرية والدانونية، فضالً عن األلواح الرايضية )ابقر، 
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واملسقنقجة من نظرية فيثاغويرس يف خواص  (1)ق.م(Euclides 330-270)اقليدس 
( عام 1700  قضية تل حرمل يسبق زمن اقليدس حبوايل )املثلث الدائم الزاوية، ولكن اتيري

(، وقد يُرسم يف أعلى اللوح مثلث قائم الزاوية مت 345،343، ص ص1955)ابقر، 
(، وكان الكاتب قد أعطى 2) تدسيمه من الداخل إىل أيربع مثلثات صغرية كما يف الشكل

كل اهلندسي مت تدوين أبعاد املثلث، ومساحات املثلثات األيربعة الصغرية، وحتت هذا الش
 ها، وميكن اجياز حّل املسألة ابملعادلة القالية  نص الدضية وكيفية حلّ 

√ب د=  
أ ب

 مساحة املثلث أ ب د× 2×أ ب ج 

√وابأليرقام املعطاة ب د =
45

60
 ×2×6×8.6=27 

أ+ب× )ح=ع 
2

)²  +1

3
أ−ب) 

2
                       (.313-312، ص ص2، ج1985)الراوي،   ²(

أكثر تطويرا من يُعد لعلم حساب املثلثات  ظاماً ابقكر البابليون نويف جانب آخر           
حساب املثلثات علم أتسيس علماء اليوانن لاملعاصرة، ويف زمن سبق  رايت اهلندسيةظالن

رن العشرين دأوائل ال عام، وقد ايرتبط ذلك بلوح من الطني مت الكشف عنه  أبكثر من ألف
 وخلص ،(2)(Tablet Plimpton 322بليمبقون ف ابسم )لوح ق ُعر اعر جنويب ال
قبل إثبات الفيلسوف اليوانين  ة فيثاغويرسظريالبابليني توصلوا إىل أبعاد نإىل أن  الباحثون

                                                 

ال اهلندسة واليت أمهها كقابه اقليدس، عا م الرايضيات األكثر شهرة يف العصوير الددمية، اُشقهر أبحباثه يف جم ((1
  (Encyclopedia Britannica, 1974. vol. III. p. 987العناصر، )

سم(، اشرتاه الصحفي 2سم(، وُسكه )13سم(، وعرضه )9لوح طيين يبلغ طوله حوايل ) 322( بليمبقون (2
كولومبيا، وحيمل الرقم   ( من اتجر آاثير، وهو حمفوظ حاليًا جبامعة1922األمريكي جويرج بليمبقون حوايل عام )

 وهوق.م(، 1784-1822ويرجح أنه يرجع إىل الفرتة ما بني )(، G A. Plimpton( يف جمموعة )322)
 (    https://ar. Wikipedia. Orgl/ wiki( صف، عن موقع  )15( أعمدة، و)4ينقظم يف )
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ا، وأهنم وضعوا جدواًل حسابيًا غري مقعايرف على طريدة تركيبه يف العصر احلايل، ويبدو هل
حساب املثلثات احلديثة، وهو ميثل قياسات سلسلة هذا اجلدول أكثر تددمًا من نظرايت 

من املثلثات قائمة الزاوية، وحُيقمل أنه كان ُيسقخدم يف مسح احلدول وإجراء احلساابت 
اهلندسية لبناء الدصوير واملعابد وغريها، ولعل هذا اجلدول ليس فدط أول جدول حساب 

آلن )الدطان، ثر دقة حىت امثلثات يف القايري  ولكنه أيضًا جدول حساب املثلثات األك
 . (3) انظر لوح بليمبقون يف الشكل ،(98-96، ص ص2018

 :اخلامتة. 4
إن يقبني من خالل تقبع اتيري  الرايضيات بوادي الرافدين من حيث النشأة والقطّوير          

؛ حيث حياة البشر تغيري أدى إىل ابقكاير األيرقام لقجسيد القمثيل اللفظي والرمزي للكميات
أمهية اخرتاع األيرقام يف أهنا وفرت على ادإنسان الكثري من الوقت واجلهد، وفقحت  تكمن

ن جتسيد األيرقام يف يرموز حمددة واخقزال تكرايرها العلوم، كما أالباب أمام تطّوير خمقلف 
تطوير نظام العّد إىل حتفيز الدديرات الذهنية وقد أدى علم الرايضيات،  ًا يفشّكل تطّوير 
ن إبوابلقايل ميكن الدول  زيد من العمليات األكثر تعديداً وادي الرافدين دإجراء املللرايضيني ب

أي  أو النظام املوضعي وادي الرافدين اببقكاير مبدأ املرتبة العددية ضايرةتدين حل بشريةال
، وهذا من اآلحاد أو العشرات أو املئات حتديد قيمة األعداد ابلنسبة ملوقعها فيما إذا كانت

إىل تددم يف جتريد العدد من االيرتباط ابألشياء املعدودة، وترتيب نظام العّد  بدويرهما أدى 
ومن انحية أخرى كان على أساس العالقة املوضعية بني خمقلف الرموز ضمن العدد الواحد. 

ذلك جاء دوير مهم يف وضع أسس علمي اجلرب واهلندسة؛ حيث لرايضيي وادي الرافدين 
جلة عديد املسائل يف احلياة اليومية؛ من احلساابت القجايرية إىل من منطلق احلاجة إىل معا

ن ما مت حتديده بوادي الرافدين من وغريها، وال شك أ البناء، وتعيني احلدود، وتدسيم احلدول

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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 تددم يف جمايل اجلرب واهلندسة كان مبثابة األساس الذي انطلق منه يرواد الرايضيات اليوانن
 . فيما بعد

 املراجع

 املراجع العربية: أوال:
 .28-5 ،6. جملة سومر. لوح يرايضي على نظرية ألقليدس(. 1950) ابقر، طه

 داير املعلمني العاملية. . 2. طمددمة يف أتيري  احلضايرات الددمية(. 1955) ، طهابقر

 .. داير الويراق2. جمددمة يف اتيري  احلضايرات الددمية(. 2012) ، طهابقر

العلوم واملعايرف يف حضايرة وادي الرافدين ووادي النيل يف (. 2018توفيق، قيس حازم )
 .. أشويرابنيبال للثدافةالعصوير الددمية

. املركز (ترمجة أمين توفيق). 1.جالعلم وأزمنقه  الصف نشأة(. 2015تلوك، دافيد )
 .الدومي للرتمجة

 .وزايرة الثدافة. قصة األيرقام عرب حضايرات الشرق(. 2002اخلويري، موسى ديب )

داير احلرية  .2. حضايرة العراق الدد:م. جالعلوم واملعايرف(. 1985الراوي، فايروق انصر )
 .للطباعة

 .داير املعايرف. (ترمجة لفيف من العلماء).1. جاتيري  العلم(. 1991سايرتون، جويرج )

 .)د.ت(. (ترمجة عامر سليمان). عظمة اببل(. 1979ساكز، هايري )

 العلوم والقكنولوجيا يف العصوير الددميةاتيري  (. 1995سليمان، مصطفي حممود )
 .املصرية العامة للكقاب . اهليئةالوسطى

 .داير الساقي. اتيري  األيرقام عرب احلضايرات(. 2008الصيادي، أسامة زيد وهبة )
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 .. مدينة امللك عبد العزيز1. جموجز اتيري  العلم(. 2002العاين، دحام إُساعيل )

. (ترمجة أمين توفيق). 1. العلم وأزمنقه.جعلم اجلربتددم (. 2015فرانشيشيت، دوانلد )
 .املركز الدومي للرتمجة

مسائل يرايضية يف ضوء نصوص مسمايرية منشويرة وغري (. 2018الدطان، شعيب فراس )
 . جامعة بغداد.(يرسالة ماجسقري غري منشويرة). منشويرة

 .(الفقاح ترمجة ميىن طريف اخلويل وبدوي عبد). قصة العلم(. 1998كراوثر، ج.ج )
 .اجمللس األعلى للثدافة

ترمجة ). العدد من احلضايرات الددمية حىت عصر الكومبيوتر(. 1999ماكليش، جون )
 .. عا م املعرفة(دعبول خضر األمحد وموفق

أمين  ترمجة). 1. العلم وأزمنقه. جالرايضيات يف بالد الرافدين(. 2015ملفيل، دنكان ج )
 .الدومي للرتمجة املركز .(توفيق

 :اإلجنليزيةاثنيا: املراجع 
Encyclopedia Britannica. (1979). Vol. viii. Index, the University of 

Chicago. 

 اثلثاً: املواقع اإللكرتونية:
 https://www.facebook.com/babylon.gods.gate.015موقع اببل بوابة اآلهلة 

https://ar. Wikipedia. Orgl/ wiki                          
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 املالحق
 يرقيم طيين اببلي حُيقمل أنه سبق نظرية فيثاغويرس  (1)شكل  

 
 )عن موقع اببل بوابة اآلهلة(

Babylon. Gods…‹ m. Facebook. Com)) 
 صويرة اللوح الطيين املكقشف يف تل حرمل فيما يقعّلق بقشابه املثلثات ( 2)شكل

 
 (346، ص1955)ابقر، 
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 322 لوح بليمبقون   (3)شكل   

 
 )عن موقع اببل بوابة اآلهلة(

Babylon. Gods…‹ m. Facebook. Com)) 
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يف ضوء  مرضى السكري مبدينة سبهاعينة من الرضا عن احلياة لدى مستوى 
 بعض املتغريات

 

 1فتحية سامل سامل أعجال

 جامعة سبها -كلية اآلداب 

 2021-03-14 نشر إتكرتونيا يف  ،2021 -03-13  اتيرخ  اتدبول ، 2021-2-03يرخ  اتقدي:م  ات
https://doi.org/10.36602/faj/2021.n17.06  

________________________________________________________ 

  ملخص البحث:

مرضى عينة من اتقعرف على مسقوى اترضا عن احلياة تيى  إىل احلاتيةاتييراسة  هتيف
كما حاوتت اتكشف عن اتفروق بني يف ضوء بعض املقغريات،، يخنة سبهااتسكري مب

، تنوعغريات )اتيى عينة من مرضى اتسكري تبعا ملقاترضا عن احلياه  ديرجات مسقوى
 مت اتباحثة ياسقخو  ،ابتسكر( مرخض 52من ) تكونت عينة اتييراسةو سنوات اإلصابة( 

اتشعوير  اتييراسة أن مسقوى توصلتو  (،2008) مدياس اترضا عن احلياة إعياد علوان
 ،بييرجة داتة احصائيا أقل من املقوسطترضا عن احلياة تيى مرض  اتسكري  مبيخنة سبها اب

فروق ذات دالتة إحصائية يف اترضا عن احلياة  وكذتك أظهرت نقائج اتييراسة أنه التوجي
 سنوات اإلصابة.و  نوعتبعا ملقغريي ات تيى عينة من مرضى اتسكري

 اترضا عن احلياة، مرض  اتسكري، عيادة اتسكري.  الكلمات املفتاحية

                                                 
1 fat.aejaal@sebhau.edu.ly 
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The standard of satisfaction with life among diabetic 

patients at Diabetes Clinic in Sebha in the light of some 

variables 
 

Fathiyah Salem Salem Aejaal 

Faculty of Arts, Sebha University 

 

Abstract  
The current study aimed to identify the standard of satisfaction with 

life among diabetic patients in the Diabetes Sabha clinic, and the 

differences between diabetic patients in satisfaction with life 

according to the variables (type, years of case), The study sample 

consisted of (52) diabetics. The study used satisfaction with life scale 

prepared by Alwan (2008), on a sample of (52) patients, the researcher 

used the following statistical methods : arithmetic average, standard 

deviation, one-sample T.test, independent samples T.test and one-way 

analysis of variance. the study finding: The standard of feeling of 

satisfaction with life  among diabetics patients in the Diabetes Clinic 

in Sebha is statistically lower than the mean, and there are no 

significant differences among sample of diabetic patients in Diabetics 

Clinic in Sebha  satisfaction with life according to the variables (type, 

years of case ) 

Key words: satisfaction with life , diabetes patients, diabetes clinic. 

 

 . املقدمة1
 واتنفسية يف تغري مقواصل يف خمقلف اجلوانب االجقماعيةاإلنسانية خعي أسلوب احلياة     

ظهوير اتقصنيع وزايدة اتقحضر مع األغذخة املقنوعة اتيت يرافدقها عادات غذائية ف ،واالققصادخة
اتصحية وخاصة املزمنة كمرض  سيئة تيى اتفرد أدى إىل خلق اتكثري من املشكالت

 .(2019 23، )سالمة اتسكري

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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)مدبل  داء اتسكري من أكثر اتقحيايت اتصحية يف اتعامل ومن املشكالت اتشائعةخعي     
( مليون 463، حيث أشايرت تديخرات منظمة اتصحة اتعاملية إىل إصابة )(2010 5

وأن معيل (، 2020)أمحي ، 2019ابتسكرى على اتصعيي اتعامل  تعامل شخص ابتغ 
)منظمة  % تيى اتسكان اتباتغني8.5% إىل 4.7االنقشاير اتعامل  خقضاعف إذ ايرتفع من 

( مرض DSMأديرجت اجلمعية االمرخكية تلطب اتنفس  )كما (،  2020 اتصحة،
)ضمن فئة مرجعية مسيت ابالضطراابت  اتسكر يف تصنيفها تألمراض اتسيكوسوماتية

املوقفية املؤققة( وه  جمموعة االضطراابت اتنفسية اتيت تظهر نقيجة مشكالت حياتية تؤثر 
يف احلاالت اجلسمية، وأتيت هذه اجملموعة من االضطراابت كيتيال على وجود عالقة بني 

ا تكون اتكثري من ( ونظر 2008 3)احلوخج ، تنفس وحيوث أتثري مقفاعل بينهمااجلسم وا
االمراض ه  نقاج أسلوب احلياة اتعصرخة اتذي متيز بزايدة االعقماد على وسائل اتراحة 
واتقيخني واألقبال على تناول اتوجبات اجلاهزة املقميزة بكثرة اتيهون واتسكرايت أو وجود 

كري وحيقاج االفراد املصابون مبرض اتس ،رض اتسكرة مما ساعي على اإلصابة مبمواد ضاير 
فاتسكري مرض مزمن سيبدى مع املصاب  ،اىل قيير عايل من اتقوافق يف مجيع نواح  احلياة

طوال حياته مما خؤثر على اجلوانب اتصحية واتنفسية واالجقماعية واالققصادخة تلفرد 
إن إتباع املرخض تقعليمات اتطبيب املعاجل واملخقص  (Fletcher) وخرى فليقش، واالسرة

(، 140، 2013  أبواتداسمندال عن ) مرض اتسكريى طرة عليف اتسي ميثل عاماًل مهماً 
ذتك أن مرض اتسكري من االمراض اتيت خقعلق مصريه ومصري املصاب به بقصرفات املرخض 
وميى يرضاءه، فعيم تفهم املرخض تطبيعة مرضه وخوفه من مضاعفات املرض كحاالت 
اتفشل اتكلوي وبرت األطراف اتسفلية واتعم  خفرض املقابعة اتيويرخة حلاتقه وإال اصبحت 

شخصية اتفرد وصحقه اجلسمية واتنفسية  ل ضغطا نفسيا خؤثر على حياته مهيدة ابعقبايره ميث
واتدييرة على اتقوافق اتنفس  و  هبا واالسقمقاع احلياة عن اترضااتطموح و مسقوى  كاخنفاض

 االجقماع .
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( أن مسقوى اترضا عن احلياة خلعب دويرا جوهراي يف مرض 2000وخشري تيود )    
مطلبا من و  ،اتصحة اتنفسية ومنع املرض وعالجهاتسكري وخعي عامال أساسيا يف حتسني 

طاتب اتيت خسعى اتفرد تقحديدها، كما أاها مؤشر تصحقه اتنفسية اتسوخة اتيت تساعي امل
مسقوى عالقات إجيابية، فعلى زايدة مشاعر اتقدبل واالحساس ابألمن واتطمأنينة وبناء 

اسقحوذت على اهقمام اتباحثني وتدييمه أصبح من املوضوعات املهمة اتيت  اترضا عن احلياة
اتصحية املخقلفة، وخصوصًا تيى ذوي األمراض و  اتنفسيةاخليمات  جمالواتعاملني يف 

اترضا عن احلياة تيى املرضى أصبح مرتبطًا مبيى ذتك أن املزمنة كمرضى اتسكري؛ 
اتربامج عظم ملأحي املخرجات اترئيسة كما أنه اتقزامهم ابتربامج اتعالجية املديمة هلم،  

 ( 2019 23،سالمةندال عن ) اتعالجية.

( إىل اخنفاض مسقوى اترضا عن احلياة تيى مرضى 2012) اجمليالويشري خو      
اتسكري، ذتك أن تعرض األفراد تإلصابة ابملرض خؤثر على قييرهتم على ممايرسة حياهتم 

اتقوافق، عليه وأعماهلم بشكل طبيع  وعيم قييرهتم على إشباع حاجاهتم مما خشعرهم بسوء 
ايرأتت اتباحثة اتديام بييراسة اترضا عن احلياة تيى املصابني مبرض اتسكري بعيادة اتسكري 

 .سبها يف ضوء بعض املقغريات

 مشكلة البحث:   1.1
عاانة قص نفس  يف عيادة اتسكرى بسبها ملاتيومية كمخ ةعاخشاملمن خالل  وحظت    

ء توافق نفس  وما صاحب املرض وسو عماير ملشاكل صحية مرضى اتسكرى من خمقلف األ
 حباط ومخول وتيىن مسقوي اترضا عن احلياة تيخهم. إمن 
  ةاتقاتي األسئلةوتقبلوير مشكلة اتبحث يف     
 املصابني مبرض اتسكري  سبها؟عينة من ما مسقوى اتشعوير ابترضا عن احلياة تيى  -1
تيى عينة  تعزى ملقغري اتنوع اترضا عن احلياةيف  إحصائيةهل هناك فروق ذات دالته  -2

 من املصابني مبرض اتسكري مبيخنة سبها؟
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سنوات اإلصابة تعزى ملقغري  اترضا عن احلياةيف ذات دالته إحصائية  هل هناك فروق -3
 تيى عينة من املصابني مبرض اتسكري مبيخنة سبها؟

 البحث: أمهية   2.1
  تكمن أمهية اتبحث يف اتنداط اتقاتية     
وذتك اىل زايدة اتشعوير ابترضا عن احلياة قوة دافعة أو حمبطة يف حياة اتفرد، ابعقباير  -1

كواها مظهر من مظاهر اتقوافق يف  االهقمام بييراسة اجلوانب اإلجيابية تلشخصية 
 اتصحة اتنفسية تلفرد.   على عكس نخاتذي اتنفس  واالجقماع  

بشكل كبري واملقزاخية االمراض املزمنة اتذي خعقرب من مرض اتسكري تناول اتييراسة  -2
واتيت تشكل مضاعفاته نسب كبرية من حاالت اتفشل اتكلوي وبرت األطراف اتسفلية 

  وتياعياته على املسقوى اتنفس  واالجقماع  واالققصادي. واتعم 
  إثراء اتبحوث اخلاصة بييراسة املرضى املصابني ابألمراض املزمنة )مرض اتسكري(. -3
ان تسهم نقائج اتييراسة يف مساعية اتدائمني واملهقمني ابملرضى يف تدي:م  ميكن  -4

اخليمات اتالزمة اتيت من شأاها االسهام يف يرفع مسقوى اترضا عن احلياة تيى مرضى 
 رضا عن احلياة.اتاتسكري وزايدة االقبال على احلياة بروح مقفائلة ما خعكس 

يف ضا عن احلياة تيى املصابني مبرض اتسكري اتر خُعي هذا اتبحث هو األول يف تناوته  -5
 تيبيا "حسب علم اتباحثة".   

 البحث: أهداف   3.1
  خهيف اتبحث احلايل إىل    
 . يخنة سبهامبترضا عن احلياة تيى مرضى اتسكري اتشعوير اب مسقوىاتقعرف عن  -1
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مرضى اترضا عن احلياة تيى يف اتقعرف على وجود فروق ذات دالتة إحصائية  -2
 تبعا ملقغري اتنوع )ذكوير، أانث(. اتسكري مبيخنة سبها

مرضى عينة من اترضا عن احلياة تيى يف  اتقعرف على وجود فروق ذات دالتة  -3
 - سنة 11،سنوات  10 - سنةسنوات اإلصابة )تبعا ملقغري  اتسكري مبيخنة سبها

 فما فوق( . -سنة 31 ،سنة30 –سنة 21،سنة 20

 فروض البحث:  4.1
دال  مرضى اتسكري مبيخنة سبهاعينة من عن احلياة تيى اتشعوير ابترضا  مسقوى- 1

 احصائيا بييرجة فوق اتوسط.
مرضى اتسكري  عينة من اترضا عن احلياة تيىتوجي فروق ذات دالتة إحصائية يف - 2

 تبعا ملقغري اتنوع )ذكر، أنثى(. مبيخنة سبها
مرضى اتسكري مبيخنة  عينة تيىن احلياة اترضا عتوجي فروق ذات دالتة إحصائية يف - 3

 20 - سنة 11،سنوات  10 - سنة) سنوات اإلصابة ابملرضتبعا ملقغري  سبها
 فما فوق( . -سنة 31 ،سنة30 –سنة 21،سنة

 حدود البحث:  5.1
مرضى اتسكري بعيادة  عينة تيىخقحيد اتبحث احلايل بييراسة اترضا عن احلياة      

( خالل شهر ، سنوات اإلصابة ابملرض)اتنوع يف ضوء بعض املقغريات اتسكري مبيخنة سبها
يف ضوء أداة اتبحث مدياس اترضا عن احلياة املعي من قبل علوان  ،2020فرباخر تلعام 

  ( واتوسائل اإلحصائية املسقخيمة.2008)
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 مصطلحات الدراسة:  6.1
 الرضا عن احلياة:  -

كما تعين   ،إجيابيا على نوعية حياته احلاضرة بوجه عاماتييرجة اتيت حيكم فيها اتشخص      
حب اتشخص تلحياة اتيت حيياها واسقمقاعه هبا وتديخره اتذايت هلا ككل 

على  ي(، وخعرب عنه إجرائيا ابتييرجة اتيت خقحصل عليها مرخض اتسكر 2008 47علوان )
 (.2008مدياس اترضا عن احلياة مبا تعكسه مضامني فدراته املعي من قبل )علوان،

 مرضى السكري:  -
وخدصي هبم األفراد اتذخن تيخهم اضطراب يف عملية اتقمثيل اتغذائ  خقسم ابيرتفاع نسبة      

م ألنسوتني حيث خعجز اجلساندص م واملسئول عن ذتك االيرتفاع هو تركز اجللوكوز يف اتي
عن تصنيع أو اسقخيام االنسوتني بشكل مناسب على اعقباير أن األنسوتني هو اهلرمون 
اتذي خفرزه اتبنكرايس واتذي خقحكم يف حتوخل اتسكر واتكربوهيييرات إىل طاقة فأنه عنيما 

 (12،1997حييث اضطراب وظيف  تألنسوتني خزداد اجللوكوز ابتيم وخظهر ابتبول )عل  
 عيادة السكري سبها:  -

 ه  اتعيادة اتصحية اتقابعة تليوتة اتيت تديم خيماهتا ملرضى اتسكري مبيخنة سبها.       
 -:مفهوم الرضا عن احلياة  7.1
 عرف اترضا عن احلياة عية تعرخفات منها      

( اترضا عن احلياة أبنه امقالك األفراد جملموعة من اتصفات  2008 8علوان )عرف 
كاتقفاؤل واحلماس وتدبل اتذات واحرتامها واتدبول ابتواقع واالسقدالل املعريف اتذي خصل 

 ابألفراد إىل حاتة من اتشعوير ابتسعادة.
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( أبنه شعوير اتفرح واتسعادة واتراحة واتطمأنينة وإقباته 2012 211) كما عرفه اجمليالوي
 عية ويرضاه عن إشباع حاجاته.على احلياة حبيوخة نقيجة تقدبله تذاته وتعالققه االجقما

نه قبول اتفرد بظروفه احلياتية واتقوافق معها مصحواب وتعرف اتباحثة اترضا عن احلياة أب    
  شخص  مليى إشباع حاجاته األساسية.ات هديراكإب ، مرتبطابقفاؤل ويراحة وطمأنينة

 األصيقاءتقمثل يف مصادير اترضا عن احلياة  نإ (51- 47، 2019) سالمةوخرى     
اجقماعية وثيدة حتمل دالالت ابتغة  اتوه  عالق ،عالقات اتعملو  اجلريانو  األقايربو 

اتعالقات اتوثيدة وتظهر و مييزها  االعقمادخة املقبادتة  قوافق األفراد واسقدراير اجلماعةاألمهية ت
 قيمقها يف االسقعياد تقدي:م اتعون عني احلاجة كرعاخة األطفال وإقراض أموال وتدي:م اتعون. 

إتيها   اآليراء يف تفسري اترضا عن احلياة ابخقالف امليايرس اتيت خنقم تاخقلفو     
  اومنه ،أصحاهبا

 نظرية التقييم اجلوهري للذات: 
( اتقدييم اجلوهري تلذات ابنه جمموع االسقنقاجات األساسية 1997) عرف جييقو     

حيد معاخري قياس اترضا عن احلياة يف مرجعية و اتيت خصل إتيها اتفرد عن ذاته وقييراته، 
بؤيرة اتقدييم )عمليات اتعزو( )شاقويرة و اتذات واتسمات اتسطحية وأتساع اترؤخة 

مرتفعا تلذات أكثر شعويرا ابترضا عن احلياة  األفراد اتذخن ميقلكون تدييماف ،(34،2012 
ندال عن أكثر ثدة يف قييراهتم واسقفادة من اتفرص اتيت تلوح يف أفق حياهتم. ) ألاهم

 (46  2019سالمة،
  نظرية التكيف:

تشري هذه اتنظرخة إىل أن األفراد خسلكون جتاه مواقف احلياة املخقلفة اعقمادا على      
أمناط شخصياهتم واهيافهم يف احلياة، أضافة إىل اتقعود وآتية اتقكيف مع املواقف تيخهم مث 
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خعودون على اتندطة األساسية اتيت كانوا عليها قبل االحياث نقيجة اتقعوذ واتقكيف. 
 (33،2012  )شاقويرة

  نظرية املقارنة االجتماعية:
وفدا هلذه خعقمي اترضا عن احلياة على جانبني مها املدايرنة بني املعاخري اتفردخة      

خر، آما مت حتديده يف اتواقع من جانب واالجقماعية واتثدافية واملادخة من جانب، وعلى 
واتثدافية خعقرب من أهم مصادير خرخن يف خمقلف املعاخري اتذاتية واالجقماعية فاتقفوق على اآل
 .(18-17،  2018)ماضوي  اترضا عن احلياة

  نظرية الفجوة بني الطموح واإلجنار:
مكانياته، إن بني طموحات اتفرد ز اقو اتب هذه اتنظرخة على ضرويرة حتديق خؤكي أصحا    

ما خشعر فكلما جنح اتفرد يف حتديق طموحاته شعر ابتكفاءة واتسعادة واترضا عن حياته، بين
            .قذمر كل ما فشل يف حتديق طموحاتهابتسخط وات

اها تقكامل أنه يرغم اخقالف اتنظرايت يف تفسريها تلرضا عن احلياة إال أتالحظ اتباحثة   
يف تدي:م تفسريا شامال تلرضا عن احلياة، فاتفرد قي خرضى عن حياته كلما كان إديراكه 

احقياجاته مقكيفا معها أو  منة مسقدرة تليبآت حياته إجيا ي أو عا  يف بيئة وتديمه جملراي
 حمددا تطموحاته واهيافه أو جنح يف حتديق أهيافه وأحالمه مدايرنة ابآلخرخن. 

  :الدراسات السابقة  8.1
 (: 2013دراسة شريقي ونعيسة ) 1. 8. 1

ىل اتقعرف على مسقوى اترضا عن احلياة وقوة األان تيى مرضى إ هذه اتييراسة هيفت      
اتسكري، واتعالقة بني اترضا عن احلياة وقوة األان تيى مرضى اتسكري، واتفروق بني 
مرضى اتسكري تبعا ملقغريات )سنوات اإلصابة، مسقوى اتيخل، املسقوى اتقعليم (، 
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 (300) حوايلى عينة بلغت مسقخيما مدياس اترضا عن احلياة ومدياس قوة األان عل
، أسفرت اتنقائج عن أن مسقوى اترضا عن احلياة تيى مرضى اتسكري ضعيف، وأن مرخض

مسقوى قوة األان تيى مرضى اتسكري مقوسط، ووجود عالقة بني اترضا عن احلياة وقوة 
األان تيى مرضى اتسكري، ووجود فروق بني مرضى اتسكري يف اترضا عن احلياة وقوة األان 

 عا ملقغريات )سنوات اإلصابة، مسقوى اتيخل، املسقوى اتقعليم (.تب
 (:2014دراسة تيطراوي وآخرون) 2. 8. 1

اترضا عن احلياة تيى عينة من و  األفكاير اتالعدالنية هتيف إىل اخقباير اتعالقة بني 
املصابني مبرض اتسكري جبمعية مرضى اتسكري ابملسيلة، هيفت اىل اتقعرف على اتعالقة 
بني اترضا عن احلياة واألفكاير اتالعدالنية تيى عينة من املصابني مبرض اتسكري، واتفروق 

األفكاير بني املصابني مبرض اتسكري يف ضوء مقغريي اجلنس واتسن، مسقخيما مدياس  
، أسفرت اتنقائج عن عيم ( مرخض30احلياة، على عينة بلغت )اتالعدالنية واترضا عن 

وجود عالقة بني األفكاير اتالعدالنية واترضا عن احلياة تيى عينة من املصابني مبرض 
اتسكري، وعيم وجود فروق داتة احصائيا يف األفكاير اتالعدالنية واترضا عن احلياة تيى 

 ني مبرض اتسكري تبعا ملقغريي اجلنس واتسن.عينة من املصاب
 (: 2019دراسة سالمة ) 3. 8. 1

هيفت اىل اتقعرف على مسقوى اترضا عن احلياة تيى عينة من مرضى اتسكري، 
واتفروق بني مرضى اتسكري يف ضوء مقغريات اجلنس واتسن واملؤهل اتعلم  وسنوات 

، ( مرخض160على عينة بلغت ) حلياة،اإلصابة ابملرض مسقخيما مدياسا اترضا عن ا
أسفرت اتنقائج عن وجود مسقوى مرتفع من اترضا عن احلياة تيى مرضى اتسكري، ووجود 
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فروق داتة احصائيا يف اترضا عن احلياة تيى عينة من مرضى اتسكري تبعا ملقغريي اجلنس 
 .وسنوات اإلصابة ابملرض

 . املنهج واإلجراءات2
  منهج البحث: 1. 2

توصف  )املسح ابتعينة( تكونه املنهج املناسب تطبيعة ااتباحثة على املنهج  اعقميت    
اتبحث احلايل، واتذي خقطلب مجع اتبياانت بشكل منظم حول اتظاهرة موضوع اتبحث مث 

 (379، 2010 ،)موسى تنظيمها وحتليلها تلخروج مبؤشرات ونقائج
  جمتمع البحث: 2. 2
خالل شهر سبها  مرضى اتسكري بعيادة اتسكري مبيخنة خنحصر جمقمع اتبحث يف    
( 347( مرخض و)184( مرخض ومرخضة، )531واتذي قيير حبوايل ) 2020ر فرباخ

  ( سنة.75)وسنة  (15مرخضة ترتاوح أعمايرهم بني )
  البحث: عينة 3. 2
%(، وعلى ضوء هذه 10حيدت اتباحثة نسبة متثيل اتعينة جملقمع اتبحث بنسبة )    

مرخض ( 52)حواىل واتذي قيير حجمها بـ، مت اخقياير عينة عشوائية طبدية نسبيةاتنسبة 
  . ( مرخضة34( مرخض و)18)، ومرخضة

 أداة البحث:  4. 2
 :(2008املعي من قبل علوان ) مقياس الرضا عن احلياة

 اتفدرات ابخقياير أحيأ(، جياب عن  أنظر ملحق)( فدرة إجيابية 28خقكون املدياس من )   
تعطى اتبيائل على  ،اتبيائل )موافق بشية، موافق، ال أديري، ال أوافق، ال أوافق بشية(

 دانه.أعلى مخسة جماالت خوضحها اجليول  (، موزعة1،2،3،4،5اتقوايل )
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 جماالت مقياس الرضا عن احلياة   01اجلدول 
 أيرقام اتعبايرات جماالت مدياس

 6،5،4،3،2،1 اتسعادة
 13،12،11،10،9،8،7 اتعالقات االجقماعية

 18،17،16،15،14 اتطمأنينة
 23،22،21،20،19 االسقدراير االجقماع 
 28،27،26،25،24 اتقديخر االجقماع 

 اخلصائص السكومرتية للمقياس:
  -صدق املقياس:

 اتقايل كطرخدة، وميكن توضيح مؤشراته   تلقحدق من صيق املدياس مت حسابه أبكثر من   
  الصدق الظاهري:

قامت اتباحثة بعرض مفردات املدياس على جمموعة من احملكمني ميثلون أساتذة قسم        
علم اتنفس )كلية اآلداب( يف جامعة سبها "انظر قائمة أبمساء احملكمني امللحق)ب( 

%( على صالحية اتفدرات تدياس ما وضعت ته وانقماءها إىل  80بة )سناسقدرت ايراءهم ب
 جمال من جماالت املدياس.كل 

   صدق املقارنة الطرفية
( منهم 30( طاتباً، )60على عينة قوامها )احلياة  عن اضر اتطبدت اتباحثة مدياس       

%( 27( إانث، مث مت تدسيم اتعينة إىل جمموعقني وفدا تنظام اتربيعيات، )30ذكوير و)
فاتربيع اتثاتث ميثل  %(27فاتربيع األول ميثل احلاصلني على اتييرجات املنخفضة، و)

 احلاصلني على اتييرجات املرتفعة، مث اسقخيام االخقباير اتقائ ، واجليول أدانه خوضح ذتك.
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 الرضا عن احلياة صدق املقارنة الطرفية ملقياس  02لجدو 
 جماالت
 املدياس

املقوسط  اتعيد جمموعيت املدايرنة
 احلسا ي

االحنراف 
 املعيايري

ديرجة  tقيمة 
 احلرخة

مسقوى 
 اتيالتة

 14 4.21 5.71 18.50 8 منخفض  اتييرجة اتسعادة
 

0.00 
 0.23 27 8 مرتفع  اتييرجة

اتعالقات 
 االجقماعية

 0.00 14 4.50 5.470 21.75 8 منخفض  اتييرجة
 0.534 30.80 8 مرتفع  اتييرجة

 0.00 14 13.32 1.488 15.25 8 منخفض  اتييرجة اتطمأنينة
 0.925 23.50 8 مرتفع  اتييرجة

االسقدراير 
 االجقماع 

 0.00 14 12.61 1.505 17.37 8 منخفض  اتييرجة
 0.597 24.50 8 مرتفع  اتييرجة

اتقديخر 
 االجقماع 

 0.00 14 7.41 2.618 17 8 منخفض  اتييرجة
 0.734 24 8 مرتفع  اتييرجة

اتييرجة 
 اتكلية 

 0.00 14 4.82 18.72 94 8 منخفض  اتييرجة
 1.309 126 8 مرتفع  اتييرجة

( وجود فروق ذات دالتة إحصائية بني منخفض  ومرتفع  اتييرجة 2أظهر اجليول)       
يف مجيع جماالت مدياس اترضا عن احلياة )اتسعادة واتعالقات االجقماعية واتطمأنينة 

واتفايرق دال جتاه  اتييرجة اتكلية تلمدياس،واالسقدراير االجقماع  واتقديخر االجقماع ( و 
اجملموعة اتثانية وه  جمموعة مرتفع  اتييرجة، مما خشري إىل قييرة املدياس على اتقمييز بني 

 اجملموعات املقضادة.
 ثبات املقياس: 

تلقحدق من ثبات املدياس مت حسابه أبكثر من طرخدة، وميكن توضيح مؤشراته على    
 اتنحو اتقايل 

 ول أدانه معامل أتفا كرونباخ.خظهر اجلي :معامل ألفا كرونباخ
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 معامل ألفا كرونباخ ملقياس الرضا عن احلياة 03اجلدول 
 الفا كرونباخ قياساملجماالت 
 0.833 السعادة

 0.653 العالقات االجتماعية
 0.683 الطمأنينة

 0.632 االستقرار االجتماعي
 0.765 التقدير االجتماعي

 0.879 الدرجة الكلية للمقياس

( أن معامل أتفاكرونباخ يف مجيع جماالت مدياس اترضا عن 3خقضح من اجليول)      
(، مما 0.879( واتييرجة اتكلية تلمدياس كانت )0.833-0.632) تراوحت بنياحلياة 

خعين دقة املدياس واتساقه فيما تزود به من بياانت تدياس اترضا عن احلياة وعيم تناقضه مع 
 نفسه.

   االتساق الداخلي
عن طرخق حساب معامالت االيرتباط بني كل فدرة من اتفدرات واجملال اتذي  حسابهمت     
 نقم  ته، وبني كل جمال واتييرجة اتكلية تلمدياس، واجليول أدانه خوضح ذتك.ت

اترضا عن ( وجود قيم معامالت ايرتباط موجبة جلميع جماالت مدياس 4أظهر اجليول )    
اتقديخر  اتطمأنينة، االسقدراير االجقماع ،اعية، )اتسعادة، اتعالقات االجقم احلياة

االجقماع ( يف ايرتباطها ابتييرجة اتكلية تلمدياس، كما أظهر وجود قيم معامالت ايرتباط 
بني كل فدرة من اتفدرات واجملال اتذي تنقم   (0.01)موجبة داتة إحصائيًا عني مسقوى 

إىل جمال االسقدراير  ة( املنقمي20) فدرةاتو  ،إىل جمال اتسعادة ة( املنقمي4) فدرةاتته، ماعيا 
إحصائياً  ةدات تحيث كان إىل جمال اتقديخر االجقماع  ةاملنقمي (25) فدرةاتاالجقماع ، و 
 (.0.05عني مسقوى )
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 الرضا عن احلياة ملقياس االتساق الداخلي 04جدول
معامالت ارتباط الفقرة  اتفدرة

 ابجملال
معامالت ارتباط الفقرة  اتفدرة

 ابجملال
معامالت ارتباط اجملال ابلدرجة 

 الكلية
 السعادة

1 0.847** 4 0.877* 0.913** 
2 0.523** 5 0.840** 
3 0.698** 6 0.705** 

 العالقات االجتماعية
7 0.576** 10 0.610** 0.935** 
8 0.681** 11 0.587** 
9 0.427** 12 0.572** 

13 0.606** 
 الطمأنينة

14 0.767** 17 0.696** 0.858** 
15 0.662** 18 0.508** 
16 0.572** 

 االستقرار االجتماعي
19 0.524** 22 0.522** 0.795** 
20 0.648* 23 0.698** 
21 0.829** 

 التقدير االجتماعي
24 0.612** 27 0.556** 0.869** 
25 0.837* 28 0.692** 
26 0.817** 

 0.05مسقوى اتيالتة عني *            0.01** مسقوى اتيالتة عني             
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 . النتائج 3
 الفرض االول: اختبار 1. 3
عن احلياة تيى اتشعوير ابترضا  سقوىامل األول اتذي خنص على اتقايل  الخقباير اتفرض 

اسقخيمت  ،دال احصائيا بييرجة اتوسط مرضى اتسكري بعيادة اتسكري مبيخنة سبها
 .اتباحثة االخقباير اتقائ  تلمجموعة اتواحية، واجليول أدانه خظهر نقيجة اتفرض

( إن مسقوى مجيع جماالت مدياس اترضا عن احلياة  واتييرجة 5خقضح من اجليول)        
اتكلية تلمدياس تيى مرضى اتسكري بعيادة اتسكري مبيخنة سبها دون املقوسط بييرجة داتة 

(، وختقلف مع ديراسة 2013وشرخد )تقفق هذه اتنقيجة مع ديراسة نعيسة و إحصائيا، 
( اتيت أشايرت إىل وجود مسقوى مرتفع من اترضا عن احلياة تيى مرضى 2019سالمة )
 اتسكري.

 جيول مستوى الشعور ابلرضا عن احلياة لدى مرضى السكري مبديتة سبها 05جدول 
 جماالت
 املدياس

عيد 
 اتعبايرات

املقوسط 
 احلسا ي

االحنراف 
 املعيايري

اتوسط 
 اتنظري

يرجة د t قيمة 
 احلرخة

مسقوى 
 اتيالتة

 0.000 51 14.02 18 4.31 26.38 6 اتسعادة
اتعالقات 
 االجقماعية

7 29.31 4.417 21 3.300 51 0.000 

 0.000 51 12.607 15 3.547 21.25 5 اتطمأنينة
االسقدراير 
 االجقماع 

5 22.12 2.748 15 18.667 51 0.000 

اتقديخر 
 االجقماع 

5 22.98 3.171 15 15.870 51 0.000 

اتييرجة 
 اتكلية 

28 121.03 15.76 84 16.948 51 0.000 
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نقيجة إىل أن مرخض اتسكري خشعر ابتندص واتعجز عن هذه اتوتعزو اتباحثة           
واالتقزام بقعليمات مقابعة حياته بشكل طبيع ، إضافة إىل اضطرايره إىل اتقعاخش مع املرض 

اتطبيب املخقص بكثـرة شرب املاء، وندص اتوزن اتسرخع، وما خرافق ذتك من مضاعفات 
قامة هبشاشة املنظومة اتخاصة مع قناعقه  ،خطرية عني عيم االتقزام بقلك اتقعليمات

اتصحية يف اتبالد واحقماتية عيم احلصول على جرعات االنسوتني مما جيعله يف قلق وخوف 
مآل املرض، وتوقع  ظهوير مضاعفات املرض على امليى اتبعيي، واتذي خنعكس سلبا من 

على يرضاءه عن احلياة، كما أنه اسقنادا إىل نظرخيت اتقكيف واملدايرنة االجقماعية، فعيم 
اتقكيف االفراد مع املرض وضعف آتيات اتقكيف تيخهم ومدايرنة أنفسهم ابألصحاء أو 

مواجهة مضاعفات كلها عوامل ومصادير تزخي من عيم اترضا حيت املرض  اتذخن متكنوا من 
 عن احلياة.

 الفرض الثاين: اختبار 2. 3
توجي فروق ذات دالتة إحصائية يف  اتثاين اتذي خنص على اتقايل  الخقباير اتفرض

تبعا ملقغري اتنوع )ذكر، اترضا عن احلياة تيى مرضى اتسكري بعيادة اتسكري مبيخنة سبها 
اسقخيمت اتباحثة االخقباير اتقائ  جملموعقني مسقدلقني، واجليول أدانه خظهر نقيجة  أنثى(،
 اتفرض.

يف مجيع جماالت مدياس اترضا داتة احصائيا  ( عيم وجود فروق6اجليول )خقضح من       
عن احلياة )اتسعادة، اتعالقات االجقماعية، اتطمأنينة، االسقدراير االجقماع ، اتقديخر 

اتييرجة اتكلية تلمدياس تيى مرضى اتسكري بعيادة اتسكري مبيخنة سبها االجقماع ( و 
 .تنوعتبعا ملقغري ا
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 تبعا ملتغري النوع داللة الفروق يف الرضا عن احلياة لدى مرضى السكري   06جدول 

سالمة ة (، وختقلف مع ديراس2013ونعيسة )وتقفق هذه اتنقيجة مع ديراسة شرخد          
( اتيت اشايرت إىل وجود فروق يف اترضا عن احلياة تيى مرضى اتسكري تبعا ملقغري 2019)
، وتعزو اتباحثة نقيجة اتفرض إىل إن مرخض اتسكري سواء كان ذكرا أو أنث  خواجهون نوعات

خفرق بينهم فاجلميع خقعرض تدرخبا تنفس اتظروف املرتبطة مبرض نفس املعاانة، فاملرض ال 
، ومضاعفات املرض اتسكري من حيث اتفحوصات وأساتيب اتعالج وبرامج اتقغذخة

 إضافة إىل اتقأثريات اتنفسية من مشاعر اتدلق واتقوتر.

 

 

جماالت 
 املدياس

جمموعيت 
 املدايرنة

املقوسط  اتعيد
 احلسا ي

االحنراف 
 املعيايري

ديرجة  tقيمة 
 احلرخة

 مسقوى
 اتيالتة

 اتسعادة
 

 0.898 50 0.643 4.920 26.277 18 ذكوير
 4.031 26.441 34 إانث

 اتعالقات
 االجقماعية

 0.624 50 0.643 4.896 29.772 18 ذكوير
 4.202 29.088 34 إانث

 اتطمأنينة
 

 0.841 50 0.508 3.897 21.388 18 ذكوير
 3.450 21.176 34 إانث

االسقدراير 
 االجقماع 

 0.910 50 0.160 3.133 22.055 18 ذكوير
 2.571 22.147 34 إانث

اتقديخر 
 االجقماع 

 0.505 50 0.340 2.703 22.388 18 ذكوير
 3.411 21.764 34 إانث

اتييرجة 
اتكلية 
 تلمدياس

 0.794 50 0.815 17.317 121.833 18 ذكوير
 15.125 120.617 34 إانث  
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 الفرض الثالث: اختبار 3. 3
توجي فروق ذات دالتة إحصائية يف   اتذي خنص على اتقايل اتثاتث الخقباير اتفرض

سنوات تبعا ملقغري  اترضا عن احلياة تيى مرضى اتسكري بعيادة اتسكري مبيخنة سبها
اسقخيمت اتباحثة حتليل اتقباخن األحادي، واجليول أدانه خظهر نقيجة  ،اإلصابة ابملرض

 اتفرض .

 سنوات اإلصابة ابملرض تبعا ملتغري الرضا عن احلياة لدى مرضى السكريداللة الفروق يف    07دولج

 جماالت
 املدياس

ديرجة  جمموع املربعات مصيير اتقباخن
 احلرخة

مقوسط 
 املربعات

مسقوى  قيمة )ف(
 اتيالتة

 0.896 0.200 3.89 3 11.66 بني اجملموعات اتسعادة
 19.513 48 936.62 داخل اجملموعات
  51 948.308 اجملموع اتكل 

اتعالقات 
 االجقماعية

 0.731 0.432 8.727 3 26.180 بني اجملموعات
 20.185 48 968.897 داخل اجملموعات
  51 995.077 اجملموع اتكل 

 اتطمأنينة
 

 0.896 0.200 2.677 3 8.030 بني اجملموعات
 13.411 48 643.720 داخل اجملموعات
  51 651.750 اجملموع اتكل 

االسقدراير 
 االجقماع 

 0.982 0.056 0.450 3 1.349 بني اجملموعات
 7.999 48 383.959 داخل اجملموعات
  51 385.308 اجملموع اتكل 

اتقديخر 
 االجقماع 

 0.361 1.093 10.936 3 32.808 بني اجملموعات
 10.004 48 480.173 داخل اجملموعات
  51 512.981 اجملموع اتكل 

اتييرجة 
اتكلية 
 تلمدياس

 0.831 0.292 75.587 3 226.761 بني اجملموعات
 259.149 48 12439.162 داخل اجملموعات
  51 12665.923 اجملموع اتكل 
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( عيم وجود فروق داتة احصائيا يف مجيع جماالت مدياس اترضا عن 7خقضح من اجليول)
اتطمأنينة، االسقدراير االجقماع ، اتقديخر االجقماع ( احلياة )اتسعادة، اتعالقات االجقماعية، 

واتييرجة اتكلية تلمدياس تيى مرضى اتسكري بعيادة اتسكري مبيخنة سبها تبعا ملقغري سنوات 
 اإلصابة ابملرض.

شايرت أاتيت  (2019سالمة )و  (2013وختقلف هذه اتنقيجة مع ديراسة شرخد  ونعيسة )
تيى مرضى اتسكري تبعا ملقغري سنوات اإلصابة ابملرض، إىل وجود فروق يف اترضا عن احلياة 

وتعزو اتباحثة نقيجة اتفرض إىل تشابه ظروف ومعاانة املرض واتقخوف من مضاعفاته كاتعمى 
عكس سلبا على حياة املرخض ونظرته تلحياة بغض اتنظر عن ن، فمضاعفات املرض توبرت األطراف

 .سنوات االصابة
 
 واتقوصيات  اخلالصة. 4
 اخلالصة 1. 4
   اتقاتيةنقائج توصل اتبحث إىل ات 

دال  عن احلياة تيى عينة من مرضى اتسكري مبيخنة سبهااتشعوير ابترضا  مسقوى -1
 دون املقوسط.احصائيا بييرجة 

عيم وجود فروق داتة احصائيا يف مجيع جماالت مدياس اترضا عن احلياة )اتسعادة،   -2
االسقدراير االجقماع ، اتقديخر االجقماع ( واتييرجة اتعالقات االجقماعية، اتطمأنينة، 

اتكلية تلمدياس تيى عينة من مرضى اتسكري مبيخنة سبها تبعا ملقغريي اتنوع 
 وسنوات اإلصابة ابملرض.
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 التوصيات: 2. 4
قبول على تفعيل برامج اتيعم اتنفس  يف عيادات اتسكري ملساعية مرضى اتسكري  -1

س  كمدوم أساس  من مدومات جناح اتعالج اتطيب تقغلب وأمهية اجلانب اتنف املرض
 .  على مشاكلهم، خاصة اتناجتة عن مرض اتسكري

توفري برامج توعية عرب وسائل اإلعالم حول مرض اتسكري خماطره وطرق اتسيطرة عليه  -2
 واتوقاخة منه.

تشجيع مرضى اتسكري على االنضمام إىل منقيايت اجقماعية وممايرسة األنشطة  -3
 املقنوعة تيسهل اتقعاخش مع املرض واالسقمقاع ابحلياة.

 املقرتحات:  3. 4
 جراء ديراسات تقناول تدرتح اتباحثة إ    
اترضا عن احلياة تيى مرضى اتسكري يف ضوء مقغريات مل تقناوهلا اتييراسة احلاتية   -1

 كاملؤهل اتعلم  واتوظيفة واتعمر.
 اتصيمة تيى مرضى اتسكري.اسرتاتيجيات مواجهة اضطراب ما بعي  -2
 برانمج ايرشادي تقنمية مفهوم اتذات تيى مرضى اتسكري. فاعلية -3
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 المالحق

 (أ) ملحق
 مقياس الرضا عن احلياة

املرفق، واإلجابة عن كل منها مبا خعرب عن شعويركم بنود املدياس  نرجو اتقكرم بدراءة أخ /أخيت 
 .حيث ال توجي إجاابت صحيحة وإجاابت خاطئة على أسئلة املدياس ،احلديد 

فيه على تعاونكم اتبناء معنا يف هذه اتييراسة اتعلمية، نرجو تعبئة  ويف اتوقت اتذي نشكركم   
 :املكان املناسب ( يف√ابملعلومات املناسبة، خرجى وضع إشايرة ) اتبياانت اتقاتية

 األولية:البياانت 
 أنثى)  (                         ذكر)   (: اتنوع

 مىت ظهر املرض تيخك  .........................
 ال أوافق بشدة ال أوافق ال أدرى موافق موافق بشدة الفقرات م
      أشعر أنين موفق يف حيايت اتيومية 1
      االخرخنأيري أنين أسعي من  2
      أعيش حياة أفضل من غريي 3
أشعر أبن حيايت يف اتوقت احلايل  4

 أفضل من أي وقت مضى
     

      أشعر ابالطمئنان واألمان 5
 اباليرتياح واترضا عن اتظروفأشعر  6

 احلياتية
     

      أشعر أن حيايت مليئة ابتبهجة واتسروير 7
      اآلخرخنأنسج عالقات طيبة مع  8
أشايرك اآلخرخن يف املناسبات  9

 االجقماعية
     

      امتقع حبياة اجقماعية سعيية 10
      أضف  على اآلخرخن يروح املرح 11
      أعامل اآلخرخن معاملة طيبة 12
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      أشايرك أقرابئ  يف اتسراء واتضراء 13
      أشعر أن معنواييت عاتية 14
      االخرخنأتدبل ندي  15
      أمتقع بصحة جسمية جيية 16
      أانم نوما هادائ 17
      أان يراض عما وصلت إتيه 18
      أان يراض عن كل ش ء يف حيايت 19
      أيرى أن حيايت تدرتب من املثاتية. 20
      أشعر ابتثدة جتاه نفس . 21
      أشعر ابتبهجة جتاه مسقدبل  يف احلياة. 22
أشعر اباليرتياح واترضا عن نقائج  23

 سلوك .
     

      أشعر بثدة اآلخرخن بدييرايت. 24
      خنظر اتناس يل ابحرتام 25
أجي احرتاما وتديخرا يف اتوسط  26

 االجقماع .
     

      أسقطيع اختاذ اتدراير وحتمل نقائجه 27
أفكايري وايرائ  تنال تديخر اآلخرخن  28

 واحرتامهم
     

  (بامللحق)

 قائمة احملكمني                                
 اجلامعة األسم م
 جامعة سبها  امحي اتناين الدي 1
 جامعة سبها  حفصة أمحي حممي 2

 جامعة سبها  عائشة حبيب أمحي 3
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 (م1951-1943)قليم فزان إيف  اإلداريةو السياسية  األوضاع
 1عواطف سعيد احممد علي
 كلية اآلداب، جامعة سبها

 2021-03-18 نشر إتكرتونيا يف  ،2021 -03-17  اتيرخ  اتدبول ، 2021-2-10يرخ  اتقدي:م  ات
https://doi.org/10.36602/faj/2021.n17.07 

________________________________________________________ 
 ملخص البحث:

ما بني فزان  إقليميف  اإلدايرخةو اتسياسية  األوضاعخقناول هذا اتبحث ديراسة اتيرخيية ملوضوع 
، ابتقنسيق م1943و1941يث احقلت فرنسا فزان ما بني (، حم1951-1943) عام

برقة طرابلس، فأصبحت تيبيا حتث ثالث قليمي إمع برخطانيا اتيت احقلت هي األخرى 
 اإلدايرةواتثانية برخطانية، إحيامها يف برقة واتثانية يف طرابلس، و  األوىلإدايرات عسكرخة، 

إعادة  إىلاتعسكرخة اتفرنسية منذ اسقدرايرها يف فزان   دايرةاإلعميت  اتثاتثة فرنسية يف فزان.
أجزاء  إىل، إدايراي وجغرافيا، من خالل تنظيم املناطق اتقابعة ته وتدسيمه اإلقليمهيكلة 

جغرافية مقعيدة. ومن أجل إقامة كيان ضعيف خعقمي على فرنسا وال خسقطيع االنفكاك 
عنه عملت فرنسا على تفكيك عالقاته مع حميطة اتدرخب واتبعيي وحماصرته وعزته، جغرافيا 
وسياسيا عن إقليمي طرابلس وبرقة خللق وضع سياسي إدايري من شأنه إحياث اتقكامل يف 

وبعي صيوير قراير اسقدالل  مع مسقعمراهتا يف تونس واجلزائر.ياة يف فزان خمقلف جوانب احل
نوفمرب تقصبح تيبيا بذتك دوتة مسقدلة ذات  21تيبيا اتصادير عن هيئة األمم املقحية يف 

تكوخن ما خسمى ابتنظام االنقدايل  إىلسايرعت فرنسا رابلس وفزان.سيادة مكونة من برقة وط
م، وقي حرص هذا اتنظام 1950عام راير وكان ذتك بعي أشهر قليلة من صيوير اتد

ك يف اتسلطة حىت وان كان ذت تشرخكها االنقدايل على اخقياير قوى قبلية حملية وحماوتة
  شكليا إلطاتة بدائها يف فزان.

   ، اتنظام االنقدايل. اتفرنسية، فزان اإلدايرة الكلمات املفتاحية:
                                                 

1
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The Political and Administrative Situation in Fezzan 

Region   (1943-1951م)  

Awatif Saeed Emhemmed 

Faculty of Arts, Sebha University 

 

Abstract 

This research undertakes a historical study of the issue of the Fezzan 

region under the French occupation from (1943-1951A), where France 

occupied Fezzan from 1941 to 1943 A.D., in coordination with 

Britain, which also occupied Cyrenaica and Tripoli.  Therefore, Libya 

was urging three military administrations.  The first and the second 

were British. One in Cyrenaica and the other in Tripoli whereas the 

third administration was French in Fezzan. The French military 

administration, since its stability in Fezzan, proceeded to restructure 

the region, administratively and geographically, by organizing its 

regions and dividing it into multiple geographical parts. In order to 

establish a weak entity that mainly depends on France and cannot 

separate from it. France worked to dismantle its relations with the 

surrounding near and far. This is to besiege it and isolate it, 

geographically and politically, from the regions of Tripoli and 

Cyrenaica. In fact, this step is to create an administrative political 

situation that would bring about integration in various aspects of life 

in Fezzan with its colonies in Tunisia and Algeria. After the issuance 

of the independence decision of Libya issued by the United Nations 

on November 21, Libya became an independent and sovereign state 

consisting of Cyrenaica, Tripoli and Fezzan. France rushed to form the 

so-called transitional system a few months after the issuance of the 

decision. That was in 1950, and this transitional system was keen to 

choose local tribal forces and try to involve them in power, even if this 

was formal to prolong their stay in Fezzan. 

Keywords: French  administration, Fezzan, transitional system. 
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 :املقدمة .1
دخل اجلنوب اتلييب واملنطدة  و  (،م1945 -1939) احلرب اتعاملية اتثانية انيتعت

، كما أن فرنسا  1ضي احللفاء املانيا إىلكلها حتت ظروف جيخية، متثلت ابنضمام إخطاتيا 
على ذتك قيام . وترتب م1940كانت قي سدطت أمام تديم اجليوش األملانية يف خونيو 
  . 2حكومة فرنسا مواتية ألملانيا عرفت ابسم حكومة فيشي

فرنسا احلرة  حلكومة وتكوخنه م(1970-1890) تظهوير شايرل دخغول كان
يف فزان، فدي أعلن اتسياسية  األوضاععلى  أثرهبه ممثال تفرنسا  األويروبيةواعرتاف اتيول 3

 به يف اإلمرباطويرخة اتفرنسية،ذي أن تشاد منوذجًا حيق م1940اغسطس 27يف دخغول

 شاد ندطة االنطالق يف اهلجوم علىحيث اختذ من تفزان مفقوحا؛ إىلاتطرخق وأصبح 
-1902حديدة عنيما عني اجلنرال توكلريك ) إىلاالحقالل  فزان،مث حتول هذا إخطاتيا يف
   تشاد ملهامجة فزان. ت المي يفقائيا تقلك اتدوات، اتيت انطلدت من فوير  (م1947

سامهت و  ،م1941مايرس 15بيأت هذه اتدوات مبهامجة اتكفرة ومت احقالهلا يف 
خالف بني حيث وألمهيقها ابتنسبة تلدوات اتربخطانية يف برقة، .قوات برخطانية يف احقالهلا

                                                 
 .خضم احملوير املانيا واخطاتيا واتياابن، واحللفاء هم فرنسا وبرخطانيا ويروسيا واتوالايت املقحية االمرخكية 1
، وقي خلفت اجلمهويرخة اتثاتثة وأعلن قيام حكومقها 1944سبقمرب  1940حكومة فيشي  اسقمرت بني خوتيو  2

املايرشال فيليب بيقان وذتك عدب سدوط فرنسا بيي أملانيا اتنازخة خالل احلرب اتعاملية اتثانية، وانقخبت تلك 
مع منحها صالحيات واسعة تبيقان كرئيسا  1940خوتيو  10احلكومة من قبل اجلمعية اتوطنية اتفرنسية بقايرخ  

 .54،ص1964،ديغولللمزيد راجع: تلحكومة.
هي حكومة املنفى اتفرنسية بديادة شايرل دخغول وقواهتا اتعسكرخة اتيت حايربت أثناء انيالع حكومة فرنسا احلرة   3

حليفًة حىت بعي سدوط فرنسا. أتسست احلرب اتعاملية اتثانية، واسقمرت يف اتدقال ضي دول احملوير ابعقبايرها دوتًة 
، مث نظمت ودعمت املداومة اتفرنسية يف األيراضي اتفرنسية اتدابعة 1940هذه احلكومة يف تنين يف خونيو عام 

تلمزخي يراجع   .حتت االحقالل، فضاًل عن إيرسائها ملوطئ قيم يف اتعيخي من املسقعمرات اتفرنسية يف أفرخديا
 .94،ص1964دخغول،

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 قليم فزانإدارية يف إلوضاع السياسية واألا             2021، يونيو 17العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

109                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

وأخرياً مت حل اخلالف حول اتكفرة ابتفاق عدي بني قيادة  .اإلجنليز واتفرنسيني بعي احقالهلا
اتشرق األوسط وبني دجيول، وذتك أبن تقمركز حامية فرنسية برخطانية مشرتكة يف اتكفرة، 

        وخرفع اتعلمان اتفرنسي واإلجنليزي فيها حىت تقم تسوخة اتصلح.
هليف اترئيسي من اهلجوم لقديم حنو فزان؛ اتتديادة اتفرنسية خطوهتا اتقاتية بيأت ا

 مع اهلجوم اتربخطاين على طرابلس.اتفرنسي على اجلنوب اتلييب، وهو اهلجوم اتذي تزامن 
بيأت  م1943ومنذ مطلع عام ، م1942دخسمرب  22بيأ اهلجوم اتفرنسي على فزان يف 

ل واسقطاعت اتدوات اتفرنسية احقال، ة املقمركزة يف فزاناإلخطاتياتفوضى تيب يف اتدوات 
دي حتدق ف ما غاتأو  ،م1943كانون اتثاين و  1942 كانون االولمجيع فزان مابني  

 .خناخر يف اتعام نفسه 26مت احقالهلا يف غيامس و . م1943خناخر 24حقالهلا ا
 إدايرةعسكرخة هي   ثالث إدايرات إىلمة مدس م1943خناخرصبحت تيبيا يف هناخة أ

اتفرنسية. وتوتت برخطانيا  اإلدايرةاالخرية حتت  تصبحأ، وإدايرة طرابلس، وإدايرة فزان،برقة
واحات غيامس وديرج وسيناون  ءابسقثناني منفصلقني،ني األوتني على أساس إدايرتاإلقليم

   يف فزان. اتفرنسية اإلدايرة اتيت ظلت حتت على احلي اتقونسي،
 :مشكلة البحث وأمهيته 1.1

إن حمووووير إشوووكاتية اتبحوووث خووويوير حوووول سووو ال يرئيسوووي وهوووو  كيوووف واجهوووت اتنخبوووة 
مهيوة أتيبيوا، وموا  أقاتيموعزته عن بدية  اإلقليمقليم فزان سياسة فرنسا يف تدسيم إاتسياسية يف 

اتوويوير اتووذي تعبوووة يف مداومووة االسووقعماير اتفرنسووي، وهوول اسووقطاعت هووذه اتنخبووة أن تفوور  
واخليوايرات اتفيييراتيوة  اإلقلويمغلوب علوى اتسياسوة اتفرنسوية يف عوزل اسورتاتيجيقها اتكفاحيوة وتق

  جل االسقدالل؟  أواخلالفات اتدبلية من 
قلويم فوزان انفورد عون إقليموي طورابلس وبرقوة بوجوود إدايرة إوتكمن أمهية اتبحوث يف أن 

اتوويت ني اآلخوورخن اتلووذخن خضووعا تووجندايرة اإلجنليزخووة، و اإلقليموواخقلفووت عوون إدايرة م ققووه أجنبيووة 
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األكثوور أتثوورا وأتثووريا موون  اإلقلوويمختقلووف سياسووقها يف مسووقعمراهتا عوون سياسووة فرنسووا فأصووبح 
قلوويم إاتفرنسووية يف  اإلدايرةجوول ديراسووة موضوووع أخوورى. وموون ألتيبيووا ا أقوواتيمهووذه اتسياسووة عوون 

يف  اإلدايرخوةاتسياسوية و  األوضواع" جواء اخقيوايرمل ملوضووع اإلدايرخوةة و فزان مون جوانبهوا اتسياسوي
  واصلة اتبحث يف هذا املوضوع أذكرمل" وتعل من األسباب األخرى اتيت دعقين ليم فزانقإ
اتذي كانت ته مكانه  اإلقليمأمهية املوضوع يف كشف جانب مهم من اتيرخ  فزان هذا  -

 قديمة تربط واتمني مسقعمراهتا يفابيرزة يف اهقمامات فرنسا إذ جعلت منه قاعية م
  قأمني معرب جوي آمن هلا.تفرخديا أاء مع مشال فرخديا اتغربية وجنوب اتصحر أ
نييرة األقالم اجلادة اتيت تناوتت هذا اجلانب اتغامض من اتيرخ  فزان، فقايرخ  فزان  -

 عموما ال زال مطموسا ومغيبا ومل خنل نصيبه من اتييرس واتقوثيق .
 املرحلةهذه هذا املوضوع بني اتباحثني واملهقمني بييراسة جيتية األسئلة اتيت خطرحها  -

اتسياسية  األحياثعلى تطوير  األوضاعثر هذه أيف اتيرخ  تيبيا املعاصر  من مراحل
من قبل اجلمعية اتعامة تألمم املقحية يف  ابعي صيوير قراير اسقدالهل واتيسقويرخة يف تيبيا

 .م1949نوفمرب  21
   :أسئلة البحث  2.1

ن كان املوضوع خقضمن كثري من اإلشكاتيات وخقطلب مجلة أسئلة مازاتت عاتدة إو 
 األوضاعما هي على طرح األسئلة اجلزئية اآلتية هن اتباحثني فإننا سنحاول اترتكيز ذيف 

وحىت وصول جلنة 1943اتسياسية اتيت كانت عليها فزان منذ احقالل اتفرنسيني هلا يف خناخر
وما هو يرأي جلنة اتقحديق اترابعية ؟م1948برخل أيف منقصف شهر اتقحديق اتيوتية إتيها 

وهل كان تلسياسة اتيت  وسكانه؟ اإلقليمي انطباعاهتا عن فيما مسعقه ويرأته يف فزان وما ه
 ؟  على حي سواء اإلقليمعلى االجتاهات اتسياسية تلسكان و اتبعقها فرنسا يف فزان أتثريها 

     :وحدوده البحثأهداف   3.1
 بقايرخ  املرتبطة األحياثاهليف اتذي تقوخاه هذه اتييراسة هو اترتكيز على تلك  إن  

 بعادها اتقايرخيية، واتقعمق يف حتليلأاتفرنسية من خالل يرصي كل  اإلدايرةقليم فزان زمن إ
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توفر هذه اتييراسة حال نشرها عمال مرجعيا ميكن  وترمباتجنقليم، اإلدايرخةو اتسياسية  األوضاع
قي مت حتيخي اإلطاير اتزمين بقايرخ  فزان من طالب وابحثني. و  أن خعود إتيه سائر املهقمني

 م.1951م وحىت إعالن االسقدالل عام 1943اتفرنسية يف تيبيا خناخر اإلدايرةتلبحث بياخة 
 :. املنهج واإلجراءات2

املطروحة اعقميمل على املنهج اتقايرخيي اتوصفي اتقحليلي وتجنجابة عن اإلشكاتية 
     إىلوتيايرسة املوضوع قمنا بقدسيمه  ،واتناقي )ضمنيا(

 .فزان بعي االحقالل -
   .اتنشاط اتسياسي يف فزان -
 .جلنة اتقحديق اترابعية يف فزان -
 .سياسة فرنسا يف فزان بعي صيوير قراير اسقدالل تيبيا -

   :فزان بعد االحتالل .3
 اإلدايرخة اتنظمحكمت فرنسا إقليم فزان حكما عسكراي مباشرا مسقمية أصوته من 

 غري اتسابق اإلخطايلها ببعض مظاهر اتنظام ظيف تونس واجلزائر مع احقفااتفرنسية املقبعة 
( اتذي دوالنجسلطة اتعميي ) وقي وضع هذا اتقنظيم حتت،  املكقمل اتدائم على امليخرايت

  .(58،ص2019)اتعامل،  تفزانعني حاكما عسكراي 
 ثالث مناطق إدايرخة وهي     إىل اإلقليمت اتسلطات اتفرنسية قسووومو  

حيكمها حاكم عسكري خعينه وزخر اتياخلية اتفرنسي ابالتفاق مع وزخر احلربية  فزان: .1
 وخرتبط ابحلاكم اتعام اإلدايرخةمس وتيقه  إىلاتفرنسي وخرأس اتدوة اتعسكرخة ابإلضافة 

وحفظ اتنظام اتعام،  ،ابجلزائر، وكان هذا احلاكم خكلف بوضع امليزانية وتسري االققصاد
 وخساعيه ثالثة ضباط تلشئون اإلسالمية. وتضم ثالث مناطق أو مقصرفيات وهي        

 ديري. إوتشمل ميخرايت براك، املدايرحة، و احلساونة برقن، و  الشاطىء: -
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 وابيري، ومييرخيت، اتطوايرق اترحلأوة، و وتشمل ميخرايت سبها، وبنت بي سبها:  -
 .1"أويراغن" واتطوايرق اترحل "أمنغهاساتن"

ميخرايت مرزق، و ادي عقبة، وتراغن، وأم األيرانب، و  إىلقسمت مرزق  مرزق:  -
            .(171،ص1951اتدطرون، وجتمع اتقبو اترحل)اتشنيطي،

كانت قبل االحقالل اتفرنسي تقبع اتدطرون سياسيًا مث ضمقها اتسلطات   غات: .2
مث  ميخنة جانت اتيت كانت حتت احلكم اتفرنسي إىل م1943اتفرنسية يف دخسمرب 

 أحلدت إبدايرة جنوب اتصحراء اجلزائرخة اتعسكرخة، وبذتك تكون غات قي فصلت عن
 (.   239، ص1988فزان، وأصبح هلا مركز سياسي خاص )بروشني، 

كانت اتبعة تطرابلس، وتكن عدب االحقالل اتفرنسي مباشرة فصلت عنها،   غدامس: .3
، وأصبح خيخرها حاكم حملي اإلدايرخةحيث احلدت ابجلنوب اتقونسي حبجة اتضرويرايت 

ق اجلنوب اتقونسي ومركزه واتعسكرخة وخقبع احلاكم اتعسكري ملناط اإلدايرخةته اتسلطة 
  (.133يف قابس)خوشع،د.ت،ص

ن  على يرأس كل منطدة من هذه املناطق حاكم فرنسي جيمع بني اتسلطقني  وُعنيِّ
 اتفرنسية على اإلدايرةحظ هنا حرص واملال. (57،ص 1970رخة واملينية)اتعداد،اتعسك

فصل غات وغيامس من إقليم فزان وإحلاقها ابتديادة اتعسكرخة يف جنوب تونس أو جنوب 
اجلزائر، وهذا خوضح املطامع اتفرنسية اتديمية يف هاتني امليخنقني، ويرغبة فرنسا يف ضمها 

األيراضي اخلاضعة هلا يف تونس واجلزائر يف تسوخة سياسية حترمها من  إىلبشكل هنائي 
وتوال أن وجود اتفرنسيني هناك كان خسقمي من اتفاق خاص مع برخطانيا اتسيطرة على فزان 

 فلرمبا عمل ه الء على اققطاعها من تيبيا.

                                                 
 .  332 -25،ص2006املزخي عن تركيبة قبائل اتطوايرق يراجع  اتيايل ،ملعرفة  1
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 وكاسقمراير تلوضع اتسابق، قامت فرنسا بقعيني عيد من األهايل يف اتوظائف

  ومل تسقعن اتفرنسية يف فزان كانت فرنسية حبقة، اإلدايرةاملخقلفة واحلديدة أن  اإلدايرخة
فحسب، وتكن إلدامة هذه  اإلقليمابملواطنني بدصي االسقعانة هبم يف تثبيت وضعها يف 

اتسيطرة عرب خيمات ه الء املوظفني اتذخن حيظون مبكانة كبرية داخل كياملهتم االجقماعية 
كان جلوء فرنسا تالسقعانة هب الء و ومناطدهم اجلغرافية اتذخن أبيوا اسقعيادا تلقعاون معها. 

 إجراًء حقمياً، وإال فكيف تسيطر على منطدة شاسعة مرتامية األطراف وعصبيات املواطنني
  ؟ فلم خكن أماماخلايرج إال ابألدوات االسقعمايرخةونسيج اجقماعي خصعب اخرتاقه من 

 اإلدايرخةفرنسا إال االسقعانة جبزء من اترتكيبة االجقماعية اتدبلية وإدخاته يف املنظومة 
  اتيت كانت تقكون من سلطة تنفيذخة تقمثل فيما خلي   (183، ص1951)اتشنيطي، 

االققصادخة وتسيري  اتعام، اتنظام حفظحاكم عسكري )فرنسي( وكان من مهامه  -
 . أخضاخساعيه يف ذتك ملئباً فرنسياً و  ،اإلقليمووضع ميزانية 

 تشمل صالحياتهو اترحل،  ائلباملسقدرة واتدوهو اتذي خيخر جمموعة من اتدرى  امليخر -
  .اتدضااي اجلنائيةيف  واتبتّ  ،واملسائل اتفنية واتقنظيم اتعام اتضرائب، جباخة

توبعض  يرؤساءاتذخن عملوا  األهايلاملنقخبني من قبل وقبيلة  مت تعيني شي  على كل قرخة -
، بينمووا منحوووا يرواتووب موون اإلدايرةدون أن خكونوووا موووظفني يرمسيووني يف  اإلدايرخووةاتوحوويات 

    قبل اتسلطة اتفرنسية.
 ني وهي وظيفةاإلخطاتيأعادت فرنسا منصب املقصرف اتذي كان موجودًا قبل جميء  -

ختقص جبمع األموال واتغرامات وحده يف فض املنازعات اتدبلية كوسيط من  عثمانية
 .اتقابعة هلا اإلدايرةقبل احلكومة اتفرنسية وته سلطة مينية على 

اتفرنسية وهي  اإلدايرةأنشئت وظيفة إدايرخة مقوسطة بني امليخرخن و  م1945 عامويف  -
 وخنسق نشاط امليخرخن يف كل منطدة.وظيفة اتداضي اتذي خراقب 
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 نظام اجلماعة وهو نظاماً كان معمواًل به يف عهي األتراك وهو قائم على اجقماع يرؤساء -
 اجقماعية ال تداوم ألنهاتدبائل يف مناطق متركز اتسكان تفض املنازعات، وته سطوة 

   .(59ص ،2019اتعامل،) نظام تشرخعي تنفيذي قضائي

 -1943إلقليم فزان  اتعسكرخة اإلدايرةطول فرتة حكم  أنّ ومما ال شك فيه 
اتسلطات اتفرنسية جاهية االنفراد بشكل كامل يف حكم فزان، ومل  م حاوتت1951

اتسابق  اإلدايريمسحت من خالل اتنظام  وإن –تسمح تلدوى احمللية ابملشايركة يف احلكم 
فدي كانت أتمل من خالل هذه اتسيطرة إقامة منطدة عازتة يف  –يف إطاير اتسلطة اتفرنسية 

هلذا اتسبب  1رحيودها يف كل من اجلزائر وتونس وتشاد واتنيجفزان هبيف أتمني  قليمإ
يف احملافل اتيوتية  حاوتت فرنسا جاهية إفشال أي مشروع من شأنه منح تيبيا اسقدالهلا 

    الحدا. سنرىكما 
    :النشاط السياسي يف فزان .4

 اإلدايرةبعض املصادير اتقايرخيية ان اجلماعات اتسياسية يف فزان يف عهي  أمجعت
اتفرنسية قليلة وغري منظمة، واتقفكري اجلمعي يف فزان ظل تفكريا حمليا ضيق األفق يف أغلب 

مل خكونوا ابتنضج واتوعي اتسياسي  وصف اتفزانيني أبهنم إىل أخضااألحيان،وذهبت 
هيئات املطلوب إلديراك ما خيوير حوهلم وحول مصريهم. وابتقايل مل تنشأ أحزاب سياسية أو 

اتفرنسية  وقي ادعت اتسلطات، إن وجيت به هيئات األخوة اتيخنيةو ثدافية واجقماعية، 
اتسكان مل  ابت يف فزان إال أن أحي منأبهنا مل متنع تكوخن األحزاب اتسياسية أو اتندا

                                                 
 هذا املوضوع يراجع   تلمزخي حول 1

 Rapporte de l'Ambassadeur de France Gouverneur Générale de 

l'Algérie; sur la Conférence interministérielle sur le statut du Fazzan, 

le 28. Février; 1947, dossier n° 35, Doc n° 46, K166-3, A.M.A  . 
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خقديم بطلب ملثل ذتك، وقي فسر احلاكم اتعسكري ذتك أبنه يراجع تفدر اتسكان، وعيم 
األفق اتسياسي  وجود وقت تيخهم تالشقغال ابتسياسة؛ بسبب كي أهل فزان يف اتعمل وأن

اتفرنسية بسبب  يرةإلداوإهنم متسكوا اب تلمزايرعني املسقدرخن واترعاة اترحل شيخي اتضيق،
   (. 52، ص1958)زايدة، اإلقليماتظروف املعيشية واتصحية اتسيئة يف 

كري واتذي خ كي فيه على عيم وجود فإن اتشرح اتذي قيمه احلاكم اتعس ،تذتك
سياسية يف فزان، إن هذا اتدول  ال خبيو يل منطديا ألن احلاكم اتفرنسي أيراد أن تنظيمات 

غري  اإلقليمقليم فزان زاعما أبن أهل إخربير فدط سياسة فرنسا يف إحكام سيطرهتا على 
اتفرنسية  اإلدايرة إىلم هلني إلدايرة أنفسهم أبنفسهم وأن اتبالد ابتقايل الزاتت يف حاجة 

نفسهم وهذا ما عرب عنه حاكم فزان صراحا أان بعي فرتة طوخلة حلكم حىت خقم هتيئة اتسك
اب تيين هم أسبأمن  أن  بعي زاييرة اتلجنة اترابعية تفزان فيما بعي، وتكن ميكن اتقفكري يف 

        إىلجع اير اتنشاط اتسياسي يف فزان 
عن مساير اتكفاح اتوطين، وخشهي على ذتك إقراير  اإلقليماتفرنسية تعزل  اإلدايرةتعمي -1

إقليمي طرابلس وبرقة ومراقبة  إىلوخايرجه ومنع اتسفر  اإلقليمتراخيص يرمسية تلقندل داخل 
 اإلعالم واتصحافة.

اتظروف االققصادخة واالجقماعية املقمثلة يف اتفدر واألمية، وتشقت اتسكان يف جماميع -2
 (. 71،ص2019 سكانية قليلة ومقباعية)اتعامل،

سياسة اتدمع اتفرنسية حيث ان اتسلطات اتفرنسية قي نفذت حكم اإلعيام يف حوايل -3
 إىلخمقلف اجلهات واتشرائح االجقماعية، مبجرد أن خقبادير  إىل ( شخصا خنقمون150)
  .هنهم، أن تيخهم نزعة وطنية أو ميلكون سالحاذ
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من اخلرباء  اتفرنسية يف تطبيدها، ابسقديام عشرات اإلدايرةاتيعاخة اتفرنسية اتيت بيأت -4
اتعربية بطالقة، ة وخقحيثون اتلغ واملسقشرقني ممن كسبوا خربة يف اتش ون اتعربية واإلسالمية،

وسبق هلم اتعمل يف تونس واجلزائر واملغرب، تزاييرة مناطق فزان املخقلفة تنشر أفكاير مفادها 
ن بني تيصبح مثل اجلزائر وتونس كما كانوا خروجو ، اإلقليمأن فرنسا سقبدى تقطوخر 

وأن مسقدبل  أنه سقشق اتطرق، وتفقح امليايرس وتطوير اتزيراعة وتنقعش اتقجايرة،اتسكان،
خكمن يف االيرتباط بفرنسا، وتيس بطرابلس وال ابجلامعة اتعربية اتيت كان قي أعلن  اإلقليم

ها اتعربية، وأنه ال جيوى من ، وكانوا خشككون يف اجلامعةم1945عن قيامها يف مايرس 
  جنليز.إلهنا أتسست إبخعاز من األ وأن اجلامعة تن تفيي فزان بشي
وظهوير اتنوااي احلديدية تفرنسا، نشطت  اتفرنسية اخلطرية وعلى أثر هذه اتيعاخة

قليم إاتدوى اتوطنية يف كامل املنطدة وظهرت بواديرها يف سبها، فدي دعي اعيان ومشائ  
، إلقليمفزان تالجقماع مع اتوايل اتفرنسي، تيقباحث معهم حول ما جيب اتديام به تلنهضة اب

مبحل سكناه "سبها  1سبها تالجقماع أبمحي سيف اتنصر إىلواسقغل األعيان فرصة جميئهم 
اجليخي" اتذي كان موجودًا يرمسيًا على يرأس اتسلطة يف فزان وتيس ته أي سلطات تنفيذخة 

عجزهم على املطاتبة ابالسقدالل وأهنم سيكونون علوى اتصال دائم به  وأبلغوهية، تشرخعأو 
   .اإلقليم هتمّ وبطرق سرخة ملناقشة اتدضااي اتيت 

                                                 
وخعقرب احي يرموز قبيلة أوالد سليمان وأحي زعماء   1877أمحي سيف اتنصر  من مواتيي ميخنة سرت عام  1

. ومن ابرز املعايرك اتيت 1930و 1911حركة اجلهاد اتلييب ضي االسقعماير االخطايل خالل اتفرتة اتفاصلة بني 
وحتكمه يف   1930،ترك سيف اتنصر فزان بعي زحف اجلنرال قراتزايين 1915ام شايرك فيها معركة اتدرضابية ع

قليم،وتذتك عمي هذا األخري، يف إطاير إجراء عدايب إىل مصاديرة أمالك سيف اتنصر واتقنكيل هبا األمر إلكامل ا
وكاليرك اتيت احقلت اتذي أجربه على االنسحاب إىل األيراضي اتقشادخة. ومل خعي إىل املنطدة إال مع محلة اجلنرال ت

 .80،ص1996. تلمزخي يراجع  اتصيي، 1943املنطدة عام 
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ضم كل من احلاج اتطاهر  يف منطدة اتشاطئ عدي اجقماع م1946وائل عام أيف و  
أعيان املنطدة، وضو احلاج أمحي، ميخر اتدرضة، وإبراهيم بن علي اهلمايل، ميخر  مناجلرايري،

اتفرنسية  وداير اتنداش حول مسقجيات اتسياسة.برقن، وعيد من األعيان من كل أحناء فزان
 إىلاتيت بيأت يف تنفيذها فعال ابختاذها خطوات عملية خطرية يف اجتاه ضم إقليم فزان 

وعالقاهتم اتقايرخيية بطرابلس  اإلقليمومناقشة أثرها على  نسية اجملاويرة،ي املسقعمرات اتفر أيراض
وان اتواجب اتوطين واتدومي خدقضى منهم اتقيدظ واتفطنة ملعرفة كل ما  املهيدة ابالندطاع

لس ملعرفة ما خيوير وتذتك، قريروا االتصال بطراب ن وطنهم،اتيوتية بشأ األوساطيف  جيري
حممي  إىلاسنيت مهمة االتصال ابجلماعات اتسياسية و .ودوتيةحملية  هناك من أحياث

وطين من بينهم احلزب ات أعضاءواتقدى ببعض ،طرابلس إىلاتصيي اتذي سافر سرا عثمان 
تدضية اتليبية وزودهم املسقجيات يف ا آخر عه علىحسن اتذي أطلاتسيي أمحي اتفديه 
زب احل ونسخة من برملمج لسواجلرائي اتيت كانت تصيير يف برقة وطراب ببعض اتصحف

  .امعة اتعربيةاجلعلى أمل أن تصبح تيبيا حتت وصاخة اتذي خطاتب ابسقدالل تيبيا أو 
تلجمعية اتفزانية سرا يف  األولعدي االجقماع اتقأسيسي  م1946خوتيو 15ويف 

منزل نصر بن سامل املدرحي بدرخة زتواير بوادي اتشاطئ وحضر هذا االجقماع كل من  عبي 
وحممي عثمان اتصيي و خمقاير بن على اتزوي ونصر بن سامل شي  املدايرحة، 1 اترمحن اتربكويل

هلل عمر محي اتكيالين أحي أعيان اتشاطئ وإبراهيم بن حسن، وعبيا أومحيي بن احلاج 
                                                 

تلدى تعليمه األوىل على خي شيوخ من عائلقه منهم 1904عبي اترمحن اتربكويل  وتي يف حي اجليخي بسبها عام  1
 اتشي  حممي عثمان اتج اتيخن، واتذي نصحه إبمتام ديراسقه يف تونس، اتيت حصل منها على شهادة جامع

يرجع اتربكويل اىل مسدط يراسه و ابشر  1933اتزخقونة، وقي توثدت صالته مبشاهري علماء اتزخقونة، ويف عام 
اتقييرخس بزاوخقها اتعقيية خعطي ديروسا يف اتفده واتلغة، تقخللها مواعظ وإيرشادات اجقماعية ذات بعي سياسي. 

رخة واتسلوكية عموما يف فزان وأصبحوا فيما بعي وقي أسهم ه الء اتطالب فيما بعي يف تغيري معطيات احلياة اتفك
  .32، 31،ص1996من أقطاب احلركة اتوطنية تلمزخي يراجع  اتصيي،

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 قليم فزانإدارية يف إلوضاع السياسية واألا             2021، يونيو 17العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

118                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

اتدرخي وعبيهللا بن بشري اتزوي. وكنقيجة هلذا االجقماع أتسست اجلمعية اتسرخة اتفزانية، 
وانقخب عبي اترمحن اتربكويل يرئيساً هلا وحممي عثمان اتصيي ملئباً ته، ومت تعيني ممثلني هلا من 

      -معظم املناطق، وهم كااليت 
 ي يف برقن.  ر أمحي قرخش وحممي األزه -
 ديري ومتسان. إاهلادي يرمضان اتزاخيي يف مي اتنيهوم و حم -
  ، واملربوك بن عرخيب، واملهيي بن عثمان يف ونزيرخكعمر بن علي بن أمحي -

 وكانت املهمة اترئيسية تلرئيس ومساعيه االتصال ابملناطق اجملاويرة، واسقدطاب املزخي

 ويف اتليبية. قاتيمعن بدية األ اإلقليم، وتعبئة اترأي اتعام ضي حماوالت فصل عضاءاألمن 

 طرابلس بعي إىلم قام اتصيي برتتيب ترحلة يف غاخة اتسرخة 1947منقصف شهر خوتيو
يرئيس حزب  حزاب اتسياسية فيها، فاتقدى هناك ابتسيي سامل املنقصرألبياايت تكوخن ا

اجلبهة اتوطنية، واتسيي مصطفى ميزيران يرئيس احلزب اتوطين، واتسيي علي اتفديه حسن 
علي يرجب يرئيس حزب االحتاد املصري اتطرابلسي،  واألسقاذيرئيس حزب اتكقلة اتوطنية، 

خر تطويرات اتدضية اتليبية خاصة ما آاتصيي اثناء وجوده يف طرابلس على  أطلعوهكذا 
بني احللفاء األيربعة وإخطاتيا  م1947فرباخر10عاهية اتصلح اتيت وقعت يفخقعلق بقفاصيل م

واتيت نقج عنها تشكيل جلنة يرابعية تزوير تيبيا، وذتك يف اجقماع تنواب وزيراء اخلايرجية 
اتليبية واالطالع  قاتيممعرفة أوضاع األ ، وكان اهليف منهام1947اكقوبر  20االيربعة يف 

اسقدالل تيبيا فكاير يرائجة تقحيث عن أوملس اتصيي هناك  على يرغبات اتسكان فيها.
         (.30 -28، ص1996)اتصيي، واملطاتبة بوحيهتا

إبيرسال "اجلنرال  م1948وقبل وصول اتلجنة اترابعية ابديرت فرنسا يف بياخة عام 
منطدة وأتدى خطااًب على تلتوكلريك" اتذي قاد اتدوات اتفرنسية اتيت احقلت فزان بزاييرة 
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 ابتدوة وتن خترج منه اال ابتدوة")اتصيي،  اإلقليمأن فرنسا دخلت مفاده" اإلقليمأعيان 
أتكيوا من عيم وساد اتقوتر اتشيخي بني اتسكان بعي هذ اخلطاب (.36،ص1996

اتيوير  إىل خروج فرنسا إال ابتدوة وتذتك كان تزامًا على اجلمعية أن خترج من اتيوير اتسري
وتبلوير  اتعلين، وخاصة عدب نزول اتسلطات اتفرنسية بثدلها يف ترغيب وترهيب اتسكان.

 إىلالبي من اتقضحية واخلروج بعملهم  إذنمثن احلرخة واالنعقاق هو اتيم،  أنّ تيخهم إبقناع 
اتعلنية وكان االسقعياد تديوم اتلجنة اترابعية وإعياد األهايل هلا هو اتشغل اتشاغل 

ان من خالل عناصرها حناء فز أية يف تلك اتفرتة، حيث قاموا بقعبئة فكرخة شغلت تلجمع
االسقدالل واتوحية، وتقدرخب اتفهم تلجماهري  إىلحناء فزان تيعوا أمجيع  املنقشرخن يف

إسالم وكفر، اتذي ا مساتة "اتبسيطة صويرت احلركة اتوطنية اتدضية كما خدول اتصيي ألهن
اتفرنسية فهو كافر، ومن خرخي اسقدالل تيبيا ووحيهتا حتت قيادة  اإلدايرةخدول نرخي بداء 

   (.37،ص1996)اتصيي،لجامعة اتعربية فهذا هو االسالم"اديرخس اتسنوسي واالنضمام ت
 اتفرنسية اإلدايرةمل تكن تلك اجلمعية اتفزانية هي يرد اتفعل اتوحيي عني اتفزانيني حنو 

 إىلاتفرنسية كان البي أن خ دي  اإلدايرةه ألن أسلوب احلزم واتصرامة اتذي متيزت ب
 أعضاءمشكالت ومواجهات مع سكان فزان؛ فاتسلطات اتفرنسية شنت محلة ضي 

، 1989، وحرمت بعض اتدرى من اتقموخن)يراين،ا، فاعقدلت اتبعضاجلمعية واتياعمني هل
اجلمعية اتذخن خنقمون  أعضاء"عبي اتدادير بن مسعود"أحي قرير  طمام هذا اتضغأو  (.53ص

 اتدلعة توادي اآلجال وخديم بوادي اتشاطئ، اتديام بعملية انقحايرخة ضي اتدوات اتفرنسية يف
 ابن مسعود أسود خقوسطه هالل وجنمة واسقشهي.ويرفع علما م1948خوتيو  12بسبها يف 

تلسجن  يف هذه اتعملية هو ومعه سقة عشر من اجملاهيخن واتبدية وقعوا يف األسر وتعرضوا
 (.180-172،ص2002)املاعزي، مهواتقعذخب دون حماك
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إال إهنا تيل على وجود مداومة مسلحة  اجملاهيونويرغم صغر هذه اتعملية اتيت قام هبا 
ن بعكس ما أشايرت إتيه بعض اتكقاابت اتيت تكلمت عن فزان. وعلق "اديراي قاتيمداخل األ

إهنا هزت اتسلطات ترتك أثرا عسكراي، فابترغم من أهنا مل بليت" على هذه احلادثة بدوته "
فرنسا اتيت ال تدهر"  وقللت من احرتام أهايل فزان تدوة اتفرنسية بعنف،

 (.321،ص2020)خليت،

   :جلنة التحقيق الرابعية يف فزان . 5
يربع اتكربى وهي برخطانيا وفرنسا ألتكونت جلنة اتقحديق اترابعية من ممثلي اتيول ا

وغاديرت  ،م1948مايرس 6تيبيا يف  إىلواتوالايت املقحية األمرخكية ويروسيا، ووصلت 
ماخو من نفس اتعام. قضت فيها عشرة أايم وكان  16فزان يف  إىلقليم طرابلس إاتلجنة 

  .(205، ص1951املدرير سقة عشر خوما )اتشنيطي،
      جلنة وجيت حسبما ويرد يف تدرخرها أن   اففي االسقفقاء اتيت اجرته 

 )منهم حوايل اتنصف من اتطوايرق(.  خفضلون اتبداء حتت إدايرة فرنسية 44% -
 % خفضلون أي حكومة مهما كان نوعها.  26 -
   % منهم خفضلون دوتة إسالمية. 18 -
  (317، 316%خدبلون أبي حكومة تفرضها اتيول األيربع)بليت،ص12 -

واملفايرقة، أن تدرخر اتلجنة اترابعية مل خكن صحيحا بل كان جمافيا تلحديدة، 
قراير موحي، وقيمت توصيات مقناقضة ابترغم من يرغبة  إىلقسقطع اتلجنة اتقوصل ومل

اتفزانيني اتدوخة يف االسقدالل وخ كي هذه احلديدة أن أكثرخة اتفزانيني اتذخن سئلوا أمام 
اتسلطات اتفرنسية  أنّ قهم يف وحية بالدهم واسقدالهلا. و اتلجنة عربوا بوضوح عن يرغب

شرعت يف محلة اعقداالت واسعة مشلت مجيع اتشخصيات  األقليممبجرد أن غاديرت اتلجنة 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 قليم فزانإدارية يف إلوضاع السياسية واألا             2021، يونيو 17العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

121                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

اتفزانية اتنشطة اتيت أدتت آبيرائها أمام اتلجنة، مث قامت حبرمان بعض اتدرى واألشخاص 
حاتة فزع وسط اتسكان  إىلاحلملة  من اتقموخن اتذى كانت متنحه تلمواطنني وأدت تلك

 إىل أخضا اإلشايرةومع ذتك فدي عرب اتسكان عن مواقفهم بكل شجاعة ووضوح. والبي من 
أن اتلجنة اترابعية اسقدبلقها اتسلطات احمللية اتفرنسية يف فزان وتندلت بسيايراهتا وأقامت يف 

هلها سيدفون أديون أن معسكراهتا وحيد هلا اتفر نسيون اجلهات اتيت تزويرها واتيت خعق
    معهم. 

صويرة غري حديدية عن  اءطأعاتلجنة عملت على  أعضاءوابتقايل، فإن تدايرخر 
 مشاعر اتفزانيني وأهنم غري م هلني تالسقدالل. زد على ذتك حرص منيويب فرنسا وبرخطانيا
واتوالايت املقحية على مصاحل بلياهنم يف تيبيا عنيما كقبوا تدايرخرهم كانوا خهيفون من ويرائها 

قمع وزيراء وما خ كي هذه احلديدة عنيما اج متيخي حكم بلياهنم يف املناطق اتليبية اتثالث. إىل
تلنظر يف تدرخر اتلجنة اترابعية، تضايربت وجهات  م1948دخسمرب 13اخلايرجية االيربعة يف

وضع معني والسيما بسبب معايرضة يروسيا اتسوفيقية توجهات  إىلاتنظر ومل خنقه امل مترون 
مامهم من خياير سوى إحاتة املوضوع أنظر اتيول اتغربية وحماوالهتا اتبداء يف تيبيا، فلم خكن 

د يف معاهية اتصلح خنص على تفوخض تنفيذ  تشرط وير  –اجلمعية اتعمومية  إىلبرمقه 
هيئة  إىلة اتسابدة اإلخطاتياجلمعية اتعامة تألمم املقحية بطلب إحاتة مسأتة املسقعمرات 

وهكذا ؛م1948ائي يف دويرهتا ببايرخس عام كي تفصل فيها بدراير هن   –األمم املقحية 
عية اتعمومية يف ة اتسابدة يف جيول أعمال اجلماإلخطاتي أديرجت قضية تيبيا واملسقعمرات

   .(38، 36،ص1996اتصيي، )م1948دخسمرب  24
ت مناقشات ومساومات اتيول االسقعمايرخة أمام اجلمعية يأب م1949برخل أويف 

 اإلدايرةتوصاخة واالنقياب و ما خسمى اباتعامة فيما بينها تلبداء بليبيا أطول فرتة ممكنة حتت 
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 املشروعوقي اتقدى هذا 1 سفويرزا –بيفن ذتك ما عرف مبشروع األجنبية وخري مثال على 
 إىلمع مطاتب فرنسا يف فزان اتيت اسقمرت يف حي ذاهتا يف معادهتا ألي فكرة تيعو 

أن تضايرب املصاحل اتيوتية وإصراير غري  .Dib,G.1956,p46-50))اسقدالل تيبيا
اجلماعات اتسياسية اتليبية وجامعة اتيول اتعربية، جعل مشروع االسقدالل خرى اتنوير حيث 

 21بقايرخ   289اختذت اجلمعية اتعامة تألمم املقحية يف اجقماعها اترابع قرايرها يرقم 
تسعة عن صوات ضي صوت واحي هو صوت أثيوبيا وامقناع  48أبغلبية  م1949نوفمرب

     نص على ما أييت واتذي فرنسا واتسوخي ونيوزخلنيا قصوخت هي دول اتكقلة اتسوفيقية و ات
تصبح تيبيا امل تفة من برقة وطرابلس وفزان دوتة مسقدلة ذات سيادة يف موعي ال -1

 .م1952خقجاوز أول خناخر عام 
ذتك  دسقوير تليبيا مبا يف جيقمع منيوبون عن برقة وطرابلس وفزان يف مجعية وطنية تيدروا -2

 تعيني أو حتيخي شكل احلكومة ونوعها. 
 مع منيوب األمم املقحية ابتقعاون فرنسا(،)برخطانيا إلدايرةاتدائمة ابتشرع اتيول أن  -3

 احلكومة املسقدلة. إىلاتذي تعينه اجلمعية اتعامة يف اختاذ اخلطوات اتضرويرخة تندل اتسلطات 

                                                 
مشروع بيفن سفويرزا هو مشروع خطة وصاخة جرت بني وزخري خايرجية إخطاتيا برخطانيا كايرتو سفويرزا و إيرنست  1

، وفيه مت االتفاق بني اتيوتقني على أن تيبيا حتصل على اسقدالهلا بعي عشر سنوات، على أن توضع أقاتيم بفني
تيبيا اتثالث خالل هذه اتفرتة حتت وصاخة دوتية، تقوىل برخطانيا اتوصاخة على برقة، وتقوىل إخطاتيا مبوجبها إدايرة 

ماخو  17املقحية تلقصوخت عليه أمام اجلمعية اتعامة يف  طرابلس، وتقوىل فرنسا إدايرة فزان. وقيم املشروع تألمم
دوتة. وجنح اتوفي اتليىب يف كسب أتخيي ممثل  58، وتقمريرخه كان خقطلب موافدة ثلثي األعضاء وعيدهم 1949

تلمزخي  .دوتة هاخيت )إميل سان تو( تيى األمم املقحية، وكان صوته هو املرجح اتذي أدى إىل سدوط املشروع
 Dib,G.1956,p46-50يراجع  
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و     تعيني اجلمعية اتعامة منيواًب عن األمم املقحية وخيقاير جملس اسقشايري خساعيه -4
 ل االسقداللووووووووووووووووووع اتيسقوير واتسري هبا يف سبيوووووووووووووووية اتليبيني يف وضوووووووواتغر  من ذتك مساع

(Winter,1961,p,57.)   
 – ول دمنايركي اتبع تألمم املقحية مس –" "أديراين بليت عني تنفيذ هلذا اتدراير،

، م1949دخسمرب 10عام تألمم املقحية يف تيبيا، وذتك بعي أن مت انقخابه يف  كمفو 
 جنليزخة واتفرنسية، كما كونت جملسا اسقشايرايإلتيبيا إبقراير أعمال اإلدايرتني  إىلفقوجه 

 ،ابكسقان ،مصر ،اتوالايت املقحية ،فرنسا ،ملساعية املنيوب من ممثلني عن  برخطانيا
لمسامهة يف ت، ومسي هذا اجمللس مبجلس اتعشرة،تيبيا اتثالثة  قاتيمممثلي أل إىلابإلضافة 

تكوخن اجلمعية  هبا خقمّ بقحيخي اتكيفية اتيت  أتسيس اتلجنة اتقحضريخة، اتيت تدوم بيويرها
      شكل احلكم. إبعياد اتيسقوير واخقياير بيويرها اتيت تدوم اتوطنية أو اهليئة اتقأسيسية،

 :سياسة فرنسا يف فزان بعد صدور قرار استقالل ليبيا. 6
يردة فعل سلبية تيى  م1949نوفمرب 21تدي أاثير صيوير قراير هيئة األمم املقحية 

(، وقي فسر املنيوب 289جانب اتدراير يرقم ) إىلفرنسا فلدي امقنعت عن اتقصوخت 
" هذا املوقف " أبن فرنسا ترى أن اتقوصيات اخلاصة بليبيا غري اتفرنسي "كوف دي مويرفل

واقعية، ألهنا غري مسقمية من اتبياملت اتيت بني أخيخنا، ومرجعها تدرخر جلنة اتقحديق 
ة اتسابدة ما هو أهل اإلخطاتيتيس بني املسقعمرات  أنّهاترابعية؛ فدي اتفق املنيوب على 

وتناقض  .ي نفسها، بيائية يف وعيها اتسياسيتالسقدالل، فهي مناطق فدرية ال تكف
اتقوصيات احلاضرة هذه اتبياملت، ومع ذتك فإن أكثر اتوفود قي حتمل هذه املسئوتية 

اتوفي اتفرنسي  ال خسعنا إال تديخرها، على أن اتكبرية يف نوع من املثاتية احلماسية اتيت
فإن فرنسا تن متقنع عن تدي:م االحقفاظ برأخه واالمقناع عن اتقصوخت. ومع ذتك  إىلمضطر 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 قليم فزانإدارية يف إلوضاع السياسية واألا             2021، يونيو 17العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

124                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 "ومن حيث هي عضو يف اجمللس االسقشايري إلدايرةمساعيهتا من حيث هي دوتة قائمة اب
وبعي صيوير اتدراير أخيت فرنسا تسعى جاهية .(243،300ص،1951اتشنيطي،)

إلطاتة أي فرتة انقداتية تقضمينها أي قراير خصيير عن اجلمعية اتعامة تقسقطيع تنفيذ 
سنوات  شومان بدوتة "إن املية جيب أن ال تدل عن عشريه فزان وهذا ما أكسياسقها يف 

 .(58ص ،1989)يراين،لس وفزان قاديرة على إدايرة نفسها"تكون شعوب برقة وطراب حىت
انقداتيا  تدي مكن هذا اتدراير فرنسا من تغيري سياسقها جتاه فزان، حيث أقامت نظاما

 م،حتت1950 خناخر 18من إعيادها يف  قائم على أساس مشروع حكومة فزانية انقهت
وفدا ملا فعلقه برخطانيا يف  ما خسمى بسياسة"االسقدالل اتذايت" يف إطاير تيبيا اتفييراتية ِسقناير

بيأت تعمل على إعياده  اتيت، 1برقة، بقبنيها يرئيس احلركة اتسنوسية حممي إديرخس اتسنوسي
2تيبيا أجزاءمسقدال عن بدية  حلكم برقة حكما ذاتيا

اتسياسة اتيت هذه  أنّ تبني تو بليت و  .
بديير ترسيخها تنوع من  قاتيمتوحيي األ إىلسياسة ال ترمي  قاتيماتبعقها فرنسا يف األ

(، وأكي على أن هذا 289االسقدالل اتذايت وهو ما خقعاير  مع قراير األمم املقحية يرقم )

                                                 
يف واحة اجلغبوب، وهو ابن خليفة اتسنوسيني االول اتسيي املهيي  1890وتي حممي إديرخس اتسنوسي عام  1

وحفيي م سس اتسنوسية اتسيي حممي بن علي اتسنوسي دخل يف مفاوضات سياسية إلهناء احلرب مع اخطاتيا 
وىل موسوتينوي تلسلطة يف اخطاتيا ووقوع اغلب م. وعدب ت1920حيث اعرتفت االخرية به امريا على برقة عام 

، وخالل احلرب اتعاملية 1923املداطعات اتليبية حتت احلكم االخطايل اضطر اتسنوسي تلهجرة اىل مصر عام 
 24اتثانية حتاتف اتسنوسي مع برخطانيا فنصبقه امريا على برقة بعي انقصايرها على اخطاتيا واخراجها من تيبيا، ويف 

 عنيما متكن جمموعة من اتضباط 1969صبح اديرخس ملكا على تيبيا واسقمر حىت عام أ 1951دخسمرب 
، 1984ملزخي يراجع  شكري،  1983اتعسكرخن من اإلطاحة بنظامه، فلجأ اىل  مصر وبدى فيها حىت وفاته عام 

 .           220 -183ص
ويردود اتفعل على اعالن هذا االسقدالل يراجع  ملعرفة املزخي حول اتقطويرات اتيت أدت إىل اعالن اسقدالل برقة  2

   .142 -133، ص 1950زايدة، 
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ها خاصة فيما خقعلق بوضع ناملشروع سي ثر على قرايرات اجلمعية اتوطنية اتليبية املزمع تكوخ
   (.  385،ص2020)بليت، اتيسقوير
فيه يرؤساء خيعو  أصيير املديم اتفرنسي يف سبها قرايراً  م1950خناخر  24يف و 

ت وغيامس غا إىلعن امليخرايت اتسبع عشرة ابإلضافة  اجلماعة يف املراكز اترئيسية واملييراء
جيقمع ه الء مجيعًا يف سبها يف  إذثالثة ممثلني عن كل ميخرخة،  حيث طلب منهم انقخاب

    النقخاب يرئيس تفزان. م1950فرباخر 12
  - 1قاطعها اتطوايرقوإن  –بيات االنقخاابت وشايرك فيها أغلب زعماء إقليم فزان      
فزان يف ت ممثال وأمحي صوفو أمحي سيف اتنصر حاكما تجنقليمكل من ابخقياير   هتانقو 

من نفوذه األديب سيف اتنصر من دي اسقفادت فرنسا تو  ،اجمللس االسقشايري)جملس اتعشرة(
فمن املقأكي أن  واالسقدراير يف فزان، األمنحتديق ومكانقه اتدبلية وماضيه اجلهادي يف 

(، كما كانت 28، 27،ص1996سيف اتنصر كان خقمقع بنفود كبري يف فزان) اتصيي، 
دعمه وأتهيله  إىلعميت عائلقه ذات زعامة قبلية ال خقطرق إتيها اتشك، وتكن فرنسا 

آنذاك خرخيون اعطاءه اتصبغة اتدانونية اترمسية، فدي سلكت إال اهنم إلعياده هلذا ملنصب، 
، ابترغم من (25،ص2012)وملس، فرنسا جتاه اسرتاتيجية شرعنه سياسية حملية ودوتية

تلدى فيما بعي شكاوي قيمها ته  أنه. وخذكر بليت معايرضة مجاعة عبياترمحن اتربكويل ته
"أن سيف اتنصر فر  فرضا على أهل نيني املديمني يف طرابلس وأعلنواجمموعة من اتفزا

"اجليخي" يف من حي إتيهي على شكل عرائض قيمت فزان، وخضيف على ذتك أبن شكاو 
اال أن مجاعة  (.386،ص2020)بليت، املوضوع نفسه إىلتشري  سبها، ومن غيامس

                                                 
ن اتطوايرق مل خشايركوا يف انقخاب أي من اتشخصيقني آلهنم اعقربوا األمر ال خهمهم وأهنم أجتيير االشايرة إىل  1

بضم منطدقهم غات اىل االيراضي اتفرنسية  أخضامواطنون فرنسيون وخرغبون يف اتبداء حتت احلكم اتفرنسي. وطاتبوا 
     .386،ص2020تلمزخي يراجع بليت،
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كان موقفهم ملبعا من و ر، ومل خ خيوا ترشيحه، كانوا خعايرضون متاما سيف اتنصاتربكويل  
أبن اتفزانيني خطمحون ، وعلى أساس ما صرح به اتربكويل،اتربكويل املعادي تلفرنسيني موقف
وخاصة  حات سيف اتنصر االنفصاتية.وختوفهم من طمو  ،ها اتثالثةقاتيموحية تيبيا أب إىل

تيوتة أن تدوم ا أبنه خوافق على م1950ملنيوب األمم املقحية يف ماخو األخري هبعي تصرحي
  .(54،ص1970)حكيم، تيبيا اتثالثة أقاتيمبني  جيمع" فيييرايل"احتادي أساساتليبية على 

عملت على متكني حيث  اإلقليماتفرنسية يف  اإلدايرةوتكن فيما بعي اتضح أتثري 
جتاه املعايرضني  واالقناع مث انقهجت سياسة اتلني اإلقليمسيف اتنصر من اتسلطة اتفعلية يف 

ابملشايركة يف اتعمل اتسياسي بعي  حىت متكنت من اسقماتقهممن عائلة احلضريي وغريهم 
حنن " نسخة من عرخضة كان نصها كاتقايلبليت تلدى يث ح م.1950انقخاابت فرباخر 

تدي طلب منا املوافدة على انقخاب  اجليخي عائلة احلضريي وغريهم اتذخن خعيشون يف سبها
علن صراحة أبننا قي ختلينا نسيف اتنصر يرئيسا إلقليم فزان، وتكننا يرفضنا... واآلن فاننا 

 .(380،ص 2020بليت،  )"1عن معايرضقنا اتسابدة وأصبحنا خاضعني تزعامقه وإمرته
 واملراقبة،جل دعم مشروعية احلاكم اجليخي وإكسابه مزخيا من اتوجاهة املديية أومن 

اجمللس  أعضاءطلبت فرنسا، من سيف اتنصر أن خيقاير ثالثة مسقشايرخن يرئيسني من 
نصر بن سليم  إىلمحودة طه إبدايريت اتعيل واتياخلية و  إىلاتقمثيلي، فعهي سيف اتنصر 
محي اتصحة واتقعليم، وخساعي ه الء املسقشايرخن اترئيسني أابملاتية واتزيراعة وتوىل مهيي 

     (.1951،321)اتشنيطي، فرنسيون مسقشايرون
ترتجم  اتيعم ملشروعية سيف اتنصر مل اوأما اتذي خلفت االنقباه، هو أن كل هذ

عمليا، يف نفوذ فعلي ذتك أن سلطة احلاكم اجليخي بديت حميودة وشكلية ألن احلكم 

                                                 
 380،ص 2020تلطالع على نص هذه اتعرخضة واملوقعون عليها يراجع  هامش  بليت،  1
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احلاكم  . ومل خكن هذافرنسيوناتفعلي كان بيي املسقشايرخن اترئيسيني اتذخن كانوا ابألساس 
قاديرا على اتقسيري اتفعلي تجنقليم وعلى منافسة سلطة اتضباط اتفرنسيني اتكباير ابترغم من 

ما ته عالقة  تنصيبه حاكما على فزان. فمن اتناحية اتفعلية ظل املديم اتفرنسي حمقفظا بكل
اع أن اتسلطات اتيت تقعلق ابتش ون اخلايرجية واتيف إىلابتسلطة اتقنفيذخة، هذا ابإلضافة 

املقعلدة ابتدوات املسلحة اتفرنسية ووسائل املواصالت  واألمويرواملالحة اجلوخة واملطايرات 
    حتت سيطرهتا. إبدائهااتربخيخة واتربقية وغريها بديت يف خيه بدصي 

يف  وما أن أكقمل تشكيل اجمللس االسقشايري تألمم املقحية يف تيبيا )جملس اتعشرة(
 جلنة ) اتربملجمية تو بليت شرع يف تكوخن اتلجنة اتقحضريخةصويرته اتنهاخة وأقرت اخلطة 

معني  عضوا 60كونة من املاتواحي واتعشرخن( اتيت تشكلت عن طرخدها اجلمعية اتوطنية 
اتضح  (75ص،2019يبية اتثالثة)اتعامل،اتل قاتيمعلى أساس من اتقمثيل املقساوي بني األ

اتقطوير اتسياسي واتيسقويري يف تيبيا سوى يرغبة اتسلطات اتفرنسية يف عرقلة عملية  أخضا
حيث  ،1عرب ممثلها يف اتلجنة االسقشايرخة أو من خالل وفي فزان يف جلنة اتواحي واتعشرخن

جاتية طرابلس دون إجراء انقخاابت وتعيني ممثل تل أعضاءتعيني  عرت  وفي فزان علىا
اجلمعية اتوطنية يف  عضاءألصراير على إجراء انقخاابت الوإ ،ة عن إقليم طرابلساإلخطاتي

ر أتخ اتب من شأهنامطاتيوتة اتليبية.وهذه  اعرتا  اتوفي على شكل احلكم يفطرابلس، و 
نقيجة يف املوعي احمليد إلعالن االسقدالل، مما خعطي  إىلاتقطوير اتيسقويري وعيم اتوصول 

يف  وخشري اتصيي .(320،ص2015)جنم، فرنسا فرصة االحقفاظ بفزان أطول فرتة ممكنة
ليمات من سيف مذكراته أن إصراير منيويب فزان على مبيأ االنقخاب كان بناء على تع

جلنة اتسقني إال بعي أن توصل إديرخس  أعضاءومل خوافق منيوبو فزان على تعيني اتنصر،

                                                 
 .20،ص2014تلمزخي من املعلومات حول هذا املوضوع يراجع  جنم، 1
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اتسنوسي مع سيف اتنصر عن طرخق يرئيس دخوانه اتسيي عمر فائق شنيب، حيث أصيير 
زان بدبول اتقعيني مراعاة تلمصلحة اتعامة فجاءت موافدة سيف اتنصر تعليماته ملنيويب ف

 (.80،ص1996)اتصيي، م1950اكقوبر12اتوفي على ذتك يف جلسة اتلجنة املنعدية يف
وملا حل موعي اسقدالل تيبيا صاير تزاما على فرنسا، ندل اتسلطات اتيت خقمقع هبا 

شر سيادهتا على فزان يف ظل اتنظام احلكومة اتليبية امل ققة، تقبا إىلاملديم اتفرنسي يف فزان 
االحتادي اتذي تدرير أن خكون نظامًا تلحكم يف تيبيا. جني أن احلكومة اتفرنسية عايرضت 

أن تربم مع حكومة تيبيا اتفاقيات عسكرخة تسمح ابسقمراير  إىلندل هذه اتسلطات 
اسقدالل تيبيا أن  إعالنوابتفعل اسقطاعت فرنسا عشية  اتعسكرخة يف فزان. األوضاع

أحيمها عسكرخة تضمن اتوجود  يتني من احلكومة اتليبية اجليخيةتقحصل على معاه
حمل االتفاقية  أن تعدي معاهية حتاتف حتل إىلاتعسكري تفرنسا يف فزان ملية سقه أشهر 
 تية تساوي اتعجزتيبيا مساعية ما إىلن تديم أاملوققة، واتثانية ماتية تقعهي مبوجبها فرنسا 

. ومت اتقوقيع على هاتني االتفاقيقني بطرابلس من قبل " حممود املنقصر" يرئيس يف ميزانية فزان
اتوزايرة اتليبية و"جويرج ابتيه" اتسفري اتفرنسي يف طرابلس ويف مدابل ذتك وافق املديم 

 احلكومة اتليبية إىلاتفرنسي يف فزان "كاونل" على إصياير مرسوم مت مبوجبه ندل اتسلطات 
وان كان االتفاق اتسابق (.146-143،ص1964)حكيم،  م1951دخسمرب  24يف

ال بعي أن ضمنت مصاحلها يف إ م ققا، خقضح أن فرنسا مل توافق على منح تيبيا االسقدالل
فزان عن طرخق اتفاقات عسكرخة وماتية، سبدت إعالن اسقدالل تيبيا، مث أدجمت هذه 
االتفاقيات يف معاهية، فأصبح اتوجود اتفرنسي يف فزان وخاصة اتعسكري شرعيا ويربطت 

 .من خالل تلك املعاهيةفزان بعجلة اتنفوذ اتفرنسي 
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 اخلامتة: . 7
كانت فرنسا تطبق يف فزان سياسة   م1951 -1943ل على مر سين االحقال

تقجزئة اتبالد وفصلها عن اتدضية اتليبية. فدي كان خطبق يف اتبالد نظام احقالل هتيف 
بني املناطق اتثالثة فحيدت احليود بني  اتسياسيةمعاد تليميدراطية كما اجرتحت اتعالقات 

طرابلس وبرقة وفزان، وعاملوها كمسقعمرات وجسوير إميادات عسكرخة تربط بني 
فرخديا. وفرضت وحيات نديخة خمقلفة، وصايرت جنسية املواطن حتيد وفدا أمسقعمراهتم يف 

من طرابلس ملكان إقامقه بناء على اتقجزئة املكانية فأصبحت اإلدايرات اتعسكرخة يف كل 
   اجليخية، تعوق وبصويرة مدصودة اتصالت فيما بينها. األوضاعوبرقة وفزان، يف ظل 

ابتنسبة  اإلقليمنقائج سلبية تنعكس على وضع  إىلوبيال من تودي هذه اتسياسة 
تبدية اجزاء اتبالد وعلى اتسكان اعطت نقائج إجيابية على املسقوى احمللي فدي كشفت عن 

اتنضج اتسياسي اتذي جعلها  إىلهنا كانت تفقدي أويرا ال أبس به يرغم قوى سياسية تعبت د
 األحياثداء مهامها على اتوجه املطلوب وهذا يراجع تسياسة اتعزل عن جمرى أقاصرة عن 

جزاء اتبالد، ومع كل هذا قاوم أهل فزان اتوجود اتفرنسي أواملعرتك اتسياسي يف بدية 
املقمثلة يف   –اتدمعية واتقعسفية  اإلجراءاتيرغم –أبساتيبهم املقعيدة اتيت توفرت تيخهم 

 اتقمسك ابملطاتبة ابالسقدالل واتوحية، وقي ظهر ذتك يف اكثر من موقف بياخة ابالتصال
 ابتدوى اتوطنية يف طرابلس وأتسيس اجلمعية اتسرخة اتفزانية، وانقهاء ابملوقف شبه املوحي 

 السقفقاء اتسكان حول مصريهم.امام اتلجنة اترابعية اتيت وصلت تفزان 
 ن تغريأمم املقحية ابسقدالل تيبيا، اسقطاعت فرنسا ألن صيير قراير هيئة اأوبعي  

، حيث طبدت فيها نظام انقدايل خدوم على خيمة م1950سياسقها يف فزان بيأ من عام 
مصاحلها، واتسري قيما يف وضع خططها موضع اتقنفيذ ابتشكل اتذي حيدق أطماعها يف 

ن، وابألسلوب اتذي وجيته مالئما تقيعيم فكرة االنفصال، ووضع اتعدبات يف سبيل فزا
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، وعلى اإلقليم، وهو ما مت يف انقخاب اجمللس اتقمثيلي، مث حاكم األمم تنفيذ قراير هيئة 
   أساس ما مسي ابتنظام االنقدايل.
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 م.1530-1510سبانيا لطرابلس الغرب أ احتاللقتصادي يف دور العامل اال
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 ملخص البحث
وأمهيتهددا  ،هددائومينا ،موقعهددا مددد ثيدد  ،مددة يف الشددمال اقيرخددد هطددرابلم مددد ااددي  اا عددي  ت  

نظدددار أ جعدددا وهدددو مدددا ،جندددوب الصددد را  إيرخديددداحندددو  االقتصدددادخة يف نددددا التألدددارة ا وروبيدددة
بدة الد  جلزخدرة جر  لكوهندا الداددية افلفيدة ؛اايخنة اثتالليف  التفكري جييا  إىل تتأله سبا ا 

الدددد  كانددددة  اجدددددة  يةسددددبانا لددددو لددددة اليدددديعرة دليهددددا فلدددد  ا دددددو  ااتوسددددع  للدددددوة 
ودليددده يمدددد  دددالل  .قاددددية ديدددكرخة النعدددال  دملياردددا يف الب دددر ااتوسددد السدددتميامه 

دما التألار دلى ندا  ،طرابلمية و سبانا و  ،اقخعالية العالقات التألارخة بني ااي  التألارخة
 ،اايخنددة اثددتاللع دمليددة ولعلدده اليددبذ الدد   سددر   ؛ع االقتصددادخة  دداا صددورة ثيددة دددد ا و دد

ا مددر الدد    ،يةسددبانا التألددارة يف الب ددر ااتوسدد  لصدداة التألددارة  طددر  لتددتم اليدديعرة دلددى
ددد ا،يف ا و ددداع االقتصدددادخة  ددد قابلددده تددديهوراا  ي بشدددكا سدددرخ  يف وقودهدددا  دددة سددديعرة ومه 

 .سباينا  ثتاللاال
 التألارخة. ،العاما االقتصاد  ،سبا ا  ،طرابلم  الكلمات املفتاحية
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The Role of the Economic Factor in Spain's Occupation 

of Tripoli West 1510-1530 AD 
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Abstract: 

Tripoli is one of the important cities in North Africa, in terms of: its 

location, its port, and its economic importance in the transfer of 

European trade across the desert, and the attention of the Spaniards 

turned to the city, and acknowledges its occupation. Because it was 

the rear base of Djerba, which, if it were controlled, would subject the 

Mediterranean basin to the Spanish power, which needed to be used as 

a military base to launch its operations in the Mediterranean, and 

accordingly, through the commercial relations between Italian, 

Spanish and city commercial cities, merchants worked to convey a 

vivid picture of the situation. Its economics, and perhaps the reason 

that accelerated the process of occupation of the city, to control trade 

in the Mediterranean in favor of Spanish trade, which was offset by a 

deterioration in the economic conditions in the city. 

Key words: Tripoli, Spanish, Economic Factor, Commercial. 

 

 املقدمة. 1
ه سدددداثة معركددددة بددددني أن دددد ددددر ااتوسدددد  يف الدددددر  اليدددداد  دشددددر خوصددددب الب غالبدددداا مددددا     

يدددي   ،والعثمددانيني اايددلمني يف الشددر  ،الكاثوليكيددة يف البددرب سددبانياأمربطددورختني دظيمتددني إ
وثدد   ،م1492يبددني دددام   ،كددا  قددردا قدديمة ييدده اقمربطورختددا  دلدديالا دلددى قوامهددا ا ائلددة

اليدديعرة دلددى جربدددة هدد  اافتددال الرئييددد  لليدديعرة دلدددى  خدددرو  أ    اقسددبا كددا    ،م1541
  .ه ال ميكد الييعرة دليها دو  الييعرة دلى طرابلم البربوأن   ،ااتوس 
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دلدددى اسدددتعادة ا  دددرية اليددديعرة  يةسدددبانا للددددوة الددددوة العثمانيدددة ندددياا  تصدددب قبدددا أ      
للعالقددات التألارخددة بددني طددرابلم  أ    ذلددم منهددا يفعددية دوامددا سدداديت ب ااتوسدد ا ددو  

 ثي  لعدذ التألدار دوراا اسدتمباراتياا  ،سباينا  ثتالل ة اال هادوراا كبرياا يف وقود سبانياأو 
مد  الل قو م  "مدا رأخندا بلدياا  .دا لهاثول ا و اع ا منية  هميف ندا أ بار اايخنة الك  

 (.40ص م،1965)ابزامة، ".أهالا دد ميايعة العيو وأدألز ،وأقا سالثاا  ،أكثر منها ماالا 
ومددد  ددالل هدد ا اليراسددة سددن اول تيددلي  اللددو  دلددى اثددري العامددا االقتصدداد  يف        

وذلددم للب دد  يف جدد ور هدد ا الصددراع اققليمدد  يف  ،م1510سددنة طددرابلم  اثددتاللدمليددة 
ودوايعدددده اليياسددددية  ،ودلددددى اليددددواثا الليبيددددة بصددددفة  اصددددة ،بصددددفة دامددددة الب ددددر ااتوسدددد 

 خة للصددراع كونددهقتصدداد دد  يف الدديواي  االاليراسددة الب كددا  مددا خهمنددا يف هدد ا  وإ    .واليخنيددة
 .اايخنة ثتاللداما أساس  ال

 البحث أمهية 1.1
  تيةااو وع يف النداط اآل تكمد أمهية 
 . سبا ا با طرابلم مد ق   اثتاللذ يف سب   يا قو  دامالا  قتصاد إبراز دور العاما اال -
 دليها. سبا ا قتصادخة ابايخنة بعي سيعرة دلى ا و اع اال ثتاللثري ه ا االمعرية ا -
اليديعرة  يف جييا  سبا ا موق  طرابلم اجلبرايف كا  له اآلثر الوا   يف تفكرب  أمهية إ    -

مفتدال لليديعرة دلدى  – سدبا ا ثيذ وجهدة نظدر  –ا كانة هن  دلى ه ا اايخنة  اصة وأ
 التألارة اليولية يف ثو  الب ر ااتوس .

   البحثإشكالية  2.1
قتصدددادخة  للميخندددة ابلظدددرو  االسدددباينا  ثدددتاللارتبعدددة إلدددكالية الب ددد  دددددذ اال      

ومدددا مدددي   ،وذلدددم مدددد  دددالل التددديهور يف ا دددال التألدددار  ؛اايخندددةت  دددا مدددر   اليدددياة الددد 
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وهدددددو  ،  لل فدددددا  دلدددددى مددددديخنتهم مدددددد هددددد ا ا تدددددارها العرابليددددديو سدددددم   مكانيدددددات الددددد اق
 التياؤالت  ه اجابة دلى نتناوله مد  الل اق ماسن اول أ   

 ؟ جلبة االستعمار للميخنة ال قتصادخة ه  ها لهرة طرابلم اال .1
 ؟ دلى ا ركة التألارخة دا ا و ارج اايخنة ثتاللياديات االكيب كانة ت   .2
 جتماديددداا  دلددى سددكا  اايخنددة ااقسددباينفهددا االسددتعمار  ل   الدد هدد  اآل ر اليددلبية  مددا .3

 ؟ واقتصاديا 
 ؟  ارج اايخنة ديكريا  سبا ا كيب استعاع الليبيو  تنظيم صفويهم يف مواجهة  .4

  البعد الزماين واملكاين للبحث 3.1
ر أ  مددي  أث دد إىلاعريددة  م(1530-1510الزمنيددة اامتددية مددد ) رددتم اليراسددة ابلفددرتة      

 ايخنة طرابلم. سبانياأ اثتاللقتصاد  يف العاما اال
  منهج البحث .2

ادتمدددديت اليراسددددة دلددددى ااددددنه  التددددارر  اليددددرد  لعثدددديا  والددددروايت التارريددددة دددددد     
وذلددددم مددددد  ددددالل مدددد  ااعلومددددات مددددد ااصددددادر  ؛ودوايعدددده ،وكيفيتدددده ثددددتاللميددددببات اال

النتدائ  اارجدوة  يف حماولدة للوصدول إىل ،ما دددة ا اجدةلو ليلها والتعليق دليها ك ،وااراج 
 مد ه ا اليراسة.

   هيكل البحث. 3
 ســــبانياأ احــــتاللقتصــــادي يف دور العامــــل اال"علددددة هدددد ا اليراسددددة  ددددة دنددددوا  ج       

 ،حمداور ةوثالث ،ب الب   مد مديمةودليه يدي ال   ،"م1530-1510لطرابلس الغرب 
طدددرابلم مدددد الناثيدددة  أمهيدددةثيددد  دقددد  ا دددور ا ول   ،وااراجددد  ،وقائمدددة ااصدددادر ،و الدددة
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ا ا دور ا  دري يدددي أم د ،طددرابلم  ايخندةسدباينا  ثدتاللوتنداول ا دور الثدداين  اال ،قتصدادخةاال
 .دلى النشاط التألار  بعرابلم ثتاللاال دق   اثري

 من الناحية االقتصادية 1طرابلس أمهية 1.3
 ميناء طرابلس أمهية 1.1.3

أو ا ددرمل اينددا  طددرابلم  ددالل الفددرتة  ،معلومددات كاييددة دددد النشدداط التألددار ير تتددو مل      
ابسدتثنا  بعدا اقلدارات  ،وثد  هناخدة الددر  التاسد  ااديالد  ،سالم ال  أددبة الفت  اق

بعددا  مدددبددا الفددا ني اجلدديد انعالقدداا ااينددا  كددا  خيددتميم مددد ق   فهددم منهددا أ   الدليلددة الدد  خ  
 (.84ص ،م2005 ،ميخنة أبو) البزوات الب رخة، أو يف دمليات الندا اامتلفة

د إذ   ،اايخندة التيألداين ميندا  التونيد  الدةوصدب الرث        خدي  البدداب ا هد  بدني قددال ييده  "إ  
و ارج ابب الب ر منها منظر مد أنزا ااناظر مشر  دلى اليداثا ثيد  مرسدى  ،ا  لر
وتصعب هنالم اصعفا  اجليداد يف  ،مد الرَب  هيوهو مرسى ثيد متي  ااراكذ ي ،اايخنة

لدددارة وا ددد ة دلدددى وجدددود نشددداط  دددار   دددر  يف إ ؛(246ص ،م1981 ،التألددداين)أوارخهدددا"
هدد ا ااينددا   ددالل تلددم  أمهيددة إىل سددبانياأ ددار  نتبددااا لددي   وهددو مددا ،مددنظم دا ددا هدد ا اارسددى

 الفرتة.

                                                 

يخنددة "أوي" يف الدددر  اليدداد  ليؤسيددوا م ؛  الدد   تدددوم دليدده طددرابلم ا اليددةقددي ا تدداروا ااوقدد كددا  الفنيديددو - 1
درك اايددلمو  أمهيددة موقدد  وقددي أ .واالقتصددادخة يف اانعدددة ،ا دور مددؤثر يف ا ثدديا  اليياسدديةوالدد  أصددب   دد ، .م
نظدراا  ؛دومداا يف حمداوالرم االسدتيال  دليهدا  و سدتمر البربيداو  .م642  دمر بد العاص اايخنة سدنة يت بعي أ    اايخنة

 ،اددا تتمتدد  بدده مددد موقدد  جبددرايف متميددز دلددى الشدداطس اجلنددومل للب ددر ااتوسدد  يف مدابددا التألددارة مدد  الددبالد اقيرخديددة
الدددة ذكدددروا ذلدددم يف الرث   ثددد  أ    ماختهدددا ثدددرص اايدددلمو  دلدددى  صدددينهاو  ؛وجدددزر الب دددر ااتوسددد  ،ودول اجلدددوار

النورمدا    صدر ا فصد عند  الفدت  اقسدالم  وثد  هناخدة الوقدي تدواىل دلدى طدرابلم م ،شية إدألا م  دال ؛رثالرم
نظر  للتفاصيا خ   .م1530ويرسا  مالعا سنة  ،م1510سبا  سنة ا و  ،م1354واجلنوخو  سنة  ،م1145سنة 

 (.77-76ص ،م1998 ،)افوني
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 ،واادددي  اقخعاليدددة ،ويف العددددود التاليدددة تعدددورت العالقدددات التألارخدددة بدددني ميندددا  طدددرابلم     
-1146ييمددا بددني سددن  ) ،الصدددليو  ميخنددة طددرابلم اثددتالل  اصددة بعددي ،وجزخددرة صدددلية

ازاولدة النشداط  ؛مما نت  دنه ثصول مينا  طدرابلم دلدى امتيدازات  ارخدة  اصدة ،م(1158
، ثد  أ د ى  ا  در خعاليدةاق ومواطين بدية ااي  الب رخة ،التألار  م  التألار الصدليو 

لارة اجلبرايف ابد إرغم  ،(87ص ،م2005 ،أبوميخنة) 1يف يرتة وجيزة سوقاا  اريا لإلخعاليني
يل الشددمالية وذلددم بيددبذ هبددوب الددر   ؛ها ابايندداتواجدده اليددفد أثنددا  رسددو  قددا لصددعوابت ثو 

 ،إذا وردت ااراكدددذ ميندددا همو "  ويف ذلدددم قولددده ،و يصدددا الشدددتا سدددوا  يف يصدددا الصددديب أ
ابددد ثوقدددا، ) "ييشدددتي ااددوج النكشددايه وخصدددعذ اقرسددا  ،در ددة  ددم دائمددداا الددرخ  الب رخددة

 .(72م، ص1992
أ  ة ه ا العالقات متشابكة ومتيا لة  الل الددرنني الرابد   الظرو  ويف ظا ه ا     

النابوليتانية مد  ةوم  ا سوا  الدشتالي ،وصدلية ،دشر وافامم دشر اايالد  بني طرابلم
  . ر دثية أ
تكدو  العالقددات بددني  وىل أ   رمهددم ابليرجددة ا   ددار صددليو  قدي كددا  نيخندة طددرابلمو      

 در  دالقدات ودخدة دالقدة لصددليني والندابوليني مدد دثيدة ألييني مد دثيدة واالعريني العراب
؛ وذلم اصل ة  اررم ابليرجة جعلهم خهتمو  ابلتدارب بني العريني وهو ما ،تبادل مناي 

مفاو دات جارخدة بدني ألفونيدو واليدلعا  ا فصد  كانة هناك م  1444سنة  يف  .وىلا 
ويف سدنة  ،ولكنهدا مل توقد  مدد العدر  الثداين ،وقعة مد ا ولأمل دمر دثما  لعدي اتفاقية 

تشددما طددرابلم بعددي  د يردخنانددي أراغددود مددد ددددي اتفاقيددة كددا  مددد اافددرت  أ   م لك دد1477

                                                 

د- 1 ا ميخنددة بيلدا  مددد الصدمر ا بديا دلددى سداثا الب ددر  صدبة ثصددينة ذات ربدا صددا ة ذكدر ابدد ثوقددا أهن 
 ،للتفاصديا خنظدر  )ابدد ثوقدا اليدور،وكا   ا يف ربلها أسوا  كبرية ينددا اليدلعا  بعلدها إىل دا دا  ا سوا ،
 .(72ص م،1992
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وذلددددم  ؛(171ص ،م1991 ،روسدددد ) لباخددددة  ارخددددة حملددددة ؛ روجهددددا مددددد ا كددددم ا فصدددد 
 بيبذ ج ب ه ا اايخنة للتألار الصدليني.  

 ،سدباينا  ثدتاللثد  وقودهدا  دة اال ،هدا دلدى ازدهارهداؤ ومينا ثايظة اايخندةلدي       
 ،يةسددددددبانا م أثددددددي رجددددددال ا ملددددددة وخدددددددي   ،(88م، ص2005ميخنددددددة،  )أبددددددو م1510سددددددنة 

 وهو"ابختيتينو د  تونييم" وصفاا للميخنة قائالا  
أكثر مد ميا، و ا تد  ميخنة طرابلم يف سها، وه  مربعة الشكا، وحيي   ا سور ميتي 

ا  مدا  نداد  منمفلدة  ديدة، اليدور ا ول صدبري ومدنمفا، أم د سورا  مزدوجدا   دب  
و مامته متناسبة م  ا براج، وه  ذات مواق  ديادية قوخة  ،اليور الثاين يهو مرتف  جياا 

 . (69-68م، ص1997التليي ، )  ممة، وحماطة ابلب ر مد جهارا الثال 

خيدتودذ  قدادر دلدى أ    ،و دا ميندا  ممتداز" وقيرتده اقسدتيعابية قدال ،ويف وصب مينائها     
، (69م، ص1997)التلييدد ،  "ومددد أجددا ذلددم كددا  يدددياهنا قلددية مؤسددفة ،سددفينة 400

  هددا وبددني ااددوانس يف الشددر ئ رخددة والصددالت الدد  قامددة بددني ميناالب مهيددةوذلددم كلدده خؤكددي ا 
مزدهدرة لدادة  دا  عدة  كاندة طدرابلم ميخندة  أخلاا  .وااوانس ا وروبية يف الشمال ،والبرب

ممدددا جعلهدددا هددديياا أساسدددياا  .(70م، ص1997)التلييددد ،  الرياهيدددة والر دددا  لدددي  ا وروبيدددني
 يف الييعرة دليها. سبا ا اعام  

ميندددا  طدددرابلم مدددد ثيددد  ااوقددد   أمهيدددةظهدددر بو دددول تومدددد  دددالل النصدددوص اليدددابدة     
 وهو ما ،مهيته التألارخة، وييه دليا دلى أسفينة 400كونه خيتودذ   لارة إىلواالتياع ابق

مهيتددده ا ربيدددة لليددديعرة دلدددى ثدددو  الب دددر ااتوسددد  و اراتددده مددد  أب لإلسدددبا دعدددى تصدددور أ
اادواين  الدرخبددة وو د  خديهم دلدى كامدا  ،اجلنوبيدة أوروابوسدواثا  ،جندوب الصد را  الكدرب 

أبعددي مددد ذلددم وأصددب  سدديعرة  إىل  بددا تعددي ومددد هنددا أصددب  الددياي  لدديم اقتصدداديا  .مندده
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 . أخلاا سياسية 
 طرابلس حتاللالدوافع االقتصادية ال 2.1.3

ية بعلددهما سددبانا مندد  بياخددة الدددر  اليدداد  دشددر واجهددة اقمربطورختددا  العثمانيددة و        
الوصدددول لثدددروات الشدددر  ددددرب الدواددددي الددد   سدددبانياأيددددي أرادت  ،الدددبعا يف الب دددر ااتوسددد 
وإميادات  ،مد  الل اكتياب الييادة درب الب ر ااتوس  إيرخديا،أنشأرا يف ساثا مشال 

ومدد أجدا يدر  اليديادة  (Bal, Faruk, 2011, P9) ثيوخدة ابلنيدبة لده   ت عدي  الدمد  الد
 اصدددة مدددد أجدددا اثتكدددار ا ثألدددار  ،والبدددربدلدددى التألدددارة الددد  كاندددة قائمدددة بدددني الشدددر  

أو دددرب الب ددر ا نددر مددد  ،الوسددعى إيرخديدداأورواب مددد  إىلالكرميددة والتوابددا الدد  كانددة تصددا 
( سدبانياأو  1مرباطورخدة العثمانيدةآسيا اجلنوبية قامة بني اليولتني العظميني يف ذلم ا دني )اق

وكددا  مددد ألددكال الصددراع ا كثددر  ،كتيددبة ااناييددة صددوراا وا اهددات لدد وا  ،ثددرب ابلبددة
والواقعدة دلدى تدداط   إيرخديدا،يعالية استيال  اجلانبني ااتصاردني دلى ااي  الكدرب  يف مشدال 

 ؛26-25م، ص2001)برولدني، وطر  الدوايا اامتية بني الشدر  والبدرب  ،العر  الب رخة
(Bal,Faruk, 2011, p2.  وابلدددرغم مدددد ذلدددم يددددي ثايظدددة العالقدددات التألارخدددة دلدددى

 ،واسدددتمرت التألدددارة بينهمدددا ددددرب البنيقيدددة ،اسدددتمرارختها بدددني العدددريني بفلدددا الددديول الوسددديعة
بينمددا كانددة هدد ا  ،ودددرب ااددوانس ا وروبيددة مثددا مرسدديليا وجنددوة ،وغريهددا مددد الدديول ،ويرنيددا
                لشددددددددددبه اجلزخددددددددددرة اقخربخددددددددددة سددددددددددبانياأ  تعلبهددددددددددا وانس تندددددددددددا اانتألددددددددددات العثمانيددددددددددة الدددددددددداادددددددددد

(Bal, Faruk, 2011, P1).  

                                                 
 ،لدددد لم تصدددريوا يف مشدددارخعهم اليياسددددية ؛اقسدددالم   أنفيدددهم ا دددام  واليدددديي للعدددامل ي و عددددكدددا  العثمدددانيو  خَ - 1

و اانداطق هدوا تدديمهم حندوقدي وج   دليهدا،سدتولوا التهم ا ايظدة دلدى اانداطق الد  أثنا  حمداو  ،واالقتصادخة ،والعيكرخة
ودندي النظدر يف ا داا يتوثدارم ميكدد رؤخدة اسدتمرار التدديم العثمداين حندو ااراكدز  اقتصادخة،ال  توير  م أقصى يائية 

 (Bal,Faruk, 2011, p1)لتألارخة والعر  وااوانس ا امة أوائا الدر  الياد  دشر ا
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ددد ؛سدددبا ا طدددرابلم يف نظدددر  إىل أمهيدددةكمدددا أ دددا  ظهدددور تلدددم الددددوة          ا أقدددو  لكوهن 
يف ثدال اليديعرة - وأقدرب ندعدة ،مد ا ألوم دليه مد الشدر  إيرخدياندعة لليياع دد مشال 

مدة يف هوابليديعرة دلدى اادوانس اا أخلداا  ،اقسدالم  الشدر جليوش ال  تبزوا انألية ل -دليها
  إيرخديددالليدديعرة التامددة دلددى مشددال   ددمادا و  ،بياخددة امععهددمو اصددة مينددا  طددرابلم  إيرخديددا
    وإسكا  أكرب ديد مد اايدي يني يف هد ا ااراكدز ،وابلتايل ميكنهم التوس  يف اليا ا ،كله
نددت  ددد ا ددروب الصددليبية الد  دامددة أكثددر مددد  كد لم مددا.(44م، ص1997دأليلددة،  )أبدو

ظهدددور ميددتوددات  ارخددة أسدددهمة يف تعددور ا ركدددة و يف ااشددر  م( 1291-1095قددر  )
أقصدددى الشدددر  زيدة  إىليرتتدددذ ددددد هددد ا ا ركدددة التألارخدددة الددد  امتددديت  ،التألارخدددة يف العدددامل
أورواب  اصدة الكدرب  منهدا و  ا ظهرت النزدة االسدتعمارخة التوسديعية لدي   .ااعرية اجلبرايية

             لفددر  سددلعاهنا ااددايل ؛كانتددا لددثال  الدددو  العظمددى آندد اك  لتددا والوالربتبددال  إسددبانيا،مثددا 
هدددا الددد  أطلد 1سددداديمها يف ذلدددم ثركدددة الكشدددويات اجلبراييدددةوقدددي  ،والتألدددار  دلدددى العدددامل

بيدددبذ  ؛كاندددة مشدددلولة  بعدددي أ    ،م1492إثدددر سددددوط غردطدددة سدددنة  سدددبا ا الربتبددداليو  و 
آنددد اك يكدددا  مدددد  وسددديعرة العدددرب دلدددى  دددارة التوابدددا ،ا دددرب ثدددول لدددبه اجلزخدددرة اقخبريخدددة

 وذلم لعية دواما كا  مد أمهها  ؛ه  ا ي  ا ول إيرخدياتكو   العبيع  أ   
 داما الدرب اجلبرايف. .1

                                                 

خكوندوا أول  ومدد العبيعد  أ    العاايدة،كتشدايات الب رخدة ثركدة اال  ىلتدو  َمددتبداليو  هدم والرب  يو ،اقسدبانكدا  - 1
 =والتوابا،دلى طرخق البهارات  منها  اقستيال  جياا،يدي كانة لتلم الكشويات نتائ  دظيمة  منها،اايتفييخد 

و دددي اقسدددعول  أوالا، دددي الب دددارة العدددرب  الب دددار،ددددال  ثدددرب قاسدددية ودنيفدددة يدددو  مددد  ابدر الربتبددداليو  إ أب   
واثتكدار  البهدارات،مدد  دالل اقسدتيال  دلدى طرخدق  الثدانني،وكيدر لدوكة  ا ولدني،ندوا مدد قهدر ولك    نياا،البنيق  

 .(32ص م،1965 ،للتفاصيا خنظر  )اايين ا ر ،الكثري مد  ثتاللاو  الرا ة،ه ا التألارة 
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ثيددد   ،سدددواثا اابدددرب اقسددالم  وهدددو العامدددا ا هدددم إىلهألددرة اايدددلمني ا نيليددديني  .2
 خربر وجودها يف ه ا الناثية اقيرخدية  اصة. يف مالثدتهم ما إسبانياوجيت 

ثبددور سدداثلية تيددتدبا  إىلو  ،ا اجددة اااسددة لوجددود أسددوا  لتصدديخر الفددائا مددد اقنتدداج .3
 .(41-40م، ص2017)إباليل، أساطيلها 

هناخددة الدددر  افددامم دشددر اادديالد  وبياخددة  سددبانياالو دد  االقتصدداد    لدددي كددا   
بيدبذ يددياهنا لتلدم العاقدات  ؛ميد  الدبالد اهنيداراا اقتصداديا ددم   خعداين الدر  اليداد  دشدر

الدد خد أبعدديرم يشددعرت بفددرايف ثديددد  يف  ،واليهددود ،1ا يوخددة النشددعة مددد ميددلم  ا ندديلم
ا دأل د وهدو مدا ،أخلداا والثددايف  ،واالجتمداد  ،مي  جماالت ا يداة دلدى الصدعيي االقتصداد 

يف حماولددة  اليددواثا اابربيددةلليدديعرة دلددى ااددي  و  –كبياخددة  –رسددال نالرددم العيددكرخة يف إ
م لتددير دلدديه ويف نفددم الوقددة ،ندد اكتعدداين منهددا آ الدد نددداد بالدهددم مددد الظددرو  اليددياة ق

نهدددا مدددد هددد ا اانعددددة  ظدددى نوقددد  اسدددرتاتيأل  مك      أ اصدددة و  ، دددريات اابدددرب اقسدددالم 
خعدين ممدا  ،ااثتال دو  نهم مدد اليديعرة دليهداولك د ،جنوب الصد را  إيرخديارتباط  اريا م  اال

 الددد  كاندددة تبدددزو اليدددواثا -ثيدددذ ادتددددادهم–الدلدددا  دلدددى ثركدددة الدرصدددنة اقسدددالمية 
وابلتددددايل أصددددب   (41-40م، ص2017إبدددداليل،  ؛35م، ص1965)اادددديين، اقخربخدددة آندددد اك 

                                                 

 ،ورواب أدلدى اقتصداديا ممدا كاندة دليده مدد قبدا يددي ازدهدرت مدي  مثدا غردطدةأسدبانيا ابلنيدبة لديول أكانة - 1
ددد سدتة ال خددا  مرخكا مداأيليا ال  كانة ترتكز ييها  ار لبإيف   ،مراكز مهمة للصنادات الت وخلية ر  أومي  

ويف لدبه  ،ومائدة وثالثدني ألدب دامدا خعملدو  يف صدنادة اانيدوجات مدد ا رخدر وا قمشدة الصدويية ،دشر ألب حمدا
ر  الشدهرية ايخندة دخدا كدامبو وبورغدو  اوااعد ،ارخدة يف ميد  الب دار ااعرويدة نياك أكثر مدد ألدب سدفينة آاجلزخرة 

مبالبة يف وصب الو   االقتصاد  هناك  وقي ذكر الباث  أ    ،ال  ج بة التألار جلم  الثروات مد مي  ا مم
تصددادخة قددي لددهيت تدديهوراا بعددي ا و دداع االق غددري أ    ،سددبانيا يف بياخددة الدددر  اليدداد  دشددر يف ااراجدد  التارحييددة 

 =ودلدى الدرغم مدد ،وه  مد أبرز  ات ندص اليدكا  قبدا اكتشدا  أمرخكدا بعدية سدنوات ،خزابيال ويردخننادإدهي 
خنفدا  اال ددو  يف إمددايل ددديد سدكا  إسددبانيا يف الدددر  اليدداد  دشددر يددي كانددة ا رابع الثالثددة ا  ددرية مددد الا

 .(.Moses, Bernard, 1893, p513-514)دهار. از نيبة للعيخي مد ااي  يرتة  و و ذلم الدر  ابل
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 ددي   ؛قادددية أماميددة للدراصددنة اايددي ي  تكددو ل ؛ومنشددوداا  ساسددياا أ طددرابلم هدديياا  اثددتالل
اليدلعة ا اكمدة  عب اليولة ا فصية و  ،مد دثية إيرخدياالتصي  للمي العثماين يف مشال 

 هتمدددام  ددداملدددادفة اق ممدددا أدعدددى دايعددداا أساسدددياا يف ،نددد اك يف اانعددددة مدددد دثيدددة أ دددر آ
 (.42م، ص1997)أبودأليلة، والييعرة دليها 

دددرت       سدددبا ا الددد  جعلدددة مدددد  وا سدددبابالظدددرو   كثدددري مدددد الدددروايت التارريدددةال يي 
يف  سدبا ا ولعدا مدا ذكدرا حممدي ابزامدة ددد رغبدة  ،خفكرو  يف اليديعرة دلدى ميخندة طدرابلم

نراكدددذ وسدددفد الدراصدددنة  ،و تمددد   دددا ونينائهدددا ا صددني ،أماميدددة تلألدددأ إليهدداجعلهددا قاددددية 
ختلدديهم دنهددا لدددوة  أخلدداا و  ،وا ايظددة دليهددا ،وهدد ا مددا خؤكدديا اهتمددامهم بت صددينها سددبا ،ا 

تصددداالا ابلصدددراع بدددني وأكثدددر ا ،لكوهندددا أقدددرب مدددنهم صدددلة بدرصدددنة الب دددر ااتوسددد  ؛الفرسدددا 
 (.49-47صم، 1965)ابزامة، الدوتني 

لالقددرتاب  ؛قوادددي يف الشددمال اقيرخددد  ثددتاللال سددبا ا ندديي  اومددد جهددة  نيددة يدددي       
الثتكار  دارة ااعداد   ؛وامتالك ااوانس ييه ،مد ا و  الشرق  مد الب ر ا بيا ااتوس 

أو ددد طرخدق الب در ا ندر  ،والتوابا ال  ترد إليها دد طرخق الدوايا التألارخة الربخة ،النفيية
واجلندددوخني الددد خد اسدددتبلوا أسدددوا  الشدددر  ا د  مدددية  ،وازاندددة البنددديقيني ،مدددد جندددوب آسددديا

 إىلتوصدددلوا  سدددبا ا  ودلدددى الدددرغم مدددد أ    .واثتكدددروا أسدددوا  أورواب ببلدددائ  الشدددر  ،طوخلدددة
كانة   البنادقة يإ    ، يا ي  ا ني ،يميخنة الكاب ،البربية إيرخديامعرية طرخق ا ني  راا مد 

م، 2001)البددداروين،  مناييدددتهم سدددبا ا ومل خكدددد يف مدددديور  إيرخديدددا،و  ،بيددديهم  دددارة آسددديا
كمدا ألدرد    سدبانياأالعامدا االقتصداد  لكدو   إىلكا ذلم مرجعه ابليرجة ا وىل  (7-6ص

ال ننيدى العامدا اليياسد  والد   كدا  دائمداا وأبدياا إ اية ل لم  ،أبزمة اقتصادخة كانة لر  
قتصادخة ااتمثلدة كال العاملني مهم كو  الييعرة االي ،قتصاد ثي ما ابلعاما اال إىلمرتبعاا 

ومددي  سدداثلية تيدداهم يف ازدهددار وإنعدداش الددبالد لدده  ،ثكددام اليدديعرة دلددى منايدد   رخددةإيف 
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 سية دلى تلم البالد. مردودا كعاما أساس  يف الت كم والييعرة الييا
 التجارية للمدينة مهيةاأل 3.1.3

يالنشداط  ،ميخنة طرابلم إثدي  أهدم ااراكدز التألارخدة يف الشدمال اقيرخدد  مند  الدديم      
ابق دداية  ،واالقتصددادخة للميخنددة ،انعكاسدداا طبيعيدداا لإلمكانيددات العبيعيددة والتألددار   ددا خبددي

تظهددددر  واانا يددددة أثرهددددا الكبددددري يف أ    ،يدددددي كددددا  للظددددرو  اجلبراييددددة ،السددددرتاتيألية موقعهددددا
سدددداهم كددددا ذلددددم يف توجيدددده سددددكاهنا حنددددو مزاولددددة التألددددارة  ،واثددددة زراديددددة حمدددديودةطددددرابلم 

 و دراا  ،ميتفييخد مد موق  اايخندة الد   كدا  خيدها مدد  اللده االتصدال لهدات اتلفدة بدراا 
رواخدددة ددددد ثدددرا  ميخندددة طدددرابلم لروسددد   إثدددور  وقدددي ألدددار (19م، ص1998)لدددر  الددديخد، 

اتجددرخد يف طددرابلم  ه  "لدداع أ   ذكددر ييهددا أن دد ، ددالل معلدد  الدددر  اليدداد  دشددر للمدديالد
 ،؛ ابزامددددة171، صم1991)روسدددد ،  " منهمددددا مليددددو  قععددددة مددددد الدددد هذ ندددددياا كددددا ميلددددم  
 يهدد ا الرواخددة تلدد  لنددا تصددوراا دددد مددي  البدد ا والثددرا  الدد   كانددة دليدده (40م، ص1965

أغددم مددد  ي  وتعدد ،يدددي كانددة طددرابلم يف ذلددم الوقددة ميخنددة  ارخددة ،الددبالد يف تلددم الفددرتة
و ددار  ،وا تددراك ،و ددار الشددمال اقيرخددد  ،تألددار العددربكثددري مددد الخددرتدد دليهددا   إذ   ،تددونم
 ددديم وجددود خععدد  دلديالا دددد وهددو مددا (174م، ص1991)روسد ،  ومالعددا ،وصدددلية ،جندوة

 ى طول الياثا ث  اقسكنيرخة.ميخنة أ ر  تناييها دل
وال  ،كانة طرابلم يف تلم الفرتة يف و    يي دليهدي  مهما خكد مد أمر يو        

ما كانة تتمت   ،ااثتال ورغبتهم يف ية سبانا ديعة ا طماع ال   ا سبابمد  لم أ   
كانة يف يرتة طرابلم   أ    إىلوذلم مد  الل تلم الرواخة البرخبة ال  تشري  ،ثروةبه مد 

تواجهها يف  ال وروبية ازدهار اقتصاد   عا منها حم  أنظار العيخي مد اليول  اصة ا 
ما كا  ختمت  به  ددتععينا يكرة  ذإ ،واليود  ،سبانياأو  ،خعالياإك  ،اجلنوبية أوروابسواثا 
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الرواخة وه ا  .(146، صم1970دج ، ) ونعيم ،ورغي ،ور ا  ،ا طرابلم مد استدرارهأ
 تدول 

لرت  اي نزلة يف اارسى يمرج إليهم رجا مد التألار ،طرابلم إىلقيمة سفد كثرية 
 ر يصن   م طعاماا آمث استلايهم رجالا  ،ونديَّ  م مثنها ،منهم مي  ما ليخهم مد اليل 

مث درَّ  ،ودقها دقاا ددماا يف ميقٍة دلى مشهٍي مد  يويه   ،وتناول لؤلؤة مثينة ،يا راا 
يلما يرغوا قيم  م ذالع  ،قائالا  ه ا مدام الفلفا دنيد" ،مي وقها دلى الععام

أ   رج  إىل ،وال دني جارا ،يلم جيي يف دارا سكيناا  ،يعلبوا سكيناا لدععها ،(بعي )
بليهم سأ م ملكهم دد ثال  إىليلما رجَ  النصار  التألار  ،يأتى بيكني ،للتيو 

وأدألز أهلها  ،وأقا سالثاا  ،منها يدالوا  ما رأخنا بليةا أكثر منها ماالا البلية ال  قيموا 
 .(166، صم1991روس ، ) يأثتلها النصار  يف ليلة واثية ،دد ميايعة العيو

ث  نشأت  ،اايخنة قي التهرت يف مي  ا زمنة بتألارة مزدهرة    أ خوث  هو ماو 
ورنا استلايوا  ،التألارة م  اليفد التألارخة يف مينائها دادةا   ختعاطو  ،ييها طبدة مد التألار

 إىلقي ال ترقى الرواخة  أ    -و يذ وجهة نظر  ااتوا عة– ادتدي ولكد ،بعلاا مد  ارها
 ،وإلدا  اللوم دلى العرابلييني ،كوهنا حماولة قجياد مربرات   ا البزو  وال تعيو ،تصي  أ   

ال  مية تا نتيألة تلم الترتذ دليه  وهو ما ،يادية دد بالدهملتدصريهم يف إدياد وسائا د
الثرا  والب ا     أو  ،ونيرة ا سل ة ، عب ا امية إىل وال   مردا ،البالد اثتالل إىلأدت 

ويف ميألة انعيام اليالل مد اايخنة ث   ،اايخنة اثتاللذ طم  البزاة يف مها مد سب  
 ،تنعيم ث  مد مياكد اجلريا  يال خعدا أ    ،ا داة البييعة ال  تعي مد لوازم البيوت

 افيال. رواخة إال نيألاا مدتكو  ال ودليه ال ميكد أ   
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   ملدينة طرابلسسبايناأل حتاللاال 2.3
 السيطرة على طرابلس 1.2.3

ا دداد بعددي  ،اليياسدد  يف أوائددا الدددر  اليدداد  دشددر ابلب ددر ااتوسدد كددا  ااشددهي 
الدرب  ،م1492سنة يف ا نيلم  ر معاقا اايلمني آوالييعرة دلى غردطة  ،مملك  أرغود
 ، دداد مملكتددني قددوختني يف لددبه اجلزخددرة اقخربخددةاو  ا دديلددم خكددد جمددرد توثيددي  سددبانياالرئييدد   

ستكشدايف يددي ددزز التنددا اال ،حندا  لدبه اجلزخدرةأببا النظر دد كونه ثي  دخين يف مي  
مرباطورخدة داايدة إ إىل سدبانياأاالستعمار الد  سداديت دلدى  وخدا  ةال   أد   يو  موج

ار وقي اقدرت  االسدتعم .وكا  الدشتاليو  بشكا أساس  متمنركزخد يف ا مرخكتني ،مد دثية
أقصى ثي مد الديمدة التألارخدة  إىلقتصادخة  ي  اقستفادة ليم  ابليياسة االوالتوس  اقق

يف غدددرب  اقسدددالم  لتدددديم العثمددداينلوقدددي كدددا   ،ر  ددديخثاا مدددد دثيدددة أثدددلعرا دددى ا تلدددة 
سدرتاتيألية دلدى طدول سدواثا اازخدي مدد الندداط اال اثدتاللااتوس  دايعاا لفردخناندي للتوسد  و 

-Carmel, Cassar, 2015, p83)د اد مملكد  قشدتالة وأرغدو مدد  دالل ا د إيرخديدامشال 
وأصدب   ، ة اسم "معداردة ااورخيدكيني" إيرخديامشال  إىلومتابعة ثركة الفارخد منهم  (84

م، 2015)دبيدي،  سدبانيامليق جبا طار  دلى ثيود سبتة اابربية نثابة ا يود اجلنوبية  
بددا كانددة  ،مل تكددد مدتصددرة دلددى ليبيددا ي يددذية سددبانا ثركددة اليدديعرة     أكمددا   (320ص

 إىللدددرقاا أ   سدددواثا طدددرب  إىلو  ،ممتدددية دلدددى ثو ددد  ااتوسددد  مدددد اابدددرب ا قصدددى غدددرابا 
 .(322م، ص2015)دبيي،  ثيود ليبيا م  مصر

مدددالل ي يف  ديدددق أطمدددادهم اليدددالفة الددد كر سدددبا ا ت العيخدددي مدددد العوامدددا ديسدددا
)دبيددددي،  تصددددب  الدددددوة العثمانيددددة نددددياا  ددددا قبددددا أ   و  ،الثلدددد  ا ول مددددد الدددددر  اليدددداد  دشددددر

 ،د اليدددددلعة ا اكمدددددة آنددددد اك يف اابدددددرب ا  كاندددددة اليولدددددة اففصدددددية  (322م، ص2015
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متداز ا    يدث ،يرادهدا دلدى تدويل سدية ا كدم، وصدراع بدني أار، واهنيدنرثلة  دعب وكانة لر  
را   أكرب أوذلم لكثرة الصراع بينهم يف اليبيا الييعرة دلى  ؛ابللعبوا ر اآل مهااثك

ومددد أجددا كددا ذلددم أ دد ت  ،ريددة تلددم الفددرتة ابسددم "ثكددم ااشدداخ "ثدد  د   ،يف اانعدددة
 و دددددي  اليددددديعرة دلدددددى ا دددددو  البدددددرمل للمتوسددددد  ،يف االسدددددتعياد لبدددددزو طدددددرابلم سدددددبانياأ
  .(43م، ص1997أبودأليلة، )

هللا بدد  ثكومدة الشدي  دبديوهد   ،اليلعة ا اكمدة ابايخندة كاندة هشدة يإ    ،ودليه
 ،يدرتة ثكمدهطدرابلم يف  سدبا ا د دا  ثيد  ،م1492بياخدة سدنة مند  1لر  العرابلي 

صدددارماا يف مددد  اجلباخدددة مدددد  يالشدددي  مل خكدددد ،انفصدددال طدددرابلم ددددد ا كدددم ا فصددد  بعدددي
 دددعب  ترتدددذ دليددده وهدددو مدددا ،وتدوخدددة اجلدددي  ،الشدددعذ لعمدددا الت صدددينات الالزمدددة للميخندددة

رغدددم ااكاندددة  ،البيددداب الفعلددد  لليدددلعة ا اكمدددةذلدددم  إىل دددب ا ،وثربيددداا  ،اايخندددة ديدددكريا 
 ،الددرأ  الدائددا بدددوة اايخنددة كددا   اطادداا  يددإ    ابلتددايلو  ،ا رتمددة للشددي  دبدديهللا لددي  اليددكا 

وخعدود ذلدم لعمدد  ،ا درمل تفكدريوال ولكنهم أصابوا ثني ادتربوا سكاهنا بعييخد ددد اانعدق
دليدده ترتددذ  وهددو مددا .(327م، 2015)دبيددي، يددرتة طوخلددة  دديو  الدد   ألفتدده اايخنددة مندد  وا

 .(167م، ص1991)روس ،  الييعرة دلى اايخنة ةخعالية ولإدياد جي  نشاركة قوة إ

 

                                                 

ددأ   ،م1510هددد   916سددنة  ،ا سددبا ثتلهددا أ دبدديهللا بددد لددر  العرابليدد   كددا  لدديماا لعددرابلم أيم أ   - 1 ر س 
واددا الددتيت  ،ا سددبا اسددتمر العرابليدديو  يف حماربددة  ،وأ دد وهم إىل بلرمددو إخعاليددا ،وميدد  أسددرته ،وزوجتدده الشددي 

 سدبا ا وكدا   سنوات،قلى يف منفاا أكثر مد دشر  هد بعي أ   927 دليهم جاؤوا ابلشي  سنة نيوطأة العرابليي
-م خرخدددديو  اسددددتبالل نفددددوذا يف إ دددداد ثددددورة لددددعر الشددددي  أبهن دددد العرابليدددديني،فددددو  ردددديأ ن خؤملددددو  مددددد إرجاددددده أ   

، سددددبا . للتفاصدددديا خنظددددر  )الددددزاو ا واسددددتمر يف مدومددددة  اتجددددورا ،يهددددرب إىل ااهدددداجرخد يف  دلدددديهم،العرابليدددديني 
 (.241-240ص م،2018
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 دفاع الطرابلسيني عن املدينة 2.2.3
كاندددة و  ،موجهدددة حندددو اجلهدددات الددد  تصدددلها ابلدددرب ،وأسدددوارها ،كاندددة  صدددينات اايخندددة     

م، 2005ميخندة،  )أبو و اصة يف ثاالت ا صار ،كبرياا دلى صالرا الب رخة  تعتمي ادتماداا 
 ثدد  وصددفوهم يف قددو م  "إ    ،وقددي ابلددض بعلددهم يف إلدددا  اللددوم دلددى أهددا اايخنددة ،(83ص

          ،(68م، ص1994)يدريو، " .ا ي ال   انصريوا ييه دد نا اليالل إىل ختنثوا نيالعرابليي
   يف قوله روس مينا  طرابلم كما ألار  إىل سبا ا كانة البياخة الفعلية لي ول و 

وقدي ندزل  خوليدو...25ا سعول قي وصا طرابلم صبال افميم  ال   رربد أب   
.، ويت دوا ..  رجا قام نصفهم نهامة اايخنةالآيف سادات قليلة، ستة  الرب إىل

اايخنددة، وظلددوا حيدداربو  ثددال  سددادات دا ددا  إىلسددبا  البدداب الدد   د ددا مندده ا 
 .(170م، ص1991)روس ،  لوارع اايخنة، إذ كا  العرابلييو  خداومو  بعنب

 وإ    ،ثددتاللقدداوموا االخددي  بددا ويف ا دفددوا مكتددخالعرابليدديني مل     أوهددو دليددا دلددى 
  .الفة ال كرال كما جا  يف الروايت الي ،اليالل وأدوات ااداومة ليخهم قا  

و ألدة دظيمدة يف أورواب  ،بفرثدة دارمدة ثدتاللنبأ االن اك واب آملوك أور  استدبا لدي
نددالت جيخددية حنددو إرسددال دلددى الدديي  خشددألعو   سددبانياأملددوك  هددو مددا جعدداو  ،اايددي ية
 ألددددة دارمددددة يف  ثددددتاللالأ ر ا كمددددا ،(175ص ،م1991 ،روسدددد ) ديعددددة واثددددية إيرخديددددا

مدددد دددددوة  ،منددديوب الدددبالط البدددابو  يف بولونيدددا قدددام بددده مرجعيدددة ذلدددم مددداو  ،إخعاليدددا  اصدددة
 .طرابلم ثتاللاب ،و ألتهم ،تنظيم مظاهرة كبرية تعبرياا دد يرثتهم إىلاايي يني 
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 بطرابلس على النشاط التجاري حتاللأتثري اال 3.3
   سبابهأو اهنيار النشاط التجاري  1.3.3

كوهنددا تشددكا   ،دلددى مددي  الدددرو هدا زدهار اموقدد  اجلبددرايف ااميددز للميخنددة أثددرا يف كدا  لل      
وإليهددا خنتهدد  طرخددق  ،رببددوال ،الدد  تصددا بددني الشددر  ،ندعددة إدددادة تصدديخر يف طددر  التألددارة

ميتدددي ددددرب منددداطق ثيددد   ،إيرخديددداادغدددال  إىل الكدددرب  جندددوابا  ايدددا الددد   ختدددرت  الصددد را و الد
ااصدير ا ساسد  الد   كدا  خشدكا دلدى وجده افصدوص  وهدو مدا ، رية تشادحنو  اجلنوب

 ،والتألدارة بدني الشدر  ،ددرب الصد را  واهتمامهم نألال التألدارةأسا  وجود سكا  ابايخنة 
 .(331م، ص2014)دال  اليخد،  والبرب

أغلدددذ  ةتوقفدددختددديهور ثيددد   النشددداط التألدددار  أ ددد  ثدددتاللظدددرو  االويف ظدددا 
 فددددرتةهددد ا الليددددزت  ثيددد  ،(64م، 2001)البددداروين،  ا ركدددات الددد  الددددتهرت  دددا طددددرابلم

نعكم أثدددر ذلدددم دلدددى ا يددداة ايددد ،سدددبا ا بدددا مدددد ق   هدددايللع واال دددعراب ،واجلدددور ،ابلظلدددم
 مل خكوندوا ذو  ددليدة اقتصدادخة سدبا ا ي وك لم ا ركدة العلميدة. ،واالجتمادية ،االقتصادخة
هددا تعددر  لفددرتة مددد الركددود والكيدداد الشدداما  مينا كمددا أ     ،(119ص ،م2020 ،)ددددوب

  سباب لعا مد أمههالعية أ مرجعية ذلمو  ؛ااثتال بعي 
 البنادقددة ممددا جعددا التألددار ،النشدداط التألددار  نينددا  طددرابلم لصددا هم سددبا ا ر ااثتكدد. 1

بواسدعة  االدم لدارل افدامم راطبو  ،ال خد كانة  م مصاة  ارخة واسعة م  اايخنة
يف  ثددتاللااوقددب  مددا سددلعات اال ذليعمددا دلددى إندددا ؛"كددودرو" سددبانياأسددفريهم يف 

طددرابلم دلددى العدديول دددد هدد ا الدددرار الدد   سيدلدد  دلددى وثددية اايددي يني يف الصددراع 
 .64م، ص2001)البددداروين، اي  االقتصدددادخة ال اتيدددةددددد طرخدددق اانددد ،اايدددي   اقسدددالم 

 .(120م، ص2020ددوب، 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 لطرابلس الغرب دور العامل االقتصادي يف احتالل أسبانيا         2021، يونيو 17العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

149                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 ،هم مددد اللددرائذ يف مددوانس طددرابلمؤ وإدفددا ، رخددة االسددترياد سددبا ا للتألددار  . اليددمال2
ددالوة دلدى الرسدوم  ،%50اخة تصا لد بلدلى بدية التألار مدابا ير   رائذ ابهظة 
 يرخديددداإ إىلوا نيدددألة الصدددويية اادددوردة مدددد البلددديا  ا  دددر   ،العادخدددة دلدددى ميددد  اليدددل 

 .(119م، ص2020ددوب،  ؛36صم، 1985إتور ،  روس ،)
قتصدداد يف سدداهم وبشددكا كبددري يف اهنيددار اال ودزلددة اايخنددة ،أبدددياد كبددرية هألددرة اليددكا  .3

ا ألمدددددات ااتكدددددررة دلدددددى ذلدددددم  إىل ددددداية إ (331م، ص2014)ددددددال  الددددديخد، اايخندددددة 
ة ثركددة منتظمددة تتألدداوز أسددوار مندد  ودرقلددة أخ دد إىلا مددر الدد   أد   ،الدوايددا مددد الثددوار

وبد لم تديهورت  دارة  ،وااراكدز اليداثلية ا  در  ،لالتصال ابليوا ا ،ميخنة طرابلم
 (89م، ص2005ميخندة،  )أبدو و ولدة ادوانس أ در  ،ميخنة طدرابلم إىلالدوايا الواردة 

والددد  الدددتهرت مددديهنا  ،(37-36ص ،م1985 ،روسددد ) يةنسدددباا ددددد اليددديعرة  بعيدددية
م، 2020؛ ددددددددوب، 101م، ص1965)ابزامددددددة، ابلنشدددددداط التألددددددار  كميخنددددددة مصددددددراته 

مددم نددت  دندده  ،ومراكددذ البنادقددة خددراتدو  هدد ا ااددوانس ،وأصددب   ددار اليددودا  (119ص
مددد مينددا  طددرابلم ومل خعددي مددا جيدد    ممددا كانددة  نييدده ،يةاقسددبانندصداا يف د ددا ا كومددة 

  (.120م، ص2020)ددوب، وسي ثاجارا  ،واقنفا  دليها ،كايياا قدارة البالد
ير ة دليهم مد ال  اللرخبية البنادقة مد اقجرا ات  . الشكو  ااتكررة مد قبا التألار4

 .للمم لارل افامم ،م1518أصا م منها اللرر سنة وال   ،با ا تلني للميخنةق  

 ،هنيددارالو دد  التألددار  يف اال ير ددة دلددى اايخنددة أ دد  الدد الظددرو   يف ظددا هدد او        
 ،بيددبذ اقجددرا ات اللدديدة الدد  قللددة دددديد اليددفد ا جنبيددة ااددرتددة دلددى مينددا  طدددرابلم

ي مدد  د أ    راكذ البنيقية "بربري"ميلم تعي  ،وك لم ا و اع العامة يف البالد ودزلة اايخنة
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 ةيف مددوانس مصددرات وللرسددوبشددكا تدديرجي   ولددة  وابلتددايل ،ااناسددذ  ددا التوقددب يف طددرابلم
 .(37-36ص ،م1985 ،روس )يف تلم ااي  الدرخبة  لرق  طرابلم للمتاجرة م  ا هايل

 ،ا ددم الل التألدارة نينددا  طددرابلم خظهددر بو دول ا سدبابومدد  ددالل ددر  تلددم        
 يتدددأثرت العالقدددات التألارخدددة بدددني ميندددا  طدددرابلم واادددي  التألارخدددة ،مدددوانس أ دددر  إىلو و دددا 
 وجددودالنشدداط التألددار  يف مينددا  طددرابلم البددرب يف ظددا ال يف اجدد الرت  هدد ا بعدديي ،ا وروبيددة

 ومرجعيدة ،تدويري كدا ميدتلزمات التمدوخد لل اميدة ااديمدة ييهدا سدبا ا  أصدب  دلدى سباينا 
 ال  ير دة دلدى اليدفد التألارخدة الد  تدصدي طدرابلم ذلم لرتاج  لتلم اللرائذ الباهلة

 .(110-109م، ص2007) لري، 
وذلدم مدد  دالل إددادة  ؛زمدة ابجيداد ثلدولا  هد االتعامدا مد   سدبا ا لدي ثداول         

هدايل ابلعدودة واالسدتدرار ميداديته يف إقنداع ا  دلدىوالعمدا  ،هللا ثاكم طرابلم الشي  دبي
د َمدد      ؛ولكددد هدد ا مل حيددي  ،اايخنددة إىلقتصدداد  يدداة الريدداا االوحماولددة إرجدداع ث ،ابايخنددة

ثدد  ولددو أراد  ،سددتانا  ا يدداة العادخددة  ددااايخنددة مل خكددد  ددي  االسددتدرار وا إىلددداد مددنهم 
)روس ، دليها خعي  رابا مد  روب افيال  سبا ا ثركة التألارة وانتعالها م  سيعرة  يإ   

  .(36م، ص1985
   الطرابلسيني اسرتجاع مدينتهمولة حما 2.3.3

 يف مبددادرة وا ركددة التألارخددة بصددفة  اصددة ،سدداهم االهنيددار االقتصدداد  بصددفة دامددة        
نزثدوا  ثي  ،وافلوع  م سبا ا البدا  يف ظا البزاة  وديم ،قيم كبري مد ا هايل اايخنة

 اصدة يف اترخد   أمهيدة اصة اتجدورا  الد  اكتيدبة مند  ذلدم الوقدة  ،الواثات الدرخبة إىل
وكا  مد بني اليكا  ال خد وقعوا  ة سيعرة الباز  ا تا ديد كبري مدد اليهدود  ،طرابلم

، م1985برنيددددا، )أطلددددق سددددراثهم مدابددددا ييخددددة ماليددددة قددددام بددددييعها أبنددددا  ملددددتهم يف إخعاليددددا 
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وا حملهم أكرب دديد وأثل   ،طرد مي  اليكا  العرابلييني إىل  و يسبانا كما دمي   ،(27ص
قددام بدده  والدديليا دلددى ذلددم مددا ،مندد  اسددتيالئهم دلددى ميخنددة طددرابلم ،ممكددد مددد اايددي يني

ه ثيد  وزع منشدوراا أدلدد ييده  "أن د ،م1511دئذ االم بصدلية "هوجو د  مونكدادا" يف 
وختصدص لدده  ،اايدكد ااالئدم ،م لكدا مددد خرغدذ يف اليدفر واليدكد يف طددرابلمسدو  خددي  

كمدا خدربأ مدد    ،أو رسدوم ادية دشدر سدنوات ،خعفى مدد كدا  درخبةو  ،ا را   ااناسبة للزرادة
 .(332م، ص2014)دال  اليخد،  "أو جنائية ديا اجلرائم افعرية ،كا رمة مينية

بلددي  إىلومل تت ددول طددرابلم  ،يةسددبانا ابلددرغم مددد كددا ذلددم يشددلة اامععددات و          
 ،ددددائم ثكمهددم ابسددتعمال ميدد  الوسددائا يشددلة يف ثتبيددةو  ،ميددي   كمددا كددانوا ختوقعددو 

اسددتعمال العنددب يف كددا  إىلممددا ا ددعرهم  ،ومنهددا االتصددال بزدمددا  الدبائددا لكيددذ اخيدديهم
 .حماولة لتبيري مالم  ا ياة يف طرابلم

ية طددوال هدد ا الفددرتة يف و دد  ثددرمل قلددق متعر ددة ابسددتمرار سددبانا ا اميددة  دالددة        
مل خكونددوا  سددبا ا  كمددا أ     ،بدد لو  اجلهددود السددرتداد مديخنتهم ألمدات ا هددايل الدد خد كدانوا خ

نشددددبا م ابلدددديياع دددددد أنفيددددهم مددددد ابدددددير  ،مهتمددددني ابايخنددددة وتعورهددددا  ددددالل هدددد ا الفددددرتة
تبيددددري  دلددددى مرغمددددة هدددداجعل وهددددو مددددا .(331م، ص2014)دددددال  الدددديخد،  هألمددددات الثددددوار

وذلددددم ابالدتمدددداد دلددددى بعددددا ثلفائهددددا العددددرب مددددد زدمددددا   ؛سياسددددتها ااتبعددددة يف طددددرابلم
اسدددتعمال العندددب يف كدددا حماولدددة لتبيدددري  إىلممدددا أد   ،يف حماولدددة لكيدددذ اخيددديهم ،الدبائدددا

 ،قددام االددم لددارل افددامم بفددم أسددر لددي  طددرابلممددد ذلددم و  ،مالمدد  ا يدداة يف طددرابلم
و ما   يدد  ،ألارخة للميخنةوابلتايل دودة ا ياة الت ،ليلمد دودة سكاهنا ال خد هألروها

 هدايلبعي ملادفة مداومة ا  ا و اع يف ا امية ال   لة تعاين مد سو  أو ادها العامة
   .(110م، ص2007) لري، وحماصرته ايخنة طرابلم
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 دددي  قاددددية انعلددددة منهدددا ثركدددة مدددد ميخندددة اتجدددورا  ديخدددية داومدددةميدددر   اختددد ت 
 .(331م، ص2014)ددددال  الددديخد،  لكنهدددا يشدددلة يف اسدددرتداد اايخندددة ،سدددباينا اايدددتعمر 
تيدددددليمها لفرسدددددا  الدددددديخم خوثندددددا سدددددنة  ت   أ    إىل لعدددددرابلم سدددددباينا  ثدددددتاللواسدددددتمر اال

  ن اك.آسبانبا ألر  ا  ال وكا  اني ا م منها نتيألة للظرو  اليياسية  ،م1530

 :  اخلامتة. 4
  ية تنربز النتائ  اآل سبق ميكد أ    مد  الل ما      

 ،واسرتاتيألية ،وسياسية ، لعرابلم يكانة دواي  دخنيةسباينا  ثتاللتعيدت دواي  اال .1
ه خظدا يإن د ،وابلرغم مد وجود الياي  الديخين ااتمثدا يف الدلدا  دلدى اقسدالم ،واقتصادخة
 سددبا ا ها دددي  يدددي  ،طددرابلم اثددتاللقتصدداد  هددو الددياي  ا قددو  لليدديعرة و العامددا اال
 . إيرخديامشال  ثتاللبوابة ال

يددي   ،بدني مدي  اليداثا اقيرخدد  ،طرابلم لتعة نكانة  ارخة مرموقدة مد ااالثظ أ    .2
والكثددددري مددددد  ددددار ااددددي  العربيددددة  ،كانددددة هندددداك معددددامالت  ارخددددة بددددني  ددددار طددددرابلم

 .وا وروبية
لتوسدي   ؛ددد أسدوا  يف الب د  سدبانياأدوايد  اقتصدادخة متمثلدة يف رغبدة  ثتاللكا  لال .3

وخظهدددر ذلدددم مدددد اثدددر النشددداط االقتصددداد  ابايخندددة بيدددبذ  ،جمدددال نشددداطها التألدددار 
ا مدددر الددد   أد  لتددديهور ا و ددداع االقتصدددادخة يف  سدددبا ،ا بدددا اثتكدددار التألدددارة مدددد ق  

اثتكددددار مينددددا  بعدددي  ،مددددوانس أ ددددر  إىلو اصددددة بعدددي ندددددا العمليددددات التألارخدددة  ،اايخندددة
ااوقدد  للديددام ابلعمليددات العيددكرخة  أمهيددةيلددالا دددد  سددبا ،ا بددا التألددار طددرابلم مددد ق  

 ية للييعرة دلى ااتوس .سبانا 
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دلددى  والتألددار  دلددى وجدده افصددوص أثددر سددلباا  ،قتصدداد  بصددفة دامددةهنيددار النشدداط االا .4
 و اع اايخنة مد الناثية االجتمادية والثدايية يف ا تم  العرابلي . أ

  عاملراج

سددددددبانية دلددددددى سددددددواثا اجلزائددددددر  ددددددالل الدددددددر  الت رلددددددات ا . (م2017أ ددددددا  ) ،بدددددداليلإ
جامعدددة  ،جملدددة روايدددي للب دددو  واليراسدددات . م قدددرا ة يف الددديواي  والنتدددائ16هدددد 10

 (.2العيد ) ،غرداخة

 ،م(1992اوصددل  ا دددوقل  الببددياد  ااعدددرو  )الداسددم حممدددي بددد دلددد  ا وأبددد ،ابددد ثوقددا
 .دار مكتبة ا ياة .صورة ا ر 

النشدداط الليددا يف الب ددر ااتوسدد  يف دهددي  .م(1997هللا ) حممددي ا دداد  دبددي ،دأليلددة أبددو
جامعددة  .م وأثددرا دلددى دالقارددا ابلدديول ا جنبيددة1833-م1711ا سددرة الدرمانليددة 

 .قارخونم

دار الشدعذ للعباددة  .طدرابلم البدربجبراييدة ميندا   .م(2005) ثيدني ميدعود ،أبوميخنة
 والنشر والتوزخ .

حممدود ذيب  .سبا  ويرسا  الديخم خوثنا يف طدرابلم ا .م(2001دمر حممي ) ،الباروين
 ابايتشفى االك  ااصر .

-1510سدبا  )ليبيا يف دشرخد سنة مد ا كم ا   .م(1965حممي مصعفى ) ،ابزامة -
 .مكتبة الفرجاين .(1530

 ليفددددددة ترمددددددة  ) ،م1850 إىل 1510طددددددرابلم مددددددد  .م(1985كوسددددددتانزخو )  ،برنيددددددا -
  .ماهريخة للنشر والتوزخ  واقدال اليار اجل (.التليي 

اليددداد   الددددر اترخددد  ليبيدددا يف العصدددر ا ددديخ  مدددد منتصدددب  .م(2001،  .إ )برولدددني -
 .دار الكتاب اجليخي .(ثات دماد  ترمة) .معل  الدر  العشرخد دشر ث 
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ابلم لددددددي  الرثالددددددة العددددددرب ثكاخددددددة ميخنددددددة طددددددر  .م(1997 ليفددددددة حممددددددي )، التلييدددددد  -
 . اليار العربية للكتاب ،3ط ،وا جانذ

م  ددا  قددي   ،التألدداينرثلددة  .م(1981هللا بددد حممددي بددد أنددي ) أبددو حممددي دبددي ،اينيألددالت -
 .اليار العربية للكتاب ،الوهاب ثيد ثيين دبي

د دددددددول طددددددرابلم البدددددددرب  دددددددة ا كدددددددم العثمددددددداين . (م2007را دددددددة حممدددددددي ) ، لددددددري -
 (.2العيد ) ،(6م  ) ،العرا  ،جملة أ ا  كلية الرتبية ا ساسية  .م(1551)

)الشدددددركة العاايدددددة  ،18ج  ،اجلبراييدددددةااوسدددددودة التارريدددددة  .(م1998ميدددددعود ) ،يافونددددد -
  لبنا . ،للموسودات( ش.م.م

ا سددباين ودور ااداومددة ا ليددة يف صددي   ا ثددتاللاال .م(2020البددين ) مدداهر دبددي ،ددددوب -
 لركة معبعة اليالم. .م(1530-1510هد   916-936)

   ليفدة رمدةت) .سدبا  ويرسدا  مالعداثكدم ا  طرابلم  ة .م(1985إتور  ) ،روس  -
 .دال نشأة العامة للنشر والتوزخ  واقاا .2ط .(حممي التليي 

رمدددة وتددددي:م  ت ،1911ليبيدددا منددد  الفدددت  العدددرمل ثددد  سدددنة  .م(1991) إتدددور  ،روسددد  -
 اليار العربية للكتاب. ،2ط ، ليفة حممي التليي 

 (تدددي:م  حممددي ميددعود جددربا ) ،أدددالم ليبيددا  .م(2018و  )العدداهر أنددي الددزا ،الددزاو  -
 دار اايار اقسالم . .4ط

اترخددددددد  طدددددددرابلم االجتمددددددداد   إىلمدددددددي ا  .م(1998إنعدددددددام حممدددددددي ) ،لدددددددر  الددددددديخد -
مركدددددز . م(1835-1711ت اايخندددددة التألارخدددددة )واالقتصددددداد   دراسدددددة يف مؤسيدددددا

 .هاد الليبيني لليراسات التارريةج
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د ددددددول  إىلسددددددباين ا  ثددددددتاللطددددددرابلم البددددددرب مددددددد اال .(م2015مصددددددعفى ) ،دبيددددددي -
جامعة ا مدري  ،(18) العيد .جملة اآلداب وا لارة  .م1551-1510العثمانيني 

 اجلزائر. ،الدادر للعلوم اقسالمية دبي

ا سددددباين والنألددددية  ثددددتاللبددددني اال أو دددداع ليبيددددا مددددا .(م2014إبددددراهيم ) ،دددددال  الدددديخد -
 ،(138-137العدددددديدا ) ،جملددددددة دراسدددددات اترريددددددة  .م1551-1510العثمانيدددددة 

 جامعة تشرخد.

ة ترمد) ا وليدات الليبيدة مند  الفدت  العدرمل ثد  البدزو اقخعدايل  .م(1994لدارل ) ،يريو -
 .منشورات جامعة قارخونم .3ط .(و ديق  حممي دبيالكر:م الوايف

-1492ثدددرب الثالمثائدددة سدددنة بدددني اجلزائدددر وأسدددبانيا  .م(1965أندددي توييدددق ) ااددديين، -
 اجلزائر. الشركة الوطنية للنشر والتوزخ ، .1792

حممددود و اليددالم  دبددي إبددراهيمترمددة  ) .اترخدد  طددرابلم البددرب .(م1970) حممددود ،دجدد  -
 كلية اآلداب.-منشورات اجلامعة الليبية (.ا سعى
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مدى تضمني مهارات القرن احلادي والعشرين يف مقررات الكيمياء ابملرحلة 
 الثانوية يف السودان

      1أبكر يعقوب آدم لقمان                               سيف الدين إدريس أونيا
 كلية الرتبية، جامعة اخلرطوم                              

 2021-03-28 نشر إلكرتونيا يف  ،2021 -03-25  الدبول اتيرخ  ، 2021-1-25يرخ  القدي:م  ات
https://doi.org/10.36602/faj/2021.n.17.09  

________________________________________________________ 
 لص: امل

هايرات الدرن احلادي والعشرخن يف مدريرات هيفت الييراسة إىل القعرف على ميى تضمني م
الكيمياء ابملرحلة الثانوخة يف السودان، ولقحديق هذا اهليف اسقخيم الباحثان املنهج الوصفي 
القحليلي ابسقخيام اسقمايرة حتليل احملقوى معيلة من قبل الباحث، حيث اشقملت األداة يف 

( جماالت، وهي  )القفكري الناقي وحل 7( مهايرة فرعية موزعة على )46صويرهتا النهائية على )
ثدافة االتصاالت واملعلومات  -القعاون والعمل يف فرخق والديادة -االبقكاير واإلبياع -املشكالت
فهم  -املهنة والقعلم املعقمي على الذات -ثدافة احلوسبة وتدنية املعلومات واالتصال -واإلعالم

(  3يف كقب الكيمياء ابملرحلة الثانوخة وعيدها )الثدافات املقعيدة(، كما متثلت عينة الييراسة 
النسب املئوخة(، وأظهرت النقائج اخنفاض  -كقب. ولقحليل البياانت مت اسقخيام )القكرايرات

مسقوى تضمني مدريرات الكيمياء ابملرحلة الثانوخة ملهايرات الدرن احلادي والعشرخن بلغت أعلى 
ويف ضوء النقائج أوصى الباحث ضرويرة  %(،1,5%( وأدىن نسبة تضمني بلغت )44,2نسبة )

توجيه عناخة واهقمام الدائمني على ختطيط املناهج وإعيادها يف دمج مهايرات الدرن احلادي 
وضع معاخري لبناء مناهج الكيمياء والعشرخن يف املدريرات الييراسية جلميع املراحل القعليمية، وأخضًا 

ادي والعشرخن بشكل منهيي مدصود  قحدق مبيأ  ابملرحلة الثانوخة حبيث تقضمن مهايرات الدرن احل
 القكامل واالسقمرايرخة.
مهايرات الدرن احلادي والعشرخن، حتليل احملقوى، مدريرات الكيمياء، املرحلة  الكلمات املفتاحية 

 الثانوخة.
                                                 

1 saifdldom07@gmail.com 
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The extent to which 21
st
Century Skills are included in 

high School Chemistry courses in Sudan 

 

Abaker Yagoub Adam                        Saifaldin Idris Onia 

                   Faculty of Education, University of Khartoum 

Abstract: 

The study aimed to identify the extent to which 21
st
 century skills are 

included in chemistry courses at the secondary level in Sudan, to 

achieve this goal the researcher used the descriptive analytical method 

using the content analysis from modified by the researcher as the tool 

included in its final form 46 sub- skills on 7 areas which are(critical 

thinking and problem solving, innovative and creativity, cooperation 

and team work and leadership communication technology information 

and media computing technology, profession self – reliant learning, 

understanding multiple culture). The study was also represented in the 

chemistry courses to first, second, and third grades. To analyze the 

data frequencies and percentages were used. The results showed a low 

level of inclusion chemistry courses at the secondary stage for the 

twenty first century skills reached 44,2% and the lowest inclusion rate 

reached 1,5%. The researchers recommended the need to direct the 

care and attention of those involved in curriculum planning and 

preparation in the approach to 21
st
 century skills in study designs for 

all educational levels, also setting standards for building high school 

chemistry curricula to include 21st century skills as a systematic 

manner that achieves the principal of complementarity continuity. 

Keywords: 21
st 

Century Skills, Content Analysis, Chemistry 

Courses, Secondary Stag 

 
 مقدمة . 1

خشهي العامل تطويرات علمية يف خمقلف اجملاالت وقي تركت هذه القطويرات بصماهتا 
على خمقلف مناحي احلياة، ومنها القعليم، فنادى الرتبوخني بضرويرة اإلفادة من مسقييات 
العلم يف النهوض ابلعمل الرتبوي وتطوخره، وكانت وسيلة الرتبوخني إلجراء القغيري املنشود هي 
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هج املييرسي مبا خقضمنه من معايرف ومهايرات واجتاهات وقيم تقفق وخصائص املقعلم، املن
 (.2  2013)الباز،  ومن هنا كانت عملية تطوخر املنهج حاجة ملحة

حيث شهيت الفرتة األخرية من الدرن احلادي والعشرخن اهقمامًا واسعًا ابملهايرات 
أصبحت احلاجة إىل القغيري والقحيخث يف الضرويرخة والكافية للنياح يف احلياة والعمل، لذا 

برامج الرتبية العلمية ملحة وحقمية لقلبية مقطلبات الدرن احلادي والعشرخن، واسقيابة لذلك 
سعت كثري من املؤسسات واملنظمات الرتبوخة إىل حتيخي مهايرات الدرن احلادي والعشرخن، 

، اليت تعني املقعلم القعليمية ات وتكاملها مع النظموصياغة أطر وأفكاير ليمج هذه املهاير 
على القكيف مع العامل املقغري، ومواكبة القغيريات املقالحدة اليت خقسم هبا، كما تساعيه على 

 (.2  2019املنافسة وفداً الحقياجات سوق العمل)عيي، 
وخرى الباحثان مبا أننا يف السودان جزء من هذا العامل كان البي أن نقمكن من 

يريات وحتديق تناغم إجيايب معها خسقيعي مزخيًا من اجلهود املنظمة، واملركزة مواكبة هذه القغ
من املؤسسات الرتبوخة اليت تقطلع إىل مواكبة القغيري وقيادته أن تسعى لقزوخي املقعلمني 

ملهايرات اليت ترقى هبم ليعيشوا بصحة وإجيابية يف هذا اجملقمع، وأن تععيع الطال  للقكيف اب
 قغري وللمنافسة على املسقوخني  احمللي والعاملي يف سوق العمل.مع العامل امل

هلذا حتقم على الدائمني على تطوخر املناهج مراعاة تضمني مهايرات الدرن احلادي 
والعشرخن ضمن عناصرها بصويرة تكاملية ومسقمرة، حيث خرى املقخصصون أن تكامل هذه 

ميكن الرتبوخني من إجناز العيخي  املهايرات بشكل مدصود ومنهيي يف مناهج القعليم سوف
من األهياف اليت مل خقمكنوا من حتديدها لسنوات طوخلة مضت، وخربيرون ذلك أبن هذه 

تععيع و املهايرات متكن الطال  من القعلم واإلجناز يف املواد الييراسية احملويرخة ملسقوايت عليا، 
 (.kay, 2010الطال  لالبقكاير، واملشايركة بفاعلية يف احلياة )

 ,Sukor et al, 2010( ،)Arsada et al)بعض الييراسات مثل  توأكي

( ضرويرة بناء وتطوخر 2019(، وديراسة عيي )2016(، سبحي )2013(، الباز )2011
، وهذا خيعو إىل ضرويرة النظر لألوضاع احلالية 21مناهج العلوم يف ضوء مهايرات الدرن

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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وحتيخي ميى مسامهقها يف تنمية هبا  21ملناهج العلوم لقعرف ميى توافر مهايرات الدرن
 تلك املهايرات ليى املقعلمني.

 مشكلة الدراسة  1. 1
إن حتليل حمقوى مدريرات الكيمياء مبا تقضمنه من معايرف ومهايرات واجتاهات خععي 
مطلبًا ضرويراًي ملواكبة االجتاهات احليخثة يف الرتبية العلمية ومنها مهايرات الدرن احلادي 

حتيدت مشكلة  لذلكبناء مدريرات الكيمياء يف ضوء تلك املهايرات، والعشرخن، لذا خنبغي 
 الييراسة احلالية يف اإلجابة عن السؤال الرئيس القايل 

ما ميى تضمني مهايرات الدرن احلادي والعشرخن يف مدريرات الكيمياء ابملرحلة 
 الثانوخة يف السودان؟

 وخقفرع من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية اآلتية 
يرات الدرن احلادي والعشرخن الالزم توافرها يف حمقوى مدريرات الكيمياء ابملرحلة ما مها .1

 الثانوخة يف السودان؟
ما ميى تضمني مهايرات الدرن احلادي والعشرخنفي حمقوى مدريرات الكيمياء للصفوف  .2

 األول والثاين والثالث الثانوي يف السودان؟

 أهداف الدراسة  2. 1
 هتيف هذه الييراسة إىل 

خي أهم مهايرات الدرن احلادي والعشرخن الالزم توافرها يف حمقوى مدريرات الكيمياء حتي .1
 ابملرحلة الثانوخة يف السودان.

معرفة ميى تضمني كقب الكيمياء ابملرحلة الثانوخة للصفوف)األول، الثاين، الثالث(  .2
 ابلسودان ملهايرات الدرن الواحي والعشرخن.

 أمهية الدراسة   3. 1
 الييراسة احلالية يف تقمثل أمهية 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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أتيت هذه الييراسة اسقيابة للقوجهات العاملية اليت تنادي أبمهية تضمني مهايرات الدرن  .1
 احلادي والعشرخن يف مدريرات القعليم عامة، ومدريرات العلوم على وجه اخلصوص.

قي تفيي خمططي ومطويري مناهج الكيمياء من حيث تزوخيهم بدائمة مهايرات الدرن  .2
 ن الالزم تضمينها يف حمقوى مدريرات الكيمياء ابملرحلة الثانوخة.احلادي والعشرخ

نييرة الييراسات اليت تناولت ميى تضمني مدريرات الكيمياء ابملرحلة الثانوخة ملهايرات  .3
 مما تفقح اجملال لييراسات أخرى. -على حي علم الباحث -الدرن احلادي والعشرخن

م العام خعي أحي املشايركات الفعالة إن املشايركة يف حتليل أي مدرير من مدريرات القعلي .4
يف عملية القطوخر؛ لذا فإن أمهية الييراسة تربز يف االسقفادة من نقائيها ومن 

 القوصيات واملدرتحات اليت تسهم إبذن هللا يف القحسني والقطوخر.
 حدود الدراسة  4. 1

   تدقصر الييراسة احلالية على احلدود املوضوعية
ابملرحلة الثانوخة للصفوف)األول، والثاين، والثالث(  حتليل حمقوى كقب الكيمياء -

 م.2021-2020ابلسودان للعام الييراسي 
 الالزم توافرها يف كقب الكيمياء ابملرحلة الثانوخة يف السودان. 21قائمة مبهايرات الدرن -

   مت تطبيق الييراسة على كقب الكيمياء ابملرحلة الثانوخة اليت تييرس يف العاماحلدود الزمانية
 .م2020-2021

 مصطلحات الدراسة  5. 1
 خعرف الباحثان مصطلحات الييراسة إجرائياً كاآليت 

 21st century skills  مهارات القرن احلادي والعشرين
وهي  مهايرات القفكري الناقي وحل ، ها طال  املرحلة الثانوخةهايرات اليت قحقاجاملهي 

مهايرات   -عاون والعمل يف فرخق والديادةمهايرات الق -مهايرات االبقكاير واإلبياع -املشكلة
مهايرات ثدافة احلوسبة وتدنية املعلومات  -ثدافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم

 مهايرات فهم الثدافات املقعيدة. -مهايرات املهنة والقعلم املعقمي على الذات -واالتصال
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 Content analysis  حتليل احملتوى
ت كقب الكيمياء للمرحلة الثانوخة املدريرة على طال  هو القحليل الوصفي الكمي حملقواي

م يف 2020/2021املرحلة الثانوخة للصفوف) األول، الثاين، الثالث( يف السودان للعام 
 ضوء مهايرات الدرن احلادي والعشرخن الالزمة، ابسقخيام وحية املوضوع كوحية للقحليل.

 Chemistry courses مقررات الكيمياء
يت أقرهتا وزايرة الرتبية والقعليم واملركز الدومي للمناهج يف السودان، وفدًا خلطة هي املدريرات ال

 املناهج السودانية، واليت تييرس من الصف األول حىت الصف الثالث الثانوي.
 اإلطار النظري  6. 1

 مهارات القرن احلادي والعشرين 
فراد اكقساهبا هي كانت املهايرات األساسية املطلوبة للدرن املاضي اليت خنبغي لأل

مهايرات الدراءة والكقابة واحلسا ، ولكن يف ظل معطيات الدرن احلادي والعشرخن فدي 
لوحظ تنوع وتطوير وسائل املعرفة واملعلومات الذي جعلها مقاحة لليميع يف أي زمان 

 (.72  2013ومكان)الصاحل، 
 لعشرخن، وهي وخرى الباحثان أن املهايرات املطلوبة إبحلاح يف الدرن احلادي وا

مهايرات القعلم واإلبياع  وتشمل اآليت  مهايرات القفكري وحل املشكالت، ومهايرات  -
 االبقكاير واإلبياع، ومهايرات االتصال والقشايرك، ومهايرات الثدافة الرقمية.

مهايرات احلياة واملهنة  وتشمل اآليت  مهايرات املرونة والقكيف، ومهايرات املباديرة  -
ات القفاعل االجقماعي والقفاعل مقعيد الثدافات، ومهايرات والقوجيه الذايت، ومهاير 

 اإلنقاجية واملساءلة، ومهايرات الديادة واملسؤولية.
 أمهية اكتساب مهارات القرن احلادي والعشرين 

تكمن أمهية مهايرات الدرن احلادي والعشرخن يف أهنا متكن املقعلم من القعلم واإلجناز يف املواد 
يا، كما توفر إطايرًا منظمًا خضمن اخنراط املقعلمني يف عملية القعلم، الييراسية ملسقوايت عل
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وخساعيهم على بناء الثدة، وخعيهم لالبقكاير والديادة يف الدرن احلادي والعشرخن واملشايركة 
 (.4  2014بفعالية يف احلياة املينية)شليب، 

 الدراسات السابقة  7. 1
يرات الدرن احلادي والعشرخن، وهي مرتبة من الييراسات اليت تناولت مها هنالك العيخي من

 األحيث إىل األقيم 
( إىل حتليل حمقوى كقب القكنولوجيا للمرحلة األساسية 2019هيفت ديراسة عيي )

، الييراسة املنهج الوصفي القحليلي يف ضوء مهايرات الدرن احلادي والعشرخن، اسقخيمت
سية من القكنولوجيا للمرحلة األساوأظهرت نقائج الييراسة اتساق نقائج القحليل بني كقب 

، كما أظهرت نقائج الييراسة عيم وجود فروق ذات داللة حيث تداير  النسب املئوخة
 .تعزى ملقغري اجلنس )طالب، طالبة(( 0,05إحصائية عني مسقوى الياللة )

يف  21( إىل معرفة ديرجة تضمني مهايرات الدرن 2018وهيفت ديراسة املنصوير )
يف الييراسة اسقخيم رحلة القعليم األساسي يف األيردن، ولقحديق هحمقوى كقب العلوم مل

حلادي والعشرخن جاء ، وقي توصلت الييراسة إىل أن تضمني مهايرات الدرن ااملنهج الوصفي
 .بييرجة مقوسطة

( فهيفت إىل اسقدصاء ميى تضمني كقب العلوم 2018أما ديراسة حية )
ثامن، والقاسع( يف فلسطني ملهايرات الدرن للمرحلة األساسية العليا للصفوف )السابع، وال

وقي أشايرت النقائج إىل تيين تضمني كقب العلوم  ادي والعشرخن الرئيسية والفرعية،احل
ملهايرات الدرن احلادي والعشرخن األساسية والفرعية، وعيم تضمينها ملهايرات أخرى؛ منها  

 واملسؤولية. اسقخيام القكنولوجيا، واملباديرة والقوجيه الذايت، والديادة
 21قعرف على ميى تضمني مهايرات الدرن( إىل ال2016وهيفت ديراسة سبحي )

يف مدرير العلوم املطوير للصف األول املقوسط ابململكة العربية السعودخة، وقي أظهرت نقائج 
الييراسة اخنفاض مسقوى تضمني مدريرات العلوم املطويرة ملهايرات الدرن احلادي والعشرخن 

 .%(22,86)بنسبة بلغت 
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( إىل حتيخي مهايرات الدرن احلادي والعشرخن اليت 2014وهيفت ديراسة شليب )
ميكن دجمها يف مناهج العلوم مبرحلة القعليم األساسي مبصر، وقي توصلت الييراسة إىل إطاير 
مدرتح خقكون من ثالث جمموعات من املهايرات، ولكل منها مهايرات أساسية وفرعية فضالً 

اليت تعرب عن أداءات املقعلمني املقوقعة. كما توصلت الييراسة أخضاً عن العبايرات اإلجرائية 
 .ناول هذه املهايرات يف كقب العلومإىل أن هناك تينياً واضحاً يف ت
( إىل تطوخر منهج العلوم للصف الثالث اإلعيادي يف 2013وجاءت ديراسة الباز )

عيم وصول مسقوى أي  ، وأشايرت نقائج الييراسة إىلوء مهايرات الدرن احلادي والعشرخنض
من تالميذ الصف الثاين والثالث اإلعيادي ملهايرات الدرن احلادي والعشرخن إىل مسقوى 

 %( فأكثر للنقيية الكلية.80الكفاخة احمليد من قبل وهو)
( إىل مدايرنة أطر املناهج Vooget & Roblin, 2012وديراسة فوجت ويروبيلني )

احلادي والعشرخن، وأشايرت النقائج إىل وجود اتساق اليولية يف ميى تطبيدها ملهايرات الدرن 
بني أطر املناهج اليولية حول ما هية مهايرات الدرن احلادي والعشرخن، ولكن املمايرسات 

 والقطبيق الفعلي ما زالت بعيية كل البعي عن القنفيذ.
( بقوضيح كيف ميكن دمج مهايرات Duran, et al, 2011واهقمت ديراسة دخويران )

وأشايرت نقائج الييراسة إىل حتسن مشايركة وتعاون  ،دي والعشرخن يف تييرخس العلوماحلاالدرن 
الطال  بشكل إجيايب مماجعل بيئة القعلم أفضل، وأخضًا أن هذه األنشطة حتدق نقائج قوخة 

 عنيما تديم خالل اليوم أو األسبوع األول من الفصل الييراسي.
اليت هيفت إىل قياس  (Sukor, N, et al, 2010وأخريًا ديراسة سوكر وآخرون )

للحالة  مهايرات الدرن احلادي والعشرخن يف الكيمياء ومدايرنة مسقوى الطال  وفداً 
، وأظهرت النقائج أن الطال  من احلالة االققصادخة واالجقماعية االققصادخة واالجقماعية

 العالية حددوا مسقوى أعلى مدايرنة بزمالئهم من املسقوى املنخفض.
 يراسات السابدة تعديب على الي

من العرض السابق ميكن توضيح أوجه اسقفادة الييراسة احلالية من الييراسات السابدة كما 
 خلي 
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االسقفادة من األدبيات الرتبوخة واملنهيية العلمية هلذه الييراسات مبا خييم الييراسة  .1
 احلالية.

 سة.االطالع على األساليب اإلحصائية املسقخيمة، ومعرفة املناسب منها للييرا .2
مجيع الييراسات السابدة أهقمت بشكل مباشر مبهايرات الدرن احلادي والعشرخن،  .3

 وأكيت على أمهية تناوهلا يف مدريرات القعليم العام.
أشايرت عيد من الييراسات السابدة إىل وجود قصوير يف تناول مدريرات العلوم  .4

م(، 2014يف مراحل القعليم املخقلفة كييراسة شليب) 21ملهايرات الدرن 
 إلجراء الييراسة احلالية. انم( مما شيع الباحث2019م(، و عيي)2016ي)سبح

تنوعت الييراسات يف املراحل القعليمية املخقلفة اليت متت هبا من بني مرحلة القعليم  .5
 األساسي واملرحلة املقوسطة والثانوخة واجلامعية.

 منهج الدراسة وإجراءاهتا 
 منهج الدراسة  1. 2

لوصفي القحليلي، أبسلو  حتليل احملقوى، وهو عبايرة عن أسلو  اتبع الباحثان املنهج ا
حبثي خقم تطبيده من أجل الوصول إىل وصف كمي هادف ومنظم حملقوى االتصال 

(. وخعرف الباحثان حتليل احملقوى إجرائيًا أبنه  وصف ملضمون حمقوى  2012)العساف، 
مهايرات  يف ضوء 2018-2017كقب الكيمياء ابملرحلة الثانوخة يف السودان الطبعة 

 الدرن احلادي والعشرخن.
 جمتمع الدراسة  2. 2

خقكون جمقمع الييراسة من كقب الكيمياء املدريرة على طال  املرحلة الثانوخة من الصف 
 األول حىت الصف الثالث وفداً آلخر طبعة أقرها املركز الدومي للمناهج السودانية.

 عينة الدراسة  3. 2
-2020ن كقا  الكيمياء للصف األول والثاين والثالث للعام )تكونت عينة الييراسة م

 (.1(، وفيما خلي وصفاً للمدرير يف اجليول )2021
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(خوضح وصف مدريرات الكيمياء املدريرة على طال  الصف األول والثاين والثالث 1جيول)
 الثانوي

 عيد الصفحات عيد الوحيات الصف الطبعة جهة القكليف الكقا  املدرير
 

 الكيمياء
 

وزايرة الرتبية 
 والقعليم

2017 
 م2018/

 158 6 األول
 114 6 الثاين
 400 9 الثالث

 أداة الدراسة  3. 2
اعقميت الييراسة لقحليل حمقوى كقب الكيمياء املدريرة على طال  الصف األول 
والثاين والثالث الثانوي على أداة حتليل حمقوى، واليت تضمنت قائمة مهايرات الدرن احلادي 
والعشرخن اليت أعيها الباحثان بعي االطالع على األد  الرتبوي والييراسات السابدة يف 

 هذا اجملال قي بينت هذه األداة ابتباع اخلطوات اآلتية 
الصويرة األولية للدائمة  مت بناء قائمة مبهايرات الدرن احلادي والعشرخن بعي االطالع  (1

عالقة ابلييراسة، وقي تكونت الدائمة على األد  الرتبوي والييراسات السابدة  ذات ال
 ( مؤشر موزعني على سبعة حماوير يرئيسية.50بصويرهتا األولية من )

ضبط الدائمة  مت إعياد الدائمة يف صويرهتا األولية ومن مث عرضها على جمموعة من  (2
احملكمني املخقصني يف جمال املناهج وطرق تييرخس العلوم وبعض موجهي ومعلمي 

ميى أمهية تضمني احملاوير الرئيسية والفرعية يف كقب الكيمياء الكيمياء. ولقحيخي 
وكذلك حذف ما هو غري مناسب وإضافة ما هو مناسب وإعادة صياغة لبعض 
املؤشرات، وقي أدت عملية القحكيم إىل إجراء بعض القعيخالت وذلك من خالل 

 حذف بعض املؤشرات وإضافة مؤشرات أخرى وإعادة صياغة بعض املؤشرات.
ويرة النهائية للدائمة  بعي إجراء القعيخالت اليت أشاير إليها احملكمون مت وضع الص (3

( مهايرة فرعية 46تكونت الدائمة يف صويرهتا النهائية من )و الدائمة يف صويرهتا النهائية 
االبقكاير  -موزعني على سبعة جماالت يرئيسة، وهي  )القفكري الناقي وحل املشكالت
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 -ثدافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم -فرخق والديادة القعاون والعمل يف -واإلبياع
فهم  -املهنة والقعلم املعقمي على الذات -ثدافة احلوسبة وتدنية املعلومات واالتصال

 الثدافات املقعيدة(.
 كالقايل   21إجراءات القحليل متت عملية حتليل احملقوى يف ضوء مهايرات الدرن  (4
اول  كقب الكيمياء ابملرحلة الثانوخة يف السودان اهليف من  القحليل  حتيخي ميى تن . أ

مهايرات الدرن احلادي والعشرخن الرئيسية والفرعية اليت مت تضمينها يف الدائمة اليت مت 
 إعيادها سابداً يف هذه الييراسة.

فئة القحليل  مت حتليل حمقوى كقب الكيمياء ابملرحلة الثانوخة يف ضوء مهايرات الدرن  . ب
 ليت مت حتيخيها سابداً.احلادي والعشرخن ا

. وحية القحليل  اعقمي الباحثان املوضوع كوحية حتليل حيث قام الباحث بقحليل ج
 احملقوى بناء على توافر مهايرات الدرن احلادي والعشرخن يف كل موضوع.

 عينة القحليل  متثلت عينة القحليل يف كقب الكيمياء املدريرة على طال  الصف األول . د
 .(2021-2020لثانوي للعام)والثاين والثالث ا

 ضوابط عملية التحليل  
ألجل ضبط عملية القحليل مت مراعاة الضوابط املدرتحة من قبل السادة احملكمني، وهي كما 

 خلي 
لقحليل يف إطاير احملقوى العلمي للكقب، مع اسقبعاد الغالف ومديمة الكقا  مت ا -

 والفهايرس.
اشقمل القحليل على أسئلة اخقباير الوحية وهناخة كل وحية واألنشطة الوايردة يف  -

 احملقوى.
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 توصيف كقب الكيمياء املدريرة على طال  الصف األول والثاين والثالث الثانوي( 2جدول)
 عدد الصفحات عنوان الوحدة الوحدة الصف
 
 
 
 األول

 35 الرتكيب الذيري للمادة األوىل
 38 الروابط الكيميائية الثانية
 14 املعادالت الكيميائية الثالثة

 17 القفاعالت الكيميائية رابعةال
 36 احلسا  الكيميائي اخلامسة
 15 قوانني اإلحتاد الكيميائي السادسة

 
 
 الثاين

 22 الرتتيب اليويري للعناصر األوىل
 13 فلزات اجملموعة األوىل الثانية
 26 الكيمياء العضوخة الثالثة
 18 النرتوجني الرابعة
 19 اهلالوجينات اخلامسة
 11 العناصر االنقدالية السادسة

 
 
 
 
 الثالث

الكيمياء العضوخة واملشقدات اهليييروكربونية  األوىل
 وتطبيداهتا

85 

 19 األمحاض والدواعي الثانية
 43 القحليل الكيميائي الكيفي الثالثة
 68 القحليل الكيميائي احليمي الرابعة
 29 الطاقة يف القفاعالت الكيميائية اخلامسة
 26 سرعة وآلية القفاعالت الكيميائية السادسة
 30 مبادئ االتزان الكيميائي السابعة
 59 الكيمياء الكهربية الثامنة
 34 الكيمياء النووخة القاسعة

 
 
 
 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 يف مقررات الكيمياء 21تضمني مهارات القرن                      2021، يونيو 17العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

 

168                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 صدق أداة التحليل 
"ميى حتديق األداة للغرض الذي أعيت  ملعرفة صيق أداة القحليل الذي خدصي هبا

له، فقديس ما وضعت لدياسه وخعقمي ميى متثيل بنود املدياس متثياًل سليمًا للميال من أج
 (.1997 الذي خراد قياسه)األغا،

ولدي مت االسقيال على صيق أداة القحليل من خالل صيق الدائمة اليت اسقيل 
على صيقها من خالل صيق احملكمني، فدي عرضت الدائمة على جمموعة من احملكمني 

يف املناهج وطرق تييرخس العلوم وبعض موجهي ومعلمي مادة الكيمياء، وذلك  املخقصني
إلبياء آيرائهم يف إمكانية حتليل حمقوى الكيمياء ملعرفة ميى توافر مهايرات الدرن احلادي 
والعشرخن، ابسقخيام هذه األداة ولدي أشاير احملكمون إىل صالحية األداة لالسقخيام يف 

 ود واملدياس مع إضافة بعض القعيخالت على الدائمة.عملية القحليل من حيث البن
 ثبات أداة التحليل 

بعي أن مت القأكي من صيق الدائمة مت معرفة ثبات القحليل وخدصي ابلثبات 
ومت القأكي  (.2013 )عيس، "اسقدراير نقائج الدياس إذا ما أعيي تطبيده على نفس العينة"

كقا   بقحيخي انالزمن فدي قام الباحثمن ثبات األداة من خالل ثبات القحليل عرب 
الكيمياء للصف الثاين الثانوي وحتليل وحياته، ومن مث قام إبعادة القحليل بعي شهر من 
القحليل األول، ومن مث حسب نسبة االتفاق بني القحليلني األول والثاين ابسقخيام معادلة 

 يف القحليلني.هولسيت للثبات، اجليول القايل خوضح نداط االتفاق واالخقالف 
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نداط االتفاق واالخقالف يف نقائج حتليل وحيات كقا  الكيمياء للصف الثاين  (3جدول)
 الثانوي

التحليل  جمال املهارة
 األول

التحليل 
 الثاين

عدد 
مرات 
 االتفاق

عدد 
مرات 

 األختالف

معامل 
 الثبات

 %93,7 11 165 176 165 القفكري الناقي وحل املشكالت
 %88,8 3 24 24 27 واإلبياع االبقكاير

 %77,4 12 41 53 41 القعاون والعمل يف فرخق والديادة
ثدافة االتصاالت واملعلومات 

 واإلعالم
101 117 101 16 86,3% 

ثدافة احلوسبة وتدنية املعلومات 
 واالتصال

40 31 31 9 77,5% 

 %98,4 2 124 124 126 املهنة والقعلم املعقمي على الذات
 %65 7 13 13 20 دافات املقعيدةفهم الث
 %96,6 60 499 538 520 اجملموع

وللقأكي من ثبات أداة القحليل مت اسقخيام معادلة هولسيت واليت أظهرت أن معامل 
 %( وهي نسبة عالية ومطمئنة السقخيام أداة حتليل احملقوى.96,6الثبات بلغت قيمقه)

 عرض ومناقشة النتائج . 3
 قة ابلسؤال األول ومناقشتها  النتائج املتعل 1. 3

خنص السؤال األول على ما خلي  ما مهايرات الدرن احلادي والعشرخن الواجب 
توافرها يف حمقوى كقب الكيمياء ابملرحلة الثانوخة؟ لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحثان 

لعالقة ابالطالع والبحث يف األد  الرتبوي، والييراسات السابدة واألحباث، والكقب ذات ا
مبهايرات الدرن احلادي والعشرخن، مع االطالع على بعض القياير  واملشايرخع العاملية 
والعربية ذات العالقة؛ ومنها  عامليًا منظمة القعلم والدياس للدرن الدرن احلادي والعشرخن 
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(ATC 21ST ومنظمة الشراكة من أجل مهايرات الدرن احلادي والعشرخن ابلوالايت ،)
Partnership 21املقحية )

st
 century Skills of US،)  واملخقرب الرتبوي لإلقليم الشمايل

 (، ومهايرات اجلمعية اليولية للقكنولوجيا يف القعليمNCREL,2003املركزي )
(ISTE, 2013 واالحتاد األيرويب، أما عربيًا فدي قام الباحثان ابالطالع على إطاير )

بدة ذات العالقة "ألكسو"، ومن الييراسات السااملنظمة العربية للرتبية والثدافة والعلوم 
 م(، سبحي2018) م(، حية2018) (، املنصوير2019) ديراسة عيي ،مبوضوع الييراسة

 & Vooget) فوجت ويروبيلني م(،2013) م(، الباز2015) (، حسن2016)
Roblin, 2012،)  ديراسة دخويرانو (Duran, et al, 2011؛)  لبناء قائمة حتقوى على

احلادي والعشرخن الواجب توافرها فيكقب الكيمياء ابملرحلة الثانوخة،  مهايرات الدرن
 فرعية موزعني على سبعة جماالت يرئيسة كما خلي  ( مهايرة46واشقملت الدائمة على )

 
قائمة مبهايرات الدرن احلادي والعشرخن الواجب توافرها يف حمقوى مدريرات الكيمياء  (4جدول )

 نابملرحلة الثانوخة ابلسودا
 املهارات الفرعية جمال املهارة م
1  
 
 

القفكري الناقي وحل 
 املشكالت

 خوجه حمقوى مدريرات الكيمياء املقعلم لكقابة عبايرات تبني يرأخه. -
 خوجه حمقوى مدريرات الكيمياء املقعلم لقفسري األفكاير وتوضيحها. -
 خقضمن حمقوى الكيمياء مواقف لقنمية مهايرات اختاذ الدراير. -
 حمقوى الكيمياء حتليل بيائل وجهات النظر. خقضمن -
 خنمي مهايرات تفسري املعلومات واآليراء واألحياث. -
 خقضمن فرضاً حلل املسائل بشكل مسقدل. -
 خعطي فرصة للحكم على اإلجاابت املخقلفة. -
 خقضمن أنواعاً خمقلفة من املشكالت واملواقف غري املألوفة. -
 املقنوعة. خقضمن أسئلة توضح وجهات النظر -
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2  
 االبقكاير واإلبياع

 خديم احملقوى طرقاً خمقلفة البقكاير األفكاير )كالعصف الذهين(. -
 قحث احملقوى على بناء األفكاير وتوسيعها. -
 قحث احملقوى على إضافة تفاصيل جيخية ومقنوعة لفكرة ما. -
 خطلب تفسريات غري مألوفة للبياانت واألشكال. -
 ومات وفق أفكاير جيخية.قحث على تنظيم املعل -

القعاون والعمل يف  3
 فرخق والديادة

 خعزز مدريرات الكيمياء االجتاهات اإلجيابية حنو العمل اجلماعي. -
 خوجه إىل اسقثماير نداط الدوة يف اآلخرخن. -
 خقضمن مواقف تعليمية ابملشروعات اجلماعية. -
 خركز على قضااي اجملقمع ومصاحله. -
 على املباديرة والديادة.خقضمن مواقف حتث  -
 خوجه السلوك اإلنساين حنو االسقدامة. -
 خنمي املشايركة والقعاون بفاعلية. -
 خوجه السلوك أبسلو  مهين. -

ثدافة االتصاالت  4
 واملعلومات واإلعالم

 تقضمن مدريرات الكيمياء مواقف لقنمية مهايرات االتصال الشفهي. -
لقنمية مهايرات االتصال  خقضمن حمقوى مدريرات الكيمياء مواقف -

 املكقو .
خساعي احملقوى على الوصول للمعلومات بكفاءة الوقت وفاعلية  -

 املصادير.
 قحث على اسقخيام املعلومات  بشكل دقيق. -
 خنمي تدو:م املعلومات تدومياً نديايً. -
 خوجه احملقوى ملا خنشر يف اإلعالم واالسقفادة منه. -

ثدافة احلوسبة وتدنية  5
 علومات واالتصالامل

 قحث على اسقخيام وسائل وتدنيات إعالمية مقعيدة. -
قحث على إصياير األحكام على فاعلية الوسائل والقدنيات  -

 اإلعالمية املقعيدة.
 خعزز حمقوى مدريرات الكيمياء االجتاهات اإلجيابية حنو القدنية. -
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 خقضمن مواقف تقطلب توظيف اسقخيام القدنيات احليخثة. -
من مواقف السقخيام القدنيات الرقمية للوصول للمعلومات  خقض -

 وإدايرهتا ودجمها وتدوميها.
قحث حمقوى  الكيمياء على إصياير األحكام على نوعية مصادير  -

 املعلومات. 
6  
 

املهنة والقعلم املعقمي 
 على الذات

 خنمي تكييف املقعلم ألدواير ومسؤوليات مقنوعة. -
 راجعة بفاعلية.خوجه اسقثماير القغذخة ال -
 خقضمن مواقف تعليمية مبشروعات تزداد تعديياً ابلقييرخج. -
 خوضح مدريرات الكيمياء األهياف للمقعلمني. -
 خوجه حمقوى مدريرات الكيمياء إلدايرة املشايرخع بكفاءة. -
 قحفز احملقوى املقعلمني على القساؤل الذايت. -
وتوسيع القعلم خعطي فرصة لقياوز مقطلبات املنهج إىل اسقكشاف  -

 الشخصي.
 خنمي الشعوير ابملسؤولية وحتمل النقائج. -

7  
 

فهم الثدافات 
 األخرى

 خعزز االجتاهات اإلجيابية حنو الثدافات األخرى. -
خقضمن مواقف لقنمية مهايرات القفاعل مع اآلخرخن)كاإلصغاء  -

 والقحيث(.
 خشيع االسقيابة للديم االجقماعية املخقلفة. -
 ما مييز ثدافات البليان املخقلفة. خشري إىل -

 النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين ومناقشتها 2. 3
لإلجابة عن السؤال الثاين الذي نصه "ما ميى تضمني مهايرات الدرن احلادي 
والعشرخن يف حمقوى مدرير الكيمياء للصف األول الثانوي ابلسودان؟ مت حتليل كقا  

ضوء مهايرات الدرن احلادي والعشرخن، ويرصي تكرايرها، الكيمياء للصف األول الثانوي يف 
 (.5وكانت النقائج كما خظهر يف جيول )
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نقائج حتليل كقا  الكيمياء للصف األول الثانوي يف ضوء مهايرات الدرن احلادي ( 5جيول)
 والعشرخن

  م
مهارات القرن احلادي 

 والعشرين

 نتائج حتليل كتاب الكيمياء للصف األول الثانوي
الفصل الدراسي 

 األول
الفصل الدراسي 

 الثاين
 اجملموع

 % ك % ك % ك
القفكري الناقي وحل  1

 املشكالت
145 35,8% 133 32,7% 278 34,2% 

 %4,1 33 %4,2 17 %4 16 االبقكاير واإلبياع 2
القعاون والعمل يف فرخق  3

 والديادة
14 3,5% 14 3,4% 28 3,4% 

ثدافة االتصاالت  4
 ت واإلعالمواملعلوما

99 24,4% 102 25,1% 201 24,8% 

ثدافة احلوسبة وتدنية  5
 املعلومات واالتصال

17 4,2% 19 4,7% 36 4,4% 

املهنة والقعلم املعقمي  6
 على الذات

109 26,9% 115 28,2% 224 27,6% 

 %1,5 12 %1,7 7 %1,2 5 فهم الثدافات املقعيدة 7
 %100 812 %100  %100 405 اجملموع

(  تضمني مجيع مهايرات الدرن احلادي والعشرخن يف كقا  5ضح من جيول )خق
( تكرايراً، توزعت بني الفصلني 812الكيمياء للصف األول الثانوي، وذلك بواقع )

الييراسني األول والثاين، وأن املهايرات الرئيسة السبع قي تضمنها حمقوى كقا  الكيمياء 
اء يف املرتبة األوىل مهايرات "القفكري الناقي للصف األول الثانوي بنسب مقفاوتة، وقي ج

%(، وحّلت مهايرات "املهنة والقعلم املعقمي على الذات" 34,2وحل املشكالت" بنسبة )
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%( يف املرتبة الثانية، بينما جاءت مهايرات " ثدافة االتصاالت 27,6بنسبة توافر بلغت )
بة الثالثة، وجاءت ابقي %( يف املرت24,8واملعلومات واإلعالم" بنسبة توافر بلغت )

املهايرات الرئيسة بنسب مقينية فدي جاء يف املرتبة الرابعة مهايرات "ثدافة احلوسبة وتدنية 
%(، أما مهايرات "االبقكاير واإلبياع" فدي جاءت 4,4املعلومات واالتصال" بنسبة بلغت )

" و"فهم %(، بينما حّلت مهايريت "القعاون والعمل يف فرخق والديادة4,1بنسبة بلغت )
 %( على القوايل.1,5%( و)3,4الثدافات املقعيدة" يف املرتبقني األخريتني بنسب بلعت )

خقضح مما سبق وجود تيين ملحوظ يف تناول مدرير الكيمياء للصف األول الثانوي 
ملهايرات الدرن احلادي والعشرخن، حيث اتفدت نقائج الييراسة احلالية مع نقائج الييراسات 

م(، سبحي 2018العلوم على املسقوخني العريب والعاملي كييراسة حية ) السابدة يف مناهج
(، وديراسة 2010) Osmanم(، 2014م(، شليب )2015م(، حسن )2016)

Sukor (2010 تعاين قصويرًا واضحًا يف إعياد املقعلمني للحياة والعمل يف الدرن ،)
غفلت دويرها البايرز يف إعياد احلادي والعشرخن، وقصويرًا يف تناوهلا ملهايرات هذا الدرن، مما أ

املقعلم علميًا مقميزًا ملواجهة حتيايت هذا الدرن. فضاًل عن أن املهايرات اليت مت تناوهلا 
ابحملقوى تقسم ابملعاجلة السطيية حيث جاء معظمها عرضيًا وغري موظف بطرخدة علمية 

 سليمة.

 النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث ومناقشتها 3. 3
لسؤال الثالث الذي نصه "ما ميى تضمني مهايرات الدرن احلادي لإلجابة عن ا

والعشرخن يف حمقوى مدرير الكيمياء للصف الثاين الثانوي ابلسودان؟ مت حتليل كقا  
الكيمياء للصف الثاين الثانوي يف ضوء مهايرات الدرن احلادي والعشرخن، ويرصي تكرايرها، 

 (.6وكانت النقائج كما خظهر يف جيول )
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نقائج حتليل كقا  الكيمياء للصف الثاين الثانوي يف ضوء مهايرات الدرن احلادي  (6جدول )
 والعشرخن

  م
مهايرات الدرن احلادي 

 والعشرخن

 نقائج حتليل كقا  الكيمياء للصف الثاين الثانوي
الفصل الييراسي 

 األول
الفصل الييراسي 

 الثاين
 اجملموع

 % ك % ك % ك
القفكري الناقي وحل  1

 شكالتامل
165 31,7 176 32,7 341 32,2 

 %4,8 51 %4,5 24 %5,2 27 االبقكاير واإلبياع 2

القعاون والعمل يف  3
 فرخق والديادة

41 8% 53 9,9% 94 9% 

ثدافة االتصاالت  4
 واملعلومات واإلعالم

101 19,4 117 21,7 218 20,6 

ثدافة احلوسبة وتدنية  5
 املعلومات واالتصال

40 7,7% 31 5,8% 71 6,7% 

املهنة والقعلم املعقمي  6
 على الذات

126 24,2% 124 23% 250 23,6% 

 %3,1 33 %2,4 13 %3,8 20 فهم الثدافات املقعيدة 7

 %100 1058 %100 538 %100 520 اجملموع

( تضمني مجيع مهايرات الدرن احلادي والعشرخن يف كقا  6خقضح من جيول )
( تكرايراً، توزعت بني الفصلني 1058ثانوي، وذلك بواقع )الكيمياء للصف الثاين ال

الييراسني األول والثاين، وأن املهايرات الرئيسة السبع قي تضمنها حمقوى كقا  الكيمياء 
للصف الثاين الثانوي بنسب مقفاوتة، وقي جاء يف املرتبة األوىل مهايرات "القفكري الناقي 

ت "املهنة والقعلم املعقمي على الذات" %(، وحّلت مهايرا32,2وحل املشكالت" بنسبة )
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%( يف املرتبة الثانية، بينما جاءت مهايرات " ثدافة االتصاالت 23,6بنسبة توافر بلغت )
%( يف املرتبة الثالثة، وجاءت ابقي 20,6واملعلومات واإلعالم" بنسبة توافر بلغت )

ت "القعاون والعمل يف فرخق املهايرات الرئيسة بنسب مقينية فدي جاء يف املرتبة الرابعة مهايرا
%(، أما مهايرات "ثدافة احلوسبة وتدنية املعلومات واالتصال" 9والديادة" بنسبة بلغت )

%(، بينما حّلت مهايريت "االبقكاير واإلبياع" و"فهم 6,7فدي جاءت بنسبة بلغت )
 .%( على القوايل3,1%( و)4,8الثدافات املقعيدة" يف املرتبقني األخريتني بنسب بلعت )

خعزو الباحثان حصول جمال مهايرات القفكري الناقي وحل املشكالت على أعلى 
نسبة تضمني خرجع إىل طبيعة مادة الكيمياء واليوير الذي تدوم به يف تنمية مهايرات القفكري 

 الناقي وحل املشكالت اليت تواجه طال  املرحلة الثانوخة.  

م(، 2016م(، سبحي )2019)تقفق نقيية الييراسة احلالية مع نقائج ديراسة عيي 
(، Osman,2010م(، وديراسة )2013م(، وديراسة الباز )2014وديراسة شليب )

(، وميكن تفسري هذه نقائج الييراسة أبن معاخري بناء مناهج Sukor, 2010وديراسة )
الكيمياء ابملرحلة الثانوخة مل تقضمن مهايرات الدرن احلادي والعشرخن بشكل منهيي 

تنعكس يف احملقوى ابلديير املطلو ، وأن ما جاء يف حمقوى بعض مدصود، وابلقايل مل 
الييروس مت تناوله بشكل عرضي غري مدصود مت طرحه نقيية الجقهاد مؤلفي هذه الكقب 

 يف حتديق بعض املهايرات، وأن كان يف جممله ضعيف.

 النتائج املتعلقة ابلسؤال الرابع ومناقشتها 4. 3
صه "ما ميى تضمني مهايرات الدرن احلادي لإلجابة عن السؤال الثاين الذي ن

والعشرخن يف حمقوى مدرير الكيمياء للصف الثال الثانوي ابلسودان؟ مت حتليل كقا  الكيمياء 
للصف الثالث الثانوي يف ضوء مهايرات الدرن احلادي والعشرخن، ويرصي تكرايرها، وكانت 

 (.7النقائج كما خظهر يف جيول )
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  الكيمياء للصف الثالث الثانوي يف ضوء مهايرات الدرن نقائج حتليل كقا (7جدول)
 احلادي والعشرخن

مهارات القرن  م
 احلادي والعشرين

 نتائج حتليل كتاب الكيمياء للصف الثالث الثانوي
الفصل الدراسي 

 األول
الفصل الدراسي 

 الثاين
 اجملموع

 ك % ك ك % ك
القفكري الناقي وحل  1

 املشكالت
143 35,5% 132 32,4% 275 34% 

 %2 16 %1,8 7 %2,2 9 االبقكاير واإلبياع 2
القعاون والعمل يف  3

 فرخق والديادة
21 5,2% 19 4,7% 40 4,9% 

ثدافة االتصاالت  4
 واملعلومات واإلعالم

32 8% 36 8,8% 68 8,4% 

ثدافة احلوسبة وتدنية  5
 املعلومات واالتصال

16 3,9% 18 4,4% 34 4,2% 

علم املعقمي املهنة والق 6
 على الذات

172 42,7% 186 45,7% 358 44,2% 

 %2,3 19 %2,2 9 %2,5 10 فهم الثدافات املقعيدة 7
 %100 810 %100 407 %100 403 اجملموع

(  تضمني مجيع مهايرات الدرن احلادي والعشرخن يف كقا  7خقضح من جيول )
، توزعت بني الفصلني ( تكرايراً 810الكيمياء للصف الثالث الثانوي، وذلك بواقع )

الييراسني األول والثاين، وأن املهايرات الرئيسة السبع قي تضمنها حمقوى كقا  الكيمياء 
للصف الثالث الثانوي بنسب مقفاوتة، وقي جاء يف املرتبة األوىل مهايرات "املهنة والقعلم 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


 يف مقررات الكيمياء 21تضمني مهارات القرن                      2021، يونيو 17العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

 

178                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

كالت" %(، وحّلت مهايرات "القفكري الناقي وحل املش44,2املعقمي على الذات" بنسبة )
%( يف املرتبة الثانية،  وجاءت ابقي املهايرات الرئيسة بنسب 34بنسبة تضمني بلغت )

مقينية فدي جاء يف املرتبة الثالثة مهايرات " ثدافة االتصاالت واملعلومات واإلعالم" بنسبة 
%( ، بينما جاءت مهايرات "القعاون والعمل يف فرخق والديادة" بنسبة 8,4توافر بلغت )

%( يف املرتبة الرابعة، أما مهايرات "ثدافة احلوسبة وتدنية املعلومات واالتصال" 4,9بلغت )
%(، بينما حّلت مهايريت "فهم الثدافات املقعيدة" و 4,2فدي جاءت بنسبة بلغت )

 %( على القوايل.2%( و)2,3"االبقكاير واإلبياع" يف املرتبقني األخريتني بنسب بلعت )

ني مهايرات الدرن احلادي والعشرخن يف حمقوى وخعزو الباحثان تيين مسقوى تضم
مدريرات الكيمياء ابملرحلة الثانوخة إىل أهنا مل تقضمن بشكل منهيي، وهو ما اتفدت عليه 

م(، وديراسة 2018م(، املنصوير )2019نقائج الييراسات السابدة، منها  ديراسة العيي )
م(، 2013م(، وديراسة الباز )2014م(، شليب )2017م(، سبحي )2018حية )

حيث أشايرت جمقمعه إىل وجود تيين واضح يف تناول مهايرات الدرن احلادي والعشرخن، وأن 
 مسقوى تضمني مهايرات الدرن احلادي والعشرخن مل خصل إىل املسقوى املطلو .

 اخلالصة. 4
 ميكن تلخيص أهم النقائج فيما خلي 

افر يف حمقوى مدريرات مبهايرات الدرن احلادي والعشرخن اليت خنبغي أن تقو إعياد قائمة  .1
الكيمياء ابملرحلة الثانوخة مكونة من سبعة مهايرات يرئيسية، متثلت يف)القفكري الناقي 

ثدافة  -القعاون والعمل يف فرخق والديادة -االبقكاير واإلبياع -وحل املشكالت
املهنة  -ثدافة احلوسبة وتدنية املعلومات واالتصال -االتصاالت واملعلومات واإلعالم

 فهم الثدافات املقعيدة(. -لم املعقمي على الذاتوالقع
اخنفاض مسقوى تضمني مدريرات الكيمياء ابملرحلة الثانوخة ملهايرات الدرن احلادي  .2

 %(.1,5%( وأدىن نسبة تضمني بلغت )44,2والعشرخن بلغت أعلى نسبة )
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 التوصيات  . 5
 القالية  بناًء على النقائج اليت مت القوصل إليها ميكن اخلروج ابلقوصيات

. ضرويرة توجيه عناخة واهقمام الدائمني على ختطيط املناهج وإعيادها حنو دمج مهايرات 1
 الدرن احلادي والعشرخن يف اخلطط الييراسية جلميع املراحل القعليمية.

. وضع معاخري لبناء مناهج الكيمياء ابملرحلة الثانوخة حبيث تقضمن مهايرات الدرن احلادي 2
 يي مدصود  قحدق مبيأ  القكامل واالسقمرايرخة.والعشرخن بشكل منه

 . ضرويرة  تييرخب  معلمي الكيمياء على مهايرات الدرن احلادي والعشرخن.3
 

 املراجع
، مطبعة مدياد، 3، طالبحث الرتبوي عناصره منهاجه أدواته .م(1997) األغا، إحسان
 غزة.

إلعيادي يف ضوء تطوخر منهج العلوم للصف الثالث ا .م(2013الباز، مروة حممي )
، ص جامعة بوير سعيي -ة، كلية الرتبية، ويرقة منشوير مهايرات الدرن احلادي والعشرخن

 .2-1ص

ميى تضمني كقب العلوم للمرحلة األساسية العليا ملهايرات  .م(2018) حية، حكم
 .178-163(، 3)45، ديراسات العلوم الرتبوخةالدرن احلادي والعشرخن، 

حمقوى وأنشطة مناهج الييراسات االجقماعية ابملرحلة  تدو:م .م(2015) حسن، ايمسني
جملة كلية الرتبية جامعة اإلعيادخة يف ضوء مهايرات الدرن احلادي والعشرخن، 

 .1147-1123(، 18) ،بويرسعيي

ميى تضمني مهايرات الدرن احلادي والعشرخن يف  .م(2016) سبحي، نسرخن بنت حسن
جملة العلوم ململكة العربية السعودخة، مدرير العلوم املطوير للصف األول املقوسط اب

 .16-15(، 1)1، الرتبوخة
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مشكالت تييرخس مناهج  .م(2013) السعيي، سعيي حممي واملاضي، عبيالرمحن بن إبراهيم
(، ص 1)26، جملة ديراسات العلوم الرتبوخةالعلوم املطويرة والقحصيل الييراسي، 

101. 

لدرن احلادي والعشرخن يف مناهج إطاير مدرتح ليمج مهايرات ا .م(2014شليب، نوال)
 .4ص ، (1)3، اجمللة اليولية الرتبوخة املقخصصةالعلوم ابلقعليم األساسي يف مصر، 

، مهايرات الدرن احلادي والعشرخن القعلم للحياة يف زمننا .م(2013) الصاحل، بييرخة عبيهللا
 الرايض، جامعة امللك سعود.

، داير الفكر، 1، ط  الرتبية وعلم النفسمبادئ اإلحصاء يف .م(2013) عيس، عبيالرمحن
 .72، ص عمان

 ، الرايض، العبيكان.امليخل إىل البحث يف العلوم السلوكية .م(2012) العساف، صاحل

حتليل كقب القكنولوجيا للمرحلة األساسية يف  .م(2019) عيي، مسية إبراهيم سالم شي 
، الصف العاشر هلاضوء مهايرات الدرن احلادي  والعشرخن وميى اكقسا  طلبة 

 .3-2، ص صيرسالة ماجسقري منشويرة، اجلامعة اإلسالمية بغزة

ديرجة تضمني كقب العلوم ملرحلة القعليم األساسي يف  .م(2018) املنصوير، عرخن سليمان
)يرسالة ماجسقري غري منشويرة(، جامعة آل األيردن ملهايرات الدرن احلادي والعشرخن

 البيت، األيردن.

 

 االجنليزية املراجع ابللغة اثنيا 
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Duran, E., Yaussy, D., & Yaussy, L. (2011). Race to the future: 

Integrating 21
st
 century skills into science instruction. Science 
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 بالة والضمان إىل نظام االلتزام يف الدولة العثمانيةتطور ظاهريت الق  
 م(1299 ،هـ132)

 أمساء علي جعفر.                                  1 فتحية حممد الوداين
 جامعة مصراتةكلية االداب ـ 

 2021-05-31،  نشر إلكرتونيا يف 2021 -05-25، اتريخ القبول:  2021-2-20اتريخ التقدمي: 

https://doi.org/10.36602/faj/2021.n.17.10 
________________________________________________________ 

 ملخص البحث
نظام الضرائب على الرغم من اختالفه على مّر العصور، أهم ما يف النظام املايل ألي يُعد 

دولة؛ لكونه يعطينا صورة حية عن وارداهتا ومصارفها، لكن قواعده واحدة يف الفرتة 
اإلسالمية السابقة والنظم املالية املعاصرة،  وآثرانالتعريف هبذا النظام وفق الظواهر اليت 

تمعات والدول اإلسالمية السابقة، وخنص ابلذكر اخلالفة العباسية، وحىت سبقته، يف اجمل
هناية حكم الدولة العثمانية؛ لضبط شؤون تلك الدول من الناحية املالية، فأنشىء ديوان 
اخلراج الذي بدوره ينظم جباية األموال، بضبط حساابهتا، ومن مث املوازنة بني وارداهتا 

من يضلع هبذه املهمة، ويكلف جبباية اخلراج، وكان مدرجاً بعدة  ونفقاهتا، فكان لزاًما وجود
تسميات ُعرف منها ابسم )القابل( و)الضامن(، وجلأ إليه اخللفاء العباسيني، وكذلك 
اإلمارات الرتكمانية يف األانضول، هذا وكان متبعًا يف اإلمرباطورية البيزنطية، واستخدمه 

السلجوقية، لذا مل يكن أسلوب االلتزام عثمانياً صرفاً يف مصر، خالل وجود الدولة  املماليك
وإمنا أخذوه عمن سبقهم وادخلوا تعديالت عليه، ووفقًا لذلك مت عرض هذا املوضوع يف 

 أربعة حماور رئيسة. 
 .، القبالة، الضمان، االلتزامالدولة العثمانية :الكلمات املفتاحية

                                                 

 (1 ) f.elweddan@art.misuratau.edu.Ly     
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The Phenomena of Qabala and Assurance Developed into the 

Obligation System in the Ottoman Empire (132 AH - 1299 AD). 

 

    Asma A. Jaafar                          Fathia M. Al-Wadani 

                           Faculty of Arts - Misurata University 
 

Abstract    

The tax system is seen as the most important aspect of a country's 

financial system in spite of its differences throughout the ages. This is 

due to the fact that it gives us a bright picture of its imports and banks 

but its rules are the same in the previous Islamic period and modern 

financial systems. It has been preferred to define this system 

according to the phenomena that preceded it in previous Islamic 

societies and countries and the Abbasid Caliphate has been mentioned 

specifically until the end of the law of the Ottoman Empire. For 

controlling the affairs of these countries from the financial point of 

view, the Kharj Office was established, which in turn regulates the 

collection of funds by controlling their financial records, and then 

balancing their incomes and expenses. this is to state that for this 

reason it was essential to have someone involved in this task, He was 

charged with collecting the Kharaj, and it was listed by several names, 

including (Al-Qabil) and (Al-Damen), and the Abbasid Caliphs, 

besides the Turkmen Emirates in Anatolia, resorted to him. The 

method of commitment is morally Ottoman, but they took it from 

those who preceded them and made alterations to it. According to that, 

this issue was obtainable in four main axes. 

 

Key words: Ottomans, Qabala, assurance, guarantee. 
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 املقدمة .1

تنوعت األحداث التارخيية بوجود الدولة العثمانية يف العصر احلديث لظهورها على  
الساحة العاملية، ودورها املهم يف اتريخ العامل اإلسالمي والعريب، وجب أن نربز أحد األنظمة 

زايدة دخل القدمية اليت كانت معروفة يف وقت ُمبكر وهو نظام االلتزام الذي ساهم يف 
 .الدولة

 مشكلة البحث وأمهيتها 1.1
االقتصاد من اأُلسس املهمة لتكوين الدول ملا له من دور يف ارتباط العالقات يُعد 

السياسية وتوثيقها، وحتقيق التوازن االجتماعي، فإن اجملتمع هو الركيزة األساسية اليت يعتمد 
واخلاص للدولة، فآثران هنا أن نتطرق ألحد عليها االقتصاد يف اإلنتاج واالستهالك العام 

املواضيع املهمة يف التاريخ اإلسالمي واحلديث متمثلة يف ظاهريت القبالة والضمان، وتطورها 
إىل نظام االلتزام أحد األنظمة اإلدراية واملالية اليت كان هلا أثر على احلياة االجتماعية 

وتوسعها، حىت مشلت جوانب عدة بعد أن  للمقاطعات )الوالايت(، زاد من أمهية الضرائب 
كانت ُمعتمدة آنذاك على اخلراج واجلزية،  أدى ذلك إىل التطور االقتصادي الذي شهده 

 العامل فيما بعد وظهور الرأمسالية.
يف ارتباطه ابلتواصل احلضاري بني الشعوب اإلسالمية، من خالل أمهيته تظهر 

عمول هبا يف زمن اخلالفة العباسية واستمرار العمل اإلبقاء على العديد من النظم اليت كان م
وحتصيله  ، از جوانب القوة والضعف يف تطبيقه، وإبر طويرها من قبل الدولة العثمانيةهبا وت

 .كأحد عوائد املوارد االقتصادية
 أسئلة البحث  2 .1

 تساؤل رئيسي: ماذا يُقصد بظاهريت القبالة والضمان، وااللتزام؟ وكيف مت تطبيقهما ؟
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 أهداف البحث  3. 1
 :اآلتية ، من خالل األهدافن التساؤلع إلجابةليهدف البحث 

 التعرف على ظاهريت القبالة والضمان ونظام االلتزام . -
 .وطرق تطبيقها يف الدول اإلسالميةدراسة شروطها  -

 مصطلحات البحث 4. 1

تعود إىل عثمان بن أرطغرل بن سليمان شاه : م1923-1299 الدولة العثمانية
من  تاختذو ،ظهرتالرتكماين، قائد إحدى قبائل الرتك النازحني من سهول آسيا الغربية، 

 ؛(1981)احملامي،  ، وأطلقوا عليها اسالمبول )دار السالم(هلا القسطنطينية عاصمة
  .(1979)الدقن، ؛ )كوبريلي، د.ت(

هبا تعهد ي يتال تعين الكفالة،ظاهراتن يف زمن اخلالفة العباسية األوىل  :والضمان الق بالة
 .ن الشيءاضم؛ والثانية الشخص جبباية بعض الضرائب

 .من املتعهدين للحكومةيقضي بتقدمي دخل مايل ، ونظام هو التعهد والتكفل :االلتزام

 . املنهج2
 ك اعتماًدا على جمموعة من املصادر.مت تتبع سرد املعلومات من خالل املنهج التارخيي، وذل

 تصميم البحث.3

 )تقبيل األرض( بالةظاهرة الق   1. 3

https://misuratau.edu.ly/journal/arts
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تعين الكفالة، وهي يف األصل مصدر )قبل(، إذا كفل، وقيل إذا صار قبيال، القبالة لغًة: 
هو الكفيل والضامن والعريف، أما القبالة يف االصطالح هلا مدلوالن، أحدمها يدل والقبيل: 

 .)بن منظور، لسان العرب، د.ت(  على التعهد أو االلتزام، والثاين يدل على اإلجازة
للقبالة، أي االلتزام، الذي يعين به بدراسته للمدلول األول (1979)أبو يوسف،  قصد  

تعهد الشخص جبباية بعض الضرائب من املكلفني هبا يف بعض املناطق وأخذها لنفسه، 
دفع إىل بيت املال، فهي معاملة يُ  مقابل التزامه بدفع مبلغ معني من املال متفق عليه مسبًقا

 على واردات بعض املناطق الضريبية.
يل من )القبيل( ويقصد به الكفيل والعريف، وقد )قبل( به جاءت كلمة تقب قبالة األرض:

 .(1976)الرازي،   يقبل بضم الباء وكسرها
أن من الظواهر اليت كانت سائدة يف العصر العباسي ظاهرة  (1990)الصاحل،  ذكر      
األشخاص قبياًل أي كفيالً  يكون أحدهو نظام كان متبعًا يف جباية اخلراج، حيث  التقبيل

من ذلك تعجيل  اكمبتحصيل اخلراج وأخذه لنفسه مقابل قدر معلوم يدفعه، ويستفيد احل
  .(2001)اخلضري، املال، ويستفيد املتقبل الفضل بني ما دفعه وما حصله

أوضح بعض الفقهاء كراهة نظام القبالة والضمان ابإلستناد على ماورد يف القرآن الكرمي 
والسنة النبوية والقياس واإلمجاع، قال عبدهللا بن عباس رضى هللا عنه يف القبالة "القباالت 

مبائة ألف، قال: فضربه  (1) بن عباس فقال: أتقبل منك األبلة ىلحرام"، فقد جاء رجل إ
وهناك من اعترب "القباالت راب" على حد ، (2001)اخلضري، مائة وصلبه حًيابن عباس 

 بن عمر، حيث ذكر أبو عبيد:اقول 

                                                 
 .37، ص (1981)بن سالم، األبلة: لعلها ضيعة ألبن عباس، كانت على النهر املسمى هبذا االسم،  يُنظر: (1)
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معىن هذه القبالة املكروهة املنهي عنها أن يتقبل الرجل النخل والشجر والزرع 
النابت قبل أن يستحصد ويدرك، وهو مفسر يف حديث يروى عن سعيد بن 

عن الرجل أييت القرية يتقبلها وفيها النخل ...جبري، حيث سأل عباد بن العوام 
، 1981)بن سالم،  فيهاري والشجر والزرع والعلوج؟ فقال: ال يتقبلها فإنه ال خ

  .(37صفحة 
يؤدي إىل وقوع االضطهاد ألنه ؛ ظاهرة القبالةأن احلكم ابلنهي عن  والشك

وخري من يقدم لنا صورة دقيقة عن ، (1981)ابشا،  والعسف على املكلفني بدفع الضريبة
أن فقد طلب منه خليفة هارون الرشيد للالقبالة والتقبيل  يف كتابه اخلراج الذي قدمه 

ن املتقبل إذا كان يف قبالته إلالسواد، وال غري السواد من البالد، أرض التقبل شيئا من 
)أبو يوسف، يهم، وظلمهم عسف أهل اخلراج وجعل عليهم ما ال جيب عل عن فضل 
1979). 

املتقبل حسب ما يرى أبو يوسف أمثاله خراب البالد وهالك الرعية، ويف هذا 
إال بشدة  فاملتقبل ال يستطيع أن يعمل ذلكيبايل هبالكهم بصالح أمره يف قبالته،  ال

منه على الرعية وضرب هلم شديد، وأقامته هلم يف الشمس، وتعليق احلجارة يف 
أمر هللا عز هنى هللا عنه، وإمنا  وهذا فساداألعناق، وعذاب عظيم ينال أهل اخلراج، 

 .(1979)أبو يوسف،  يكلفوا فوق طاقتهم وآالوجل أن يؤخذ منهم العفو، 
ورغم معارضة ومما سبق يتبني األسباب اليت كانت وراء كراهة أبو يوسف للظاهرة، 

يسود يف خمتلف األمصار اإلسالمية، الفقهاء هلذه الطريقة يف اجلباية لكن هذا النظام أخذ 
فقد كان يقع على املتقبل مال معني يف السنة يدفعه إىل بيت املال للدولة، ويتوىل املتقبل 
مجع اخلراج واجلزية وخمتلف الضرائب األخرى وله حرية التصرف فيها ويف األوجه اليت تنفق 

 .(1981)ابشا،  فيها كذلك
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 الشروط الواجب توفرها يف املقبل 2. 3
اج هو خري كفيل وضمان لتمام اجلباية؛ لذلك جند) أبو رَ ال اخلَ مّ سن اختيار عُ إن حُ 

يوسف( حدد للخليفة هارون الرشيد الشروط والكفاءات الواجب توفرها يف مسؤويل اخلراج 
؛ فقيًها واألمانة من أهل الصالح والدينأن يكون  من أمهها: الذي يعد املتقبل أحدهم، 

عاملًا مشاورًا ألهل الرأي، عفيًفا اليطلع الناس منه على عورة وال خياف يف هللا لومة الئم، 
ما حفظ من حق وأدى من أمانة احتسب به اجلنة وماعمل به من غري ذلك خاف عقوبة 

)أبو  هللا فيما بعد املوت، جتوز شهادته إن شهد وال خياف منه جور يف حكم إن حكم
 . (1979يوسف، 

أما املاوردي حدد الشروط الواجب توافرها يف عامل اخلراج قائاًل: "وعامل اخلراج 
يعترب يف صحة واليته: احلرية واألمانة، مث ينظر، فإن وىل وضع اخلراج اعترب فيه أن يكون 

 "واليته وإن مل يكن فقيًها جمتهًدافقيًها من أهل االجتهاد، وإن وىل جباية اخلراج صحت 
 .(193، صفحة 2014)املاوردي، 
أن حيدد حقوق عامل اخلراج املالية بعدما حدد (1979)أبو يوسف،  ورأى 

واجباته، وهو أبن أيخذ رزقًا حمدًدا من الديوان، ويف كل شهر، حىت ال يعسف يف جباية 
، وال يعتمد على أخذ شيء من األهايل، كما ذكر بذلكاخلراج على الرعية، وأن يكتفي 

ما أن رزق عامل الصدقة من ذلك املاوردي يف قوله: "ورزق عامل اخلراج من مال اخلراج، ك
، صفحة 2014)املاوردي،  مال الصدقة، من سهم العاملني، وكذلك أجور املساح"

193). 
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 .طرق التقبيل4. 3
هبا عملية التقبيل اليت يتم صورة عن الكيفية (239، صفحة 1998)املقريزي،  يُعطي 

 خاصة يف مصر قائالً:

إن متويل خراج مصر كان جيلس يف جامع عمرو بن العاص من الفسطاط، يف 
الوقت الذي تتهيأ فيه قبالة األراضي، وقد اجتمع الناس يف القرى واملدن، فيقوم 
رجل ينادي على البالد صفقات صفقات، وكتاب اخلراج بني يدي متويل اخلراج 

نتهت إليه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها من الناس، وكانت يكتبون ما ا
البالد يتقبلها متقبلوها ابألربع سنسن ألجل الظمأ أو األشجار وغري ذلك فإذا 
انقضى هذا األمر خرج كل من كان تقبل أرًضا وضمنها إىل انحيته، فيتوىل 

من ينتدبه لذلك، زراعتها وإصالح جسورها وسائر وجوه أعماهلا بنفسه وأهله و 
وحيمل ما عليه من اخلراج على أقساط، وحيسب له من مبلغ قبالته وضمانه لتلك 

  .األراضي
 ظاهرة الضمان) ضمان األرض(.5 .3

)ضمن الشيء( ابلكسر، )ضمااًن( كفل به فهو )ضامن(  املقصود ابلضمان:
و)ضمني(، و)ضمنه( الشيء )تضميًنا فتضمنه( عنه، مثل غرمه، وكل شيء جعلته يف وعاء 

  .(1976)الرازي،  فقد )ضمنته( إايه

 تتمثل طريق الضمان يف قيام شخص ما بضمان خراج منطقة معينة مببلغ معلوم
ر من يدفعه إىل بيت املال مباشرة للدولة مسبًقا، فيكون املبلغ املدفوع مقدًما أقل مقادي

؛ لذا فهذا املنصب يتنافس عليه عدد كثري (1976)الدجيلي، اخلراج املقرر على املنطقة
يكون هو لأكرب من اآلخر  ومبلغاً  بقصد احلصول على األرابح؛ فكل منهم يقدم عرًضا

املرشح لتسليم دور الضامن، مث يتم كتابة وثيقة تعاقد بينه وبني احلكومة لكي يتمكن 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


تطور ظاهريت الق بالة والضمان إىل نظام االلتزام             2021، يونيو 17العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

190                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

مبوجبها مباشرة من القيام بعملية اجلباية الضريبية نيابة عن الدولة، على أن يكون هذا 
 .(1981)ابشا،   التعاقد ساري املفعول ملدة سنة هاللية كاملة

إن انتشار هذه الظاهرة يف الدولة العباسية، يعكس لنا حاجة الدولة إىل األموال 
املستعجلة أو املعجلة، هلذا وافق حكام الدولة على هذه الطريقة حلاجتهم إىل مورد إضايف 

 معجل ملوارد بيت املال.
بتطبيق هذه الطريقة يف قام بعض خلفاء الدولة العباسية منذ العصر األول للخالفة 

ومما ، م(775-754هـ/158-137جباية اخلراج، نذكر منهم  اخلليفة أبو جعفر املنصور)
ه، حينما 178ذكرت بعض املصادر أن ظاهرة الضمان كانت شائعة يف مصر منذ سنة 

  .(1995لرحيم، )ا تقبل حمفوظ بن سليمان خراج مصر عن آخره يف خالفة هارون الرشيد
ومن مساوئ جباية اخلراج سواء يف القبالة أو الضمان ملنطقة ما أن األفراد يدفعون 
قدرًا معيًنا من املال وتطلق أيديهم يف اجلباية، وقد حذر أبو يوسف من هذه الطريقة يف 

، ففي عهد اخلليفة) أبو جعفر املنصور(، وىل ج ملا يرتتب عليها من ظلم الرعيةجباية اخلرا 
عليه  ليعرضحممد بن األشعث على صالة مصر وخراجها، مث بعث إليه نوفل بن الفرات 

ضمان خراج مصر فإن أىب فأعمل على اخلراج، فعرض عليه ذلك، فأىب الضمان خوفًا من 
عث الناس، فقيل له: شح املوارد، فأخذ نوفل الدواوين إىل )دار الرجل(، وافتقد أبو األش

وكذلك قال الفضل بن حيىي الربمكي: ، (1965)العجالن،  هم عند صاحب اخلراج فندم
 .(1995)الرحيم،  أن أابه قد تضمن بالد فارس من املهدي فحل عليه ألف ألف درهم

ن أمراء األقاليم كانوا يقدمون عروضًا للخالفة بضمان أب )اجلوزي، د.ت(كما أورد 
األراضي لقاء مبالغ معينة يدفعوهنا للدولة، على سبيل املثال ال احلصر يف عام 
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-297، رسو للخليفة املعتضد ابهلل )(1)م أرسل هارون بن مخارويه901هـ/286
يرسل للخالفة مبلًغا قدره أربعمائة ومخسني م(، يؤكد استعداده أن 901-892هـ/289

تضمني  كذلك، وقد ذكر  (3)، والعواصم(2)ألف دينار فيما لو ضم له أعمال قنسرين
، حنطة وشعري، مناصفًة أبلف ألف (5) م، بعشرة آلف كر905هـ/293، سنة (4)ابدوراي

ضمان واسط وأعماله  كان واسط إىل شهرزورو ، (6)الراسيبضمت وستمائة درهم، كذلك 
، وجند (7)، فضاًل عن تقلده ابدراايم، مببلغ قدره ستمائة ألف دينار939هـ/328سنة 

 .ألف ألف دينار وأربعمائة ألف دينار بضمان، (10)وابكسااي،(9)س، والسو (8)نيسابور
 

 نظام االلتزام يف الدولة العثمانية .6.3 
اهتمت الدولة العثمانية إبدارة شؤوهنا اإلدارية واملالية وفق اجراءات ترتكز على جعل 
سلطتها يف مركز كل والية من خالل حاكم يُلقب ابلباشا، فضاًل عن تقسيم تلك الوالايت 

                                                 
م، وتـــــزوج اخلليفـــــة 895هــــــ/282هـــــارون بـــــن مخارويـــــة بـــــن أ ـــــد بـــــن طـــــالون، تـــــوىل حكـــــم مصـــــر بعـــــد مقتـــــل والـــــده مخارويـــــه ســـــنة (1)

، ص 10ج)الطـــــــــربي، )د.ت((املعتضـــــــــد ابهلل أختـــــــــه قطـــــــــر النـــــــــدى، وهـــــــــو آخـــــــــر حكـــــــــام الدولـــــــــة الطولونيـــــــــة يف مصـــــــــر، يُنظـــــــــر: 
 .659، ص 14ج  ،(1989)كثري،  :. كذلك39-40

، 4، ج (1228)احلمــــــوي، قنســــــرين: مدينــــــة مــــــن مــــــدن بــــــالد الشــــــام، قريبــــــة مــــــن حلــــــب، وهــــــي عــــــامرة آهلــــــة ابلســــــكان، يُنظــــــر: (2)
 .403ص

)احلمـــــــوي، يف اجلبـــــــال، يُنظر: العواصــــــم: مجـــــــع عاصـــــــم وهــــــي حصـــــــون موانـــــــع ووالايت حتـــــــيط هبــــــا، مـــــــن حلـــــــب وإنطاكيــــــة، وأكثرهـــــــا(3)
 .165، ص4، ج(1228

 .317، ص1ج، (1228)احلموي، ابدوراي: هي طسوج من كورة االستان ابجلانب الغريب من بغداد، يُنظر: (4)
 .70-69، صتس، )د.ت(()هنلي يُنظر: بأصله مكيال اب(كر: 5)
هـــــو األمـــــري علـــــي بـــــن أ ـــــد الراســـــيب، كـــــان مـــــن عظمـــــاء العمـــــال، وأفـــــراد الرجـــــال، تـــــويف يف أايم اخلليفـــــة املقتـــــدر ابهلل ودفـــــن يف بـــــداره (6)

 .88ص، 1ج، (1996)الذهيب، الراسيب، وكان قد خلف ألف فرس وألف ألف دينار، يُنظر:  يف دور
، 1، ج1228احلمــــــــوي، ابدرااي: طســـــــوج ابلنهــــــــروان، وهـــــــي بليــــــــدة بقـــــــرب ابكســــــــيااي بـــــــني البنــــــــدنيجني ونـــــــوامي واســــــــط، يُنظـــــــر:  (7)

 .317ص
هــــــ، 19جنـــــد نيســـــابور: وهـــــي مدينـــــة  وزســـــتان، بناهـــــا ســـــابور بـــــن أردشـــــري، وأســـــكنها طائفـــــة مـــــن جنـــــده، فتحهـــــا املســـــلمون ســـــنة (8)

 .170، ص2، جم(1228)احلموي،  يُنظر:
 .230، ص3ج(،1228)حلموي،  لسوس: بلدة يف ما وراء النهر يُنظر:(ا9)
 .126، ص1، ج(1228) حلموي، ابكسااي: بلدة بني البندنيجني وابدرااي بني بغداد وواسط يف أقصى النهروان،(10)
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وظهور مايعرف بنظام االلتزام يف هذه الوالايت ( 1)إىل أقسام إدارية تُعرف ابلسنجق
، فيما يلي نوضح ماذا يُقصد هبذا النظام، (1993)رافق،  املالية هباإلستيفاء اجلوانب 

 وبداايته، وكيفية تطبيقه، ومن هو امللتزم؟ 
 تعريف االلتزام . 7. 3

هو ضرورة حصول شيء من شيء آخر، وااللتزام هو التعهد والتكفل وقطع الوعد  لغًة:
)الكرمي،  على النفس ابلقيام بواجب من الواجبات ، وهو الذي يلزم الشيء وال ينفك عنه

1992) . 
هو نظام يقضي بتقدمي دخل مايل من املتعهدين للحكومة مث جيمعه هو كما  اصطالحاً: 

بق نظام االلتزام  يف عهد السلطان أ د األول يشاء، وتسانده قوة حكومية جلمعه، وقد طُ 
االلتزام واهلدف من نظام ، (2012)عامر، م1856م، وألغي يف عهد عبد اجمليد 1603

  .(2006)حجازي،  هو املوارد املالية للدولة
 .بداايت االلتزام8.3
قد طبق اخللفاء العباسيني قواعد هذا النظام ابلضمان الذي أشران له سابقاً، يف       

الوالايت اخلاضعة هلم، حيث يتم إعطاء عقد الضمان ملن يستطيع دفع مبالغ مالية أكثر 
ممثلة يف الوزراء  -من غريه؛ ألّن هذا النظام يقوم على أساس أن يقدم الضامن إىل الدولة 

من املال عن مساحة معينة من األرض على أن يتوىل يف حالة قبول  مبلغاً  -أو اخللفاء

                                                 

اين، يُعـــــرف أبنـــــه ذا معـــــىن إداري يـــــدل علـــــى منطقـــــة معنيـــــة، الســـــنجق: لفـــــظ تركـــــي، فارســـــي معنـــــاه علـــــم أو رايـــــة، يف العصـــــر العثمـــــ(1) 
ـــك. ظـــــــــل   حـــــــــده إداريـــــــــة رئيســـــــــية يف التقســـــــــيمات اإلداريـــــــــة كو أطلـــــــــق لفـــــــــظ ســـــــــنجق أو لـــــــــواء علـــــــــى املنطقـــــــــة الـــــــــيت حيكمهـــــــــا أولئــــــ

 مــــــن العثمانيــــــة، إىل أن اســــــتبدل بعــــــد فــــــتح القســــــطنطينية ابإلايلــــــة والواليــــــة، ويــــــدير شــــــؤوهنا ســــــنجقدار موظــــــف أييت املقــــــام الثــــــاين
 .259ص ، (1996)اخلطيب، حيث أمهية الوايل امللقب بسنجق بك، يُنظر: : 
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)السعدي، عقد ذاك الالضمان مهمة جباية األموال املفروضة على املنطقة مبقتضى 
1989). 

بيد أنَّ العثمانيني أدخلوا عليه بعض التعديالت للمسامهة يف تنظيم إدارة املناطق 
 (1) فتحوها، ولكي يسهل عليهم ذلك استحدثوا مؤسسة رئيسة تتمثل يف الدفرت خانةاليت 

نسبة (2) اليت تعين ابلشؤون املالية، ومبا أن أراضي الدولة اليت ُعرفت ابسم األراضي األمريية
لألمري، هي املصدر الرئيس خلزانة الدولة اليت من خالهلا سعت إىل االهتمام هبا، حيث كان 

وعلى ضوئها مت ترتيب النظام ، (1993)رافق، منها على شكل اقطاعاتيوزع قسم 
 الضريب على طريقتني رئيسيتني مها: 

 ضرائب شرعية:مصدرها الكتاب والسنة مثل اخلَراج والزكاة. األوىل:

ضرائب فرعية مصدرها الُعرف والقرارات السلطانية، واليت من ضمنها نظام  الثانية: 
(5) ، اخلاص(4)، الزعامت(3)التيمار ]اإلقطاع العسكري الذي يتمثل يف

، يعود إىل عهد [
م(، اهلدف منه جتهيز اجليوش وتغطية نفقاهتم 1360-1326)  السلطان أورخان

 .(2020 )خري، واحتياجاهتم

ُنشري هنا إىل أن نظام االلتزام انتشر يف العامل اإلسالمي حىت أوائل العصر احلديث،  
يف النصف الثاين من القرن السادس عشر حاجة الدولة العثمانية إىل جتميع أموال  حيث أنه

                                                 
ــــــرف بلغــــــة اليــــــوم بــــــدار األرشــــــيف واحملفوظــــــات، وأحيــــــاانً يُطلــــــق عليهــــــا  (1) الدفرتخانــــــة: اســــــم دائــــــرة حكوميــــــة يف العصــــــر العثمــــــاين، تُع

 .214، ص (1996)اخلطيب، أيضاً دائرة الشؤون املالية، اخلزينة، املعروفة بدفرت دراية، يُنظر: 
هــــــي األراضــــــي الــــــيت الكهــــــا الدولــــــة العثمانيـــــــة حيــــــث تقــــــوم إبقطــــــاع جــــــزء منهــــــا إىل عــــــدة مــــــوظفني أو اجلنـــــــود  األراضــــــي املرييــــــة : (2)

)احلســــــــيين،  مقابـــــــل خـــــــدماهتم للدولـــــــة، كـــــــان لكـــــــل منهـــــــا اســـــــم ) تيمــــــــار، وزعامـــــــت، وملـــــــك خـــــــاص(. ملزيـــــــد مـــــــن االطـــــــالع يُنظـــــــر: 
2016). 

 .(2000)صاابن، التيمار: هي اليت تقل وارداهتا عن عشرين ألف آقجة وهذه عملة عثمانية فضية. يُنظر: (3)
 .(2000)صاابن، الزعامت: هي األراضي اليت تقل وارداهتا عن مائة ألف آقجة،  (4)
 .(2000)صاابن، اخلاص:عي األراضي اليت تتجاوز وارداهتا عن مائة ألف آقجة، (5)
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نوًعا  استبداله اباللتزام  الذي يُعدمت الضرائب يف مركز الدولة والتخلي عن نظام التيمار، 
الذي  السابقخمصًصا من األنظمة املالية إلدارة ضريبة األرض، استمد أصوله من النظام 

وهو مبثابة ، راضي الزراعية، وانتشر بشكل واسعيفرض ضرائب العشور واخلراج على األ
 .(2020)خري،  إقطاع العوائد الضريبية

مُسي أيضًا بنظام املقاطعة هو يف األصل االتفاق على الثمن أو األجرة أو نسبة 
الربح، مُسي بذلك ألنه يتضمن االتفاق على دفع مبلغ مقطوع مقدمًا من امللتزم، كما أن 

للداللة على أجرة األرض أو عقد األجرة نفسه، وعند العثمانيني  املقاومة استعملمصطلح 
  اململوك للدولة من األراضي األمريية، واملناجم، ودور الضربيقصد هبا مصدر الدخل 

، وكان حكام الوالايت أو املقاطعات ال يعينون إال ملدة  (2016)عابدين و احلموري، 
، ويقوم وكالؤهم بتمثيلهم لدى الباب العايل،  دة وجيرى تعيينهم بعد عيد األضحىسنة واح
الواردات واملصاريف يف الدولة تنظم حسب السنة القمرية، إال يف حالتني: األعشار كانت 

)دوسون،  على مثار األرض، ودفع رواتب العساكر أُعطيت الرواتب حسب السنة الشمسية
1942). 

، ويف عهد الدفرتدارلية هلا رئيس واحد وهو اإلدارة املاكانت يف بداية عهد الدولة  
هلا رئيسان األول يدير مالية الوالايت يف القارة األوروبية يُعرف ابلروملي، والثاين  (1)ابيزيد

رئيسًا اثلثًا إلدارة  (2)يف آسيا الصغرى  دفرت دار األانضول، وقد عني السلطان سليم األول
ان سليمان مالية الشام ومصر وداير بكر، إضافة إىل رئيس رابع يف عهد السلط

                                                 

 .(2005)متويل، م، يُتظر: 1402-1389السلطان ابيزيد بن مراد: ابيزيد األول امللقب بيلديرم ابيزيد أي الصاعقة، دام حكمه (1)
م، فتح داير بكر، وبالد الشام ومصـر، وُلقـب  ـادم احلـرمني الشـريفني، يُنظـر: 1520-1470(السلطان سليم األول: سليم بن ابيزيد 2)

 .(1931)بيهم، 
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)دوسون، لبالد اجملر والوالايت اليت على هنر الدانوب، وكـــــان لكل منها حكومة (1)األول
1942). 

 تطبيق االلتزام 9 .3

، فقد يصل القرياط تنقسم إىل أربعة وعشرين قرياطاً كانت األرض الزراعية يف القرية 
األفدنة، واملزاد مثلما هو متعارف عليه يرسوا على من يعرض  يف نظام االلتزام إىل عشرات

، حيمل هذا الشخص بصفة رمسية (2) أكرب مبلغ، وعقب سداد املبلغ يف ديوان الروزانمة
لقب ملتزم، ويتلقى مستندات رمسية أوهلا تقسيط االلتزام، وحيدد فيه املال املريي الواجب 

سمى التمكني ويُعد ، يف حني املستند الثاين يُ هاوعدد القرية أو القرى امللتزمة، سداده، واسم
مبثابة العقد، الكتساب حق االنتفاع ويطلق عليه بعض الباحثني عقد االلتزام، وكان حيمل 
ختم الباشا العثماين والدفرت دار، يوضح فيه منطقة التزامه، ومقدار األموال األمريية املقررة 

ريح موجه إىل امللتزم بضرورة معاملة الفالحني ابلر ة عليها، كما يرد يف هذا املستند نص ص
 . (1980)الشناوي، والعدل والتسامح 

وخالله تعهد الدولة إىل شخص يتمتع بنفوذ وثراء جلباية األعشار واجلمارك واجلزية 
ورسوم املواشي املفروضة على األراضي الزراعية والفالحني، ووصفهم ابملتصرفيني يف األرض، 

، وقبل (2006)حجازي، وتقع يف عهدة امللتزم قرية أو أكثر يُطلق عليها دائرة االلتزام 
، ويتم  منح حق االلتزام ملال يعادل ضريبة سنة من الضرائبمباشرة عمله يدفع مبلًغا من ا

                                                 
م، ُعــرف ابلقــانوين لســنه القــوانني يف الدولــة العثمانيــة، فــتح بلغــراد، جزيــرة رودس،  1566-1494(ســليمان األول: ســليمان بــن ســليم 1)

 .(1931)بيهم، كان عمرانياً وأديباً وقانونياً، ايز عهده ابلرخاء ومنح األجانب االمتيازات، يُنظر: 
عرف ابسم دفرت أميين رتبة عسكرية يف اجليش، اسـتحدثت يف عهـد السـلطان حممـد الفـاتح مهمـة إحصـاء العمـارات واألمـالك (الرزانمة: ت2)

 العائـــدة للدولـــة، تغــــريت يف عهـــد الســــلطان ســـليمان القــــانوين لتصـــبح دفـــرت دار واســــب التنظيمـــات العثمانيــــة وظيفتهـــا ا صــــرت يف
وواردات اخلزينــة فكــان مبثابــة وزيــر املاليــة، مقرهــا اســتنبول،  مســؤوالً عــن ســجالت احلسـاابت وقيــودالتنظـيم املــايل وأصــبح شــاغل هــذه املرتبــة 

 .183-182، ص (1996)اخلطيب، يُنظر: 
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لفظ  عليهطلق يُ للراغبني فيه عن طريق املزاد أو االتفاق، وكان إجراء املزاد أكثر تطبيقًا 
ملواسم الزراعية اب إلرتباطهااجللسات يف أوائل شهر سبتمرب من كل عام؛ تعقد و )مزايدة(، 

ومواعيدها لكثرة حدوث الكوارث الطبيعية ولقد نصت أغلب الواثئق على التاريخ اهلجري؛ 
، ويوجد لكل شخص كفيل وعادًة ما (1980)الشناوي،  وفقهألن سداد أموال املريي يتم 

ُيسمح هلم بكفالة شخص آخر ويتم يكون جمموعة من التجار أو الصرافني يف املنطقة، وال 
ذلك وفق عقد بينهما مدته سنة، ومن مث حتول العقد ليمتد إىل ثالث سنوات، مث مخس 

وميتد  (1) سنوات فأكثر، إىل أن حتول االلتزام الحقًا من سنواًي إىل ما ُيسمى نظام املالكانة
 .(2020)خري،  إىل مدى احلياة للملتزمني

إىل عطي فيُ  ،ضرائب للدولة يتم ُمقدماً الكان دفع (2) يف عهد السلطان حممد الفاتح
الدفرت دار حق مجع الضرائب إىل أشخاص يسمون "ملتزمني" ملدة عام واحد، غري أهنم 

 االلتزام لسنوات بل توريثه ألبنائهم فضاًل عن اتع غالبيتهم بسلطات سياسية روااحتك
يف هذه الفرتة من الوالة وأمراء السناجق، الذين  هملقد كان معظم، (2002)الشلق، 

األجانب االلتزام مشل و بدورهم يقومون مبنح املقاطعات إىل ملتزمني من أقارهبن وأتباعهم، 
 . م(2009)عبد اللطيف و حمافظة،  مثل قناصل الدول األوروبية

كان الدافع من توسيع هذا النظام هو رغبة العثمانيني يف احلصول على شيء 
مضمون من اإليرادات مع أقل قدر ممكن من النفقات اإلدارية خاصة يف ظل وجود أزمات 

                                                 

دمـــــــج بعــــــــد وزارة  املالكانـــــــة: نظـــــــام يقــــــــوم ابلتفتـــــــيش علــــــــى األراضـــــــي املرييـــــــة املمنوحــــــــة لاللتـــــــزام قيــــــــد احليـــــــاة، وضـــــــبط حســــــــاابهتم،مث(1)
 .27ص  ،(1986)أقطاش و بينارق،  املالية مع إدارة املقاطعات. يُنظر:

هـــــــــ، فــــــــاتح القســــــــطنطينية، يُنظــــــــر: 833الســــــــلطان حممــــــــد خــــــــان الفــــــــاتح بــــــــن مــــــــراد الثــــــــاين ولــــــــد يف مدينــــــــة أدرنــــــــة، اعتلــــــــى احلكــــــــم (2)
 .52، ص  (2014)آصاف، 
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وهذا  مالية مّرت هبا خالل القرن السادس عشر امليالدي، أدت إىل ضعف سلطة اإلدارة،
 .(2016)عابدين و احلموري، ابلفائدة على خزينة الدولة تعود النظام حقق أموااًل نقدية 

ينبغي التوضيح أن سالطني آل عثمان عند إصدار قوانينهم اليت اعتمدت عليها 
نظام االلتزام يف جباية الضرائب، جعلوا الدولة العثمانية حىت هناية القرن السابع عشر 

لذا بدأت احلكومة املركزية يف زايدة فرتة عقود االلتزام وطالبت بنسبة واالستدانة القصرية؛ 
، نربز هنا مثااًل على األراضي (2005)ابموك،   أكرب من جمموع املبالغ كدفعات مسبقة

 اليت خضعت لاللتزام:
وهي قطعة أرض كانت للملتزم مثلما هو معروف يف القرون الوسطى،  أرض الوسية: 

ُتدعى األوسية هي ملك حر مطلق له، يزرعها حلسابه ويستعمل يف زراعتها فالحني 
، نوضح هنا كيف يكون ذلك من خالل (1926) اس،  حق االنتفاع هبا ولهابلُسخرة، 

 ذلك ويتمُمعفاة من الضرائب،  هللملتزم وهي تكاد تكون مزرعة خاصة لحق استغالهلا 
، املشاركة على احملصول أتجري مومسي أو انقدً  االستفادة املباشرة، أتجري األرض: ثالثة بطرق
 .(2017)مصطفى،  يسنو 

هي املصدر األساسي للضرائب يف العهد العثماين، وكان امللتزم يقوم  أرض الفالحة:
ربعة أو مخسة أضعاف أب قدربتقسيمها وأتجريها للفالحني نظري دفع مبلغ من املال يُ 

 –وسط  –وقد قسمت األرض إىل ثالثة: عال ، قررة واليت تعهد امللتزم بدفعهاالضريبة امل
للغري أو  هاأتجري و، هاتوريث احلق يفويف مقابل ذلك له ، دون، مع تعهد الفالح بزارعة أرضه

 .(2017)مصطفى،   ستمراريةاالو ، مشاركتها
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 .من هو امللتزم؟10. 3
هو موظف يف العهد العثماين، كان يتعهد للدولة أبداء جمموع الضرائب املفروضة،  

مث يقوم مبباشرة حتصيل هذه األموال من أصحاهبا بزايدة نسبة، كان له احلق أن يستخدم ما 
 يراه مناسباً، لو أجلأه ذلك إىل استعمال القوة، وهذه األموال تكون نقدية أو عينية

 .(1996)اخلطيب، 
كان على امللتزم واجبات من أمهها مساعدة البك يف إدارة اإلقليم وله حق يف تعيني   

، وجباية الضرائب من (*)1ى التابعة لدائرة التزامه، وتعيني الشاهدر شيخ البالد يف القُ 
حقه اسرتداد األرض من ، ولقد أطلقت الواثئق على امللتزم لفظ األستاذ، ومن الفالحني

الفالح يف حالة عجز األخري عن سداد الضريبة املقررة عليه، وجتدر اإلشارة هنا إىل أن 
 .(2001)حممد،  نظام االلتزام دخلت فيه النساء، وكان هلن دور يف جباية االلتزام

إن إدارة  مقاطعات االلتزام حق يشرتيه القادر ابملزاد، مث تقدمي كفيل يكفله  مبا
على أمواله،  احلجزالدولة ها من حق عن إن عجز، يضمن ما يف ذمته من أقساط متبقية

وهذا الكفيل جيب أن يكون من الصيارفة  ،(1999)أكمل الدين،  يتم سجنه فإن مل تف  
  .(2016)عابدين و احلموري،  املعتمدين لدى الدولة

على الرغم من أن مدة االلتزام حمددة لكن إبمكان امللتزم عندما يرى نفسه رااًا أن 
 12حيصل على املقاطعة أبكثر من حتويل أي لست سنوات أو تسع سنوات وتصل أحياانً 

قبل انتهاء مدة التحويل تفسخ عقد االلتزام إذا وجدت من يدفع ولكن كانت الدولة ، سنة

                                                 

الشــــــاهد: هــــــو أحـــــــد فالحــــــي القريـــــــة خيتــــــاره الفالحـــــــون، ويشــــــرتط أن يعـــــــرف القــــــراءة والكتابـــــــة واحلســــــاب، لديـــــــه كشــــــف ابألمـــــــوال (1)
 .64ص ، (2001)حممد،  املقررة، وال يوجد يف القرية إاّل شاهد واحد، وكان جيب أن يوافق امللتزم، يُنظر:
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أكثر لتلك املقاطعة، فتحسب املدة املنقضية من التحويل وتنزع املقاطعة من امللتزم األول، 
 .   (1999)أكمل الدين،  وتسدد أقساط االلتزام يف شهر مارس وشهر أغسطس

 االستنتاجات .4
  َملا له من ، املورد األساسي لالقتصاد وهفراج أمهية كربى يف اتريخ الدولة اإلسالمية، للخ

 احلياة السياسية للدولة.على  أثر
  قيام اخللفاء العباسيني ابلعديد من اإلجراءات الضريبية لتطوير ديوان اخلراج، مبا خيدم

مالية مستعجلة لبيت مصلحة الدولة، كظاهرة القبالة والضمان، من أجل توفري موارد 
 املال.

  يف النظام املايل، وتطويره بوضع قواعد  لة العثمانية من املوروث العباسياستفادت الدو
 حمكمة له مبا خيدم مصاحلها.  

  وهذا دليل ، األرض إاّل يف حالة االنتفاع هبااتضح لنا أن الفالح ال يستطيع امتالك
 أسلوب اإلقطاع. على أن من طبق االلتزام يف الوالايت استخدم
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 املراجع
(. اتريخ سالطني بن عثمان. مصر: مؤسسة هنداوي للتعليم 2014عزتلو بك. ) آصاف،

 والثقافة .

(. األرشيف العثماين. ترمجة:صاحل سعداوي 1986أقطاش،جنايت، وبينارق عصمت.)
 صاحل. إشراف: أكمل الدين إحسان أوغلي. عمان : مطبعة كتابكم.

(. الدولة العثمانية اتريخ وحضارة. ترمجة: صاحل 1999الدين.)أوغلي،إحسان أكمل 
 .1سعداوي. استانبول : مركز األااث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية.ج

(. اخلراج يف الدولة اإلسالمية. اململكة العربية السعودية: 1981ابشا، عزام عبدهللا.)
 جامعة امللك عبد العزيز.

ريخ املايل للدولة العثمانية. ترمجة: عبد اللطيف احلارس. (. التا2005ابموك، شوكت)
 بريوت: دار املدار اإلسالمي.

(. أوليات سالطني تركيا املبدئية واالجتماعية والسياسية. صيدا: 1931بيهم،حممد مجيل.)
 مطبعة العرفان.

قدس جمرد بروليتاراي. جملة جامعة ال -(. اترخيية الربجوازية العربية2006حجازي،أكرم.)
 .316-273، الصفحات 8املفتوحة لألااث والدراسات،ع

ابن اجلوزي، أبو الفرج عبدالر ن بن علي بن حممد. )د.ت(. املنتظم يف اتريخ امللوك 
واألمم. )حتقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، وحممد عبدالقادر عطا( بريوت: دار 

 الكتب العلمية.

نذ صدر اإلسالم حىت سقوط الدولة (. التنظيم املايل م2016احلسيين،حممد طه. )
 العثمانية. القاهرة: املركز العريب للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع.
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. 2. ج1(. معجم البلدان. بريوت: دار الصادر. ج1228احلموي،ايقوت بن عبد هللا.)
 . 4. ج3ج

 . بريوت: دار املعرفة.6(. الدولة العباسية. ط2001اخلضري، حممد)

(. معجم املصطلحات واأللقاب التارخيية. بريوت: 1996اخلطيب،مصطفى عبد الكرمي.)
 مؤسسة الرسالة.

م(. عرض اترخيي لبعض أدوات السياسة املالية العثمانية 2020، 9 6خري،عبد الر ن. )
مع بيان دور املؤسسات املصرفية واألوقاف النقدية العثمانية يف اويل األفراد 

 etnIJtanu tanruiJtan it nr- iJant etواملؤسسات. 
enaaul  Iannt ate  utatlI 39-1، الصفحات 2.ع. 

(. بيت املال نشأته وتطوره من القرن األول حىت القرن 1976الدجيلي،خولة شاكر.)
 الرابع اهلجري. بغداد: مطبعة وزارة األوقاف.

لقاهرة: حقوق الطبع (. دراسات يف اتريخ الدولة العثمانية. ا1979الدقن،السيد حممد. )
 حمفوظة للمؤلف.

(. نظم احلكم واإلدارة يف الدولة العثمانية يف أواخر القرن الثامن 1942دوسون، مرادجة. )
عشر وأوائل القرن التاسع عشر. نقله للعربية: فيصل شيخ األرض. )رسالة دكتوراه 

 منشورة(. بريوت: اجلامعة األمريكية.

(. سري أعالم النبالء. حتقيق: حممد 1996بن عثمان) الذهيب،مشس الدين حممد بن أ د
 .3. ج1. بغداد: مؤسسة الرسالة. ج 11نعيم العرقسوس، ومأمون صاغرون. ط

 (. خمتار الصحاح. مصر: اهليئة املصرية العامة للكتاب.1976الرازي،حممد بن أيب بكر.)

دمشق: .  2م. ط 1916 -1516(. العرب والعثمانيون 1993رافق،عبد الكرمي. )
 األديب. -مطابع ألف ابء 
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(. النظام املايل اإلسالمي يف العصر األول للدولة 1989السعدي،عبد هللا مجعان.)
م. 747-749ه/ 232-132العباسية واملقارنة ابألنظمة الوضعية احلديثة
 رسالة دكتوراه منشورة،القاهرة : جامعة القاهرة.

 بريوت: مؤسسة انصر للثقافة.(. األموال. 1981ابن سالم،أبو عبيد القاسم.)

 -1516(. العرب والدولة العثمانية من اخلضوع إىل املواجهة 2002الشلق،أ د زكراي.)
 م. مصر: العربية للنشر والتوزيع.1916

(. الدولة العثمانية دولة مفرتى عليها. القاهرة : مكتبة 1980الشناوي،عبد العزيز. )
 .1األجنلو. ج

جم املوسوعي للمصطلحات العثمانية التارخيية. الرايض: (. املع2000صاابن،سهيل.)
 مكتبة امللك فهد الوطنية.

 . بريوت: دار العلم للماليني.6(. النظم اإلسالمية. ط1990الصاحل،صبحي.)

الطربي،حممد ين جرير. )د.ت(. اتريخ الرسل وامللوك.حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، 
 .10احملرر( مصر: دار املعارف. ج

(. التزام الضرائب يف الدولة العثمانية. 2016بدين،معاذ، واحلموري، حممد. )أكتوبر، عا
 .280-257جملة جامعة امللك عبد العزيز، الصفحات 

(. املصطلحات املتداولة يف الدولة العثمانية. جملة دراسات اترخيية 2012عامر،حممود.)
 .381-356، الصفحات118 -117،دمشق، ع 

 . د.م: د.ن.2(. عبقرية غي اإلسالم يف أصول احلكم .ط1965العجالن،منري.)

(.اتريخ احلضارة العربية اإلسالمية. طرابلس: 1995عبد الرحيم،بدر احلسني مهدى.)
 اجلامعة املفتوحة.
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م(. الرسوم والضرائب على 2009عبد اللطيف، زهري غامن ، وحمافظة، حممد عبد الكرمي.)
م(. اجمللة األردنية 1831-1516لفرتة) األراضي الزراعية يف فلسطني خالل ا

 .100 - 75، الصفحات 3للتاريخ واآلاثر،ع

(. اهلادي إىل لغة العرب قاموس عريب عريب. بريوت: دار 1992الكرمي،حسن سعيد. )
 .4لبنان للطباعة والنشر. ج

: كوبريلي،حممد فؤاد. )د.ت(. قيام الدولة العثمانية. تقدمي: أ د عزت عبد الكرمي. ترمجة
 أ د السعيد سليمان. )د.م(: دار الكاتب العريب للطباعة والنشر.

(. البداية والنهاية.حتقيق: عبد هللا بن 1989ابن كثري، عماد الدين أيب الفداء إمساعيل.)
 .14عبد احملسن الرتكي.هجر للطباعة والنشر والتوزيع. ج

ايت الدينية. بريوت: دار م(. األحكام السلطانية والوال2014املاوردي، أبو احلسن علي.)
 الكتب العلمية.

(. اتريخ الدولة العثمانية منذ نشأهتا حىت هناية العصر الذهيب. 2005متويل،أ د فؤاد.)
 القاهرة: ايرتاك للنشر والتوزيع.

(. اتريخ الدولة العلية العثمانية.حتقيق: إحسان حقي، 1981احملامي، حممد فريد بك. )
 ئس.احملرر. بريوت: دار النفا

(. املواعظ واإلعتبار بذكر اخلطط واآلاثر 1998املقريزي،تقي الدين أ د بن علي.)
املعروف ابخلطط املقريزية. حتقيق: حممد زينهم ومدحية الشرقاوي. القاهرة: مكتبة 

 .1مدبويل. ج 

(. نظام االلتزام يف ريف الصعيد يف العصر العثماين. )رسالة 2001حممد،مجال كمال.)
 منشورة(. كلية اآلداب، جامعة القاهرة، مصر.ماجستري 
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(. تطور حيازة األرض يف مصر  حيازة 2017/  4/  22مصطفى،حممد مدحت. )
 األراضي حتت احلكم العثماين. مصر: موقع احلوار املتمدن.

ابن منظور. )د.ت(. لسان العرب.حتقيق: عبد هللا علي الكبري، وحممد أ د حسب هللا، 
 .1. القاهرة: دار املعارف. جوهاشم حممد الشاذيل

هنتس، فالرت. )د.ت(. املكاييل واألوزان اإلسالمية وما يعادهلا يف النظام املتريي. ترمجة:  
 كامل العسلي. عمان: منشورات اجلامعة األردنية.

(. الفالح حالته االقتصادية واالجتماعية. مصر: مطبعة املقتطف 1926 اس، يوسف.)
 واملقطم.

(. كتاب اخلراج. بريوت: دار املعرفة للطباعة 1979يعقوب بن إبراهيم.)أبو يوسف، 
 والنشر.
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 2021-05-31،  نشر إلكرتونيا يف 2021 -05-25، اتريخ القبول:  2021-05-01اتريخ التقدمي: 
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________________________________________________________ 

 ملخص البحث:
الصوفية حركة إنسانية وظاهرة عاملية صاحبت اإلنسان ومتظهرت يف مظاهر كثرية وكان هلا 

عدادة أتثرت ابقتناعات األشخصاص املنخرطني يف سلكها وكذلك ابلبيئات اليت أشكال مت
ناول موضوع الرتبية عند الصويف املسلم، يوضح تظهرت فيها،وهذا البحث يف جزئه الثاين ي

مامتيزت به كما يوضح أصوهلا اليت استمدت منها مربرات وجوادها، ومناهجها اليت 
 على التحقيق أهدافها اليت ترغب حتقيقها وهو يتناولاستخدمتها وطريقتها يف الصول إىل 

 ادور املريب واملريد .
 

  الرتبية، املقام، املريد، الشيخ، املنهج، اخللوة: الكلمات املفتاحية
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The Educational Method in Sufisim 

 

Salem Mohammed Aiblu 

Faculty of Art, Misurata University 

 

Abstract  

Sufism is a universal phenomenon and in Islam it is represented in 

many forms, but most of them were close to the spirit of the same 

religion, inspired by the spiritual values to uplift the soul because it 

breaks the intensity of lust and elevates the value of asceticism. This 

research clarifies some of the features of its path by showing the 

means of its usages and the methods it invokes. 

Keywords: Education, Rank, Disciple, Sheikh, Approach, Retreat 

 

 

 ــ املقدمة 1
اجملالة، حتت هذا البحث أييت تتمة لبحث قد سبق ونشر يف صفحات هذه 

عنوان الصوفية اتريخ النشأة ومعىن املفهوم، وهذا حبث يتبع منهجا وصفيا استقرائيا يبحث 
يف منهج الرتبية عند الصوفية فيوضح أن هلم منهجا يتبعونه، وأصوال أسسا يعتمدون عليها، 

هذا البحث  وأهدافا ينشدون حتقيقها. وهو يتناول املوضوع من عدة جوانب :فيشمل
م عن طريقة الرتبية عند الصويف ومصاادرها،كما يتناول شخصية املريب وما يشرت  فيه الكال

وما جيب أن يتميز به، واملريد وما جيب أن يتحلى به من أخالق ويسري فيه من مقامات 
 .  اليت تبلغه اهلدف الذي هو )مقام الوصول(
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  مشكلة البحث 1.1
البحث يطمح أن يعّرف ابلصوفية كحركة ادينية وظاهرة إنسانية تستلهم تعاليمها 

هتتم  حركة ادينيةك،  الذي مييزها اهطابع ، كما حيرص أن يوضحمن نصوص الدين االسالمي
وقد انشغل البحث ابجلوانب  هلاالتعبدي   لظاهرياابجلانب الروحي يف الشريعة إىل اجلانب 

: ا من أركاهنا فاقتصر هنا على ذكروبنّي بعض ،طرق الرتبية عندهمتناول املهمة للظاهرة ف
يف املعنون ابلرتبية  أن يكون عليها ناألوصاف اليت يشرتطو  يوضح. واملريبابملريد مايتعلق 

 .طريق حتقيق أهدافهم

  ة البحثفرضي 2.1
حركة منظمة تستلهم أفكارها من النصوص الدينية  يفرتض البحث أن ظاهرة التصوف

صالح وليست حركة تدجيل أو ادروشة، وال هي حركة بة اإلنسانية، وهي حركة هدفها اإلوالتجر 
من  أن يثبت ذلك مبا يسوقه البحث ، وحياوليصنفوها أن املعارضني هلا هنزامية كما حياول بعضا

ما اتسمت به الرتبية عندهم مسارا  إبثباتادعوا هلا، وكذلك  وقواعد ،شتملوا عليهااأخالق 

 . وهدفا
  أهداف البحث 3.1

البحث يهدف إىل التنبيه إىل الرتاث الصويف وينبه إىل أمهية منهجهم يف الرتبية وطريقتهم 
اليت يستخدموهنا  واألساليب ، والطرقوطريقتها توضيح مفهوم الرتبية عند الصوفية يف اإلصالح

وتوجيه أنظار املشتغلني مبباحث الفلسفة األخالقية إىل االهتمام ابلنزوع  صالحالرتبية واإليف 

 .وأمهية منهج الصوفيني يف إحداث التغيري عند األفرااد واجملتمعات ألخالقي للتصوفا
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 البحث مصطلحات 4.1
البحث اختذ مصدرا كتب الصوفية أنفسهم، فقد رجع الباحث فيه ألهم كتبهم وأكرب 

 ،التصوف ابلفلسفةاصطالح  خيتلط لديهمتزم أصحاهبا بظاهر الشريعة،ومل المصاادرهم تلك اليت 
علق مبوضوع الرتبية خاصة ما ت وهي يف الغالب مفهومة معروفة ،مهلساق الباحث كثريا من أقواوقد 

 نظرا ألن موضوع الرتبية مل يتداخل فيه املصطح الصويف مع الفلسفات اهلندية والفارسية واليواننية
وقد عملنا على أن تكون  ،ذا كثريا من املفاهيم اليت ختصهموجيد املهتم يف حبثنا هكبريا. تداخال  

والتحلية ومها  ،: التخليةها ومن هذه املصطلحات اليت ذكرانعلى أغلب معاني لالسياقات تد
املريد  سبيل إقدار الفرادمعروفان عند املتصوفة ملن يدرسون املنهج السلوكي كأاداتني أو مرحلتني يف 

 (ختلية)بواسطة  على التحكم يف أخالقه وعواطفه ومشاعره واإلمساك بزمام نفسه وتغيري عوائده
 . وقد ذكرانيها يلتزم املريد ابلطريق وآادابهف (بتحلية) ، ترادفالقبيحة والعاادات فيها يقلع عن األاثم

 . يوقف عليها فيهاصطالحات الصوفية كثريا من يف صلب حبثنا  

  هوما صوفيافم الرتبيةـ  2 
الرتبــيــة عــاادة ما تقرتن ابلتعليم والتكوين، وقد أتخذ معىن أخالقيا، وهي أي الرتبية أنواع  
كثرية، وموضوعنا يف هذا البحث هو الرتبية الروحية، تلك اليت هتتم ابلنفس وتسعى لتهذيبها، 

العاادات واألخالق، موضوعها القيم اليت بتوطينها ابعتقاادات حتوهلا النفس ابلرتبية إىل ما يشبه 
جتعلها الرتبية تسكن الوجدان فتوجه سلوك النفس اإلنسانية ابطمئنان ورضا ويقني؛ هي تربية التزم 
هبا الصوفيون شيوخا ومريدون، وأسسوا هلا الطرق وألفوا هلا الكتب وبذلوا يف سبيلها أوقاهتم، وأفنوا 

ريهم هو إحياء القلو  وإصالحها، وإفراادها هلل ابلعباادة، أعمارهم، وفائدهتا وهدفها حسب تعاب
ّل القّيم الروحية وتبتعد ابإلنسان قدر اإلمكان عن املااديّة، وعن الشهوات احليوانية،  وهي تربية جتج

. تعلق النفس إال مبا هو سام وطاهرحتي الزهد يف النفوس، والرضا واالطمئنان يف القلو ، فال ت
 . (303: ، ص1990)السهراورادي الوصول ىمسى مقام وهدفها األ
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ومعلوم أّن مقصواد القوم القر  من حضرة هللا " (56، ص: 2000) قال الشعراين
والتزام الطريقة يف نظرهم وحسب اعتقاادهم،  ."ها من غري حسا اخلالصة، وجمالسته في

هذه ال بد هلا  وتسمياهتم تقر  من اخلالق قراب يؤثر على السلوك واالختيار، فكان واحلالة
معرفة الطريق ابهلدف و ومعلوم أن الوعي  من وسائل تتوسط هبا، ومناهج وطرقا تتوسل هبا.

 مفيد لكل صاحب هدف يساعد كل متعلم، مهم لصاحب كل مبدأ انجع لكّل مصلح.
واداللة وعّيهم أبهدافهم ومناهجهم تتضح ملن اقرت  من أعماهلم، ومتّعن يف آاداهبم وتراثهم 

 أبنه البد للعارف من معرفة، والبد له من عباادة ورايضة. ا وهم ينظرون لطريقتهمفقد صرحو 
وقالوا: وال فراغ للعباادة إال بزهد، وال زهد إال مبعرفة . فنالحظ هنا أن الوعي ابلرتبية حاضر 

. وقد  أول الطريق: معرفة هللاوقد وضحوا أن يف مقارابهتم، فهم واعون ابهلدف والطريقة معا.
لذلك  .(8 ص: ،1986 )زروق،أن العلم به تعاىل هو أفضل العلوم وأجلها  يرونكانوا 

اهتموا يف تربيتهم ابألصل األول، وإن مل يقتصروا عليه فاإلميان الذي ميثل العقيدة حاضر يف 
تنظريهم، وهو جانب مهم وأساس يف طريقتهم، وهو من األصول اليت تقوم عليها شرائع 

عه، فهم متسقون مع مباادئ اإلسالم و يرون أن اإلميان بوجواد اإلسالم وعنها تنبثق فرو 
اخلالق نقطة انطالق مهمة، و له أثر طيب على النفوس ونفع واضح ظاهر يف حياة األفرااد 
واجلماعات فاإلميان ابهلل ومعرفته حيّي األخالق النبيلة يف النفس، يفجر املشاعر الرائعة يف 

،ويريب عند املؤمن ملكة املراقبة ويبعث على طلب القلو  ويوقظ يف النفس حواس اخلري
عن حمقرات  و العقيدة السليمة واإلميان الصحيح ينآاين ابملرء معايل األمور وأشرفها.

، السيد سابق)م بشكل عام األعمال وسفاسفها، كما يعطي اإلميان معنا للعدل والقيّ 
فاقرتحوا منهج  منهجهملقد اهتم الصوفيون ابلنزوع األخالقي يف  (.9:، ص1982

وكه والتغيري من عوائده من سلوكي يف سبيل أقدار املريد على اإلمساك بزمام أمره وتوجيه سل
منهج يعتمد التخلية أوال والتحلية اثنيا ويعني القاصد يف الطريق مبقارابت وآادا  خالل 
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ال تتضح فيها  اعترب الصوفيون القلب كاملرآة الذي حىت يصل املقام احملمواد .لذلك وغريه
وكدورة  األشياء إال بتصقيله، وتنويره وتعديله. وتصقيله عندهم يتم إبزالة خبث الشهوات،

 األخالق الذميمة،وأما تنويره فبأنوار الذكر واملعرفة، وأّما تعديله فيتم ابلسيطرة على اجلوارح
واجلوارح  ،وكان احلكيم الرتمذي يعترب القلب أمري اجلوارح. (91 :ص ،1980 ،)الغزايل

أركانه، وهو أي القلب يف تصوره موضع املعرفة والعلم ابهلل. كما أنه يعّده معدن النور، 
ومستقر التوحيد، وموضع الطاعة، وكان يرى أن الصدر موضع التدبري والفكر، وحارس 

 .(34: ، ص 2002، الرتمذي)واألفراح القلب والفكر، ومعدن الشهوات 
عند املسلمني، تتحرك من اداخل الّدين، وهو أي والصوفية يف أغلب أحواهلا 

الّدين مبدأ إنساين اختاره هللا للعبااد فاكتسب وهذه حاله أمهية مطلقة وهو أي الدين 
ذكرها الشيخ عبد الرمحن حسن حبنكة امليداين يف كتابه القّيم  يشتمل على ثالثة جوانب

 هي: ووأسسها  العقيدة اإلسالمية
على جوانب التفكري عند اإلنسان، وميثلها اجلانب النظري ـ فلسفة علمية، هتيمن 1

االعتقاادي، هذه الفلسفة العلمية تكّون أساس الّدين وهي تشمل الفكرة عن اخلالق 
والكون واحلياة، تتحول بتدرج يف مواضع اإلادراك إىل عقائد راسخة يعني عليها استعدااد 

 رف حتت مصطلح اإلميان. عقلي،وقبول نفسي، وتربية واتباع ابقتناع وهو ما يع
ترتبط ابألسس  اليت ـ اجلانب الثاين هو العملي التعبدّي يف اإلسالم وهو املظاهر السلوكية2

والعاادات، والتقاليد  املوجهة، تشمل كل طقوس العباادة، كما تشمل كل األقوال، واألفعال،
 فتكون على وفق االعتقااد .

شواد من اجلمع بني التنظري والتطبيق وهي اهلدف املنــ واجلانب الثالث: هو النتائج املرجوة 3
إميان تطمئن إليه النفس، وعباادة يلتزمها تقوي إميانه  املؤمن من اعتناق الّدين، فيحدث عند

 .(68، 2010امليداين ) وجتداده، وسعاادة جيتنيها من رضي النفس
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سلمني مل وهذه اجلوانب الثالثة معتربة عند الصوفيني، ألن أغلب املتصوفة من امل
يعرفوا التصوف من خارج الّدين وهي ميزة ال تنكر، وخاصية ميزت التصوف اإلسالمي عن 
غريه وهم أعين املتصوفني من املسلمني وإن كانوا قد استفاادوا من أفكار جاءت من خارج 
الّدين إال أن التزامهم الّدين وظاهر الشريعة يظل السمة البارزة ألشهر أساتذهتم وشيوخهم 

ابجلانب  خاصا  شذ عن هذه القاعدة إال القليل، لذلك جندهم قد اهتموا اهتماما وما
يف   حمي الدين بن عريب النظري للدين فاهتموا ابالعتقااد ملّا رأوا أن له أثرا بينا مستمرا، قال

الفتوحات املكية "اي أيها السيد الكرمي حافظ على أحكام شريعتك، واجعل ملَكك خاادما 
يف خلوة ونقل  .(387 :ص ،1ج،  ،2015 ،امليداين) فيعكس عليك" هلا وال تعكس

العاكفني وقال أبو القاسم: ابتباع السنة تنال املعرفة، وأباداء الفرائض تنال القربة، وابملواظبة 
وقال يف   فمدار أمرهم على االتباع. .(77:ص 2013)الطربي،  على النوافل تجنال احملبة

حقائق أنفاس العارفني اخلَواص "ومن حقائق أنفسهم عدم املراءة، وحفظ آادا  الشريعة 
ادقيقها وجليلها. وقال ومن حقائق أنفسهم أن خيتاروا ألنفسهم ما اختار هللا هلم يف كتابه 

 :.ص 2015)االبشيهي  وعلى لسان رسوله ومن فعل غري ذلك فقد آثر هواه على نفسه"
( 34ص  ) وملشائخنا يف التوحيد مصنفات(لسراج الطوسي يف كتابه الّلمع: )ا وقال .(38

.وخصص الطوسي اباب يف كتابه الّلمع ىمسّاه: اب  التوحيد وصفة املوحد وحقيقته وكالمهم 
وطريقة يف معىن ذلك، وذكر نتفا من أخبارهم ومقاالهتم . ووضح أن هلم عبارات ختصهم 

كالما للجنيد، والشبلي وغريهم ؛ وقال إن بعضا من املتصوفة هلم وساق   يف الكالم يتبعوهنا،
يف التعبري مذاهب أخرى ال ختفى على من يكون أهله، قال فإذا شرحت خيفى ويذهب 

وهذا القشريي رمحه  . (29 :صالطوسي، ) رونقها. وساق بعضا من كالمهم وشرح بعضه
اب يف رسالته يبني فيه اعتقااد طائفة هللا وهو أحد املنظرين لظاهرة الصوفية كان قد عقد اب

الصوفية فقال: "اعلموا رمحكم هللا أن شيوخ هذه الطائفة بَنوا قواعَد أمرِهم على أصول 
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صحيحة يف التوحيد صانوا هبا عقائدهم من البدع وادانوا مبا وجدوا عليه السلف وأهل السنة 
وحتققوا مبا هو نعت املوجواد  من توحيد ليس فيه متثيل وال تعطيل، وعرفوا ما هو حق القدم

وكان السهروادي قد عقد اباب لألاد  بنّي فيه  . (4 :ص 1987)القشريي، عن العدم" 
" التوحيد يوجب  مكانه األاد  يف التصوف،وفيه نقل قول اجلالل البصري وكان قد قال :

 إميان له اإلميان،فمن ال إميان له ال توحيد له، واإلميان يوجب الشريعة فمن ال شريعة له ال
وال توحيد له والشريعة توجب األاد  فمن ال أاد  له ال شريعة له، وال إميان له وال توحيد 

فيكون األميان عندهم كما هو عند أصحا  . (166،ص 1999)السهرورادي، له"
ابلعقيدة وله  الظاهر والشريعة هو أجس الظاهرة وقاعدهتا. واهتم اجليالين الشيخ عبد القاادر

 وحزابه الكبري والصغري مثاالن مهمان يعرفهما أهل التصوف. ت خاصةفيها أتليفا
كتابه ( 2000)وألمهية املوضوع وكونه من األصول املؤسسة، بدأ الشعراين 

 األنوار القدسية مبقدمة تشتمل على عقائد القوم، فقال: 
عن منزه  اعلم اي أخي أن القوم اجتمعوا على أن هللا تعاىل إله واحد ال اثين له

الصاحبة والولد، مالك الشريك له، مِلك ال وزير له، صانع المدبر معه،موجواد 
بذاته من غري افتقار إىل موجد يوجده، بل كل موجواد مفتقر إليه يف وجواده 
...وقال : وهو تعاىل موجواد بذاته، ال افتتاح لوجوادهن وال هناية لبقائه، بل 

قّدر له املكان وال بعرض وجواده مطلق، مستمر قائم بنفسه، ليس جبوهر في
فيستحيل عليه البقاء ،وال جبسم فتكون له اجلهة والتلقاء مقدس عن اجلهات 

حممد  لسّيدان  هدان هلل تعاىل ابلوحدانية نشهدواألقطار ... اخل. وأمت قوله وكما ش
ابلرسالة إىل مجيع الناس كافة، ... ونؤمن بكل ماجاء به رسول هللا صلى هللا عليه 

 (47-40: )ص ص ا علمنا ومما مل نعلملم مموس
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وآمنوا به إمياان ال ريب فيه وال شك: سؤال منكر ونكري  مث ذكر من أنواع ماعلموا
يف القرب، وأن عذا  القرب حق، والبعث من القبور حق، العرض على هللا ،واحلوض، وامليزان 

األنبياء واملالئكة ،وتطاير الصحف، والصرا ، واجلنة والنار كلها حق ... وأن شفاعة 
وقال  أن عقيدهتم موافقة ألهل السنة واجلماعة فوضح مبا ذكر كلها حق.  ملؤمنني ا وصاحلي
" فهذه عقيدة القوم رضي هللا عنهم أمجعني وهي عقيدتنا  األنوار القدسية يف كتابه عنها

 .(47-40:  ص ص 2000)الشعراين، . عليها حيينا وعليها منوت"
 .للرتبية أركاهنا ومراحلهاتصورهم  1.2

وهم قد اهتموا اهتماما خاصا بكل نواحي الرتبية، فجعلوا للرتبية منازل هي 
هدفهم حيققوهنا ابلرتقي وأادوات يستخدموهنا واكتشفوا آادااب أشاروا إليها وأخرى سنوها 

يف كتابه  الرتمذيقال  الوصول . ةحني رأوا أهنا تفيد يف الرتبية وتجعني على جتاوز ملراحل بغي
رحم وقال: " .(45: ،ص 2002الرتمذي، ) "لقربة اإلميان ابهللأول منازل ا": منازل القربة

حراٌم على قلوبكم الوصولج إىل منازل القربة حىت تـؤادوا الفرائض على : )هللا من بلغ عين هذا
يتوا مشيئاتكم  ملشيئته، ما وجصفْت، مث حراٌم على قلوبكم بعد ذلك ادرجاتج الوسائل حىت متج
طع عن مث حرام على قلوبكم بعد ذلك الدرجةج العظمى يف ملك امللك بني يديه حىت ينق

فيكون هكذا أشار للدرجات وبني  (.49:)املصدر السابق ص "قلوبكم مشيئةج الوصول إليه
وقد أفراد هلم الشعراين كتااب أىمساه اليواقيت واجلواهر يف بيان  .هر الشريعةأمهية االلتزام بظا

ائد األكابر انقش فيه عباراهتم، وادافع عنهم وخصص هلم البا  الثالث من الكتا  فبني عق
أن أشد الناس عداوة ألصحا  علوم الوهب اإلهلي يف كل زمان أهلج اجلدل بال أاد  فهم 

ص:  2007الشعراين، ) العارفون ذلك عدلوا إىل اإلشاراتهلم من أشد املنكرين وملا عرف 
م، وقراءة يف تراثهم توضح أن من أهدافهم الرقي ابلنفس اإلنسانية .  ونظرة يف كتبه(21
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وتزكيتها مبداواهتا من اآلفات الفطرية و العارضة، لتجعل اإلنسان شبيها يف مسلكه وأخالقه 
مبسلك املالئكة، فيرتك الشهوة ويكسر النفس ويبتعد عن مشاهبة البهيمة . ويالحظ أيضا 

ة منها ما يرجع إىل األخالق وهي الصرب والرضا والشكر واحلياء أن القّيم اليت ادعوا إليها كثري 
يرجع للمعامالت وهي الصرب  ومن القيم ماوالصدق وااليثار والتواضع والفتوة واالنبسا ، 

ذكر جّل ذلك  ،واملراقبة واحلرمة والتهذيب واالستقامة والتوكل والتفويض والثقة والتسليم
وقد ادكر . (392 ص 1971الكيشاين ) الصوفيةاصطالحات الكيشاين يف كتابه 

 والعزلة، : اجلوع،ان الطريق فذكر أهنا أربعة أشياءقدسية أركلالشعراين يف كتابه القّيم األنوار ا
ومع هذه اآلركان يالحظ القارئ أهنم ركزا واهتموا ببا  األاد ،  .والسهر، وقّلة الكالم

األاد  مع هللا واإلخوان فال  ، يقصدونفقالوا جيب أن يعتنق املريد األاد  على الدوام
وال  ،قال أبو علي االدقاق: يصل العبد بعباادته إىل اجلنة يسامح نفسه قط يف سوء األاد .

يصل إىل حضرة ربه إال ابألاد  يف العباادة، ومن مل يراع األاد  يف عباادته فهو حمجو  عن 
ه كان اليستند إىل شيء أن وذجكر من مجلة أاد  أيب علي الدقاق ربّه بسبعني ألف حجا .

 ،1999 ،)السهرورادي .لضرورة . وهلم يف ذلك آادا  كثريةقط من خمدة أو جدار إال 
سنتاول عناصر الرتبية عندهم فنذكر ما اختصت به تربيتهم  تاليةويف السطور ال .(166ص

وما اتسمت به مناهجهم وخنصص هذا البحث الثاين ابملريد والشيخ ونرجي احلديث عن 
  .له طريقا للنشر فينشر ن جيعلاملنهج يف فصل اثلث نسأل هللا أ

   (املريبو ) (املريد)أركان الرتبية الصوفية من ـ  3
 : املريد 1.3

اهتم من ألّفوا يف الصوفية وطرقها وأحواهلا ابملريد وشروطه وأوصافه وآادابه  لقد
ة الروحية، قال ورأوا أن أاد  املريدين مع الشيوخ عند الصوفية من أهم الركائز يف جمال الرتبي
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)السهرورادي ،  ء برسول هللا صلى هللا عليه وسلم: وهلم يف ذلك اقتدايف عوارف املعارف
وكان الشعراين قد خصص فصال اتما من كتابه األنوار القدسية يف . (235، ص1999

قواعد الصوفية، ىمساه آادا  املريد، استغرق البا  كثريا من مجلة كتابه، وذكر فيه أوصافا  
كثرية وأخالقا وتوجيهات عديدة طلب من املريد أن يلتزمها، وقد مشلت معظم األحوال، 

وقت الطلب، و مشلت ما جيب أن تكون عليه فتناولت مرحلة ما قبل الطلب، وبعده، و 
العالقة مع األقران والشيوخ والناس عامة واحليوان، وكيفية التعامل واللباس واملشي واجللوس 
والطلب، كما ذكر آادااب أخرى كثرية، ومن مجلة ما اشرت  الشعراين ابتداء للمريد الصدق 

يف حقائق أنفاس العارفني  قال .( 77 ، ص2000) الشعراين  ية وحمبة الطريقيف الن
يكون من  "ومن حقائق أنفسهم األاد  مع مشائخهم، وترك االعرتاض إال أن  اخلواص:

وكان من شيوخ الصوفية من  (.39 ص ،2015، ))األبشيهيكبري لصغري فإنه أتاديب" 
يقصر العلم أعين : )علم التصوف ( على أانس خمصوصني، يرون أن هلم استعداادا فطراي 
وقد كان الثوري وغريه يصرحون أبنه ال يبـذل إال ألهله؛ أّما اجلنيد فقد ذكر الشيخ أمحد 

ه ؛ و قال رم من هو أهل لزروق أبنه صرح أبنه يبذل ألهله ولغري أهله، يريد أن ال حيج 
. وقال يف حقائق (10، 1968)زروق  علم أمحى من أن يصل إىل غري أهلهال :اجلنيد

: "ومن حقائق أنفاسهم: يعينون على أسبا  الرب،ويغيثون امللهوف، أنفاس العرفني
ويعلمون اجلاهل، وينبهون الغافل، وال يتخذون احلجا  وال حججااب،  ويرشدون الضال،

ل من أراادهم وصل إليهم ال يسترتون على أحد، وال يقولون وكل من طلبهم وجدهم، وك
 .(41 ص2015 يهيشاالب) لطالبهم )ارجع( من ساعة إىل أخرى وال مينعون سائال"

وبعضهم كان أكثر ادقة وأكثر حزما، فجعل اخللو من املشاغل واألعراض عن املتع وامللذات 
لك يتفقون مع ما عرف ابلرهبانية حىت املشروع منها طريقا لبلوغ مرتبة اخللوص، وهم يف ذ

وأيده الغزايل الذي قال ينبغي للمريد أن ال  يف املسيحية، فقد ترك بشر بن احلارث الزواج،
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ومن أنس بغري هللا شغل  وأينس ابلزوجة، يشغب نفسه ابلتزويج،فإنه يشغله عن السلوك،
 .(43 :ص 2016 شعبان عبد احلكيم حممد)عن هللا تعاىل . انظر التصوف اإلسالمي 

وقال أبو علي ابن الكاتب : إذا انقطع املريد إىل هللا تعاىل بكليته أول ما يفيده هللا تعاىل 
. فيكون هكذا قد أعطى االنقطاع (188، 2001الطوسي )االستغناء به عمن سواه .

قال يف األنوار القدسية، ومن شأنه يعين املريد إن ادخل يف الطريق وهو  أمهية خاصة .
وج أال يطلق، أو عاز  أال يتزوج، إال إبذن الشيخ،، وذلك ألن طريق القوم ليست متز 

ابلرهبانية، وال أبكل الشعري غري منخول، ،إمنا الطريق حفظ املريد أوقاته عن الضياع يف 
)الشعراين . اللهو والغفلة، وعدم امللل من العباادات، فإن طريق القوم جهااد ال صلح فيه 

ضح مبا قال اهلدف من الرتبية وطريقتها. وكان السراج الطوسي فو . (170 ص: ،2007
نواد هللا احلكمة جند من ج واملبتدئني فقال:قد خّص اباب يف كتابه ذكر فيه آادا  املريدين 

. قال أبو سعيد اخلراز من أاد  املريد وعالمة صدق إراادته، أن يقوي هبا آادا  املريدين
لطف، والبذل واحتمال املكاره كلها عن عبيده وعن يكون الغالب عليه الرقة والشفقة والت

خلقه حىت يكون لعبيده أرضا يسعون عليها، ويكون للشيخ كاالبن البار وللصيب كاأل  
ويصرب على  الشفيق ويكون مع مجيع اخللق على هذا يتشكى لشكواهم ويغتم ملصائبهم

: بن احلسني عن عالمة املريد فقال وسئل يوسف (.188 ، ص2001)الطوسي  آذاهم.
ترك كل خليط ال يريد ما يريد، وأن يسلم منه عدوه كما يسلم منه صديقه،ووجدانه يف "

القرآن كل ما يريد، واستعمال ما يعلم، وتعلم ما ال يعلم، وترك اخلوض فيما ال يعنيه، 
 "ه عن غريهوشدة احلرص على النجاة من الوعيد مع الرغبة يف الوعد،والتشاغل بنفس

: املواقف موقفا لألاد  بدأه بقوله وخصص النفري يف كتابه(. 189 :)املصدر السابق، ص
، وطلبك مين وأنت تراين طلبك مين وأنت ال تراين عباادة :وقال يل"أوقفين يف اب  األاد  

خصص اباب يف أاد  وقال السهرورادي وكان قد (. 16 ص:1934) النفري  استهزاء"
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من األاد  أن يكون املريد مسلو  االختيار مع الشيخ ال يتصرف يف : املريد مع الشيخ
الشيخ، والتسرع يف  نفسه وماله إال مبراجعة الشيخ وأمره وكان قد هنى عن املشي أمام

. وكان يف كل مر ة يسراد كثار احلديث ولو كان حسنا حبضرته، و هنى عن إاإلفتاء قبله
وطلب من املريد أن ينتظر ادون سؤال وكان  .ديثا شريفا يؤيد به موقفه وفكرتهقصة أو ح

قد أنزل الشيوخ منزلة رفيعة وطلب من املريدين احرتامهم والتزام الصمت حبضرهتم، وهو وإن 
شبههم مبلوك السلطة واملال وأصحا  السلطان، فلم يشبههم بغري الرموز الدينية كرسول هللا 

 ني اإلهلام كما أن جربيل أمني الوحي.صلى هللا عليه وسلم كما قال: إن الشيخ للمريدين أم
. قال السهرورادي فأحسن أاد  املريد من الشيخ (263 ص: ،1999 )السهرورادي،

)املصدر  السكوت واخلمواد واجلمواد حىت يباادئه الشيخ مبا له فيه من الصالح قوال وفعال.
يصدق يف من شأن املريد أن  :يف كتابه األنوار القدسية قال الشعراين (.263 :السابق ص
صارف، وال تراده السيوف قال: "وحمك الصدق يف حمبة الشيخ أال يصرفه عنه  حمبة الشيخ
قال : وينبغي للمريد أن ال حيدث نفسه بطلب منزلة فوق منزلة . و (78:  )ص واملتالف"

ويتمىن للشيخ عزيز املنح وغرائب املواهب، قال  الشيخ،وأن حيب للشيخ كل منزلة عالية،
جوهر املريد يف حسن اإلراادة، مث ملا بدا له صعوبة ما طلب وصعوبة حتققه واقعا وهبذا يظهر 

مث . (236)ص: "وهذا يعز يف املريدين" يف كتابه عوارف املعارف يف الناس قال السهرورادي
أعااد التنبيه على اآلادا  وجعل منها خفض الصوت عند احلديث، فطلب من املريد أن ال 

ووضح أن رفع الصوت ينزع جلبا   لضحك وكثرة الكالم،ينبسط برفع الصوت وكثرة ا
والوقار إذا سكن القلب عقل اللسان ما يقول ومتثل أيضا بقول ابن عطاء وكان قد  الوقار،

هو زجر عن األادىن لئال يتخطى أحد إىل ما " فسر قوله تعاىل )ال ترفعوا أصواتكم( قال
 .(237)املصدر السابق، صفوقه من ترك احلرمة" 
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ومن اآلادا  اليت نبهوا إليها عدم التهجم على الشيخ واإلقدام يف الدخول عليه 
وإسقا  الكلفة، وكذلك عدم االستعجال على الشيخ وصرب املريد إىل أن خيرج الشيخ من 
موضع خلوته، وإذا أرااد املريد أن يكلم الشيخ يف أمر من أمور الدين أو الدنيا عليه أال 

املته واهلجوم عليه حىت يعلم أن الشيخ مستعد لسماع كالمه . يستعجل ابإلقدام علي مك
: إذا أعجبك قلة الكالم من أحد أركان الرايضة،كان بشر بن احلارث يقول  يعدونوكانوا 

الكالم فاسكت، وكان أبو بكر الصديق رضي هللا عنه يضع حجرا يف فيه حىت ال يتكلم، 
)الشعراين، . الصديق رضي هلل عنههبا الصاحيب  فيكون هكذا للمسألة أصل إذ عمل

واهتم احملاسيب يف كتابه الرعاية حلقوق هللا حبسن االستماع وحضور (. 82 ، ص 2007
حقا  وجعلهفكان السماع من املسائل اليت بدأ هبا كتابه ، الذهن،والتخلص من املشاغل،

وال حيدث ووضح إن إشهااد القلب هو أن يستمع املستمع  ومطلواب،من حقوق هللا  مجهما
نفسه بشيء غري ما يستمع له وساق كالم وهب بن منبه وكان قال : من أاد  االستماع : 

زم على العمل، سكون اجلوارح، وغض البصر، واإلصغاء ابلسمع،وحضور العقل، والع
نقل كالم سفيان بن عيينه، وكان يرى أن أول العلم االستماع، مث  كما  االستماعهو وذلك 

وخصص الغزايل لشره الكالم  .(28احملاسيب :  ). النشرمث العمل مث الفهم، مث احلفظ، 
: قطعه والتخلص من الثرثرة قال فصال يف كتابه األربعني يف أصول الدين، ونبه إىل ضرورة

"وذلك البد من قطعه فإن اجلوارح كلها تؤثر أعماهلا يف القلب ولكن اللسان أخص به" 
خاصا يف وساق أحااديثا وقصصا تؤيد ما ذهب إليه، مث عقد فصال ذكر فيه أنه أّلف مؤلفا 

، ص 1980)الغزايل  واملزاح: الكذ  والغيبة، واملمارات واملدح آفات اللسان، واليت منها
وبني أن اإلنسان إذا ترك ما ال يعنيه قّل كالمه جدا، ومل جيعل املوضوع بال  .(109

ومل  ثوا ،ت،فقال وحد ما ال يعين مجنظرا: هو الذي إذا تجرك مل يفت به عالمات وال إشارا
: أن صمت العوام بلساهنم، ونقل يف خلوة العاكفني. )املصدر السابق( تنتجز به ضرورة
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 .(3ص ،2013)الطربي،  وصمت العارفني بقلوهبم، وصمت احملبني خبواطر أسرارهم
 ريقتهم أتاديبية أتخذ اإلنسان برفق،فاتضح من خالل عرضهم أن هدفهم تربوي وأن ط

 .(110 ص:1980) الغزايل، تبصره أبماكن العطب ومصاادر اآلفات 
ومن آادا  املريد اليت أشار إليها السهرورادي عدم اإلحلاح على الشيخ يف اجلوا ،          

. وساق قصصا  أن من أقواهلم من قال لشيخه كلمة: )ال( ال يفلح أبداأو معارضته، وذكر 
 فظهر أن القصة من وسائلهم(، 237،ص1999)السهرورادي،  رية تؤيد رأيه وتقويه:كث

الذي يعاجل الرتبية عند  من هذا البحث لدورها مزيد بيان يف اجلزء الثالثوقد أفرادان 
ا مما سرت املريد عن شيخه شيئ: أن ال يَ ا  اليت جيب أن يتحلى هبا املريدومن اآلاد .يفالصو 

. ويف اجلملة يظل الشيخ املريب يف نظر السهرورادي معلما والكشوفيقع له من الوقائع 
البا  احلاادي واخلمسني يف آادا  املريد من الشيخ حبديث السهرورادي  وقدوة، ولذلك ختم
: )ليس منا من مل جيل كبريان ويرحم صغريان ويعرف  عليه وعلى أله وسلمرسول هللا صلى هللا

. كما نبهوا على أن يكون للمريد شيخا ( 240ص: ،1999) السهرورادي  لعاملنا حقه(
ساق الشعراين قول الشيخ حميي الدين بن عريب يف  دقو  جيعل له قط شيخني، واحدا فال

اعلم أنه ال جيوز ملريد أن يتخذ له إال شيخا ": كية تقوية لرأيه وأتكيدا له وهوالفتوحات امل
واحدا، ألن ذلك أعون له يف الطريق وما رأينا مريدا قط أفلح على يد شيخني غري 

ويف اجلملة قال يف األنوار القدسية وهو ينبه  (.93ص ،2007، )الشعراين "متعاقبني.....
: )أال يكون عنده عا لها املريد متمما ما ذكره جامإىل األخالق اليت جيب أن يتحلى هب

وال خماادعة، وال مكابرة وال مماراة، وال ممالقة، وال مكاذبة، وال  حسد وال غيبة، وال بغي،
مصاقبة وال كرب، وال عجب، وال ترفه، وال افتخار، وال شطح، وال حظوظ نفس، وال 

 وال جدال وال امتحان، وال تصدر يف اجمللس، وال رؤية نفس على أحد من املسلمني،
قال ومن اادعى الصدق يف اإلراادة،  .أهل الطريق، وال من تزيق ابلزيق تنقيص ألحد من
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وال جييء منه شيء يف الطريق، ألن هذه  فهو غري صاادق، وعنده خصلة واحدة مما ذكران،
الصفات توقف صاحبها عن السري، بل تطراده عن حضرة هللا عز وجل إىل حضرة 

: املريد . وجعلوا للمريد رتبا فقالوا(152، ص 2000، )الشعراين هنا صفاهتمالشياطني أل
أوال يسمع، واثنيا يفهم، واثلثا يعلم، ورابعا يشهد، وخامسا يعرف. وذكر الكاشاين يف 
قاموس اصطالحات الصوفية املقامات فجعلها يف عشرة أقسام، حاول أن يربط بينها، 

 اليقظة، والتوبة، واحملاسبة،وجعل بني كل قسم وقسم مناسبة وابتدأ بذكر البداايت وهي: 
. وجعل (145)ص ام، والفرار، والّرايضة، والسماعواالانبة، والتفكر، والتذكر، واالعتص

ع، والّتبّتل، منها لألبوا  : احلزن، واخلوف، واالشفاق، واخلشوع، واالخباث، والزهد، والور 
واملراقبة، واحلرمة،  وجعل منها للمعامالت الرعاية، (،167ص) والّرجاء، والرغبة

 .(189 )ص واإلخالص، والتهذيب، واالستقامة، والتوكل، والتفويض، والثقة، والتسليم
وجعل منها قسما خاصا ابألخالق فذكر: الصرب والرضا والشكر واحلياء، والصدق وااليثار 

وجعل منها لألصول : القصد، والعزم  . (211 )ص واخلجلق ولتواضع والفتوة، واالنبسا 
وقال  (. 233)ص ، والقر، والغىن،ومقام املرااداالراادة، واألاد ، واليقني، واإلنس، والذكرو 

إذا انتقل إىل مقام العمل وغيبه بدأ ابلسري يف األوادية، والرتّقي إىل عامل القدس،وقصد النزول 
، ابلواادي املقّدس فأول منازله اإلحسان مث ذكر العلم واحلكمة والبصرية والفراسة والتعظيم

. مث ذكر قسم األحوال فذكر فيه احملبة، ( 255 )ص واإلهلام، والسكينة والطمأنينة واهلمة
 )صدهش، واهليمان، والربق، والذوق. والغرية،والشوق، والقلق، والعطش، والوجد وال

أما يف قسم الوالايت فقد ذكر: اللحظ، والوقت، والصفاء، والسرور، والسّر، (. 277
غرق، والغيبة، والتمكن. وبعده ذكر قسم احلقائق فجعل فيه املكاشفة، والنفس والغربة، وال

واملشاهدة واملعاينة، واحليوة وعرفها ابلتجلي الوجداين،والقبض، والبسط، والّسكر، 
 (.319)صوالّصحو، واالّتصال، واالنفصال 

https://misuratau.edu.ly/journal/arts


                           الرتبية عند الصويف املريب واملريد                            2021، يونيو 17العدد  -جملة كلية اآلداب
________________________________________________________ 

221                                                  https://misuratau.edu.ly/journal/arts 

                                                               
ISSN  2664-1682 

 أما قسم النهاايت فقد جعلها يف املعرفة، والفناء، والبقاء، والتحقيق، والتلبيس،
ومن هذا يالحظ أنه كغريه  .(339)ص، والّتفريد، واجلمع، والتوحيد. والوجواد، والتجريد

من املصنفني خيلط بني األادوات و املقامات ووضح أن املريد ينتقل من األحوال إىل 
 .(302)ص املقامات القلبية إىل السريّة  الوالايت و من

 :املريبــ  2ـ 3
ومجر  صاادق، عارف يساعد  كما وضحنا،للرتبية مريد هو األساس وصفاته  

املريد، ومنهج يلتزم مىت اجتمعت جنحت يف الغالب الرتبية وحتقق اهلدف، وكنا قد ذكران 
وهو الركيزة الثانية يف العملية الرتبوية، املريب ، بعضا مما جيب أن يكون عليه املريد أما الشيخ

، فوضحوا وبّينوا أمهيته وضرورته، وكانوا فقد اهتم به هو اآلخر جلج املنظرين للرتبية الروحية
عمن توفرت فيه  اّل إقد اشرتطوا لألخذ شروطا عينوها وصرحوا أبنه البد منه وأنه ال يؤخذ 

شرو  عّينوها، وحاز جمموع صفات خاصة بينوها، فمن مجلة ما أشاروا إليه أنه البد لتتم 
العملية عندهم من مرشد، شيخ أيخذ بيد املريد، فال يصل املريد بنفسه بل البد له من 
شيخ أيخذ بيده، يصاحبه حىت يصل، ويعاونه حىت يذوق . فالعلوم عندهم البد فيها من 

قني، وهو ال يؤخذ أي العلم إال من قلب نقي تقي، فالقلب عند اجليالين مثال ال حيي التل
إال إذا أخذ بذر التوحيد من قلب حي فيكون بدرا كامال وهو يرى : أن البذر غري البالغ ال 

أيب طالب مث لّقن  يجنبت وهو يرى أن التلقني بدأ من جربيل لرسول هللا ومنه لعلي بن
من احملسوس  اجليين يف مقاربته . فاستعار(99، ص2008اجليالين ) الصحابة مجيعا

من  اهفيليوضح املعقول مبقارنة البذرة ابلفكرة. وقال يف مناسبة أخرى: "إن الرتبية البد 
املناسبة، فاملبتدئ الذي ال مناسبة بينه وبني هللا ورسوله حيتاج الويل أوال،وذلك ألن البشرية 

يسري ال يضري يف األخذ  فكالمها ينتميان لنفس الفئة ولو ابختالفجتمع بني املبتدئ والويل 
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وقد كان ذلك عندما أخذ الصحابة من رسول هللا صلى  (2008) والتعلم". قال اجليالين
هللا عليه وسلم، ولكن ملا مات الرسول صلى هللا عليه وسلم احتاج الناس للويل، وبني أن 

ويبدو أن هذه هم إىل اإلرشااد إىل املقصواد. د منمبوته ينقطع كل أثر له فال يصل أح
التصديق،  الفكرة، فكرة الواسطة و الويل ال ختلو ممن يعارضها أو هي صعبة التصور أو

يعين : فافهم إن كنت من أهل الفهم، وإن مل تكن من أهله فقال الشيخ وهو يوضحها
د و اإلذعان له، ويوضح . فهو هنا يؤكد على قيمة املريب املرشالفهم فاطلب الفهم ابلرايضة

أن اإلذعان للمريب وىمساع نصائحه وأخذ التلقني منه هو رتبة حتتاج إىل تربية ورايضة حىت 
تدرك،وإىل جهد حىت يستأنس املريد هلا ويقتنع هبا .فعلى رأيه املناسبة بني املريد والويل 

من النيب صلى هللا  والويل يتواىل إليه مداد الوالية النبوية حاضرة فهي جسمانية وروحانية،
: اخلري كان القشريي يقول(. و 197 ، ص2008ين ال) اجليعليه وسلم ويتعرف هبا الناس 

 .(99ص  ،2000) الشعراين  اخلري يف العكوف على عتبه الشيخ كل
وقد ذكر الشعراين أمهية التلقني وذكر أن الطريقة جاءت به، قال هو اثبت عن 
رسول هللا فقد لّقن عليا، ولّقن علي احلسن البصرّي ولّقن احلسن حبيبا العجمي ولّقن 
العجمّي اداوواد الطائي ولّقن الطائي معروفا الكرخّي، ولّقن الكرخي السرّي السقطّي، ولّقن 

نيد لّقن القاضّي رومي، ورومي لّقن الشريازي، ومل يرتك الشعراين السلسلة السقطّي اجلنيد، واجل
هجرية و قال رمحه هللا : إن سنَد التلقني  973حىت أوصلها إىل نفسه وكان قد تويف سنة 

)الشعراين ولبس اخلرقة كان السلف يتداولوهنما فيما بينهم من غري ثبوت طريق احملدثني 
ن ذكر الشعراين آادا  الذكر وهو يكااد يكون أول وملا أ .(53-52 ص ص، 2008

أن يستمد عند شروعه يف الذكر هبّمة " يف بداية الطريق قال على املريد املقامات ويقع
) املصدر  "ليكون رفيقه يف السري أبن يشخصه بني عينييه، ويستمد من مهته، شيخه،

.  وقال أيضا: "على املريد أن يرى استمدااده من الشيخ هو استمدااده (58 السابق، ص
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)املصدر  :وار القدسية" األنعليه وسلم ألنه واسطة بينه وبينهحقيقة من رسول هللا صلى هللا 
وخصص السهرورادي صاحب عوارف العوارف فصال يف آادا  الشيخ، . (58، صالسابق
لى الشيخ أن ال يسعى أو يتساهل يف مجع عمده مع األصحا  والتالميذ فقال "وما يعت

املريدين حوله بلطف القول وحسن الكالم، وجيدر به أن خيشى االستدراج إذا كثر الناس 
عد به حوله، وقال إن حب الشهرة وإقبال الناس على الشخص جمبول عليه اإلنسان ويس

يخ جيدر مث بني أن الش .(243، ص1999)السهرورادي،  بفطرة، ويف اخلمول السالمة"
روق بينهم يف الفهم والقبول به وحيسن أن يظهر حداب واهتماما ابملريدين، وأن يراعي الف

إذا تصدر عليه أن يكلم الناس كالم الناصح املشفق، ككالم الوالد لولده، فيحدثهم فقال: "
 . يكلمهم بنية صاادقة وال يكلم املريدين إال وهوإىل ما ينفعهم يف الدين والدنيا ويرشدهم

صاف القلب كما أنه جيب أن يعرفهم حق املعرفة وان خياطبهم على قدر عقوهلم وأن 
: ومن أاد  الشيخ قال السهرورادي. (243ص ،املصدر السابق) "يكلفهم حسب قدراهتم

أن تكون له خلوة خاصة، يتفراد هبا، وال يعاين فيها اخللق ورأى أن اخللوة مهمة للشيخ، 
لى النفس رايضتها وضر  مثال حمذرا من االسرتسال يف ورأى أن عدم لزومها قد يفسد ع

املخالطة، وبني أن االسرتسال فيها قد يبقي صاحبه يف خطة القصور يوقع صاحبه يف ادائرة 
الفتور، ونبه على أن الشيخ جيدر به أن يستمر يف االستمدااد من هللا تعاىل والتضرع بني 

قال (. 243 ، ص1999السهرورادي ) . كل كلمة يقوهلايديه بقلبه، وأن يعواد إليه يف
السهرورادي ومن وظيفة الشيخ حسن خلقه مع أهل اإلراادة والطلب، والنزول من حقه فيما 

قال . (244 ص ،)املصدر السابق تعظيم للمشائخ واستعماله التواضعجيب من التبجيل وال
" والمقّلدمتكرب، وال صاحب بدعة،  "ال يؤخذ هذا العلم من: زروق يف قواعد التصوف

. وبّينوا يف تنظريهم أن الشيخ جيب أن أيخذ (17 ، ص1968)زروق   30قاعدة 
املريدين ابلرفق، ال ابلعلم، قالوا : ألن الرفق يؤنس املريد ، والعلم يوحشه، مث إن الطريق 
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ى ذوي العقول واألذكياء لشرحية أوسع وطائفة من الناس عاادة ما تكون أكرب فلم يجقصر عل
قالوا ومن أاد  الشيوخ التعطف على األصحا ، وقضاء حقوقهم يف  !. ؟من الناس

الصحة واملرض، وال يرتك حقوقهم اعتماادا على إراادهتم وصدقهم قال بعض مشائخ الصوفية 
ورأى السهرورادي أن الشيوخ جيب أن  : " ال تضيع حق أخيك مبا بينك وبينه من املوادة".

ا ابملريدين وأن أيخذوا ضعاف النفوس ابلرفق يتمتعوا بسعة البال واخلجلق، وأن يرفقو 
ويتم ذلك بتوضيح  .(246، ص)السهروراديب ليصلوا هبم إىل أوطان العزمية والتدري

لقّيم اجلميلة ومضامينها وأاثرها لرياعي املريدين التنبيه لاألخالق احلسنة بتعريفها ووصفها، و 
: التوبة، ة العاكفني مفاهيم كثرية منهاخلو فقد مجع يف كتا   وااللتزام هبا، وجوادها واعتبارها

والتقوى واخلوف، والرجاء، اخلشوع، اجملاهدة االستقامة، املراقبة، اخللوة والعزلة، الصمت 
والقناعة، الرضا والصرب، اجلوع، التوكل االيثار، الصدق، العبوادية، احلرية، الفتوة، املرؤة 

ال وحكما وأشعارا تدعو املريدين االخالص واحملبة، القر ، واألنس، وكان يذكر اقوا
عليها فتكون كالطبع فيها. وهكذا ا وتستمر اللتزامها وتربية النفس وتعويدها لتحصله
جاء يف  . (20-10ص .، ص2013)الطربي  يتضح أن مدار أمرهم تدريب ورايضة

: العاجز من عجز عن سياسة نفسه، وقال النصرابذي : من اب  اجملاهدة قال الكتاين
لما من عنده يربو وراض نفسه آبادا  املعامالت ورثه هللا ع آادا  ظواهر الشريعة، استعمل

: واالستقامة ال يطيقها إال األنبياء وأكابر وقال .(26املصدر السابق ) على أهله زمانه
.  (27املصدر السابق ص )األولياء ألهنا اخلروج عن املعهوادات ومفارقة الرسوم والعاادات. 

كما أشاروا إىل بعض    .لبهم اإلصالح وهدفهم مقام الوصولربوي ومطفاتضح أن هدفهم ت
آادا  الشيخ فقالوا : جيب على الشيخ أن يتنزه عن مال املريد وخدمته واالرتفاق من جانبه 

: "ومن يرى من نصائحهم الرفق يف التعليم، قالوابوجه من الوجوه . ومن وسائلهم الرتبوية و 
ب أن ينصح به عياان، بل عليه أن يعرض به تعريضا، فينتقد املرادين عوجا أو مكروها ال جي
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يرون أن ذلك يعمم  (.240، ص1999)السهرورادي العمل أو املوقف أمام املريدين" 
. وهذه الطريقة أقر  كون ذلك سببا يف أن يهجر الطريقةالفائدة، ويرادع املخطئ،وال ي

ومن رأى من الشيوخ . (240املصدر السابق، ص )مدارة وأكثر أثرا لتأليف القلو  لل
تقصريا يف مهمة أسندها إىل أحد املريدين عليه ان حيتمل تقصري املريد ويعفو عنه وحيرضه 

ومن مجلة ما ذكروا من آادا  املؤادبني حفظ أسرار  .ى العمل واالجتهااد ابلرفق واللنيعل
كشوف أو   املريدين فال خيرب وال يفشي للمريدين أسرارا، فال خيرب عما يتحقق هلم من
 ضحو العلل يتحقق هلم يف مناماهتم من رؤى. وبغية حتقيق أثر على النفوس وتوضيح 

د ضعاف العقل والنساء، قال عاادة ضيق الصدر ابألسرار،وكشفها توجد عنن الصوفيون أ
) املصدر السابق، . يوخ عن إذاعة السر لرزانة عقوهلمهي صفة جيل حال الش وراديالسهر 
وقد وضحوا أن العالقة بني الشيخ واملريد جيب أن تكون عالقة طريق  .( 246 :ص

 : "من مل يكن عفيفا،كان الشيخ إبراهيم الدسوقي يكرر النسب، وعالقة روح ال ادم،
شريفا، فليس هو من أوالادي، ولو كان ولدي لصليب، ومن كان مالزما للطريقة،  نظيفا،

فهو ولدي وإن كان من أقصى البالاد"  والداينة والصيانة، الزهد والورع،وقلة الطمع
: شائخ يعتمدون القسوة وأن منهجهموقد كان بعض امل .(143، ص 2000)الشعراين، 

فقسا ليزادجروا .........يروى أن الشيخ عبد القاهر اجليالين كان عنيفا يف الرتبية، شديدا 
: )عندي وقاحة وليف اللفظ له جرأة على السامع،وأادرك هو يف نفسه ذلك، قالوا فكان يق

، ص 2008)اجليالين ،  ، قد رجبيت بيد خشنة، غري منافقة(ترجع إىل ادين هللا عز وجل
قالوا وهو ال يرضى من الواعظ أن يضحك أو أن ميازح من يعظهم وقد نقلوا قوله  .(26
: )وحيك تقعد هذا املقام تعظ الناس مث تضحك الواعظني من التهاون وعدم احلزم حيذر

يفلحون، الواعظ معلم ومؤاد  الجرم التفلح وال حكاايت مضحكة، بينهم،وحتكي
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وآحااد أفرااد منهم  ؛ال ابخلشونة ولزوم احلزم والعبوسوالسامعون كالصبيان والصيب ال يتعلم إ
 .(236 ص )املصدر السابق، ن بغري ذلك هداية من هللا عز وجل(يتعلمو 

   اخلامتةـ 4
فالعلماء  ،أيضا األنبياء والعارفنيللصوفيني هدف هو اإلصالح، وهو هدف 

األنبياء، واإلصالح هدف منشواد له طريقه اليت توصل إليه،  ثةور هم بصريح احلديث 
فكان يف بعض ماذكران بعض من األادوات اليت استخدمها  ووسائله اليت يتوسل هبا حلصوله،

الرتبية عندهم أهنا هتتم و مما الحظنا على  لرتبية املريدين. املنتمني لظاهرة الصوفية الشيوخ
تربية واعية وهلذا ميكننا القول إهنا  ،حضوره يف ذهن املعلم واملريدالرتكيز على ابهلدف و 
ويف . وهبذا الذي عرضنا يتبني لنا أن الصابلتدرج املريداآلخذ بيد  وأاثره وتقصد ابملنهج،

ف، أييت يف وله أهدا أخالقي له عالقة ابلسلوك ب منهجصاحب رسالة إنسانية،وصاح
يهدف إىل  يربط السلوك ابلعمل، كما يربط العمل ابلنتيجة. الذيمقدمتها اإلصالح، 

اتباعيا  التوعية وجعل السلوك اإلنساين قائما على أساس اختيار يقظ واع، وال جتعله سلوكا
 مسئول على أعماله،املريد الفراد أن يف الرتبية الصوفية الحظنا و  .تقليداي رتيبا ادون معىن

إىل العقيدة وضرورة أن تكون مغروسة يف النفس والوجدان توجه السلوك  الرتبية ونبهته
أن الصويف عرف أن للنفس أمراضا جبلت  ضحنا من خالل البحثو و  وحتكم كل تصرف.

عليها إن مل تعاجل أفسدت على اإلنسان حياته وشوهت صورته وأفسدت آخرته فالصويف 
 مريب يسعى إلخراج النفس من طبيعتها احليوانية راقيا هبا حنو السمو.

على صيانة قابلية  الصوفية أن اإلنسان يؤثر ويتأثر، فعملت عرف بّينا أن الصويف
ري لديه، وذلك من أجل أن ال يصبح جماال لكل ما ال يناسب الفطرة واحلق والعدل، التأث

 .ي ال يكون ضحية امللذات والشهواتأحيت يف اإلنسان الوعي لك
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قد استخدموا مناهج وهلم تعابريهم اخلاصة اليت يعرفها من  الشك أن الصوفيني
مو ابلنفس و تصفية القلب عرفهم وله من الذوق مثل ذوقهم، هدفهم منها ومقصوادهم الس

وقلع هوى النفس من أصلها ابخللوة والرايضة والصمت ومالزمة الذكر واإلخالص يف 
العباادة والتوبة واالعتقااد الصحيح السين تبعا ألاثر السلف الصلحاء من الصحابة رضي هللا 

 هذاوهذه املناهج اليت تتبع بقصد وتوظف بوعي ستكون موضوع اجلزء االثالث من عنهم .
إن يف  إمتام حبث والشروع يف آخر، اليت تفصل بني وأقول يف هذه االسرتاحة البحث .

اإلسالم كنوزا ينبغي أن تستغل وطاقات روحية ينبغي أن تستثمر،وضياعها ضياع لعناصر 
إن الرتبية الروحية هلا  هامة يف الدعوة وقصور يف كمال اإلسالم،ونقص يف تصوره ومشوله.

ادور يف تكوين الشبا  إذا حاصرهتم الشهوات وأحاطت هبم املغريات والحقتهم الفنت وما 
أكثرها يف وقتنا اليوم فال جيب أن نرتك ما كتبة أهل التصوف من أجل أن فرقة اندست 
و بينهم فعربت بعبارات مشبوهة مل نفهمها، أو من أجل أن جمموعة مارست سلوكا شاذا أ

تهم اهتم به أو نرتكه ألن االوروبيني ومن على شاكل مجاعة فهمت الدين فهما سطحيا،
وما علينا إال أن نعيد قراءة ماكتبوا نستفيد منه يف وحبثا أكرب وأعمق ،  وأواله اهتماما أوسع

من كل ذلك  اليت من شأهنا أن حتي كل مجيل وسام ، إحياء النفوس وإحياء القيم الرائعة
الفتوة، واإلخالص، جيل خلوق يتمتع بكل ماهو راق من اخلصال كاألمانة، و  أجل بناء

أنمل ، وهذه لبنة صغرية ومسامهة واملراقبة، واملشاهدة، واملعرفة،والوالية من أجل اإلصالح
  .أن تشفع بدراسات أعمق وأوسع
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 بيت املقدسبنشأة اجليش الصلييب و اإلقطاع 
 

 حممد احممد البيطة ؛ فاطمة إبراهيم طرينة  ؛عبد هللا سامل ابزينة ؛1حممد علي إمساعيل
 جامعة مصراتة –اآلداب كلية 

 2021-06-02،  نشر إلكرتونيا يف 2021 -05-30اتريخ القبول:  ، 2021-03-25اتريخ التقدمي: 

https://doi.org/10.36602/faj/2021.n.17.12 
________________________________________________________ 

 ملخص البحث:
وأتثرت عاداهتا  ،جنح الصليبيون يف تكوين عدة ممالك صليبية يف املشرق اإلسالمي

غري  ،فقد كان هنالك على الدوام اتصاالت وثيقة ،ومؤسساهتا ابلوافدين من أورواب الغربية
 ،أهنا كممالك صغرية نسيبًا غالبا ما افتقرت إىل الدعم املايل والعسكري املتواصل من أورواب

ليصبح النظام احلاكم يف هذه املمالك هو النظام  األمر الذي جعلها تعمل على رأب ذلك؛
فقد اعتمدت هذه املمالك يف بداية نشأهتا على النبالء واإلقطاعيني القادمني  ،اإلقطاعي

إال أن معظم هؤالء يرجعون ملوطنهم األصلي بعد انتهاء دورهم العسكري وتقدمي  ،أورواب من
منحت املدن اليت متكن الصليبيون  ،وللمحافظة على الوجود الصلييب يف املشرق ،خدماهتم

ليحافظوا عليها يف ظل غياب القوة العسكرية  من االستيالء عليها للسادة اإلقطاعيني؛
ومن هنا بدأت تظهر مالمح تشكل اجليش اإلقطاعي الصلييب موضوع  ،والبشرية الفاعلة

 الدراسة.
 الفرسان ،اجليش الصلييب ،احلروب الصليبية ،االقطاع الكلمات املفتاحية:

                                                 
1 m.esmail@art.misuratau.edu.ly 
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Feudalism and the Emergence of the Crusader Army in 

Jerusalem. 

 

Muhammad A. Ismail; Abdullah S. Bazina; Fatima I. Traina          

Muhammad M. Al-Beeta 

Faculty of Arts - Misurata University 

 

Abstract: 

The Crusaders succeeded in forming several Crusader kingdoms in the 

Islamic East، and their customs and institutions were influenced by 

expatriates from Western Europe، as there were always close contacts، 

but as relatively small kingdoms، they often lacked financial and 

military support from Europe، which made them work to remedy that. 

To become the ruling system in these kingdoms is the feudal system، 

as these kingdoms relied at the beginning of their inception on the 

nobles and feudal lords coming from Europe، but most of them return 

to their original home after the end of their military role and the 

provision of their services، and to maintain the Crusader presence in 

the East، cities were given that could enable The Crusaders from 

seizing it for the feudal lords; to preserve it in the absence of effective 

military and human force، and from here the features of the formation 

of the Crusader feudal army began to appear، the subject of study. 

 

Key Words: Feudalism، Crusades، Crusade Army، Knights 

 

 . املقدمة:1
شكل نظام اإلقطاع عصب احلياة السياسية واالقتصادية يف غرب أورواب خالل فرتة 

فقد احدث ظهور النظام اإلقطاعي ضعف السلطة املركزية يف الغرب  ،الوسيط العصر
حيت مل  ،األمر الذي أدى لنشوب النزاعات واحلروب بني األمراء اإلقطاعيني ،األورويب
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تكن هنالك قوة عليا قوية قادرة على وضع احلد وإيقاف تلك احلروب اليت شنها أمراء 
بذلك حتم األمر على الكنسية التدخل  ،وأحياان ضد امللك ،اإلقطاعيات ضد بعضهم

أمام تنامي السلطة  ،إليقاف احلروب املتجددة ابستمرار يف ظل فقدان الدولة سيادهتا
والعمل  ،بذلك حازت البابوية قصب السبق يف إهناء احلروب اإلقطاعية ،امللكية الفردية

صيغت من  ،عدد من اجملامع الدينيةابلدعوة لعقد  ،على إحالل السالم يف غرب أورواب
كما شكلت عدة هيئات ومنظمات هدفها تنفيذ   ،خالهلا عدة قوانني ووضعت املواثيق

القرارات الدينية الداعية إلحالل السالم وتطبيق هدنة هللا_حسب معتقدهم_ ونشأت هذه 
د يف الغرب لتنتشر بعدها لسائر املناطق والبال ،)فرنسا( احلركة أول أمرها يف بالد الغال

 األورويب.
وبطبيعة احلال عندما أصبحت البابوية على رأس العامل املسيحي األورويب يف أواخر 

أخذت على عاتقها ضرورة احملافظة على السالم واستمراره يف  ،القرن احلادي عشر امليالدي
دعا فيه  الذي ،م1095حيت ندد البااب )أرابنوس الثاين( يف مؤمتر كلريمون  ،أورواب الغربية

وما جرته من  ،صليبية على املشرق اإلسالمي ابحلروب األمريية اإلقطاعيةللقيام حبمالت 
وعلى خمتلف األصعدة الدميرغرافية والسياسية  ،ويالت على الغرب األورويب بكافة أطيافه

وأكد على إن هذه احلروب جيب أن توجه خلدمة أورواب وكنيستها  ،واالقتصادية والدينية
واحلفاظ على املعامل الدينية املسيحية يف  ،اجلهاد املقدس للسيطرة على بيت املقدس إبعالن

املشرق اإلسالمي. بذلك وجد أمراء اإلقطاعيات يف هذه الدعوات فرصة إلشباع رغباهتم 
يضمن هلم حتقيق  مبا ،فضال عن استمرار صراعاهتم احلربية على أرض جديدة ،القتالية

 الكهم اإلقطاعية.أطماعهم وتوسيع رقعة أم
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 أمهية الدراسة: 1.1
يف تسليط الضوء على النظام اإلقطاعي يف املمالك الصليبية ودوره يف نشأة وتكوين 

وما يقدمه أصحاب االقطاعات ومستأجريها من خدمات للفرسان واملشاة  ،اجليش الصلييب
 وإقطاعيات املال. ،على أساس العالقات اإلقطاعية من إقطاعيات األرض

 أهداف الدراسة: 2.1
 ،معرفة كيفية ظهور النظام اإلقطاعي يف املشرق بعد عبوره إليهاهتدف الدراسة اىل      

والوقوف عن كثب على دوره يف تكوين اجليوش الصليبية يف بيت املقدس مبختلف 
فضاًل عن معرفة أثره يف استمرار الوجود الصلييب يف بيت املقدس  ،وكافة أطيافها ،مكوانهتا

     .واملشرق اإلسالمي بشكل عام ،خاصة
 مشكلة الدراسة: 3.1
ومدى ارتباطه  ،الدراسة دور نظام اإلقطاع يف تكوين ونشأة اجليش الصلييبتعاجل      

اإلقطاعية؛ لكونه نبت من بنظام الفروسية الذي ساد يف أورواب الغربية؛ الرتباطه ابلطبقة 
 بيئتها. وتطرح التساؤالت اآلتية:

ما هو اإلقطاع؟ وكيف ظهر يف الغرب األورويب؟ وما عالقته بنظام الفروسية؟ وما الدور 
الذي لعبه نظامي اإلقطاع والفروسية يف نشأة اجليش الصلييب يف املشرق؟ وكيف عملت 

وملاذا احتضنته؟ ما أثر تطبيق هذا النظام  الكنسية على أعالء شأن ومكانة نظام الفروسية؟
 يف املشرق على أورواب الغربية آنذاك؟

 فرضية الدراسة: 4.1
لعل األمراء اإلقطاعيني وجدوا يف أراضي املشرق اإلسالمي أرضاً خصبًة لنمو النظام 

بكل  ،ويصبح استمرارًا للعصر اإلقطاعي األورويب ،ليزداد إيقاعه مبرور الوقت ،اإلقطاعي
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عشر والثاين عشر  الذي بلغ ذروته خالل القرنني احلادي ،مقوماته وحروبه ونزاعاته
 امليالديني.

 . منهج الدراسة:2
بعد جتميع  ،يعتمد على سرد األحداث التارخيية الدراسة منهجًا اترخيياً تنتهج هذه 
 ،وحتليلها؛ فضال عن االستعانة ببعض املراجع املتعلقة مبوضوع الدراسة ،النصوص لدراستها

 بغية الوصول لنتائج علمية واترخيية واضحة. 
 . هيكل البحث:3

 :(Feudalismتعريف اإلقطاع ) 1.3
كلمة إقطاع مشتقة من كلمة )اقتطاعية( وهي قطعة أرض يشرف عليها أحد 

وقد تعددت آراء الباحثني  ،(157ص ،2011،)نيفني النبالء من أجل االستفادة منها
وتعريفاهتم لإلقطاع وقد رأيت أن أقتصر هبذا التعريف الدقيق لإلقطاع أبنه:"عبارة عن 

يؤديها  ،والسيما احلربية ،طائفة من النظم فرضت على الرجل احلر الوالء أو التبعية واخلدمة
وأن يبذل له قطعة أرض  ،عليه لرجل حر آخر هو السيد الذي يلتزم حبماية اتبعه واإلنفاق

 (.11ص ،1970 ،تسمى إقطاعاً")الشعراوي
والسياسي  ،واالجتماعي ،أُطلق مصطلح النظام اإلقطاعي على النظام االقتصادي

والذي ظل سائدًا حىت القرن الرابع عشر  ،الذي ساد أورواب خالل العصور الوسطى
وكان  ،فمن ميلكها هو السيد واحلاكم ،رضويرتبط هذا النظام ارتباطًا وثيقًا ابأل ،امليالدي

 ،2008 ،)سيد أصحاب النفوذ والسلطان يف تلك الفرتة هم مالك األراضي الكبرية
 .(27ص
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–التابع  -يرتكز النظام اإلقطاعي على ثالث أسس جوهرية تتمثل يف السيد
حيث يرتبط التابع ابلسيد ويقدم له الوالء واخلدمة ليحصل نظري تلك اخلدمة  ،اإلقطاع

 (12ص ،1970،)الشعراوي على إقطاع وعادة ما يكون عبارة عن قطعة أرض
اتفقوا على  ،وأسسوا مملكة بيت املقدس ،بعد أن استقر الصليبيون يف بالد الشام

 Godfrey)(1)ق جودفري أوف بويوناختيار أحد أمراء احلملة الصليبية األوىل وهو الدو 
of Bouillon)،  ليكون حاكمًا عليهم م1099يوليو  22ه/492أول رمضان، 

وصار مههم األكرب يتمحور يف الكيفية اليت ستساعدهم يف توسيع نفوذهم والدفاع عن 
 (.77ص ،1990 ،ممتلكاهتم يف هذه اململكة الوليدة )الشارتري

يف وضع نظام إقطاعي على غرار النظم اإلقطاعية اليت   حيث شرع األمري جودفري
كانت سائدة يف أورواب أواخر القرن احلادي عشر من أجل الدفاع عن األراضي اليت استولوا 

( فبادر إىل تطبيق األساليب 5ص ،1989،)البيشاوي عليها وتنظيم الوجود الصلييب فيها
مبا يتالئم مع ظروف الشرق ومل جيدوا  ،يبالعسكرية األوروبية اليت خربوها يف الغرب األورو 

إذ شهدت بالد الشام تطبيق هذه النظم من قبل السالجقة األتراك فبل  ،صعوبة يف ذلك
 (.317ص ،2003،جميئهم )عاشور

بدأت مالمح النظام اإلقطاعي األورويب ترتسم على أرض الشام منذ احلملة الصليبية 
برزت فيها األطماع الشخصية لألمراء الصليبيني إذ  ،فهي محلة إقطاعية ابمتياز ،األوىل

-1096ه/492-489) أسسوا إماريت الرها وأنطاكية مث بيت املقدس يف الفرتة من
 (80ص ،1979 ،)احلويري م(.1099

                                                 
وهو ابن الكونت  ،ونشأ يف مملكة الفرجنة يف إقليم رميز مبدينة بولونيا ،م1058جودفري أوف بويون: ولد عام (1)

الذين جاءوا  وشارك يف أحداث احلملة الصليبية األوىل مع جمموعة من الفرسان وأصحاب اإلقطاعيات ،بوستاس
 (.95ص ،1990 ،؛ ماير151ص،2ج،1994- 1991،من إقليم اللورين.)الصوري
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اختذوا  ،(310ص ،2006،)السرحان بعد أن وطأت أقدام الصليبيني أرض الشام
مني األوائل احلق الكامل يف كل حصن أو بلد قاعدة هلم يف التوزيع اإلقطاعي فجعلوا للقاد

ويؤكد ذلك مؤرخ احلملة  ،(48ص ،1968،)طرخان أو إقليم يضعون أيديهم عليه
الصليبية األول رميوندا جيل بقوله: "أبن ألول قادم احلق يف أن ميلك ما استوىل عليه من 

 (.  235ص ،1989 ،)جيل قلعة أو مدينة بشرط أن يرفع علمه عليها".

 ،(317ص ،2003،)عاشور امللك على رأس اهلرم اإلقطاعي يف اململكة كان
مث أضيف إليها  (1)وتتألف أمالكه من ثالث مدن كبرية هي بيت املقدس وعكا وانبلس

وكان يلي امللك أربعة من   ،(225ص ،2004 ،)الشيخ الداروم وهي قلعة تقع جنويب غزة
 وشرق األردن. (3)واجلليل وصيدا (2)هم أمراء ايفا ،كبار األمراء

وإىل  ،(317ص ،2003،)عاشور ولكل أمري من األمراء األربعة إدارته اخلاصة به
اشتملت اململكة على اثنيت عشرة إقطاعية صغرية مت  ،جانب هذه اإلقطاعيات الكبرية

منحها إىل أمراء أقل مرتبة إلدارة شؤوهنا حتت إشراف مباشر حلكومة بيت املقدس 
( وكان على كل فصل من هؤالء األمراء الكبار والصغار تقدمي 62ص ،1998 ،)القيرتي

ويقدم له اخلدمة العسكرية والفرسان واحملاربني وفقاً للقواعد  ،الوالء والتبعية لسيده اإلقطاعي
 (.57ص ،1967،)ابركر واألصول اإلقطاعية

                                                 
أبرض فلسطني تقع بني جبلني مستطيلة ال عرض هلا بينها وبني بيت املقدس ثالثة انبلس: مدينة مشهورة (1)

 (. 248ص ،5ج ،1977 ،فراسخ. )احلموي
ايفا: مدينة فلسطينية تقع على ساحل البحر املتوسط وامسها حتريف لكلمة )اييف( الكنعانية مبعىن مجيل وهي (2)

 (.174ص  ،1877 ،وقد بناها الكنعانيون.)املقدسي ،من أقدم املوانئ يف العامل
كلم وعن صور   45صيدا: وهي مدينة على ساحل حبر الشام من أعمال دمشق تبعد عن بريوت جنوابً بنحو (3)

 ،كيلومرت وحييط ابملدينة من الشرق واجلنوب والشمال الشرقي ببساتني غنية ابلفاكهة.) احلموي  40بنحو ،مشاالً 
 .(437ص ،3ج ،1977
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كما هو    تكن اخلدمة العسكرية دحددة يف بالد الشام مبوسم معني أو أايم معدودةمل
إال أهنا يف الشرق  ،إذ كانت مدة اخلدمة دحددة أبربعني يوماً  ،احلال يف الغرب األورويب

ني ــــــــــــــــــــــــــــنظرًا للحروب شبه املستمرة بني الصليبيني واملسلم ،اإلسالمي كانت غري مشروطة
 (.47ص ،1967،)ابركر

وأتباعــه مــن النــبالء علــى حســب  ،الصــليبيةيــرتأس امللــك اهلــرم اإلقطــاعي يف اململكــة 
ويتمتـــع هـــؤالء  ،العقـــد اإلقطـــاعي حيكمـــون الكونتيـــات وهـــي الوحـــدات الرئيســـية يف اململكـــة

 ،2006 ،)الســـــــرحان الكونتيــــــات بصــــــالحيات عســــــكرية وماليـــــــة وقضــــــائية يف كونتيــــــاهتم
 (.43ص

 ،تتعرض هلاكان من واجبات امللك محاية اململكة من الغارات اخلارجية اليت قد 
ومن واجباته أيضًا إقامة القالع واحلصون الالزمة؛ حلمايتها لذلك جلأ امللوك الصليبيون 
األوائل إىل تشييد العديد من القالع واحلصون يف مناطق اسرتاتيجية؛ لتكون مبثابة دروع 

 (.74ص ،2007،)اآلغا حتسباً ألي اخرتاق أمين من جانب املسلمني
صل إىل نتيجة مفادها أن قوة مملكة بيت املقدس قد خالصة القول ميكن أن ن

ورقعتها اتسعت يف النصف األول من القرن احلادي عشر أي خالل عهود  ،تكاملت
إذ عاجلوا كثرياً من املشاكل  ،الذين متيزت فرتة حكمهم ابالستقرار الداخلي ،ملوكها األوائل

ًا قواًي وذلك بتشييد العديد من وأقاموا نظامًا دفاعي ،اليت واجهتهم عند أتسيس اململكة
 القالع واحلصون لصد هجمات املسلمني.

واإلقطــاعيني القــادمني  ،اعتمــد ملــك بيــت املقــدس يف بنــاء مملكتــه بدايــة علــى النــبالء
إال أن هــذه القــوة العســكرية رجــع معظمهــا إىل  ،مــن أورواب مبــا يوفرونــه لــه مــن قــوة مســلحة

 ،(116ص ،2000 ،علـــى بيـــت املقـــدس )عـــوضمـــوطنهم األصـــلي بعـــد أن مت االســـتيالء 
ويعـرب عـن ذلـك املـؤرخ فوشـيه الشـارتري بقولــه:"مل يكـن هنـاك مـن احملـاربني مـا يكفـي للــدفاع 
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 ،(166ص ،1990 ،عن اململكـة ضـد املسـلمني إذا مـا فكـروا يف مهامجتنـا..." )الشـارتري
يهــا ُمنحــت للســـادة وهلــذا الســبب فــنن املــدن الــيت اســـتطاع الصــليبيون األوائــل االســتيالء عل

اإلقطـــاعيني لكـــي حيـــافظوا عليهـــا يف ظـــل عـــدم وجـــود قـــوة عســـكرية وبشـــرية فاعلـــة خاصـــة 
حيــث  ،مــن هنــا بــدأت تظهــر مالمــح تشــكيل اجلــيش اإلقطــاعي الصــلييب ،ابململكـة الصــليبية

 (.115ص ،2008،استخدم فيه الصليبيون كافة العناصر املتاحة هلم يف تشكيله) دحمود
يوش اإلقطاعية عامـة ومـن بينهـا اجلـيش اإلقطـاعي الصـلييب موضـوع وابلنظر إىل اجل

واعتمـدت  ،الدراسة نالحظ أهنا جيوش يتوىل قيادهتا األمري أو الدوق أو املاركيز أو الكونـت
ويعتـــرب هـــو العمـــود الفقـــري للجـــيش والقـــوة  ،علـــى الفـــارس الـــذي يلتحـــق بســـالح الفرســـان

وال مينـع ذلـك أن يكـون هنـاك فرسـان  ،املظلـومنيالضاربة فيه واملدافع عـن حقـوق الضـعفاء و 
أما اجلنود املشاة فيعترب دورهم اثنوايً إذا  ،(56ص ،بدون اتريخ ،)كاستالن يف منتهى الظلم

إذ كـــان كـــل فـــارس ميتطـــي حصـــانه يتبعـــه ســـائس أو اثنـــان مـــن املشـــاة  ،مـــا قورنـــوا ابلفرســـان
 ةـــــــــــــــــــــــــاء املعركــــــــــويقـوم مبسـاعدته أيضـاً أثن ،ملساعدته على الركوب نظراً لثقل معداته وعتـاده

( وغالبـاً مـا كـان هـؤالء املشـاة مـن 27ص ،27 ،1981،؛ قاسـم299ص ،1990،)مـاير
 (.57ص ،بدون اتريخ ،الفالحني الذين يتم تسليحهم بشكل بدائي) كاستالن

غوغاء وعادة ما كانوا كما كان يسري خلف اجليش اإلقطاعي اآلالف من اللقطاء ال
وكانوا يقومون بنهب األماكن اليت فر منها أصحاهبا أثناء  ،يسريون دون قائد أو ضابط

احلرب أو اإلجهاز على جرحى العدو ابلفؤوس واهلراوات كما اتضح ذلك يف املشاة الذين 
 (.83ص ،1998 ،)عمران رافقوا احلمالت الصليبية

قطاعي الصلييب تبوأ منزلة هامة يف اجملتمع ونظرًا ملكانة الفارس يف اجليش اإل
لفتت أنضار أسامة بن منقذ أحد الشهود العيان لتلك الفرتة إذ قال: "واإلفرنج  ،الصلييب

وال عندهم تقدمة وال منزلة  ،خذهلم هللا ما فيهم فضيلة من فضائل الناس سوى الشجاعة
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وهم أصحاب  ،ب الرأيفهم أصحا ،وال عندهم انس إال الفرسان ،عالية إال الفرسان
 (.135ص ،2003 ،القضاء واحلكم..." )ابن منقد

وال غرابة يف مدى اهتمام الصليبيني ابلفارس إذ تعترب الفروسية إحدى مسات 
ارتباطًا وثيقًا ابلنظام اإلقطاعي وليس من خيار أمام أبناء النبالء  وترتبط،العصور الوسطى

أو االخنراط يف  ،يف تلك الفرتة إال االخنراط يف سلك الفروسية ليصبحوا فرسااًن دحاربني
 ،2000 ،)فرح سلك رجال الدين نتيجة هليمنة الكنيسة على اجملتمع األورويب آنذاك

 (.55ص

 نتيجة مفادها أن احلروب الصليبية كانت بيئة خالصة القول ميكن أن نصل إىل
وعلو شأهنا يف تلك الفرتة ألهنا استطاعت أن توحد مجيع فرسان  ،مناسبة لتطور الفروسية

 العامل املسيحي حتت هدف واحد وهو دحاربة املسلمني.
 :عناصر اجليش الصلييب 2.3

 (:(The knightsالفرسان  1.2.3
إذ أن قوة اجليش  ،الركيزة األساسية جليش اململكة الصليبيةتعترب شرحية الفرسان    

بل إن نتيجة املعركة غالباً ما  ،الصلييب كانت تقاس بعدد الفرسان الذين يضمهم بني صفوفه
 (.23ص ،27 ،1981،)قاسم حتسم ضد العدو إذا ما جنح الفرسان يف هجومهم

الفـــارس يف بنيـــة اجلـــيش الصـــلييب إال أن أعـــداد  ارغـــم هـــذه املكانـــة املهمـــة الـــيت تبوأهـــ
هؤالء الفرسان كانت قليلة يف هذا اجليش إذا ما قورنت أبعداد الرجال املشاة وذلك بسـبب 

( من انحية وكثرة تكاليف إعـداده مـن انحيـة 85ص ،1998،)عمران طبيعة تنشئة الفارس
ة الفرسـان إىل ( حيـث أوضـح املـؤرخ "رانسـمان" أبن نسـب (Galer،1995،p177أخرى

 ةــــــــــاملشـــاة يف اجلـــيش الصـــلييب أثنـــاء احلملـــة الصـــليبية األوىل رمبـــا كانـــت نســـبة واحـــد إىل سبع
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( وما يدعم هذا الرأي ما متدان به املصـادر العربيـة مـن 506ص  ،1ج ،1994 ،)رانسمان
ه "أن جيشــاً اجتــ أمثلــة حيــث يــذكر ابــن القالنســي يف حــوادث ســنة أربعمائــة وأربعــة وتســعون

مــن مصــر إىل عســقالن حملاربــة الصــليبيني... حيــث هنــض لــه مــن الفــرنج ألــف فــارس وعشــرة 
( ويف مثــال آخــر يــذكر ابــن شــداد أن 140ص ،بــدون اتريــخ ،)ابــن القالنســي آالف رجــل"

م( كان يتألف مـن 1191ه/588) جيش الصليبيني الذي حاصر عكا واستوىل عليها عام
 (.164ص ،1994 ،شداد)ابن  ألفي فارس وثالثني ألف رجل

كان جتهيز وإعداد هؤالء الفرسان يتم من قبل اإلقطاعيني كخدمة عسكرية ململكة 
وقد نقلت لنا قوانني بيت املقدس اليت دونت يف النصف الثاين من القرن  ،بيت املقدس

 أعداد الفرسان املطلوب حتصيلها من كل إقطاعية لتشكيل اجليش الصلييب ،السابع اهلجري
( إذ كان على كل صاحب إقطاعية تقدمي عدد من الفرسان 75ص ،2007،)اآلغا

فارس من كل  675 ويصل عدد هؤالء الفرسان إىل ،للخدمة يف اجليش الصلييب
 ،1990 ،)ماير اإلقطاعيات الصغرية والكبرية ابإلضافة إىل فرسان اهليئات الدينية

 (.297ص
رباعة يف العمليات القتالية وامتطاء وال ،ويتميز هؤالء الفرسان عن غريهم بنبل املولد

وكان يرافق هؤالء الفرسان خادم أو أكثر يتولون حراسة عتادهم ومعداهتم وال  ،اخليول
 (.177ص ،1985 ،يسهمون يف القتال عادة )مسيل

كــان أصــحاب اإلقطاعــات أو مســتأجريها يقــدمون خــدمات الفرســان علــى أســاس 
 ،إقطاعيــات املــال ،اإلقطاعيــة ابإلضــافة لــألرضوقــد مشلــت اخلــدمات  ،العالقــات اإلقطاعيــة
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قـدم  (Renauld de chatillon) (1)وقـد ذكـر ولـيم الصـوري أن رينولـد دي شـايتون
 مقابــــل إقطــــاع نقــــدي (2) (BaldwinIIIخدماتــــه العســــكرية للملــــك بلــــدوين الثالــــث )

( وكان هذا اإلقطاع النقدي جيين منه الفارس مبلغاً من 351ص ،3ج ،1994 ،)الصوري
 .(3)بيزنت 600إىل  400املال سنوايً يرتاوح بني 

 :((The Sergentsاملشاة  2.2.3
مصطلح يطلق على جمموعة من اجلنود املسلحني أبسلحة خفيفة واملستعدين دائماً 

 ريــــــن حيث املهارة والتجهيز العسكللقتال وقد خيتلف االستعداد بني هؤالء اجلنود املشاة م
( فيسمى فرد املشاة الذي ال حيمل سالح يف اجليش 400ص ،2006 ،)السرحان

( وما أن يتسلح Imbellisاإلقطاعي فرتة العصور الوسطى ب)األعزل أو السوقة( )
جندي ويصبح مهيأ لقتال العدو ويتلقى تعليماته من قائد اجملموعة اليت يتبعها حىت ُيصبح 

؛ وينقسم املشاة (184ص ،1985 ،) مسيل (Peditesمشاة ويسمى )بيادة( )
قسم مشاة احلجاج املزودين ابلسالح  ،املشاركني يف احلمالت الصليبية إىل قسمني

والقادمني إىل األراضي املقدسة وهؤالء يشرتكون يف املعارك بثياهبم املعتادة وحيملون هراوة أو 
                                                 

تزوج من   ،وهو فارس خدم يف جيش بلدوين الثالث ،رينولد دي شايتون: ُعرف عند املسلمني ابسم أرانوط(1)
م( وقع أسرياً يف يد املسلمني وبعد 1176-1160ه/572-555وفيما بني عامي ) ،كونستانس أمرية أنطاكية

 583ابنة فيليب دي ميللي فاصبح صاحب إقطاعية شرق األردن ويف عام  وفاة زوجته األوىل تزوج من استيفاين
 (.70ص ،1994،؛ ابن شداد359ص ،2ج،1994ه قتله صالح الدين بعد معركة حطني. )الصوري،

م(؛ تـــوىل احلكـــم يف مملكـــة بيـــت املقـــدس بعـــد وفـــاة والـــده 1163 -1143ه/559-538بلـــدوين الثالـــث ) (2)
وكـان شخصـية  ،عشرة من عمره حني آل إليه العـرش وحكـم اململكـة ملـدة عشـرين عامـاً امللك فولك وكان يف الثالثة 

متيــز عصــره بكثــري مــن األحــداث خاصــة احــتالل عســقالن وحتريــر الرهــا وكــذلك احلملــة الصــليبية الثانيــة علــى  ،قويــة
 (.23ص،1984 ،؛ علي230ص ،3ج، 1994 ،دمشق. )الصوري

وكانت متداولة يف العامل اإلسالمي وأورواب أايم احلروب  ،سبة إىل بيزنطةبيزنت: هي عملة بيزنطية مسيت بذلك ن(3)
 (.2هامش  ،216ص ،1981 ،وكان البيزنت يعادل ثالثة ونصف جرام من الذهب. ) نسيم ،الصليبية
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للقتال والذين يرافقون  وقسم املشاة احملرتفني ،(140ص ،2002 ،)ابالر قوسًا أو ردحاً 
وحيتمون أثناء  ،(400ص ،2006 ،)السرحان احلمالت سرياً على األقدام وبصورة نظامية

معطف من اجللد أو الكتان املبطن ويتسلحون برمح أو قوس أو بقاذفة املعارك بدرع أو 
ويشكل هؤالء املشاة املسلحة ساترًا بني العدو  ،لقذف السهام والكرات واحلجارةأقواس 

 ،2002،)ابالر ويفتحون له ممرًا أثناء إعطاء إشارة اهلجوم هلم ،وسالح الفرسان
 (.141ص

كانت مصادر جتنيد هؤالء اجلنود املشاة مـن ضـمن مسـاعدات الكنيسـة واجملتمعـات 
رئ كــان بطريــرك ففــي حــاالت الطــوا ،(153ص،1985،)مسيــل املدنيــة للــدفاع عــن اململكــة

وعكــا ملتــزمني بتقــدمي  ،واجلاليــة املدنيــة يف كــل مــن القــدس (1)القــدس ورهبــان كنيســة القيامــة
وأســـــــاقفة صـــــــور  ،عـــــــن كـــــــل جهـــــــة (2)(Sergentsجنـــــــدي مشـــــــاة )ســـــــرجندي( ) 500

جنـــدي عـــن كـــل مـــنهم ...  150 (4)وأســـقف عكـــا ورئـــيس ديـــر جبـــل صـــهيون (3)والناصـــرة
 ،) مـــاير )ســـرجندي( جنـــدي مشـــاة 5025املطلوبـــة وهكـــذا حبيـــث يكـــون جممـــوع اخلدمـــة 

( ومل تكـــن مـــا تقدمـــه الكنيســـة متمثلـــة يف رجـــال الـــدين وكـــذلك الطبقـــة 297ص ،1990
                                                 

ويسميها النصارى هبذا االسم  ،ويسميها املسلمون كنيسة القمامة ،كنيسة القيامة: تسمى أيضًا القري املقدس  (1)
وتعد من أعظم الكنائس الشرقية وكانت هلا أمالك واسعة  ،نسبة إىل قيامة السيد املسيح حبسب العقيدة املسيحية

وتقع الكنيسة داخل أسوار البلدة القدمية يف القدس وكان بناؤها على شكل دائري.  ،يف األراضي املقدسة وأورواب
 (. 358ص ،1ج ،2002 ،اإلدريسي ؛87ص ،2ج ،1994)الصوري، 

؛ 97ص ،1985 ،سرجندي: فارس حيمل أسلحة خفيفة للهجوم ويعتربهم مسيل جنودًا وفرساانً.) مسيل( 2)
 (.2هامش ،97ص ،1989 ،البيشاوي

كلم مشال   75كلم مشال بيت املقدس وعلى بعد 112الناصرة: إحدى املدن الفلسطينية وتقع على بعد  (3)
وقيل إن اسم النصارى مشتق  ،ومعىن كلمة الناصرة الزهرة أو الربعم ،املدن الرئيسية يف اجلليلانبلس وتعترب من 

 (.170ص ،1ج ،1965 ،؛ الدابغ277ص ،1969 ،منها. )القزويين
وأقيمت عليه كنيسة حتمل نفس االسم.  ،جبل صهيون: أحد اجلبال يف مدينة القدس ويتبع شرقي املدينة (4)

 (.436ص ،3ج،1977،)احلموي
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كمـا هـو احلـال   ،مبنيـاً علـى التبعيـة اإلقطاعيـة ،من جنود مشاة للجـيش الصـلييب (1)الربجوازية
وإمنــا كــان علــى أســاس أهنــم جــزء مــن الرتكيبــة الســكانية  ،يف طبقــة النــبالء والــيت تتبــع امللــك

(. 401ص ،2006 ،للمملكـة وتتــأثر ممتلكـاهتم عنــدما تتعــرض اململكـة ملخــاطر )الســرحان
أمــا مـــن حيــث دور هـــؤالء اجلنــود املشـــاة جتــاه اململكـــة الصــليبية مل يقتصـــر علــى املشـــاركة يف 

ور إجيـــايب يف حفـــظ األمـــن داخـــل وإمنـــا كـــان هلـــم د ،املعـــارك احلربيـــة ضـــد املســـلمني فحســـب
 (.77ص ،2007 ،)اآلغا اململكة

 (:The Mercenaryاملرتزقة ) 3.2.3
 ،عاىن الصليبيون من مشكلة نقص العنصر البشري طيلة بقائهم يف بـالد الشـام كثـرياً 

وترتـــب علـــى ذلـــك عجـــز بعـــض أمـــراء اإلقطاعيـــات عـــن تـــوفري األفـــراد املطلـــوب مـــنهم لـــدعم 
وابلتــايل جلــأوا إىل  ،جــيش اململكــة يف حــال تعــرض أتبــاعهم مــن الفرســان إمــا ملــرض أو غــريه

( وعادة ما كان هؤالء املرتزقة من 401ص ،2006 ،)السرحان توظيف مرتزقة يف خدمتهم
 (1)واألرمــن ،الــذين كــان مــنهم رمــاة النشــاب (3)واملوارنــة (2)ســراينأهــل الــبالد األصــليني مــن ال

 (.198ص ،1985 ،)الشامي الذين كانوا من أفضل جنود املشاة يف اجليش الصلييب

                                                 
وقد احتشدت تلك الطبقة يف املدن  ،وينتمون للعامة ،الربجوازية: هم طبقة األحرار يف مملكة بيت املقدس (1)

وأدت الثروة اليت حصلوا عليها إىل إضفاء أمهية هلم داخل اجملتمع  ،وعدد معني من املدن الداخلية ،الساحلية
 (.83ص ،1979،ويريواقتصر نشاطهم على التجارة احمللية. )احل ،الصليب

وهم املسيحيون  ،السراين: االسم العرقي الذي تطلقه املصادر الالتينية على كل الطوائف املسيحية غري الرومانية (2)
واللغة العربية يف حياهتم  ،واستخدموا اللغة اليواننية يف طقوسهم الدينية ،الشرقيون متيزًا هلم عن املسيحيني الفرجنة

 (.74ص ،2001 ،اليومية.) براور
وقد  ،املوارنة: هم مجاعة من السراين اعتنقوا النصرانية يف أايمها األوىل واعتربوا القديس مارون أاًب وشفيعًا هلم (3)

 ( .3ص ،1905 ،متتع املوارنة حتت احلكم الصلييب حبقوق ومميزات الطبقة الربجوازية. )الدبسي
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يرجع استخدام املرتزقة يف اجليش الصلييب إىل احلملة الصليبية األوىل وقد استمر 
( وأحياانً يكون توظيف 143ص ،2002 ،خالل القرنني الثاين عشر والثالث عشر) ابالر

ففي سنة  ،هؤالء املرتزقة من الصليبيني القادمني للحج إىل األراضي املقدسة
م( أثناء حصار عسقالن وعد امللك بلدوين الثالث احلجاج الذين 1153ه/548)

 (.351ص ،3ج ،1994 ،التحقوا به إبعطائهم أجرة مالية نظري خدماهتم )الصوري

انوا حباجة دائمة إىل استنفار مجيع القادرين على محل السالح ومبا أن الصليبيني ك
كان هناك قوات االحتياط أو ما يعرف ابلتعبئة العامة تلجأ ،للدفاع عن اململكة الصليبية

حيث كان يتم استدعاء الفرسان املرتزقة بناًء على طلب  ،إليها اململكة يف أوقات الضرورة
 ،ء املرتزقة ممن يستطيعون استخدام اخليول ) السرحانامللك الصلييب ويف الغالب يكون هؤال

 (.402ص ،2006

( وهم فرقة من الفرسان Turcoplesوأكثر فرق املرتزقة أمهية فرقة الرتكبولية )
( وكان 151ص ،2012 ،)العناين املدرعة ابلدروع اخلفيفة وتلي يف األمهية فرقة الفرسان

 ،1967،ابركر)يتم جتنيدهم يف العادة من أهل البالد األصليني من السراين واملسلمني 
( ومصطلح تركبويل كان يطلقه البيزنطيون على إحدى فرق جيشهم ويبدوا أن 151ص

مث  ،البيزنطيني كونوا هذه الفرقة تشبهًا ابألتراك السالجقة بعد اهنزامهم يف معركة مالذ كرد
عنهم الصليبيون أثناء مرورهم ابألراضي البيزنطية إابن احلملة الصليبية األوىل)ابن نقلها 
ويطبقون  ،( وكان اجلنود الرتكبولية رجااًل راكبني1هامش ،149ص ،1957 ،واصل

                                                                                                                   
األرمن: بعد االمتداد السلجوقي إىل قلقيلية يف جنوب شرق آسيا الصغرى نزح األرمن أبعداد كبرية وانتشروا يف  (1)

وبعد جميء الصليبيني إىل بالد الشام  ،الرها وحول تل ابشر ومشال سوراي وكان عددهم يف جنوب فلسطني قليل
 (.98 ،93ص ،1979 ،ياخنرطوا يف صفوف اجليش الصلييب حملاربة املسلمني. )احلوير 
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)ابن  الطرائق الرتكية يف استخدام النبالة الراكبة والقوس ويقومون عادة مبهام االستطالع
 (.181ص ،1985 ،لمسي؛  116ص ،2003 ،منقد

 اهليئات الدينية العسكرية: 4.2.3
وهي هيئات أتسست يف  ،وهيئة فرسان التيتون(2)واالسبتارية(1)وتشمل هيئة الداوية

مث حتولت خالل القرن الثاين عشر  ،األصل لتلبية احتياجات احلجيج يف األراضي املقدسة
 ةـــــــــــــــــإىل منظمات عسكرية اختذت شكل جيش دائم يف الشرق الالتيين حتت رعاية البابوي

 ( نتيجة لعدم توفر القوة البشرية الكافية من قبل الطبقة احلاكمة159ص ،1985 ،)مسيل
 (.405ص ،2006 ،)السرحان

مؤثر يف تثبيت الوجود الصلييب يف الشرق  وكان لعسكرة اهليئات الدينية دور
اإلسالمي ابعتبارهم قوة مدافعة عن حدود اململكة ألهنم سادة القالع الواقعة على حدود 

حيث مت منح أو بيع هذه  ،وهم املسؤولني عن تزويد هذه القالع ابجلنود واملؤن ،اململكة
عدم قدرهتم على توفري القوة القالع من قبل احلكام والنبالء إىل هذه اهليئات الدينية ل

م( أصبحت هيئة 1180ه/575) البشرية أو املوارد الالزمة للدفاع عنها ففي عام
وكان الداوية مسؤولني  ،االستبارية مسؤولة ابلدفاع عن حوايل مخسة وعشرين قلعة يف الشرق

 (.19ص ،2ج،2009 ،)مسيث عن قلعة غزة قرب احلدود اجلنوبية ململكة بيت املقدس

                                                 
وكان مقرهم الرئيسي يف  ،م 1118وقد مت أتسيس طائفتهم سنة  ،هم فرسان الصليب األمحر أو فرسان املعبد (1)

وكان واجبهم األول هو محاية  ،اليت أعتقد الصليبيون أثناء محالهتم على املشرق أهنا معبد سليمان  ،قبة الصخرة 
 ،) بيشوب وهلاتني اجلماعتني دور كبري يف احلمالت الصليبية على املشرق اإلسالمي. ،الطريق إىل بيت املقدس

 ( .111ص ،2002
مث دخلوا  ،كجماعة متطوعة للعناية ابملرضى واحلجاج الفقراء ومساعدهتم  ،م1070ويرجع أتسيسها إىل عام  (2)

 (.111ص ،2002 ،حتت لواء النظام الديري البندكيت بعد قسمهم ميني الرهبان.) بيشوب
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ضافة إىل جيش مملكة بيت املقدس بعناصره املختلفة تعترب أورواب مصدراً للموارد البشرية ابإل
العسكرية مبا ترسله من جيوش أو ما يفد من حجاج إىل اململكة فبعضهم يلتحق ابجليش 

 (.158ص ،1985 ،)مسيل والبعض يساهم يف متويله
 املساندة البحرية لألساطيل األوروبية: 3.3

مـــدى أمهيـــة أن تكـــون مملكـــتهم الناشـــئة  ،ملـــوك اململكـــة الصـــليبية األوائـــللقـــد أدرك 
 ،2006 ،)الســرحان إذ كـان مبثابــة الشـراين الــذي يـربطهم ابلغــرب األورويب ،مرتبطـة ابلبحــر

( لــذلك عمــل بلــدوين األول علــى ضــم شــواطئ وســواحل الشــام املواجهــة للمملكــة 464ص
آنـذاك وذلـك مـن أجـل إقامـة حلقـة وصـل بـني  واليت كانت حتـت سـيطرة املسـلمني ،الصليبية

حىت يتسىن تسهيل وصـول األسـاطيل مـن  ،اململكة الصليبية والبحر واملدن واملوانئ الساحلية
 (.231ص ،1992،غرب أورواب اليت حتمل املؤن واجلنود لتقدمي الدعم للمملكة )نوار

يكن لديها أساطيل ويبدو أن اململكة الصليبية طيلة وجودها يف املشرق اإلسالمي مل 
ابستثناء بعض السفن احلربية الصغرية واليت ال تستطيع أن تقارع األساطيل  ،خاصة هبا

م( الذت 1153ه/548فأثناء حصار الصليبيني ملدينة عسقالن عام ) ،الفاطمية آنذاك
هذه السفن ابلفرار ورُِفع احلصار عن املدينة مبجرد أن اقرتب األسطول الفاطمي منها 

 (.358ص ،3ج ،1994 ،)الصوري
وقد أشار املؤرخ وليم الصوري هلذه السفن احلربية الصليبية املرافقة للملك عموري 

م( واليت مت بناؤها يف 1168ه/564أثناء محلته على مصر عام ) (1)(AmuaryІاألول )
 (.70ص ،4ج ،1994 ،)الصوري ميناء عكا

                                                 
توىل   ،كونت ايفا وعسقالن،م(: ويعرف أيضًا ابسم أملريك1174-1163ه/ 569-558عموري األول )(1)

واستطاع  ،حكم مملكة بيت املقدس بعد أخيه بلدوين الثالث الذي يتميز ابخلربة ابلشؤون القانونية والدنيوية
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األوروبية يف بعض عملياهتم يلجأ الصليبيون كثريًا إىل االستعانة ابألساطيل 
م( متكن الصليبيون من 1109ه/504ففي عام ) ،العسكرية بسبب ضعف قوهتم البحرية

 .(1)(Sigurdاالستيالء على مدينة صيدا مبساعدة أسطول سيجورد النروجيي)
مل يستعن الصليبيون ابلبحرية البيزنطية تلك الفرتة لعدة أسباب من أمهها أن البحرية 

يس لديها املقدرة على مقارعة البحرية الفاطمية حيث منيت هبزائم أمامها يف البيزنطية ل
بداية عهد اخلالفة الفاطمية يف مصر ولعل السبب اآلخر أن البحرية البيزنطية مل تكن 
مستعدة ملساعدة الصليبيني يف غزو مدن الساحل إال إذا تنازل هلم الصليبيون عن أمالكهم 

ولذلك مل يكن أمام الصليبيني إال  (2)ًا أنطاكية والالذقيةالسابقة بشمال الشام خصوص
اليت بدأت بتقدمي الدعم الرمسي للمملكة الصليبية منذ أن  ،االستعانة مبدن إيطاليا التجارية

 أيقنت بنجاح احلركة الصليبية مقابل امتيازات خاصة مينحها إايها ملوك هذه الدول
( حيث كانت تشرتط هذه املدن عند استخدام سفنها يف 363ص ،2009،السرجاين)

 ،احلمالت الصليبية أن يكون هلا أحياء كاملة يف األراضي اليت يتم االستيالء عليها )عمران
( كما متتعت كل مدينة من هذه املدن التجارية بسلطة قضائية وحصاانت 55ص،1998

حكم ذايت وأصبحت كل منها مستعمرة  مما جعل هذه األحياء بلدااًن مستقلة ذات ،إدارية

                                                                                                                   

؛ 17-15ص ،4ج ،1994 ،) الصوري،حدود مملكته التغلب على األزمات الكثرية أثناء دحاوالته املستمرة ملد
 (.419ص ،2ج ،1994 ،رانسمان

وكان قائدًا عاماً  ،سيجورد النروجيي: هو سيجورد جورساال فاري بن ماجوس الثالث أخ مللك النرويج(1)
 ،وقدم إىل الشرق هبدف الزايرة واشرتك يف كثري من العمليات العسكرية ضد املسلمني ) الصوري ،لألسطول
 (.171ص ،بدون اتريخ،؛ ابن القالنسي100ص ،1986،؛ سامل290ص  ،2ج ،1994

وهي يف األصل  ،مث أصبحت تتبع مدينة حلب ،تعد من أعمال محص ،الالذقية: مدينة يف ساحل بالد الشام (2)
 (.625ص ،5ج ،1977 ،مدينة رومية قدمية وهلا مرفأ جيد دحكم وحيدها البحر من جهة الغرب.)احلموي
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حيمل لقب فيكونت  ،داخل مستعمرة تدار بقائم أعمال قادم من الوطن األم
(Viconteأو ما يسمى القنصل أو انئب الكونت ) (.171ص ،1ج ،1985 ،)هايد 

-493) استطاع الصليبيون ابملساندة البحرية هلذه املدن التجارية يف الفرتة من العام
م( من السيطرة على مجيع مدن الساحل ماعدا صور وعسقالن 1110-1099ه/504

مما ساعد على وصول  ،فأصبحت تلك املدن قواعد سهلت اتصال الصليبيني بغرب أورواب
اإلمدادات البشرية والتموينية لدعم اململكة الصليبية الناشئة كما اختذ الصليبيون مدينة عكا 

 ،ربية حىت يتمكنوا من حصار مدينيت صور وعسقالن )مكسيموسقاعدة لبناء اآلالت احل
 (.171ص ،1ج ،1865

أول املدن اإليطالية اليت قامت بتقدمي املساعدات العسكرية للصليبيني  (1)تعترب جنوة
( مقابل امتيازات جتارية حتصلت عليها فقد أعطاهم 316ص ،1ج ،1994 ،)الصوري

كما منحهم ثالثني بيتًا من بيوت أنطاكية شكلت حياً   ،بوهيموند سوقًا خاصًا هبم وكنيسة
 ،1ج ،2010 ،؛ عاشور217ص ،1ج ،1994 ،)الصوري لنشاطهم التجاري

 (178ص
فهي أكثر املدن التجارية اإليطالية اليت استفادت من سيطرة  (2)أما مدينة البندقية
ون يف االستيالء حيث حتصلوا على الثلث يف كل مدينة يساعد ،الصليبيني على بالد الشام

                                                 
وهي ميناء حبري هام منذ عهد اجلمهورية  ،نوة: مدينة إيطالية ساحلية تقع يف إقليم لغوراي مشال إيطالياج(1)

وأهلها جتار يسافرون برًا وحبرًا وهلم معرفة ابحليل احلربية واآلالت  ،الرومانية كثرية املزارع والقرى والعمارات
 ،5ج ،1992 ،؛ القلقشندي750 ،749ص ،2002 ،ومتتلك اسطواًل حبراًي ضخماً.)األدريسي ،السلطانية

 (.406ص
وتقع على  ،وعاصمة مقاطعة فينيسيا ،وهي عاصمة إقليم فينيتو ،البندقية: مدينة إيطالية تقع يف مشال إيطاليا(2)

 ،تتمتع حبكم ذايت أثناء العصور الوسطى ،رأس البحر األدراييت وهي أعظم طريق حبري يف جتارة العصر الوسيط
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عليها ليقيموا فيها مؤسساهتم اخلدمية كالفنادق واملخابز والطواحني واحلمامات على أن 
؛ 379ص ،1ج ،1994 ،)الصوري تكون هذه املرافق معفاة من الضرائب واملكوس

 (.199ص  ،2ج ،1994 ،رانسمان
بعد أن قدمت املساعدات للصليبيني استطاعت احلصول  ،اإليطالية (1)أما مدينة بيزا
إىل جانب حرية التجارة يف مجيع  ،منها شارع يف أنطاكية ويف الالذقية ،على امتيازات جتارية

 (.333ص ،1ج،2010،)عاشور موانئ أنطاكية
كان للمساندة البحرية من قبل أساطيل الغرب األورويب أثر إجيايب يف محاية الوجود 

م( حاول املسلمون استغالل أسر 1123ه/517ففي عام ) ،وتثبيته يف الشرقالصلييب 
 ،واستعادة مدينة ايفا فتمت دحاصرهتا برًا وحبراً  (2)(Baldwin IIامللك بلدوين الثاين )

 ،وتصدى هلم األسطول البندقي وأحبط احملاولة اإلسالمية يف اسرتداد هذه املدينة )الشارتري
ويف أواخر القرن السادس اهلجري/الثاين عشر امليالدي اتضح الدور  ،(256ص ،1990

اإلجيايب للمدن التجارية يف تقدمي املساندة البحرية إلعادة احتالل املدن الساحلية اليت 
 (. 318ص ،1ج ،1985 ،)هايد اسرتدها املسلمون بعد معركة حطني

                                                                                                                   

وتعترب أهم مرافئ أورواب أثناء احلمالت الصليبية.  ،وهي قريبة من جنوة من انحية الرب بينهما حنو مثانية أايم
 (.137ص ،2009،؛ املغلوث405ص ،5ج،1992 ،)القلقشندي

 تقع إىل الشمال من بالد األندلس يف مقابل جزيرة ،بيزا: مدينة إيطالية على مقربة من البحر األبيض املتوسط(1)
 ،وأرضها خصبة ،كثرية البساتني  ،ُعرفت يف املصادر العربية ابسم بيش وهي كبرية القطر عامرة األسواق ،سودانية

، 5ج،1992 ،؛ القلقشندي750ص ،2002 ،وألهلها مراكب وخيل واستعداد لركوب البحر. )اإلدريسي
 (.411ص

وابن عم جودفري وبلدوين  ،م(: هو ابن هيج كونت رمثيل1118-1110ه/512-494) بلدوين الثاين(2)
-512) األول خلف بلدوين األول على والية الرها مث خلفه على حكم مملكة بيت املقدس يف الفرتة من

 (.335ص ،2ج ،1994 ،؛ الصوري185ص ،1990 ،م(. )الشارتري1131-م118ه/525
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ة فوق كل اعتبار من خالل تقدمي وختاماً نالحظ أن املدن اإليطالية كانت مصاحلها التجاري
 اجلانب االقتصادي على حساب اجلانب الديين.

 . نتائج الدراسة:4
 توصلت الدراسة للنتائج التالية:

وضحت الدراسة أن ظهور النظام اإلقطاعي يف املشرق اإلسالمي يعد امتدادًا لنظام  -
انبضة ابحلياة ملا تعانيه اإلقطاع السائد يف غرب أورواب آنذاك؛ ليكون مرآة عاكسة لصور 

فضاًل عن هيمنة أمراء اإلقطاعيات على السلطة  ،أورواب من ضعف السلطة املركزية فيها
 ،وكثرة الصراعات الدائرة بينهم؛ األمر الذي ممكن البابوية من استغالل الوضع لصاحلها

 بتوظيف هذه العداوات وتوجيهها خدمة ملصاحلها الدينية واالقتصادية. 
الدراسة أن احلمالت الصليبية على املشرق اإلسالمي خلقت بيئة مناسبة لتطور  بينت -

بذلك شكل  ،الذي ظهر وترعرع يف أورواب الغربية يف ظل النظام اإلقطاعي ،نظام الفروسية
وخاصة عندما احتضنتهم  ،هؤالء الفرسان طبقة اجتماعية متميزة هلا خصائصها وقوانينها

ائر؛ لتعميدهم ومنحهم رتبة الفروسية الخنراطهم يف خدمة الكنيسةوأقامت طقوسًا وشع
 البابوية ومصاحلها.

أظهرت الدراسة أن تشكل اإلقطاعية يف الغرب األورويب ومن مثم عبورها للمشرق  -
وهذه  ،منحتها حيوية جديدة وقدرة على االستمرار ،اإلسالمي حدث بتأثري عدة قوى

واألخرى تنافس دول  ،الساعية وراء مصاحلها وامتيازاهتاالقوى متثل اندفاع النزعة االقتصادية 
لتلعب املدن االيطالية الدور األكرب  ،غرب أورواب على الزعامة والسيادة يف حوض املتوسط

فضاًل عن  ،يف مساندة اجليش الصلييب يف مملكة بيت املقدس حتقيقًا لنزعتها السيادية
 إطماعها االقتصادية.
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 ،تواجد يف بيت املقدس اعتمد يف تكوينه على أمراء اإلقطاعياتأن اجليش الصلييب امل -
وما قدموه هم وإقطاعياهتم من دعم ومساندة للجيش مبختلف أطيافه من فرسان ومشاه 
ومرتزقة؛ ليكون تواجده وحروبه استمرارًا حلروهبم اإلقطاعية الدائر رحاها يف أورواب يف 

اليت وضعتها الكنيسة حلفظ السالم يف غرب بشكل ال خيرق املواثيق والقوانني  ،السابق
وكذلك لضمان بقاء الوجود الصلييب يف املشرق اإلسالمي وخاصة يف مملكة بيت  ،أورواب

 املقدس.
 املراجع

  :املراجع العربيةأواًل: 
ـــ ،اإلدريســـي يف اخـــرتاق  تاقنزهـــة املشـــ .(2002عبـــدهللا دحمـــد بـــن دحمـــد بـــن عبـــدهللا ) وأب

 .مكتبة الثقافة الدينية :القاهرة .اآلفاق
 .األوضاع االجتماعية يف فلسطني زمن احلرب الصليبية .(2007) حسام علي ،اآلغا

 فلسطني. ،غزة ،اجلامعة اإلسالمية .(رسالة ماجستري غري منشورة)
 :بريوت ،2ط (.ترمجة: السيد الباز العريين) .احلروب الصليبية .(1967) ارنست ،ابركر

 دار النهضة العربية.
 (.بشري السباعي :ترمجة) .احلمالت الصليبية والشرق الالتيين .(2002)ميشيل ،ابالر

 .عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية :القاهرة
 عبداحلافظ :ترمجة) .االستيطان الصلييب يف فلسطني )مملكة بيت املقدس( .(2001) براور

 .عني للدراسات والبحوث :القاهرة .(عبد اخلالق البنا
دار  ،اإلسكندرية ،املمتلكات الكنيسية يف مملكة بيت املقدس ،(1989) سعيد ،لبيشاويا

 املعرفة اجلامعية.
 .(ترمجة: قاسم عبده) .حضارة أورواب يف العصور الوسطى .(2002) موريس بيشوب،

 عني للدراسات والبحوت. :املنصورة ،2ط
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 ، ترمجة: حسني دحمد عطية،اتريخ الفرجنة غزاة بيت املقدس ،(1989) رميوندا جيل،
 دار املعرفة اجلامعية. ،اإلسكندرية

 .دار صادر ،بريوت ،معجم البلدان ،(1977) شهاب الدين ايقوت بن عبدهللا ،احلموي
األوضاع احلضارية يف بالد الشام يف القرنني الثاين عشر  ،(1979) دحمود دحمد ،احلويري

 ف.ار املعار د،القاهرة ،والثالث عشر
 .دار اهلدى ،بريوت ،1ق ،1ج ،بالدان فلسطني ،(1965) مصطفى مراد ،الدابغ

املطبعــــة  ،بــــريوت ،اجلــــامع املفضــــل يف اتريــــخ موارنــــة املوصــــل ،(1905) يوســــف ،الدبســــي
 .العمومية الكاثوليكية

 ،2ط ،نورالدين خليل :ترمجة ،اتريخ احلمالت الصليبية ،(1994) ستيفن ،رانسمان
 .اهليئة املصرية للكتاب ،القاهرة

تنظيمات الصليبيني يف مملكة بيت املقدس  ،(2006) موضى بنت عبدهللا ،السرحان
 مكتبة امللك فهد الوطنية أثناء النشر. ،، الرايضوأثرها على أوضاعهم يف بالد الشام

 .مؤسسة اقرأ للنشر ،القاهرة ،2، طقصة احلروب الصليبية ،(2009) السرجاين، راغب
املركز  ،القاهرة ،ترمجة قاسم عبده ،اتريخ احلروب الصليبية ،(2009) جونثان ريلي ،مسيت

 .القومي للرتمجة
دحمد  :ترمجة ،فن احلرب عند الصليبيني يف القرن الثاين عشر ،(1985) سي ،ر ،مسيل

 .مركز الدراسات العسكرية ،دمشق ،اجلالد
شركة  ،لبنان ،قراءات يف اتريخ أورواب يف العصور الوسطى ،(2008) أشرف صاحل ،سيد

 .الكتاب العريب اإللكرتوين
دار  ،عمان ، ترمجة: زايد العسلي،اتريخ احلملة إىل القدس، (1990) فوشيه ،الشارتري

 الشروق.
دار  ،القاهرة ،العالقات بني الشرق والغرب يف العصور الوسطى ،(1985) أمحد ،الشامي

 .العربيةالنهضة 
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مجـال الـدين  :حتقيـق ،ودحاسـن اليوسـفية النوادر السلطانية ،(1994) الدين ءهبا ،ابن شداد
 .مكتبة اخلاجني للنشر ،القاهرة ،الشيال

املطبعة  ،القاهرة ،اإلقطاع وأورواب يف العصور الوسطى ،(1970) أمحد إبراهيم ،الشعراوي
 العاملية.

 ، )د.ن(، )د.م(.الصليبية يف الشرق عصر احلروب ،(2004) دحمد مرسي ،الشيخ
أجزاء، ترمجة: حسن  4، اتريخ احلروب الصليبية ،(1994-1991) وليم ،الصوري

 اهليئة املصرية للكتاب.  ،القاهرة ،حبشي
 ،قطاعية يف الشرق األوسط يف العصور الوسطىالنظم اإل ،(1968) إبراهيم ،طرخان

 .الكتاب العريب للطباعة ،القاهرة
 ،، بريوت2ط ،اتريخ العالقات بني الشرق والغرب ،(2003) سعيد عبدالفتاح ،عاشور

 دار النهضة العربية.
مشكالت الوراثة يف مملكة بيت املقدس وأثرها على  ،(1984) على، عبد احلفيظ دحمد

 دار النهضة العربية.  ،، القاهرةاتريخ احلركة الصليبية
دار املعرفة  ،القاهرة ،العصور الوسطى حضارة أورواب يف ،(1998) دحمود سعيد ،عمران

 .اجلامعية
فتح صالح الدين األيويب لبيت املقدس بني السياسة  ،(2012) جاسر على ،العناين

 .أمواج للنشر والتوزيع ،عمان ،1ط ،واحلرب
 ،، القاهرةاحلروب الصليبية، العالقات بني الشرق والغرب ،(2000) دحمد مؤنس ،عوض

 اإلنسانية واالجتماعية. عني للدراسات والبحوث
منشورات  ،دمشق ،2ط ،احلضارة األوروبية يف العصور الوسطى ،(2000) نعيم ،حفر 

 دمشق. جامعة
اجمللـــة التارخييـــة  ،صـــورة املقاتـــل الصـــلييب يف املصـــادر العربيـــة ،(1981) قاســـم عبـــده ،قاســـم

 .27-23 ،اجلمعية املصرية للدراسات التارخيية ،املصرية
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دار  ،بــــريوت ،آاثر الــــبالد وأخبـــار العبـــاد ،(1969دحمـــود ) زكـــراي بـــن دحمــــد بـــن ،القـــزويين
 .صادر
 مطبعة املتنيب. ،، القاهرةذيل اتريخ دمشق ،أبو يعلى محزة )د.ت( ،ابن القالنسي

 ،، القـاهرة5ج ،صبح األعشـى يف صـناعة اإلنشـا ،(1992أبو العباس أمحد ) ،القلقشندي
 دار الكتب اخلديوية.

دار  ،عمان ،سعيد البيشاوي: ترمجة ،اتريخ بيت املقدس ،(1998) يعقوب ،القيرتي
 .الشروق

 )د.م(. ،)د.س( ترمجة: كمال دسوقي ،اتريخ اجليوش ،جورج ألفا )بدون اتريخ( ،كاستالن

 ،طرابلس ،ترمجة: عماد الدين غامن ،اتريخ احلروب الصليبية ،(1990هانز ابرهارد ) ،ماير
 منشورات جامعة الفاتح.

 ،) د.ن(، ) د.م(.عصر احلروب الصليبية يف الشرق ،(2004) دحمد مرسي
 ،1ط ،مملكة بيت املقدس يف عهد بلدوين األول ،(2008) هنادي السيد ،دحمود

 العريب. دار العامل ،القاهرة
أطلس احلمالت الصليبية على املشرق اإلسالمي يف  ،(2009) سامي عبدهللا ،املغلوث

 .رفهرسة مكتبة امللك فهد أثناء النش الرايض ،1ط ،العصور الوسطى
أحسن ( 1877) مشس الدين أبو عبدهللا دحمد بن أمحد املعروف ابلبشاري ،املقدسي

 مطبعة بريل. ،، لندنالتقاسم يف معرفة األقاليم
املدعوة حرب  ،اتريخ احلروب املقدسة يف املشرق ،(1865) مونروند ،مكسيموس

دير الرهبان  ،أورشليم ،مكسيموس مظلومكرييوكرييو : ترمجة ،الصليب
 .الفرنسيسكان

 ،عبدالكرمي األشرت :حتقيق ،كتاب االعتبار ،(2003) أسامة الكناين الشيزري ،ابن منقد
 .املكتب اإلسالمي ،بريوت ،2ط
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 ،العدوان الصلييب على مصر )هزمية لويس التاسع يف املنصورة( ،(1981) جوزيف ،نسيم
 .بريوت ،2ط

 ،1ط ،العدوان الصلييب على العامل اإلسالمي ،(1992) صالح الدين دحمد ،نوار
 دار الدعوة للطباعة والنشر. ،اإلسكندرية

األوضاع الدينية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية يف الغرب األورويب  ،(2011) نيفني
اجلامعة  ،رسالة ماجستري غري منشورة ،من القرن التاسع حىت القرن احلادي عشر

 فلسطني. ،غزة ،اإلسالمية
أمحد  :ترمجة ،اتريخ التجارة يف الشرق األدىن يف العصور الوسطى ،(1985) فيليام ،هايد

 .اهليئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة ،دحمد الرضا
 ،مفرج الكروب يف أخبار بين أيوب ،(1957مجال الدين دحمد بن سامل ) ،ابن واصل

 .املطبعة األمريية ،القاهرة ،مجال الدين الشيال :حتقيق
 مكتبة األجنلو املصري. ،القاهرة ،1ط ،1جزءان، ج ،احلركة الصليبية(، 2010) ____
 

 : املراجع األجنبية:اثنيا
Claude, Galler (1995). La valeur militaire des armees De 

La premiére croisa. Fayaird، Paris. 
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Abstract 

It might be quite difficult to say that one teaching  method or approach 

is the best to be adopted in English classes. A little knowledge of the 

history of these methods and approaches can lead to unsuccessful 

application inside language classrooms. Therefore this methodological 

research paper presents a historical background of some teaching 

methods and approaches which have been used in language education 

throughout history of teaching/learning English. It introduces the 

principles on which each teaching method and approach is based. 

Furthermore, it provides details about the advantages and 

disadvantages of each method and approach besides their limitations. 

The paper deals with only five methods and approaches of teaching 

English because of the limited number of pages determined by the 

journal. Namely they are: Grammar Translation Method, Direct 

Method, Oral Approach and Situational Language Teaching, Audio-

Lingual Method, and Communicative Language Teaching. Finally, the 

paper ends with a conclusion showing the result of its research and 

intended work to be done in the near future.  

Key words: Grammar Translation Method, Direct Method, Audio-

Lingual Method, Oral Approach and Situational Language Teaching, 

Communicative Language Teaching.   
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 : مراجعة تاريخيةتدريس اللغة اإلنجليزيةفي طرق وأساليب 

 

 ميرعمر عبدهللا البكباك                           أمل محمد مسي  

 مصراتةجامعة  –كلية اآلداب 

 

 

 ملخص البحث

ما  أو أسلوب تدريس معني يكون هو أفضلحمددة أبن طريقة  اجلزمقد يكون من الصعب 
اللغة اإلجنليزية. أيضًا املعرفة القليلة بتاريخ هذه الطرق و تدريس داخل فصول  ميكن إتباعه

ا فإن هذه الورقة البحثية  تطرح قد يؤدي إىل تطبيقها بطريقة غري انجحة. هلذ األساليب
 يف تدريس اللغة استخدمتطرق و أساليب التدريس اليت ال حول بعضاترخيية  خلفية

عليها  اليت تقومالورقة البحثية تستعرض  املبادئ و األسس هذه إن . عرب التاريخ اإلجنليزية
صور لكل العيوب وأوجه القزات و كل طريقة أو أسلوب تدريس، كذلك هي تستعرض املمي

تدريس اللغة أنواع من طرق و أساليب  مخسةفقط الدراسة سوف تتناول  هذه منها.
الطرق و  وذلك بسبب العدد احملدود لصفحات البحث طبقا ملواصفات اجمللة. اإلجنليزية

نهج الشفهي وتعليم اللغة : طريقة الرتمجة النحوية، والطريقة املباشرة، والهيواألساليب 
خبامتة  البحثية أخريا تنتهي الورقة ، وتعليم اللغة التواصلي.ة الصوتية اللغويةالظرفية، والطريق

 العمل املزمع القيام به يف املستقبل القريب.توضح نتيجة البحث و 
 

طريقة الرتمجة النحوية، الطريقة املباشرة، الطريقة الصوتية واللغوية، النهج  الكلمات األساسية:
 ، تعليم اللغة التواصلي.الشفهي وتعليم اللغة الظرفية
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1.Introduction 

It is well-known that language teachers in any learning/teaching 

context frequently encounter difficulties about which teaching method 

or approach is more appropriate to utilize when teaching English as a 

foreign language (EFL) or as a second language (ESL) in classrooms. 

Also, they might misunderstand the differences between the principles 

on which they are based on and how to use them. In reply to all these 

enquiries, this paper  reviews the historical research in which it 

attempts to shed light on the appearance of these teaching methods 

and approaches and their  development.  

Starting by defining the two terms: method and approach, 

Antony (cited in Celce-Murcia, Brinton and Snow,2014) described a 

method as, "a set of procedures" while an approach is a reflection of  

"a theoretical model or research paradigm" (p.2). Another definition of 

these two is provided by Richard and Rogers (2001)  who determined 

that  a teaching method is "a specific instructional design or system 

based on a particular theory of  language and language learning" while 

a teaching approach is considered as "a set of beliefs and principles 

that can be used as the basis for teaching a language" (pp. 244-245).  

Gill and Kusum (2016) in this sense explain that approach is a broader 

term than method and that an approach may have many methods. 

Furthermore, Richard and Rogers (2001) illustrate that a teaching 

method provides detailed terms of content, teachers and learners' role 

and teaching procedures and techniques and it is quite predetermined 

in time. On the contrary, a teaching approach is characterized by a 

wide variety of applications and has a long shelf life. It can be revised 

and modified as new practices evolve over time. 

 

1.1 The Significance of the Study 

The deep knowledge of any branch of science needs a profound 

knowledge of its history, philosophy, and pros and cons.  So language 

teachers should have a insightful knowledge about different language 

methods and approaches in teaching English as a foreign language. In 
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this regard, it is highly significant to show the reasons behind studying 

these methods and approaches in their past experience, present effect 

and future influence. According to Richards and Rogers (2001),  

teachers and students had better know major teaching methods and 

approaches so that they become familiar with different debates and 

issues related to the history of language teaching. In addition, they 

will be aware of the way in which theory and practice can be 

connected in a number of different views. They add that having such 

knowledge will assist teachers use different methods and approaches 

and decide when it is appropriate to use them. 

1.2 Research Questions 

1. What are the principles, advantages and disadvantages, and  

limitations of methods and approaches of teaching English? 

2.  Does teachers' profound knowledge of the teaching methods and 

approaches influence their successful implication inside 

classrooms? 

 

2. Literature Review 

2.1 Grammar Translation Method 

The Grammar Translation Method (GTM) has been used by 

language teachers for many centuries. Richards & Schmidt (2002) 

point out that it is a method of second language (L2) teaching which 

considers translation and grammar study as the central activities in the 

process of teaching and learning. In Europe, Latin and Greek were 

traditionally taught according to this way.  In the 19
th

 century it began 

to be used to teach modern languages such as German, French and 

English. The presentation of a grammatical rule, a study of  lists of 

vocabulary and a translation exercises construct its typical lesson.   

Little (2006) states that 'The Grammar-Translation method sees 

language learning as a matter of consciously mastering the 

grammatical system of the target language (TL).  It uses translation 

between the learner’s mother tongue and the TL as the chief means of 
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analyzing, practicing and learning grammar, and of learning the 

vocabulary without which grammar is useless’. The use of the GTM  

made learners become adept in the use of correct grammar in writing.  

They received enough training in translating texts from their native 

language to the target language.   

Johnson & Johnson (2009) argue that this method is for classes 

where language learners are monolingual, and it focuses on the written 

language. It introduces language under instruction through explicit 

sentences of rules in the students' first language (L1), then practicing 

and testing these rules through sentence translation.  They add that it 

has continued to be used in many parts of the world; it is one of the 

few methods that it is possible to employ in very large classes. What is 

more, this method is appropriate for teachers whose mastery of L2 

might be limited. The GTM teachers must know both the target 

language and the students'  L1. Such teachers have the advantage of 

being familiar with their learners' language specific problems.  

The goal of the method is to learn language in order to benefit 

from its literature and the mental discipline provided in foreign texts. 

As such, it requires proficiency in translation from the target to the 

native language and vice versa.  Using the native language as the 

medium of instruction, it provides comprehensive training in 

translating sentences with high-level accuracy. Its main focus is to 

attain mastery in reading and writing, hence placing very little 

emphasis on listening and speaking. This implied mastery of grammar 

rules, yet an inability to apply them in verbal utterances.  The teacher 

uses the deductive method of instruction, which requires laying down 

grammar rules then applying such rules to translation exercises. As 

such, this makes students become dependent on grammar rules 

introduced in class, and compromises their ability to express 

themselves when confronted with challenges in real-life settings.  The 

limited exercises and exposure to texts due to translation also hampers 

vocabulary acquisition, thus defeating the main purpose of allowing 

learners to explore foreign materials (Johnson & Jonson,2009). 
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The advantages and disadvantages of  the GTM as far as the 

benefit of the majority is concerned.  On the one hand, the method 

allows translation of many texts, which cultivates a means for 

transformation in European civilization; to date, translation is still 

used as an effective means of communicating ideas from one culture 

to another. On the other hand, translation skills are limited to the 

learned, making it a privilege for those who are able to afford 

education in private institutions or language schools.  In this view, the 

common people are deprived of foreign language faculty, and only 

those who are schooled and took great interest in reading and writing 

could understand translated texts.  The use of the foreign language for 

trade and international affairs was very rare compared to the present 

situation. It should also be emphasized that the GTM brings about 

disinterest in many foreign language learners, who grow weary of 

memorizing long lists of vocabulary and grammar rules for the sake of 

accurate translation. 

According to Al-Mutawa & Kailani (2003), there are limitations 

underlying the GTM. Firstly, it aims to impart knowledge of the 

grammar of the language, which gives the rules for constructing words 

together, and the focus is on form and inflection.  Second, it does not 

set out rules enabling the learner to construct systematically correct 

complex sentences, and students are often trained in artificial forms of 

language when practicing the rules. It also takes little account of 

present-day language usage and emphasizes the written language at 

the expense of the oral language and of how it is used to convey social 

functions. The focus is on knowing rules and exceptions while 

communicative skills are ignored.  Besides, students practice reading 

in order to memorize a number of vocabulary items and for 

translation.  In teaching vocabulary, separate words are taught in the 

form of lists.  Teaching is done mostly in the L1, and the over-use of 

the L1 reduces the time available for practice in the TL.  Moreover, 

the technique of giving definitions, rules and explanations makes the 

process of teaching boring and is of little benefit to the students.  

Finally, the students’ role is largely passive and they learn more about 
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how the language works than about how to use the language 

communicatively (Al-Mutawa & Kailani,2003).  

 

2.2 Direct Method 

In response to the problems brought about by the GTM, 

proponents who believed in the natural method of language learning 

and acquisition resorted to the Direct Method (DM) to facilitate 

learning a foreign language.  The DM is one of the “natural methods”.  

The term “natural method”, according to Richards and Schmidt 2002, 

implies that a method emphasizes the use of spoken language, objects 

and actions in teaching word meanings and structure, and following 

the natural beliefs of first language learning. Sauveur and other 

followers of natural methods (cited in Richards & Rodgers 2001) 

proposed the idea that a foreign language can be learned best by 

demonstration and not by translation. The DM thus made exclusive 

use of the target language for instruction, and dispensed with 

translations. Unlike the former GTM, which focused on writing, the 

DM emphasized speaking and inductive teaching methods. These 

methods emphasize using the language instead of presenting 

information about the language. Furthermore,  learners are not taught 

grammatical rules directly but they discover these rules from their 

experience of using the language. In other words, learners inferred 

grammar rules from sentence samples.  

To promote learning, teachers employed miming, photos and 

demonstration during practice speaking exercises. Strict rules were 

applied, prohibiting the use of the first language, translating, speaking 

aloud, using books for references, and manipulating discussion.  

Conversely, it promoted the sole use of the target language, 

comprehension through demonstration, speaking naturally, using 

lesson plans, and giving more chances for students to speak.  Among 

its strengths were student-centered instruction, natural and everyday 

speaking situations, creative use of demonstration and photos, and 

emphasis on pronunciation. 
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Larsen-Freeman (2000) points out that teachers who use the DM 

propose that students learn to speak the TL by learning to think in the 

TL. The syllabus of DM is based on situations (for example, one unit 

would focus on the language used at a bank, while another might 

focus on the language used at a shop) or topics (such as geography, 

weather, or money).  She adds that an explicit grammar rule may 

never be given; instead students are presented with examples then they 

figure out the rule from the examples. The students study culture 

consisting of the history of the native speakers of the TL, the 

geography of the country of the TL, and information about the daily 

routine of the native speakers' lives. According to Al-Mutawa & 

Kailani (2003), the theory was derived from the hypothesis that 

learning a FL is very similar to learning one’s first language, i.e. “that 

exposing the language impresses it perfectly upon the learner’s mind”. 

Al-Mutawa & Kailani (2003) describe the DM that it gives 

priority to speech and oral skills, and discards memorization of 

conjugations, declensions and rules of grammar. Simultaneously, it 

discards the learners’ first language because it regards translation a 

worthless activity in language teaching; therefore the meaning of 

concrete or abstract words and sentences is given through 

dramatization, demonstration or pointing at objects without using the 

L1. In order to teach words and patterns, it must be done through 

direct association with actions, dialogues, situations, objects or 

pictures. After imitation, students memorize selected FL sentences, 

short dialogues, expressions and songs. Reading and writing are 

delayed for months and pronunciation is emphasized. However, they 

add, exercises have failed to achieve decisive results or authentic 

learning on the part of the student because all language activities are 

related to the classroom and not connected with real life situations.  In 

other words, they do not prepare learners for using the FL for 

communication, and the teachers do not think of students using the 

language outside the classroom. In addition, this method has been 

criticized for its time-consuming and roundabout techniques of giving 

the meaning of words and structures through dramatization, 
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demonstration or association without resorting to the L1.  Moreover, 

the method necessitates an extremely proficient teacher who is gifted 

with fluency in the  foreign language (FL) and in-depth understanding 

of its techniques. It also calls for a large number of class hours as the 

majority of the work is done in the classroom. 

On the one hand, the DM found success in implementation 

among private language schools. The help of the foreign teacher in 

teaching students who were willing and able to pay made an impact on 

language learners. On contrary, there was a resistance in the public 

sector, with the severe use of the foreign language, which undermined 

comprehension.  Failure to realize practical learning was also evident, 

with the limited skills of the (FL) teacher, who unexpectedly became 

the focus of instruction, especially in situations where learners lacked 

the ability to use the language. Problems were also met with finding 

teachers who can teach using the DM approach, due to restrictions in 

the use of the target language. 

Richards & Rodgers (2001) state that  by the 1920s, the 

drawbacks caused by the Direct Method were further realized, 

especially by linguists who later proposed the combination of the 

Direct Method and grammar-based activities. Such a combination 

resulted in reading-centered instruction to address comprehension 

issues. This subsequently led reformers to focus on the need to 

develop comprehension not only through reading but also through 

listening and gaining understanding of communication situations, the 

goals of Oral and Situational Language Teaching. 

 

2.3 Oral Approach and Situational Language Teaching 

The 1920s to 1930s saw further transformation in the field of 

language teaching with the Oral Approach proposed by Harold Palmer 

and A.S. Hornby, two British linguists who formulated that reading 

and vocabulary are important aspects of teaching a foreign language 

(Richards & Rodgers 2001).  With its heightened concern for reading 

skills, the Oral Approach reflects largely the trends following the DM.  
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The approach took into consideration content and structure. Thus, its 

syllabus included a listing of vocabulary words and grammar content 

taught at designated levels of language learning. The approach 

employed inductive teaching method; thus students were made to 

realize structure by providing numerous samples of sentences 

designed to be recited orally. Like the DM, the approach made 

exclusive use of the target language, and aided oral recitation of 

sentences with the use of demonstration and communication 

situations. Explanation of terms was discouraged; thus students 

inductively deduced the meaning of vocabulary words based on a 

given context.  

By the 1950s, the Oral Approach was widely accepted as the 

British approach to English language teaching (Richards & Rodgers 

2001). It was widely adopted by many schools and teachers, including 

the Australian George Pittman, who developed teaching materials 

applying the approach to specific situations. The emphasis on 

situations later led to the coinage of the term Situational Language 

Teaching (SLT). With the use of situations, students gained both 

knowledge of structures, and skills based on the way language was 

applied in different situations.   

The approach relied strongly on structural and behavioral 

theories. Its proponents believed that teaching students the structure of 

the language was fundamental to learning. Teachers paid particular 

attention to developing speaking skills before other language skills.  

Therefore, drills were recited first before presenting them in written 

form. The teacher acted as the model while students imitated the 

teacher during oral exercises. 

Situations were used to aid in comprehending new language 

materials. They were controlled by the teacher to limit the 

demonstration and practice within target concepts.  Unlike the GTM 

that required explanation of grammatical structure/patterns, SLT  

made use of demonstrations using real objects, pictures, action, and 

mime to help learners comprehend new vocabulary.  The sequence of 

activities consisted therefore of listening practice, choral imitation, 
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individual imitation, isolation of sounds, inductive construction of 

sentence patterns, eliciting sentences and questions, substitution-

drilling, question and answer drilling, and correction of errors.  

Notably, teachers used a friendly approach in correcting errors by 

shaking their heads when students gave wrong answers. They also 

allowed learners to correct each other by making them listen to one 

another (Richards & Rodgers, 2001). 

With its practical use of illustrations and sentence patterns, SLT 

became the basis of many approaches that followed. Many authors 

also adopted the concept of structuralism for textbook exercises and 

sentence samples for foreign language dictionaries.  However, some 

of the drawbacks of SLT which included imitative oral skills and 

controlled means as expression led successors to revise the approach 

further, thus giving way to the Audio-lingual Method. 

 

2.4 Audio-Lingual Method elaborate  

Johnson & Johnson (2009) state, ''In the Second World War the 

Americans discovered the need for mastery of foreign languages by 

service personnel'' (p20). Assistance was sought from structural 

linguists who eventually elaborated the mimicry-memoriztion method 

to be used as a hurried pragmatic measure in the context of the Army 

Specialized Training Program. 

According to Richards & Schmidt (2002), this method is also 

called aural-oral. It emphasizes the teaching of speaking and listening 

before reading and writing and uses dialogues and drills in teaching 

these skills. It discourages the use of the L1 in the classroom. The 

Audio-lingual method is based on the aural-oral approach theory of 

language teaching. This theory holds the following beliefs about 

language: (a) speaking and listening are the mainly vital skills in 

language learning, (b) each language possess its unique structure and 

rule system, and (c) a language is learned through habit formation.  

Little (2006) points out that the Audio-lingual method is originated 

from the learning theories of behaviorist psychology. It sees language 
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learning as a matter of conditioning and habit formation. The learner 

is drilled in structural patterns and their variations by means of 

stimulus-response-reinforcement exercises.  

Similar to SLT, the Audio-lingual method focused on enhancing 

speaking skills.  As such, speech drills were led by the teacher as the 

model. However, unlike SLT, which promoted knowledge of sentence 

structures and grammatical rules, the Audio-lingual method did not 

emphasize the need to gain systematic understanding of language 

content and structure.  Also, while the SLT used pictures and visual 

demonstrations, the Audio-lingual method made use of recorded 

materials with sample utterances, which students mimicked, and 

which helped students increase their understanding of speech rules 

and patterns. 

Concerning the aim of this method, Johnson & Johnson (2009) 

point out that it seeks to teach listening, speaking, reading, and 

writing, in that order, with concentration on the language used in 

everyday situations in the early years.   Language learning is based on  

use of dialogues that include frequent items of everyday vocabulary 

and structure. Dialogues are learnt by mimicry-memorization, with 

special emphasis is placed on pronunciation and intonation. When the 

entire class has perfected the dialogues, they are divided, and 

dialogues are performed as if they were ‘real-life' ones, with questions 

and answers exchanged between divisions and role reversal. The 

structures of dialogues are strengthened and developed by pattern 

drill, done first in groups and subsequently individually, or in the 

language laboratory.   

Later, learners are introduced to written texts, though writing is 

at first imitative and consists of copying exercises. Cook (2001), 

meanwhile, argues that Audio-lingual teaching not only accepts that 

language is divided into the four skills of listening, speaking, reading 

and writing but takes it further by dividing the skills into active and 

passive skills. Active skills refer to those which people use to produce  

a language i.e speaking and writing skills, while passive skills are 

those in which people receive a language i.e listening and reading. 



Faculty of Arts Journal- Issue:17 June 2021             Method & Approaches of Teaching English 

______________________________________________________________  

91 https://misuratau.edu.ly/journal/arts                                                   

          
ISSN  2664-1682 

 

Passive skills should come before active skills. For example speech 

comes before writing. So students should lean to listen before they 

learn to speak, speak before they learn to read, and read before they 

learn to write. Needless to say, hardly one now accepts that listening is 

‘passive’.  

Hapudin (2015, p. 29) argues that teachers “believe students 

need to over learn the TL, to learn to use it automatically without 

stopping to think. Their students achieve this by forming new habits in 

the TL and overcoming the old habits of their native language”. 

Larsen-Freeman (2000) adds that teachers who use the Audio-Lingual 

method: 

Drills (such as repetition, backward build-up, chain, 

substitution, transformation, and question-and-answer) are 

conducted, based upon the patterns present in the dialogue. 

Students’ successful responses are positively reinforced. 

Grammar is induced from the examples given; explicit grammar 

rules are not provided  (p.45). 

 

She states that the nature of the activities in the Audio-lingual 

method suggests that oral drills are a typical part of those activities. It 

requires the sounds or pronunciation of words or sentences to be 

modeled by the teacher, while students repeat the utterances. The 

medium of instruction is the target language. Although translation is 

allowed, it is discouraged. The main purpose is to gain mastery of the 

verbal language; hence grammatical structure is set aside. Like SLT, 

the approach also employs substitution. The teacher, after uttering the 

sentence, removes some words to be replaced by the students.  

In the relationship between speaking and writing, Cook (2001) 

states that the Audio-lingual style interprets the assumption that 

speech should take precedence over writing in two ways. One is short-

term: whatever the students learn must be heard before it is being 

seen, so the teacher must say the new words aloud  before writing 

them on the blackboard. The other is long-term: the students here must 

spend time developing their oral skills before they are being 

introduced to the written skills; this might take a few week or perhaps 
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a year. This long-term interpretation brings about some about 

problems in that adult students who use the written text as a support 

would not accept it being taken away from them and therefore they 

might try to find an alternative way to get it back, like writing down 

the text under their desk. lead 

Typically, an Audio-lingual lesson is composed of (1) listening 

to a model conversation, (2) acting out of the dialogue by the students, 

(3) selection of key structures of the dialogues for use in drills both 

individual and chorus, (4) reading/writing/vocabulary exercises based 

on the model dialogue, and (5) enrichment activities.  The success of 

the Audio-lingual method declined after the 60s as opposition arose 

regarding the learning theory behind the approach. Also, the failure of 

the approach to prepare learners with the capability to apply classroom 

learning to real-life communication was noted. Nevertheless, 

successive approaches retained the use of Audio-lingual resources to 

further promote language learning (Cook 2001).  

Johnson & Johnson (2009) explain, "The theoretical claims for 

Audiolingualism were … demolished, indirectly, in the work of 

Chomsky, not least by his insistence that language cannot be regarded 

as a repertoire and that its acquisition is not a mechanistic process." 

(p.22). 

Accordingly, Finocchiaro & Brumfit (2003) claim that learners 

were often prevented from saying what they wanted to say because of 

the ‘rules’ of the theory. Audio-lingual theory, as presented to 

teachers, was very strong on what students ought not to do: they 

should not write down versions of what they heard, they should not 

attempt to use linguistic forms they had not been drilled in, they 

should not learn words out of context. While it is true that the spoken 

language was given priority and that the film strips and/or films 

provided students insight into both linguistic features and 

paralinguistic features of communication, too more importance was 

often placed on mechanical repetition of the tape and the objective 

was generally having command of sentence pattern rather than 
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creative or real communicative use of language (Finocchiaro &  

Brumfit,2003). 

Al-Mutawa & Kailani (2003) point out some criticisms of this 

approach. First, it asserts speech over other skills, particularly writing, 

and the ordering of listening, speaking, reading, and writing is not 

important because there is no basic reason why all language skills 

cannot be taught simultaneously.  Secondly, it takes no account of the 

creative use of language and cognition. Empirical evidence has also 

shown that pattern practice, though useful for the early stages of FL 

learning, is not conducive to real communication.  Thirdly, it is based 

on the misleading notion that acquisition of the rules of the TL is 

connected with the ability to communicate effectively in it, because 

learning to produce grammatical sentences does not guarantee that one 

will be able to communicate in situations that require the creative use 

of speech acts such as requesting, disagreeing, expressing opinions, 

showing feelings of sympathy, etc.  Finally, it requires small classes, 

carefully prepared materials and a lot of time, and a well-trained 

teacher who knows ‘what to teach’ and ‘how to teach’ adequately. 

 

2.5 Communicative Language Teaching 

The constant need to find appropriate approaches to facilitate 

learning and instruction prompts the use of an innovative approach 

that addresses current problems and issues in education. Innovation 

allows improved learning conditions for both students and teachers, 

making it imperative for educators to constantly review approaches 

and strategies they employ.   

In the area of second and foreign language teaching, the birth of 

a new approach usually relies on previously used approaches, which 

are altered to improve effectiveness and remedy learning difficulties.  

Hence, the origins of Communicative Language Teaching (CLT) can 

be traced back to other approaches made popular in the early 1900s.  

The communicative classroom is fundamentally different in 

many ways to a grammar-focused or audio-lingual classroom.  In the 
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communicative classroom, learners are given opportunities to express 

themselves orally using the target language.  Unlike in the grammar-

focused classroom, a communicative classroom discourages the use of 

the native language.  However, unlike the audio-lingual classroom that 

strictly prohibits the use of the native language, the communicative 

classroom may rely on it for reference when necessary for example, 

students encounter a totally unfamiliar word and translating it to the 

native tongue is the only way to make them understood. 

In addition, a communicative classroom encourages student 

interaction and an active learning environment.  To achieve this, the 

teacher takes the role of a facilitator rather than the source of learning.  

Student-centered instruction is thus preferred over teacher-centered 

instruction. In this classroom, students do more of the talking and 

performance while the teacher observes and facilitates activities.  

Error correction, which may include a grammar lesson, comes at the 

end of the activity, and is relayed in a friendly and considerate 

manner.  As much as possible, errors are not identified with students 

who committed them but are discussed objectively.  Also, taking into 

consideration student-centered instruction, the teacher guides the 

students to correct the errors committed. 

Bowen (2009) adds that a communicative classroom is different 

in terms of the organization of the lesson. The traditional classroom 

takes the ‘present, practice and perform’ model. In this model, 

students typically follow a particular structure of controlled, less 

controlled and freer practice. The communicative classroom, on the 

other hand, promotes a more task-based approach, taking the ‘test, 

teach, test’ structure. Here the learners perform a communicative task 

monitored by the teacher. This stage allows the students to apply 

previous learning. Then, the teacher guides students in fine-tuning 

their performance. This stage includes error correction and 

clarification. Finally, students perform a further task, requiring a 

greater degree of linguistic accuracy compared to the first 

performance. 
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Brown (2008) suggests specific practices for use in the CLT 

classroom. These include a significant amount of pair work and group 

work, use of real-life communication situations for authentic 

exercises, and encouraging students to produce genuine and 

meaningful language for communication.  Additionally, Nunan (2004) 

stresses the use of materials which promote authentic and 

communicative language use.  In this view, the CLT classroom often 

makes use of pair and group work.  This ensures more cooperation 

and interaction among learners, which further develops students’ 

confidence. It also develops students’ knowledge of language 

functions, pronunciation, cues needed to express themselves with 

clarity. 

Examples of CLT classroom activities include: role play, 

information gap exercise, interview, survey, panel discussion, oral 

presentation, learning by teaching, and games.  However, this does not 

mean omitting grammar exercises.  Activities should vary and include 

occasional grammar quizzes, non-communicative drills, or other 

individual exercises (Nunan, 2004). 

Within CLT, authentic materials represent one component of 

any learning that enhances communication (Todd 2005).  Todd adds 

that proponents of the CLT approach believe that authentic materials 

provide more exposure to the TL, which leads students to immerse 

themselves in the TL and consequently use it in actual communicative 

situations in real life contexts. The authentic materials, whatever the 

resources used are, present varieties of natural learning that provide 

more exposure to English and give more opportunities for real 

communication.  In addition, Littlewood (2008) argues that using the 

TL provides a rich source for communicative needs in FL classrooms. 

Another component is giving instructions in the TL, which could be a 

good model of teachers’ authentic language use in classrooms.  Todd 

states: “The giving of instructions in the classroom is one of the few 

genuinely communicative acts which takes place and is thus a 

valuable opportunity for the teacher to exploit as authentic 

communication in the L2” (2005 p37). 
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In communicative classrooms, according to Cook (2001), the 

teacher is no longer a dominant, controller or a guide of the students 

all time. Rather, the teacher takes a step back and delegate 

responsibility for the activities to the students, forcing them to create 

their own dialogues in pairs and groups — language learning by 

practice. 

Little (2006) adds that communicative textbooks are organized 

around communicative functions, like greeting and leave-taking, or 

around communicative tasks, such as ordering a meal in a restaurant 

or making a hotel reservation.  In part, communicative textbooks, like 

audio-lingual textbooks, have the status of scripts, but the 

communicative approach is methodologically eclectic (which is why it 

is called an ‘approach’ and not a ‘method’), so that many 

communicative textbooks also contain grammatical paradigms and 

writing activities designed to facilitate learning by various kinds of 

analytic procedure.  

 

3- Conclusion 

This study is set to introduce a historical review of some 

teaching methods and approaches and their development through time. 

It provides language teachers with profound knowledge of the 

principles on which each of the above stated teaching methods and 

approaches is based on. Also, it presents the advantages and 

disadvantages of them besides the limitation of each one. The current 

study deals only with five teaching methods and approaches: 

Grammar Translation Method, Direct Method, Oral Approach and 

Situational Language teaching, Audio-Lingual Method, and 

Communicative Language Teaching.  

Also, the current study reaches the result that there is no  

specific perfect  teaching method or  approach  to be applied for  

English language teaching, instead it provides language teachers with 

information and details on the principles and ways of how to apply 

each method and approach and when to apply it, so they can select 
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what is more appropriate for their learning contexts and learners' 

characteristics. 

As the journal's regulations set a limited number of pages, it is 

intended to continue reviewing the rest of the methods and approaches 

of teaching English in a following research paper. 
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Abstract 

The purpose of  this research is to explore the perception, that is 

understanding based on awareness, knowledge and experiences, of 

teachers and students of the relationship between utilizing Authentic 

Audio Visual Materials (AAVMs) in the EFL classroom and 

pronunciation development. The total number of participants in this 

study is 26. The study employs the qualitative method of research and 

targets teachers and students who delivered/passed two specific 

courses, Phonetics I, II and Language Skills I, II ,III. These two 

courses are concerned with pronunciation teaching and development 

at the Faculty of Arts, Misurata University. While Phonetics targets 

pronunciation through linguistic knowledge, Language Skills are 

supposed to achieve that through listening and speaking activities. 

One-on-one detailed interviews, focus group interviews, open-ended 

questionnaires and observation sessions were the data collection 

instruments employed for this study. The findings of this study 

revealed that teachers and students have distinct perceptions of the 

relationship between utilizing AAVMs in the EFL classroom and 

pronunciation development. It was additionally attested that the lack of 

feedback and correction of pronunciation mistakes can have negative 

consequences on pronunciation development in the EFL classroom 

whereas providing students with feedback can have positive impacts on 

the pronunciation improvement process.   

Keywords: Perception, Authentic Materials, Authentic Audio Visual 

Materials, Pronunciation 
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 )الفيديو( وعالقتها بتطوير النطق األصلية املواد السمعية البصرية
 فاطمة عبد اجمليد محيد          ندى إبراهيم شتوان          حنان حسن الطالب

 تةجامعة مصرا -كلية اآلداب
                                                                         ملخص البحث

 ,الوعي الفهم بناء على يف هذه الدراسة به ويقصداإلدراك  حتري هذه الدراسة إىل فهتد 
 البصريةالسمعية  1األصلية املواد استخدام ما بنيلعالقة ل الشخصية املعرفة واخلربات

األسلوب تتبع هذه الدراسة  .أجنبية ي اللغة االجنليزية كلغةوتطوير نطق دارس (الفيديو)
ركا. شام 26هذه الدراسة  تشملهذا و , البياانت وحتليلها النوعي االستكشايف يف مجع

, كلية تستهدف هذه الدراسة جمموعة من الطلبة واألساتذة من قسم اللغة االجنليزية
: الصوتيات معينني مقررين دراسينيأو اجتياز  قاموا بتدريس الذين , جامعة مصراتةاآلداب

عند  هذه املقررات معنية بتعليم و تطوير مهارة النطق. 1,2,3واملهارات اللغوية  1,2
املعرفة اللغوية عن علم  وذلك عن طريق  تعليميني تختلفني,منهجنيمن خالل  الطلبة

استخدمت هذه  الصوتيات ومهاريت االستماع واحملادثة من خالل مقررات املهارات اللغوية.
عية, االبياانت, مقابالت فردية, مقابالت مج تختلفة جلمعوسائل حبثية بعة الدراسة أر 

 إدراك اختالف ملحوظ بنيهذا وقد أظهرت النتائج  استبيان مفتوح, وجلسيت مالحظة. 
 لسمعية البصريةاستخدام املواد ا بنيما  املتناولة يف هذه الدراسة عالقةللاألساتذة والطلبة 

امتناع أظهرت الدراسة أيضا أن إضافة إىل ذلك فقد وتطوير النطق. )الفيديو(  األصلية 
 تطور على عملية مل ثرار سلبيةحيميكن أن أخطاء النطق عند الطلبة عن تصحيح  املعلمني

عملية تطوير يف بشكل اجيايب  تساهم  نتصحيح أخطاء الطلبة ميكن أ عملية النطق بينما
 الدارسني للغة االجنليزية كلغة أجنبية.النطق عند الطلبة 

 النطق, املواد األصلية, املواد السمعية والبصرية األصلية, اإلدراك :يةالكلمات املفتاح
 

                                                 
االجنليزية كاللغة األم, وليست معدة لالستخدام من املواد السمعية البصرية األصلية يقصد هبا الفيديوهات املأخوذة من احلياة اليومية ملتحدثي اللغة . 1

 .قبل دارسي اللغة االجنليزية كلغة أجنبية ألهداف تعليمية
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1. Introduction 

  

With the English language proving its significance as an 

international   language, all around the world and for diverse purposes,  

large numbers of students join English departments to study the 

language.  In order to master the language, those students are required 

to study different aspects of  English and work on the improvement of 

their language skills. Despite the fact that it requires a lot of time and 

effort for students to learn the language and develop numerous skills, 

improving pronunciation usually remains the most challenging of 

them all. 

EFL learners at the Faculty of Arts are no exception for this 

case. Irrespective of  how much time students spend studying  the 

language and covering diverse courses in the field, a huge number of 

them still struggle with pronunciation. Even though students can have 

a  good grasp of  knowledge regarding the sound system of English 

when taking linguistics courses including Phonetics and Phonology, 

only few of those students can apply the knowledge they have when 

producing the language. 

  

1.2 Research Problem  

The issue with pronunciation in EFL classrooms can be the 

result of  various reasons relevant to  teaching  materials or  to the 

teachers themselves. Students' mother tongue plays a prominent role 

in the issue, as students usually face a difficulty pronouncing sounds 

that do not exist in their first language. It is highly crucial to mention 

that teaching pronunciation should not aim at acquiring a native-like 

pronunciation. Nonetheless, it should aim at improving intelligible 

pronunciation. Moreover, intelligible pronunciation does not only 

require correct pronunciation of individual sounds,  even more, it 

includes attention to specific sounds of the language, aspects of 

speech beyond the level of individual sounds including intonation, 
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stress,  rhythm, timing, phrasing,  voice quality, that is how the voice 

is projected (Adela, 2017).  

In order to improve students' pronunciation, different methods 

are applied. Some teachers apply the traditional method  that depends 

on teachers as pronunciation models, text books and IPA alphabet. 

However nowadays, numerous scholars and researchers have 

advocated for the use of Authentic Materials (AMs henceforth)  in 

EFL classrooms to improve pronunciation. Mudra (2014) includes 

pronunciation as one of the skills that can be developed through 

authentic  English materials. "The advantages of AMs are improving 

and developing skills or abilities on listening, reading, speaking, 

writing, vocabulary, grammar, and pronunciation"  (Mudra, 2014, p. 

181).   

1.3 Research Questions 
1. Are teachers/students at the Faculty of Arts aware of the 

relationship between the use of AAVMs and pronunciation 

improvement?  

2. Do teachers at the Faculty of Arts have any experiences with 

utilizing AAVMs to improve/teach pronunciation? 

3.Do students have any experiences with  learning/improving 

pronunciation using AAVMs at the Faculty of Arts? 

4.From the perspective of teachers and students, what aspects of 

pronunciation can be improved through utilizing AAVMs?   
5.How do EFL learners react to the use of AAVMs to teach/improve 

pronunciation in the classroom?  

6.What are the difficulties that teachers and students might encounter 

when utilizing AAVMs inside the EFL classroom to improve/teach 

pronunciation? 

 

1.4    Research Terms 
 Authentic Materials: Spoken or written language materials produced 

throughout the daily lives of native English speakers and not prepared  

for the purpose of language teaching.  
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Authentic Audio Visual Materials: Videos taken from  native 

English speakers' daily lives and are not prepared for the use inside the 

EFL learners' classroom. 

Perception: In this study, this term is employed to mean 

understanding of teachers and students based on their awareness, 

knowledge and experiences, of the relationship between the use of 

AAVMs in the EFL classroom and pronunciation development.   

 

1.5 Related Studies 

There have been several studies that investigated EFL learners' 

perception of the use of Authentic English Materials in the classroom. 

However, few studies have specifically investigated EFL learners' 

perception towards improving pronunciation through Authentic Audio 

Visual Materials. 

In an exploratory study conducted by Mudra (2014), the 

findings of this study revealed that students interviewed by the 

researcher confirmed that pronunciation is one of the language skills 

that can be improved through the use of Authentic Materials in the 

classroom. Despite the fact that the aforementioned study revealed the 

learners' positive perception of Authentic Materials' impact on 

pronunciation ability, the previous study remains more general than 

the present study in  several aspects. First and foremost, in terms of  

the Authentic Materials included, the related study investigated EFL 

learners' perception towards all different kinds of Authentic Materials 

while the researchers of the current study dealt only with Authentic 

Audio Visual Materials.  Moreover, the related study investigated 

diverse language skills that can improve through the use of Authentic 

Materials, nonetheless, the present research only targeted the 

improvement of pronunciation among all other language skills. 

Furthermore, in terms of the sample of population, the former  

explored the students' perception only, while the latter study included 

both teachers and students' perception, which of course can enrich the 

insights and the discussion of the current study.  
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Another study carried out by Pacheco (2016) investigated a 

group   of  Spanish students' attitude towards the use of video podcasts 

in comparison to traditional listening activities. To answer the 

questions of the research, 40 students responded to a questionnaire, 

81% of the students believed that they could better learn pronunciation 

through video podcasts. The former research demonstrated the 

students' positive attitude towards improving pronunciation using 

Authentic Videos. Although the present study also  sought to 

investigate EFL learners' insights regarding Authentic Videos, still the 

present study covered a wider range of population, for students as well 

as teachers were included in the present research. In addition, the 

related study targeted school students while the present study 

investigated university teachers and students. 

Pratiwi (2010) claimed that cartoon films can improve students 

motivation and self-esteem inside the classroom which, in turn, 

increases students participation. Pratiwi (2010) also demonstrated that 

students, who participated in the research,  showed noticeable 

improvement in different aspects of their pronunciation.  

 

The different approaches employed in both studies allowed the 

researchers to shed some light on different angles of the same issue. 

The experimental approach of the related study made the cited study 

focus only on students' pronunciation improvement through the use of 

Authentic Audio Visual Materials in the classroom whereas  the 

descriptive approach allowed the present study to investigate students' 

awareness, experiences and perspective on improving pronunciation 

through Authentic Audio Visual Materials. In addition, the former is 

only concerned with pronunciation development specifically through 

cartoon films while the latter is concerned with pronunciation 

improvement through Authentic Videos in general. 
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Methodology  

1.1 Research Design   

In order to guarantee the accuracy and credibility of the findings 

of this study, the triangulation strategy was implemented. Therefore, 

this research adopted four different instruments. The essential data 

collection technique included one-on-one detailed interview, focus 

group interview and open-ended questionnaire. Observation was also 

utilized as a supportive data collection technique.  

 

2.2 Participants and Setting 

Participants in this study were selected using the purposeful 

sampling technique. This study included teachers who were functional 

at the Faculty of Arts during the Fall term of the academic year 2019-

2020, and students who were enrolled in the Fall term of the academic 

year 2019-2020. The total number of participants in this study was 26 

participants. The study targets teachers and students who 

delivered/passed two specific courses, Phonetics I, II and Language 

Skills I, II ,III. These two courses are concerned with pronunciation 

teaching and development at the Faculty of Arts, Misurata University. 

While Phonetics targets pronunciation through linguistic knowledge, 

Language Skills are supposed to achieve that through listening and 

speaking activities.   

In terms of the setting, the entire research took place at the 

Faculty of Arts, Misurata University. 

 

2.3 Research Instruments 
This research adopted four different instruments. The essential 

data collection technique included one-on-one detailed interviews, 

focus group interviews and open-ended questionnaire. Observation 

was also utilized as a supportive data collection technique. The 

questions developed for the four instruments were employed as 

general guidelines and elaborated on by the researchers whenever 

required.  
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2.4 Data Collection  

Three teachers were included for the one-on-one detailed 

interview, two females and one male teacher. Those three teachers are 

referred to throughout the study as Teacher1, Teacher2, Teacher3. The 

one male teacher (Teacher1) was interviewed personally while the 

other two female teachers, Teacher2 and Teacher3 were interviewed 

via e-mail due to their occupied schedule.  A set of fourteen open-

ended questions was employed  for the three interviews. The 

researchers elaborated on the interviewees' responses inquiring for 

more details whenever required.  

The two focus group interviews included five students. A set of  

nine open-ended questions were used as guidelines and elaborated on 

by the researchers whenever required.  

The researchers displayed a thirteen minute Authentic Video to 

the students before starting the discussion in order to make the 

students have a clear view of what a piece of  Authentic Video 

actually is. The video was taken from the Disney animation movie 

(Up) (Learn English with TV Series, 2020).   

As the number of participants for both focus groups was not 

ample, the researchers opted to include other five students for the 

open-ended questionnaire. The students were sent the questionnaire 

via the university email along with the Authentic Video used for the 

two focus groups, they were asked to watch it before responding to the 

questionnaire.  

The questionnaire included a set of eleven open-ended 

questions. It is worth mentioning that the questions of the 

questionnaire are similar to the questions of the focus- group 

interviews, yet some questions were different due to the fact that the 

researchers could orally ask them to the focus group interviewees; 

consequently, they had to be  in addition included in the questionnaire. 

These questions include questions 1 and 2 of  the questionnaire. 

After responding to the questions, they were sent back to the 

researchers who read them carefully and elaborated on some points for 
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clarification from the participants via the university Work Chat 

platform. All the responses from the email and the Work Chat 

conversations were included and kept for data analysis.   

For the observation sessions, the researchers attended two 

observation sessions  with the same group of students during the 

course of Language skills III, group 3. The researchers conducted the 

sessions, gathered field notes and responses for a set of questions 

which were pre-prepared by the researchers in advance. These 

questions were employed as guidelines for the researchers, as they 

both  sought to document any valuable points, or incidents that might 

arise or be observed through the observation sessions. 

 

2.5 Data Analysis  

All the data collected through the interviews, questionnaires and 

observation sessions were qualitatively analyzed using the thematic 

analysis technique. All the data collected were divided into themes in 

relation to the essential questions of the study. Some themes emerged 

throughout the process of data collection; therefore, they were 

similarly included in the  subsequent sections.  

After being presented as themes, a narrative discussion was 

written to summarize in detail the findings of the study. In this 

discussion, the researchers sought to form a larger meaning of the 

major findings and the research problem by incorporating  the themes 

of the results. In order to achieve this incorporation process, the 

researchers created four maps presented in Figures (1.2.3).  

After setting the maps, the results were interpreted based on the 

researchers' personal views and comparisons to pervious literature. 

Some relevant outside sources were utilized also to enrich the 

discussion, support the researchers' views and to support or contrast 

the findings of this study.  In addition, some of the participants' 

responses were inserted in the discussion section to support the clarity 

of the argument, enrich the discussion and to support/oppose the 

viewed literature.  
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3.1 Results and Discussion  
Through a careful and precise data analysis process, the data 

successfully provided answers to the questions of the study and to the 

themes that emerged through the process of data analysis. In this 

section, the findings (see Figures 1,2,3) were comprehensively  

interpreted, connectedly presented and elaborated on by the 

researchers through utilizing the researchers' personal reflections and 

making comparisons to previous literature in order to support the 

findings of this research.  

The findings revealed that all the participants, both teachers and 

students, were  highly aware of the relationship between AAVMs and 

pronunciation development, this was interpreted based on their 

profound insights and  knowledge of the research problem  according 

to their academic views and teaching\ learning  experiences. In this 

regard, the teachers were able to define AAVMs and discuss multiple 

aspects of the relationship while students were able to specifically 

identify the effect of AAVMs on pronunciation development, which is 

allowing EFL learners to receive accurate pronunciation from native 

speakers and produce it through repetition and mimicking the 

speakers. This point was precisely clarified in one of the students' 

responses when he said "there is actually no better way to do that, you 

hear the language as it is supposed to be pronounced, so you are being 

exposed to it in its best form possible, while your attention is being 

attracted to the material". Another participant added "in such clips, 
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you will hear and learn from a mother tongue speaker in which they 

will pronounce correctly with no mistakes". 

 This notion is in line with what has been found in previous 

literature (Adela, 2017; Shodiqin, 2014) in support of this Adela 

(2017) confirms that AVMs can provide sound which stimulate 

students' hearing. The sound that is uttered by a model of  native 

speakers can assist the students to learn and develop their 

pronunciation by mimicking the speakers. Shodiqin (2014) adds  that 

for teaching pronunciation, videos provide an excellent model (native 

speakers) (as cited in Adela, 2017).   

It was additionally, found out that AAVMs can assist visual 

learners who considerably need to incorporate their sense of sight to 

learn. The use of AVs can aid those students by displaying body 

language and facial expressions of speakers while producing the 

language.  

This point was best expressed by one of the students when he 

said  "doing that in a visual context, that is going to aid the acquisition 

process of such word, by relating it to the voice of the speaker for 

example he/she may be a funny character that has a distinguished 

voice, in other words something prominent and more likely to stick to 

your brain".   

In support of the previous finding, Gómez  (2013) confirms that 

AVs help students gain new insights through comprehending facial 

expression and body language (as cited in González, 2017).   

In terms of  utilizing AAVMs to develop learners' 

pronunciation, the study revealed that teachers as well as students had 

experiences previously with utilizing AVs at the Faculty of Arts 

during Phonetics and Language Skills courses, having them being the 

two major courses concerned with students' pronunciation 

development in the setting of this study.  

Concerning the aspects of pronunciation that can be improved 

through utilizing AAVMs in the EFL classroom, both teachers and 

students confirmed that both segmental and suprasegmental features 

of pronunciation can be improved through utilizing AAVMs. This 
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perspective is consistent with previous research including what 

Pratiwi (2010) proved in  his experimental study, that is, students who 

received pronunciation training through cartoon films showed positive 

development in pronouncing certain sounds and controlling intonation 

patterns.   

Through incorporating the analysis of multiple themes of the 

findings (see Figures 1,2,3), the researchers came to realize the 

attitude of the thirteen participants towards the suggestion of the study 

which is utilizing AAVMs in the EFL classroom to teach and improve 

students' pronunciation. It was obviously noticed that students and 

teachers had different attitudes towards the suggestion. 

  

3.2 The Teachers' Attitude towards the Suggestion of the 

Study 

The three teachers had diverse attitudes, yet it was interpreted 

that the attitude of the three teachers was constructed based on their 

previous experiences using AAVMs in the classroom and the potential 

difficulty that might be encountered during this utilization process.    

Despite the fact that Teacher 1 confirmed not having any 

previous experiences utilizing AAVMs at the Faculty, he appeared to 

be cautious towards the study's suggestion being concerned with 

certain challenges such materials might impose on the classroom 

situation. These challenges include language variations the materials 

might contain; especially in case they are different to the variety used 

by the teacher; the materials' advanced content for low-level students; 

inappropriateness for students' diverse interests and culture. Thus, he 

concluded that the materials would be ineffective for the teaching and 

learning processes.    

Teacher 2 on the other, hand appeared to be highly supportive of 

the suggestion of the study emphasizing the fact that the process of 

teaching pronunciation is not 100% theoretical and referred to some of 

her previous positive experiences implementing some AAVMs during 

Phonetics classes. Although she did confirm facing numerous 
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technical challenging calling through our study for the issues to be 

addressed by officials saying "there was a language lap that was made 

in 2003, it used to be equipped with a good set of speakers, screens 

and headphones. I hope there will be a serious consideration", her 

general attitude was highly supportive concluding that AAVMs are 

essential for teaching pronunciation.       

The attitude of teacher 3 was interpreted to be neutral based on 

her limited experiences using AAVMs during language Skills classes, 

she referred to some challenges including the limited time of classes, 

students' diverse levels and interests in addition to the lack of 

language laboratories at the Faculty of Arts. Therefore, her general 

attitude was neutral concluding that the materials are complementary 

to teachers' explanations.  

 

3.3 The Students' Attitude towards  the Suggestion of the 

Study  

The students' attitude was evaluated based on interpreting three 

related themes, the students'  feedback on previous experiences at the 

Faculty using AAVMs to learn pronunciation, the learners' preferred 

strategy to improve pronunciation and the participants' reaction 

towards the Authentic Video employed for this study.  

The findings clarified that all the students' generally had a 

positive feedback on learning experiences using AAVMs to improve 

and teach pronunciation emphasizing the fact that they were amusing 

and useful. It was; however, that two students expressed some issues, 

the first student indicated that his experiences were unproductive due 

to not implementing a clear teaching procedure which was a result of 

the lack of adequate equipment. He clarified "they were not as fruitful 

[experience] as much as they were just fun activities within the class, 

not due to the failure of such approach or that it is not sufficient 

enough, but due to the lack of proper tools and equipment needed for 

such activities, the process itself, or the approach itself is magnificent, 
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and more than crucial for learning a language, but it needs to be taken 

care of in budgetary terms".   

This comment relates to the point that when utilizing AAVMs, a 

careful procedure should be  implemented, and students should be 

provided with explanations, guidelines and exercise in order for the 

learners to observe the productivity of the process.   

The second student added regarding Phonetics courses that her 

experiences were not enough as the main focus of the course was on 

the theoretical materials, she complained saying "yes, but it wasn't that 

much, and it wasn't enough. Most students fail in Phonetics because 

teachers focus more on the hard material or focus more on the sheet, 

instead of practicing [on] how to pronounce or at least give some 

listening and speaking lessons". 

The previous comment pointed out that when teaching 

pronunciation, teachers need to take into account the learners' needs, 

as this student indicated her need for more sounds' production practice 

inside the classroom. Teachers should concentrate on the learners' 

needs rather than generalizing the teaching of pronunciation (Tejado, 

Santos, 2014).   

The situation of this student emphasizes the need to utilize 

AAVMs, as they can help students who need to receive and produce 

the language to improve their pronunciation other than relying on  the 

study of theoretical explanations.  

In addition to the previous two issues, other students shared the 

teachers their concerns and raised some potential difficulties for using 

the materials including language variations, technical issues, students' 

interest.  

In terms of the participants' reaction, all the students confirmed 

that the Authentic Video used for the study was beneficial and 

entertaining. Despite the fact the researchers observed that one of the 

participants (who was in her third semester) appeared to be slightly 

confused while the video was being displayed, it was later on 

observed that her confusion was due to her limited vocabulary mastery 
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that was obvious for the researchers during the focus-group 

discussion.  

In line with this situation, Silvani (2018) emphasizes that 

vocabulary mastery  as one of the major issue teachers encounter 

when utilizing AAVMs. Despite the fact that the above-mentioned 

situation supports what Teachers 1 strongly emphasized, as the 

findings of the study clarified, regarding the fact that AAVMs might 

discourage learners in case students observe that the material 

displayed is above their language level; however, unlike Teacher 1 

who entirely excluded the use of AAVMs from the classroom 

situation, the viewed literature ( Mudra, 2014; Silvani 2018;  Al-Azri 

& Al-Rashdi, 2014) confirms that this obstacle can be overcome by 

balancing the material with the overall level of learners in the 

classroom.  

It is,  however, the mission of  the teachers to assess learners' 

level and choose the appropriate materials for their students. Silvani 

(2018) concludes that it is the role of  teachers to evaluate the 

appropriateness of Authentic Materials which they employ in their 

classroom.  

Although the viewed literature confirms that the level of the 

material should be balanced with the learners' level, the researchers 

suggest that it can be sometimes highly beneficial to expose learners 

to AMs above their language level, this can lead the learners to gain  

new insights and enhance their language level. Sticking always to 

input close to the level of students might lead to no progress, on the 

contrary, having them exposed to advanced language can enforce 

them to develop their language proficiency.  

It was in fact Student 6 who mentioned after watching the video, 

that AAVMs can help learners improve their vocabulary inventory. 

Similarly, it was Student 10 who indicated that after watching the 

video he got to learn new things. Therefore, based on the above 

discussion and in contrary to what most literature states (Mudra, 2014; 

Silvani, 2018), the study signified that exposing EFL learners to 
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advanced Authentic input can be beneficial, as it can push the learners 

to improve their language level and enhance their vocabulary set. 

In terms of the learning strategies to improve pronunciation, all 

the ten participants confirmed that in addition to listening to podcasts, 

and using dictionaries, they all employ  AAVMs including social 

media videos and movies.   

Based on the above interpretation, it was established that the 

Students' general attitude was highly supportive of the suggestion of 

the study. This was interpreted based on students' positive feedback on 

previous experiences with learning pronunciation through AAVMs at 

the Faculty of Arts. In addition to students' reaction towards the 

Authentic Video implemented for the study, as all the participants' 

agreed upon opinion of the video was "entertaining and beneficial".  

Additionally, all the ten students indicated that besides using 

different types of learning strategies including listening to podcasts, 

using dictionaries,  they  essentially use AVs including movies and 

social media videos to improve their pronunciation.  

  

3.4 The Requirements for the Suggestion of  the Study 

In defense of the suggestion of this study, the researchers 

attempted to provide possible solutions for the challenges discussed 

above by some of the  participants.   

First, in regard to teaching and improving the pronunciation of 

EFL learners, this study confirmed that the purpose of this 

improvement process is not to achieve a native like pronunciation, 

even though some students have the ability to accomplish that. 

Nonetheless, the essential aim is to achieve "intelligibility", 

intelligible pronunciation requires accurately controlling both aspects 

of  pronunciation segmental and suprasegmental.   

The researchers did not claim at all  to suggest random selection 

of  some AVs and having them displayed for some time in classrooms. 

In fact the researchers do not believe at all that such an act would 

result in any improvement of any aspect of the students' language.  
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Nevertheless, the researchers believe that when utilizing AAVMs, in 

order for the pronunciation improvement to take place, there has to be 

a precise teaching  procedure for each video material such as course 

plans, guides, and exercises to encourage active listening and 

comprehension.  

Concerning the level of learners, AAVMs can be utilized for all 

different levels starting from beginners to the most advanced levels. 

Nevertheless, teachers need to assess the level of their students and 

select the materials accordingly.  

Furthermore, the researchers would suggest utilizing AAVMs 

that are above the level of learners can be sometimes beneficial, as it 

can push  the learners to develop their language, as presenting the 

simple level of language might not result in any progress in students' 

pronunciation and language. This point was proved  by some 

participants in this study who emphasized after watching the video of 

the study that they were able to learn new aspects of  pronunciation 

and the language . One of the students indicated "Found it entertaining 

and useful, learned some new things". 

In regard to the students' culture, as the findings of the study 

pointed out  that AAVMs might be inappropriate to EFL learners 

culture. Teachers need to assess the materials and select what is 

appropriate to the culture of the learners. Furthermore, using AAVMs 

can help students learn more about the culture of the target language.  

The researchers strongly agree that when selecting the videos, 

the needs and pronunciation problems of the EFL learners must be 

taken into account, for teachers should not generalize teaching 

pronunciation. This can be achieved especially in classes where 

students share the first mother tongue, as it is the case at the Faculty of 

Arts, thus teachers should identify the problems and integrate  them in 

their teaching.  

Regarding language variations, as some students might be 

interested in learning English accents other than RP, which is 

officially used and taught at  the Faculty of Arts,  the researchers  

believe that is one of the most remarkable merits of using AAVMs is 
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to have students  exposed to diverse English accents other than the RP 

accent which is mostly used in EFL prepared materials.  

As opposite to Authentic Materials, Non-Authentic Materials 

usually focus only on the RP accent which is used by an extremely 

limited minority of the population in the UK itself.  

 In support of this, Teacher 1 in addition, who among other 

participants raised the concern regarding language variations, 

confirmed that only limited sector of  the population uses the RP 

accent in the UK. He said "so yes, we teach RP in this college but at 

the end of the day only 6  percent of the people in Britain speak RP 

whereas 94 percent of the other.. The rest of the population speak 

other language…..other accents let’s say, so the accent itself 

sometimes is a big issue".   

What the researchers of this study suggest is in agreement with 

previous literature (Hamouda, 2013; Bunrueng, 2014; Richard, 2007; 

Crystal, 2009). Hamouda (2013) confirms that teachers should 

familiarize students with various accents. 

The researchers strongly agree with Crystal (2009) who 

concludes that students will definitely be taught one variety as their 

primary mode of communication, yet to know that there are these 

alternative  means of expression is definitely fundamental, or else 

credibility disappears from the classroom situation.   

In addition, teachers should provide explanations and relate to 

the knowledge students at the Faculty acquire through Phonetics 

courses. The students likewise have to be cooperative with the 

teachers and utilize the knowledge they have about pronunciation to 

improve their pronunciation. According to Widyaningsih (2017), the 

teacher might be highly experienced with observing mispronunciation 

and pointing them out, however if students take no action and do not 

attempt to manage their own hard work, then the prospect of change 

or development is  minimal.  

Concerning the technical issues, it is true that the Faculty of Arts 

suffers the lack of adequate language laboratories; however, 

displaying a short video does not require more than a laptop, a set of 
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speakers and a projector. The Faculty of Arts has numerous rooms 

prepared with projectors, two of them were used by the researchers to 

display the video for the focus group- discussions. As the researchers' 

experience using an Authentic Video for the study went in ease, the 

researchers truly hope that such an experience would be encouraging 

for teachers at the Faculty of Arts to consider utilizing the projectors 

and equipment available.  

 In conclusion, the researchers emphasize that when AAVMs are 

used inside the EFL classroom, there are certain considerations that 

teachers need to take into account in order for the pronunciation 

improvement to take place. It is not just a matter of  randomly 

bringing some videos and displaying them for some period of time in 

the classroom, there has to be a utilization procedure and there have to 

be selection criteria. By following the previously mentioned 

considerations, the researchers do highly believe that the improvement 

of EFL learners' pronunciation is definitely possible. 

 

3.5 Pronunciation Mistakes and Correction 

"I would feel happy if a teacher did it to me or to any other 

student. But unfortunately they don't do that, and I don't know why". 

The most probable  answer for the previous question expressed by one 

of the student participants would be that when it comes to correcting 

students' pronunciation mistakes, there is a common belief among 

EFL teachers that doing that is inappropriate, as it might result in  

negative consequences such as embarrassing students or decreasing 

their speaking confidence. Tejado and Santos (2014) indicate that EFL 

teachers consider correcting students as unacceptable, since it may 

cause inhibition, embarrassment  and fear of losing face. Therefore, 

EFL teachers prefer to concentrate on fluency and neglect accuracy. 

The observation sessions conducted for this study were in 

support of the previous discussion, as it was observed that on many 

occasions, the teacher was reluctant to correct the students, allowing 

them to continue reading or speaking. During the second observation 
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session, there was indeed a thought and emotion provoking incident 

the researchers considered to briefly mention in this section, as one of  

the female students was reading, it was sadly apparent that she had 

major issues with pronunciation, as she could not manage to 

accurately produce some of the commonly used  English words 

including (decreases, diet, healthy), despite the fact that she was in her 

second year as an English major.   

In one of the lines, she stopped with the word "researchers" and 

was painfully struggling to utter the word correctly. After multiple 

attempts, it was for her best after all to pronounce it in a strong foreign 

accent as /rɪserʃərɪz/. At that moment, the teacher was quite, her 

classmates were listening to her, the researchers quietly wondered 

how many of the students present picked up that inaccurate form of 

pronunciation.   

In addition to potentially acquiring inaccurate pronunciation, 

such situations might lead the students to create negative learning 

habits of pronunciation, as teachers  frequently ignore inaccurate 

pronunciation, this can lead EFL learners to  underestimate the 

significance of pronunciation in the learning process and neglect 

improving it. In support of this analysis, Krashen and Terrell, (1996) 

emphasize that "it is in the foreign language classroom that students 

start establishing pronunciation habits" (as cited in Tejado and Santos, 

2014, p. 154). Tejado and Santos (2014) add, "students may acquire 

pronunciation habits from different places and from different people. 

However, it is in the FL classroom where most of them may encounter 

the first FL input to adopt, adapt or imitate taking their FL teachers 

and classmates as sources of examples on what to do or not to do" 

(p.153). 

It is true that correcting students might result in some negative 

consequences as mentioned above, thus EFL teachers should be aware 

of when and how to correct students. Moreover, it is true, as the 

findings of this study revealed, that there are some EFL learner who 

would accept to be corrected while others may not like that.  
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There is a potential contrast; however, between the perspective 

of EFL teachers and students regarding the lack of feedback on 

pronunciation mistakes, as the findings of this study confirmed that 

when teachers did not provide any corrections being  mostly 

concerned with their students' feelings, the ten participants negatively 

perceived that, assuming that their teachers do not care about 

pronunciation development and teachers at the Faculty of Arts  should  

set more effort for it.  

While on the other hand the participants positively perceived the 

act of correcting them and providing feedback, as caring and pleasant 

for teachers appeared  

to care for their  pronunciation development in addition to having the 

students learn the accurate pronunciation of  the corrected utterance.  

Therefore, in contrast to the commonly accepted assumption of 

mistakes correction, the findings of this study clarified that correcting 

students' pronunciation mistakes can  have positive effects on the 

process of improving EFL learners' pronunciation, as it can help them 

acquire the accurate pronunciation of the corrected utterance and help 

them  realize the significance of pronunciation in the learning process.  

 

4. Conclusion  

The findings of this research  demonstrated that there was a 

distinct difference between teachers and students' perception of the 

relationship between the utilization of AAVMs in the EFL classroom 

and pronunciation improvement. The significant impact of AVs on 

pronunciation improvement as the results revealed related to having  

EFL learners  exposed to mother tongue speakers, and through 

imitation and repetition learners can get to improve their 

pronunciation. Additionally, having such materials assist visual 

learners who can through videos utilize their much needed sense of 

sight to learn and improve their pronunciation.  

It was additionally attested that the lack of feedback and 

correction of pronunciation mistakes can have negative consequences 
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on pronunciation development in the EFL classroom, as it can lead 

learners to underestimate the significance of pronunciation in the 

learning process, ignore improving it and perceiving it as a neglected 

aspect of the language at the Faculty of Arts.  It was additionally 

revealed that providing students with feedback can have positive 

impacts on the pronunciation improvement process, as it can help 

students learn the correct form of pronunciation and observe the 

importance of pronunciation in the learning process inside and outside 

the classroom. 
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Abstract 

This exploratory case study aimed at investigating the student-

teachers’ views on using Facebook games for language learning. The 

participants were 48 student-teachers at the EFL Department of the 

Faculty of Education at a Libyan public university. They were 

required to play Facebook games for two weeks and then present their 

experiences through oral presentations and reflective journals. Data 

were collected through student-teachers’ presentations and reflective 

journals. Data were analyzed qualitatively using a thematic inductive 

approach. Although few student-teachers had negative views, most of 

the student-teachers had positive views on using Facebook games for 

learning. They believed that Facebook games teach players following 

instructions and provide opportunities for language improvement, 

especially for vocabulary learning. We expect that our findings would 

provide teachers and practitioners with ideas for classroom research 

and encourage researchers to conduct further and more rigorous 

testing on integrating Facebook games into the EFL classroom. 
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طالب؟ألعاب الفيسبوك لتعلم اللغة االجنليزية: ماذا يقول ال   
 فاطمة دريد                                        انتصار الشريف

 جامعة طرابلس                                        جامعة طرابلس    
  ملخص البحث

عن  اء طالب قسم اللغة االجنليزية يف كلية الرتبيةهدفت هذه الدراسة اىل استقصاء ار 
طالبة من طالبات قسم  48لتعلم اللغة. وقد شارك يف الدراسة  كاستخدام ألعاب فيسبو 

اللغة االجنليزية يف كلية الرتبية أبحد اجلامعات الليبية. وقد طُلب منهم اللعب أبلعاب 
ومن مث تقدمي عرض لزمالئهم عن التجربة وبعد ذلك كتابة يوميات  الفيسبوك ملدة اسبوعني

اليت  الكتابة التحليلية العرض و مستندات من خالل حتليلية عن التجربة. مت مجع البياانت
. مت حتليل البياانت حتليال نوعيا ابستخدام النهج بعد جتربة اللعب والعرض كتبها الطلبة

برغم أن هناك عدد قليل من الطلبة الذين   هاالستقرائي املوضوعي. أشارت النتائج اىل أن
وك يف تعلم اللغة االجنليزية، اال أن معظم كان لديهم أراء سلبية عن استخدام العاب الفيسب

الطلبة كان لديهم اراء اجيابية حول دور العاب الفيسبوك يف تعلم اللغة االجنليزية. كان 
لديهم اعتقاد أبن ألعاب الفيسبوك تعلم الالعبني اتباع التعليمات وتوفر فرصا لتحسني 

توصلنا اليها ستزود املعلمني أبفكار نتوقع أن النتائج اليت  اللغة، خاصة يف تعلم املفردات.
ميكن تطبيقها يف فصوهلم والباحثني أبفكار حتثهم على املزيد من االستقصاء الجراء 

 اختبارات عن دمج ألعاب الفيسبوك يف الفصل الدراسي لتعلم وتعليم اللغة االجنليزية.
 

 االجنليزية كلغة أجنبية، التعلم القائم على األلعاب الرقمية، تعلم اللغة :الكلمات املفتاحية
 ، ألعاب الفيسبوك.ألعاب مواقع التواصل االجتماعي
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1. Introduction 

The basic role of TEFL teacher education programs around the 

world is to prepare student-teachers to teach English in their countries. 

Many of these TEFL programs are located in expanding circle 

countries where English is still considered as a foreign language, 

among which are the Libyan TEFL teacher education programs. 

Libyan TEFL teacher education programs mostly focus on language 

proficiency improvement while student-teachers are being prepared to 

become EFL teachers. These programs expose student-teachers to 

language courses to improve their language skills. In this study, we 

report the findings of our student-teachers’ views on using Facebook 

games for language learning.   

1.1  Research problem  

As teacher educators, we noticed that despite having studied the 

English language for many years, the student-teachers were still 

having several language issues. It seemed that our TEFL teacher 

education program still fell short in raising the student-teachers’ 

confidence for using the English language as many student-teachers’ 

problems were related to their spoken language proficiency. Like 

many other EFL learners, Libyan student-teachers were hesitant to 

speak, unable to communicate or give presentations, lacked or 

misused vocabulary, demotivated by being forced to talk about 

uninteresting topics along with other negative factors that affected 

their spoken language proficiency (Abdallaha, 2018; Abrar, et al. 

2016; Dew, Kultsum & Armadi, 2017; Pathan, Aldersi, & Asout, 

2014). If student-teachers who are being prepared to become teachers 

of the English language are having issues in their speaking skills, this 

is problematic. Through speaking, they not only express their ideas 

and communicate with others, but also give instructions, explain 

concepts, show how to pronounce words, and explain ideas and other 

language learning components. Consequently, we had to consider 

ideas that would motivate them to participate in the Listening & 



Faculty of Arts Journal– Issue: 17  June 2021        Facebook Games For Learning    

___________________________________________________________________  

32 https://misuratau.edu.ly/journal/arts                                                   

          
ISSN  2664-1682 

Speaking courses more effectively and improve their language 

proficiency.  

The question that we raised was: how can we encourage the 

Libyan student-teachers to use the language to communicate and give 

effective presentations in a friendly and encouraging environment? 

The answer to our question came in “gameplay.” Gameplay has 

always been perceived as an activity in which players find joy. Thus, 

as teacher-educators, we have never perceived gameplay as a 

meaningful learning activity. The idea of using gameplay came after 

Elsherif was engaged in gameplay by playing Facebook games and 

had seen the advantages of playing games as a graduate student and a 

teacher-educator herself when she was a Ph.D. student at Indiana 

University of Pennsylvania. Playing Facebook games and writing 

reflections in Gian Pagnucci’s class made Elsherif believe in the 

effectiveness of games in facilitating language learning. Playing 

Facebook games made her realize that games “offer students a 

hypothetical environment in which they can explore alternative 

decisions without the risk of failure” (Martinson & Chu, 2008, p. 

478). In games, students combine “[t]hought and action” into 

“purposeful behavior to accomplish a goal” (p. 478). Playing games 

teaches language learners “not to strategize, to consider alternatives, 

and to think flexibly” (p. 478). 

As teacher-scholars who try to make their classes student-

centered, give the student-teachers more chances for communication, 

and as believers in game-based learning, we decided to use Facebook 

Games to make the learning and presentation process exciting and to 

encourage the student-teachers to speak. If we can tie language 

learning “to popular forms of gaming in a way that doesn’t inhibit its 

enjoyment, that’s a winning situation” both for the student-teachers 

and for us as educators (Godwin-Jones, 2014, p. 9). Thus, the purpose 

of the study discussed in this paper was to explore Libyan student-

teachers’ views towards using Facebook games in learning the English 

language. 
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1.2  Research questions. 

As mentioned earlier, the main aim of this study was to explore 

the student-teachers’ perspectives on implementing Facebook games 

for language learning. In parallel with this aim, we raised the 

following research questions that grounded this study:  

1. What are the Libyan EFL student-teachers’ views on the 

Facebook games they played? 

2. What are the Libyan EFL student-teachers’ perspectives on 

using Facebook games for learning? 

1.3  Research objectives. 

Following a socio-constructivist and learner-centered 

approaches to achieve student-teachers' effective presentation 

performance and collaboration in a friendly environment, in this 

study, we attempted to contribute to the scarce research on 

implementing Facebook games in the language classroom in the 

Libyan context and aimed to achieve the following objectives: 

1. Investigate the Libyan EFL student-teachers’ views on the 

Facebook games they played. 

2. Investigate the Libyan EFL student-teachers’ perspectives on 

using Facebook games for learning. 

1.4  Research terms. 

Games are defined as a "form of play" (Byrne, 1995) or 

"activities" (Hadfield, 2000) that are directed by rules and goals and 

have "an element of fun" (p. 4). Games can be divided into traditional 

games and digital games. Since the focus of this study is on Facebook 

games, our focus is on digital games. Digital games are those games 

that are played on computers, cellphones, or the kinds of commercial 

games that are played on “platforms like the PlayStation 2, the 

GameCube, the Xbox, and the handheld Game Boy” (Gee, 2007, p. 7). 

Digital games can be divided into educational games that are 
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purposefully designed to provide opportunities for planned learning 

activities through gameplay and games that are designed for 

entertainment but provide chances of incidental learning because of 

players' interactions with the game and with each other (Gee, 2007; 

Godwin-Jones, 2014).  

Social-network games, also known as social media games or 

social games, are digital games that are “designed to be played with 

friends” (Rossi, 2009, p. 1) on social platforms such as Facebook. In 

this study, we focused on Facebook games as they are the most 

“evident and wide spread” games (Rossi, 2009, p. 1). Facebook games 

are varied and ranged as they are designed for different age groups 

and to connect friends with each other, which give educators the 

chance to use them for games-based learning.   

1.5  Related studies. 

Mastering speaking skills is an essential part of English 

language learning (Byrne, 1995). Spoken language proficiency is a 

significant element in learning to communicate effectively. One of the 

ways that are used to increase language learners’ motivation to 

communicate in English and encourage them to speak is gameplay. 

Games are considered as promising means for educational purposes 

because games provide a context rich environment and various 

learning experiences that highlight a strong connection to real-life 

knowledge and experiences (Wu, Chen, & Huang, 2014).  

In games-based learning process, as detailed in the Model of 

Game-Based Learning, learning happens as learners interact while 

playing a game (Garris, Ahlers, & Driskell, 2002). Since learning is 

conceptualized as a multidimensional construct that involves learning 

skills, cognitive learning outcomes, declarative and strategic 

knowledge, and attitudes, gameplay interactions provide language 

learners with authentic chances for learning while interacting with 

games and with their peers. 
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While some language teachers and researchers remain skeptical 

regarding the use of games in the language classroom (Foster, Mishra 

& Kohler 2010), recent research shows that EFL teachers used games 

to encourage English language learners to use the English language 

effectively (Aldabbus, 2008; Guvendir & Gezgin, 2015; Ho, Thien, 

Thi, & Vy, 2020; Nguyen & Pham, 2018). Games are effective for 

language learning as they create motivation and increase learners' 

achievement, give learners the chance to gain new instructions, aid 

critical thinking ability,  lower students' stress and reduce anxiety, 

improve listening skills, generate fluency, develop learners’ speaking 

skills, enhance vocabulary, encourage EFL learners to practice 

grammar, provide great opportunities for real communication, 

improve learners’ discussion skills, bring real-life simulations, have 

some spirit of competitiveness, and encourage cooperation (Dewi, 

Kultsum, & Armadi, 2017; Guvendir & Gezgin, 2015; Ho et. al., 

2020; Nguyen & Pham, 2018). 

Research on the use of social-network games is getting more 

attention than before. Even though they are “designed for 

entertainment, not education” (Godwin-Jones, 2014, p. 11), 

researchers found that social-network games increase students’ 

motivation and positively influence their school performance, which 

leads to fulfilling their educational goals, improved target language 

production, and extensive practice in the four skills (Gee, 2007; 

Guvendir & Gezgin, 2015; Ho et. al., 2020; Mubasalat, 2012; Urrutia 

& Vega, 2010).  

When it comes to the Libyan context, research on games is 

limited and mostly investigated the use of the educational games in 

the language classroom (Aldabbus, 2008; Owen, Samad, Razali, & 

Noordin, 2019), which indicated that there was a gap in the available 

research on the student-teachers’ views on using social media games 

in ELT. The Libyan researchers’ findings supported the findings of 

other researchers in that games improve learners’ performance, 
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enhance vocabulary, raise their confidence, and that using games 

make learning more fun (Aldabbus, 2008; Owen, et.al., 2019).   

As spoken proficiency is essential to student-teachers and to 

give them more opportunities to give presentations in English 

confidently, we gave the student-teachers the chance to play social 

media games. As future teachers, we believed that our student-

teachers should understand the significance of games-based 

instruction in the EFL classroom through Facebook games. As 

teacher-educators, we provided them with an opportunity to 

understand that learners’ active engagement and motivation can be 

achieved through game-based instruction, not just through regular 

classroom interactions (Tham & Tham, 2012). Thus, the current study 

seeks to contribute to the existing literature by exploring the student-

teachers’ perspectives on integrating social media games-based 

language learning activities.  

2. Methodology 

The main aim of this qualitative exploratory case study was to 

explore the student-teachers’ perspectives on implementing Facebook 

games for language learning. We chose the qualitative exploratory 

case study approach as our research questions determined that our 

focus is not quantifiable data and cannot be understood through 

measuring. Through qualitative research, we seek to understand how 

our student-teachers “interpret their experiences, how they construct 

their worlds, and what meaning they attribute to their experience” 

(Merriam, 2009, p. 14) while they were playing Facebook games. 

Case study was chosen because of its features that include being 

particularistic, descriptive, and heuristic. Another reason for choosing 

case study as our methodology is that it gives us the chance to have a 

"holistic description and explanation" (Merriam, 2009, p. 43). 

2.1 Context of the study. 

The study was conducted at the TEFL teacher education 

program at the Faculty of Education at University of Tripoli. The 
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basic aim of this TEFL program is to prepare Libyan student-teachers 

for the challenges of teaching the English language in Libyan schools. 

Thus, the student-teachers take several compulsory and elective 

courses in which they improve their language proficiency and learn 

how to teach. 

2.2 The participants. 

The participants were forty-eight student-teachers who were 

taking the Advanced Listening & Speaking course as two groups in 

two semesters: Fall 2018 and Spring 2019. All the participants were 

females. To ensure their privacy and anonymity, research ethics 

procedures were taken into account. Most importantly, student-

teachers were assured that their participation in the study was 

voluntary and their real names will not be used. Any information that 

might reveal their real identities were hidden. Thus, all names that will 

be mentioned are pseudonyms. In addition, to keep their identities and 

views hidden, their reflections are acknowledged with a letter and a 

number, such as R1. Finally, to make guessing the real names of the 

cohorts who participated in the study difficult, we decided to use two 

school years that are different from the real ones: 2018 and 2019. 

2.3 The Facebook games project. 

The Facebook games project was in five phases. In Phase 1, the 

student-teachers were asked to form groups and then choose a game 

from the following list of Facebook games (in alphabetical order): 

City Ville, Criminal Case, Farm Ville, Hay Day, Hidden Chronicles, 

Royal Story, Lucky Supermarket, Secret Passages, The Secret Society, 

The Smurf’s Village, Threads of Mystery, Village Life, Words of 

Wonder, and Zoo World; considering the diversity of Facebook games 

that are available for players. With a critical and selective approach, 

we chose the games that seemed to be appropriate for different 

learners' ages and language levels (Harris, 2006; MacKenty, 2006). In 

Phase 2, the student-teachers began playing the games in class and 

then continued playing at home for two weeks. In class, they were 
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guided to play as groups. Then, in Phase 3, the student-teachers 

prepared their presentations in which they had to provide a summary 

about their games, describe how they played them, and specify the 

kind of knowledge they have gained while playing in details. Later, in 

Phase 4, the student-teachers gave their presentations. Finally, in 

Phase 5, the student-teachers wrote reflections about the games, their 

performance, and the whole experience of playing the games and 

presenting about them as EFL learners and their views and evaluations 

of the games as future EFL teachers.  

2.4 Data collection and analysis. 

Data were collected through student-teachers’ presentations and 

reflective journals as they include student-teachers’ views and self-

assessment. We chose written reflections over using interviews 

because self-reflection process facilitates reflexivity and helps writers 

to examine their own beliefs, experiences, and subjectivities with a 

critical eye (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). Reflective journals 

are also considered as an efficient way to obtain information about the 

student-teachers’ feelings (Cohen, Manion, & Morrison, 2007).  

Data collection procedures began after the student teachers’ 

submitted all their course requirements. When classes were over, 

student-teachers’ presentations and reflective journals were gathered 

as data. Data analysis was mainly qualitative. A thematic inductive 

approach was used to code and analyze the data after our line-by-line 

reading and memoing (Coffey & Atkinson, 1996). In the following 

section, we provide a brief discussion of the findings in thematic 

order.  

3. Results 

Two research questions were raised to explore the Libyan EFL 

student-teachers’ views on using Facebook games for language 

learning. Our data showed that the student-teachers chose and played 

seven games from the games that were suggested to them. Data 

analysis indicated that the student-teachers had positive and negative 
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views on the use of Facebook games for language learning. In the 

following sections, we present the findings of the study in the order of 

the study’s research questions.  

3.1 Student-teachers’ views on the Facebook games they played. 

Most of the student-teachers confessed that they had never 

played Facebook games before they were assigned to them as one of 

the course requirements. They also revealed that even though they 

were new to Facebook games, they were able to achieve the game 

goals and feel satisfaction. Lara’s words summarized some of her 

peers’ views: 

In general, I do not like Facebook games. So, at first, I was not 

excited about the game we chose as a group. But, later, I found 

that it was fine and then enjoyable. This is the first time I have 

played games on FB, so everything was new to me and 

sometimes difficult. However, following the instructions and 

getting the tasks done made me feel satisfied as I achieved what 

was required (R30, 2019). 

The Facebook games that the student-teachers chose to play 

were three adventure games, two mystery games, and two social 

simulation games. The games were Criminal Case, Farm Ville, Hay 

Day, Lucky Supermarket, Secret Passages, The Secret Society, and 

Village Ville. In most of these games, the student-teachers had to read 

texts, hear some people talking or giving instructions or orders, and 

understand clues to solve problems or achieve goals. They also play 

various roles depending on the genre of the game. So, student-teachers 

had to use the English language to understand the games’ 

requirements and achieve their goals as well as to communicate as 

players. 

Sixteen student-teachers played the role of the detective in 

Criminal Case. All student-teachers thought that the game was 

“interesting to players who like murder mysteries.” They believed that 

it was “beneficial as it has lots of words [learners] might not know.” 
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However, two of them believed that the game is “not suitable for 

children as it includes blood and dead people sceneries” (R5, 2019). 

Twelve student teachers played the roles of farmers in 

FarmVille and Hay Day games. The student-teachers thought that the 

farming games were “amazing and interesting,” “easy to follow,” and 

teach “how to be responsible farmer” and “have easy instructions” (R9 

& R15, 2019). However, some of them thought that they might be 

“boring for those who are not interested in farming,” or those who 

“don’t like repeating the same work over and over” (R6, R12, & R16, 

2019). 

Four student-teachers played the role of the manager in the 

social simulation game Lucky Supermarket. All student-teachers found 

the game “interesting” as they had to solve customer problems and 

meet their satisfaction. They believed the game was beneficial as it 

“has new words” (R40, 2019). 

Eight student-teachers played hidden object mystery games, the 

Secret Society and the Secret Passages. All student-teachers stated 

that the games are “exciting to those who like mysteries,” “can be 

useful because they include a lot of unknown words,” “challenge your 

mind in different ways,” and that “time plays a big role in the game, 

so [players] learn to manage time and be patient” (R19, R24, R33 & 

R45, 2019).  

Eight student-teachers played world-building social simulation 

game, Village Life, which is no longer available for players now. 

Student-teachers thought that the game was “fun as [they] help [their] 

villagers get married and raise families and form tribes” and “develops 

creativity by decorating the villages and making them look beautiful” 

(R2 & R38, 2019). 

 As can be seen from the previous descriptions, there is an 

overall satisfaction, even though some students found some of the 

games “boring” because of the repetition component. It is also 

noticeable that the detective and hidden objects games attracted the 
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student-teachers more than the other games and motivated them for 

learning. 

3.2 Student-teachers’ views on implementing Facebook games for 

learning. 

Data analysis revealed that the student-teachers had positive and 

negative views on the use of Facebook games for language learning. 

The student-teachers in favor of using Facebook games thought 

playing Facebook games was “beneficial to English language 

learners” and admitted that they were planning to use Facebook games 

“wisely” (Emy, 2019) as future EFL teachers. In the following 

sections, we discuss the student-teachers’ positive and negative views 

about using Facebook games. 

3.2.1 Student-teachers’ positive views about using Facebook 

games. 

Most of the student-teachers had positive views about using 

Facebook games for language learning. As indicated in one of the 

participants’ reflections, student-teachers thought that “the idea of 

using Facebook games is fascinating, as the learners will be exposed 

to many learning opportunities” (R47, 2019). In the following 

sections, we discuss the four positive themes that are a result of data’s 

thematic analysis.  

Facebook games as a source of motivation. Data showed that 

most student-teachers’ believed that games captivate and engage 

learners. They thought that Facebook games develop new knowledge 

and skills, enable learners to undertake impossible tasks, and 

experience situations that might include scenarios that are not 

transferable to real-world experiences. Thus, they believed that 

playing games motivates the learners as players to achieve the goals 

and finish the tasks, which leads to learning. As one of the student-

teachers puts it: 
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when you play for fun and achieve the game goals, you feel that 

you need to achieve more and it motivates you to do more of the 

tasks of the game (R6, 2019).  

In this excerpt, the student-teacher explains how achieving one task of 

the game motivates players to achieve more. Another student-teacher 

discussed how playing made her learn new words and understand the 

instructions, which motivated her to play more to learn more: 

I do not play games at all. So, this was a new experience for me. 

When I began playing so I can meet the assignment 

requirements; I was playing and questioning our professor’s 

decision in including this. I was asking myself why we are 

wasting our time by doing this? But then, things changed. I 

started to enjoy playing because I began to realize that the more 

I played, the more I was using my English to understand. I also 

noticed that I was learning new words. Criminal Case gave me 

the chance to be motivated to learn. (R10, 2018) 

Facebook games develop students’ creativity and problem-

solving skills. Student-teachers viewed the games’ content, narration, 

design, and some of the tasks as a form of creativity and imagination 

development and problem-solving skills developer for the players. 

Some of the student-teachers explained that some games’ content is 

presented in the form of narrative style and storytelling and therefore 

encourages creativity. Safa explained: 

In the Village Life game, I felt that I was contributing to creating 

the story of the game. I was the narrator as well as the creator of 

the whole story of the village. This made me feel happy. 

Another student-teacher explained: 

playing the game improved my imagination. I felt that I was 

able to imagine more scenes. I felt like I was creating new 

worlds. (R7, 2018) 

Talia added: 
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I think that we gained the skill of creativity as we play. When 

we think about ways of dividing the farm to grow more crops, 

we need to be creative so that we have all we need in the farm 

while it looks beautiful and not jammed. (R25, 2018) 

Student-teachers also mentioned the use of “money” to buy 

goods and achieve their goals as great opportunities for learning 

spending and problem-solving strategies. As explained by one of the 

student-teachers: 

In our game, Lucky Supermarket, we had to build a supermarket 

and sell our goods to customers. We had to spend our money to 

gain more money. We also learned how to solve any problem 

that might face us while trying to achieve our goals as players 

and satisfy the customers to receive the awards of the game. 

(R3, 2019) 

Her other peers also declared that games taught them how to 

spend their money and use their resources and how to get the tools and 

things they need by collaborating with other players. 

Facebook games as a source of language development. 

Nearly most of the student-teachers thought that Facebook games can 

improve learners’ language proficiency. All of those who had positive 

views on Facebook games believed that games teach how to follow 

instructions, improve reading comprehension, and a great source for 

vocabulary learning.  

All student teachers believed that the games they played taught 

them how to follow instructions. This is clearly stated in the following 

script: 

Before playing the game. I did not understand what it was about. 

then I followed the instructions. The knowledge I gained from 

the game is how to read the instructions very well and apply 

them. (R3, 2019) 
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Student teachers also mentioned reading comprehension as one 

of the positive sides of playing Facebook games that leads to language 

improvement. One of the student-teachers summarized the idea in the 

following text:  

Finally, it helped us to learn reading skills for example: 

skimming, when we read the instructions. We do not need to 

read all; we had already gotten the idea. All of these things are 

coming by practicing. 

Finally, the most mentioned advantage is vocabulary learning. 

All the student-teachers admitted that they have learned lots of words 

by playing Facebook games. Some gave examples, such as “victims, 

detective, investigation, travel in time, conspiracy, manage the market, 

goods, serve customers, cash” and other words and phrases. Lama 

explained: 

from this game I got to learn several new words, such as: 

harvest, sprinkler, bushel, redeem, plow. Also, I learned some 

information about agriculture, such as how to plow, plant, and 

harvest. 

3.2.2 Student-teachers’ negative views about using Facebook 

games. 

Ten student teachers had negative views on using Facebook 

games for learning. Five of the student-teachers regarded using 

Facebook games in the English classroom as a waste of time. They 

believed that Facebook games are time consuming, boring, and 

therefore, discouraging. Student-teachers believed that Facebook 

games can be “boring” as they played the same tasks over and over 

repeatedly. Moreover, in some games, some student-teachers faced 

difficulties in getting the tasks done. So, they thought learners will be 

discouraged to play games in which they cannot achieve their goals. 

Besides, a few of the ten student-teachers believed that Facebook 

games are not “suitable” for learners with high levels of language 

proficiency as they might not find new information, which might 
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demotivate them to play. They also believed that Facebook games are 

not “appropriate” for all ages as they believed that some of the games 

are not appropriate for young learners 

4. Discussion 

In the current study, It is sought to examine the student-teachers’ 

perspectives on using Facebook games for learning.  The Findings 

show that, after collaborating as groups, playing Facebook games 

together, and giving presentations as a team, the student-teachers’ 

attitudes towards games-based learning changed. 

Some student-teachers’ initial assumption was that having 

gameplay as one of the course requirements was a waste of time and 

had negative attitudes towards playing Facebook games, especially 

that most of them admitted that they have never played the games 

before. After playing Facebook games, the student-teachers reported 

positive views about the affordances of Facebook games and how 

games enhance their language proficiency.  

There was an overall satisfaction about gameplay among the 

student-teachers, even though they had never played the games before. 

They thought that playing Facebook games was beneficial as the 

games gave them knowledge about detective work, farming, store 

management, mysteries, and raising families. They also believed that 

the games (1) teach responsibility such as being responsible of 

farming and store management, (2) teach time management as some 

games require players to finish tasks on time, (3) challenge players to 

think critically, and (4) develop creativity. These findings are in line 

with the findings of Gee, 2007, Ho et. al., 2020, Mokhtari, 

MohammadKazemi, & Kamkar (2016) and other researchers. 

Facebook games also enhanced student-teachers’ language 

learning motivation. Facebook games motivated players to achieve 

more and learn more, which showed how games lead to intrinsic 

motivation. Intrinsic motivation “serves as the initial engine to 

generate learning and later functions as a driving force that helps to 
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sustain the long journey of acquiring a foreign language” (Cheng & 

Dörnyei, 2007, p. 153). Without the “sufficient motivation”, language 

learners cannot “achieve a working knowledge” and will not be able 

to “persist long enough to attain any really useful language” (Dörnyei, 

2010, p. 74). Thus, Facebook games can be used in the EFL classroom 

or as a homework activity to motivate the learners to improve their 

language proficiency (Ebrahimzadeh & Alvi, 2017). 

Another advantage that our data revealed is incidental learning. 

Jameel Ahmad (2011) defined incidental learning as “the process of 

learning something without the intention of doing so” (p. 71). With 

this meaning in mind, we noticed that nearly all student-teachers 

admitted learning new vocabulary. Incidental vocabulary learning is 

learning from context that emerge engaging learners in extensive 

reading, conversations, listening to stories, music, films, or radio, 

watching television or movies, and/or playing games (Letchumanan 

et. al,, 2015). Our data confirm other researchers claim in that games 

help learners “acquire vocabulary in a fun-filled and nonthreatening 

environment” (Letchumanan et. al, 2015, p. 737).  

Finally, Language teachers’ beliefs about teaching and 

classroom management differ from one teacher to another, especially 

when it comes to using games (Al-Issa, 2011). There is a belief that 

games are “a waste of time,” which makes some teachers “prefer not 

to use them in classroom” as they only consider “one element that is 

fun” (Khudhair, 2016, p. 70). Likewise, some student-teachers 

questioned the value of using Facebook games for language learning. 

Even after playing the games and realizing what they have learned 

from the games, they still mentioned the disadvantages of using 

games.  

Even though we chose the games that seemed to be appropriate 

for different learners' ages and language levels with a critical and 

selective approach, the student-teachers reported some of the 

disadvantages that Stojkovic and Jerotijevic (2011, p. 941) reported in 
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that games (1) might stray the learners away “from the basic purpose 

of the game-play activity” that might lead to “playing too much and 

the lack of learning,” (2) familiar or boring games might not get 

students be “equally involved,” and (3) some students might “find 

games unnecessary and childish.” Therefore, as one of the student-

teachers advised, teachers should be critical and selective and choose 

the games wisely taking into account their learners’ ages and language 

proficiency levels, the purposes of using games, and time allocated for 

gameplay, especially when choosing social media games for learning 

(Ho, Thien, An, & Vy, 2020). 

5. Conclusion and Recommendations 

In this paper, the study that examined the Libyan student-

teachers’ perspectives on using Facebook games for learning was  

discussed. After collaborating as groups, playing Facebook games 

together, and giving presentations as a team, the student-teachers’ 

attitudes towards games changed. A close examination of the findings 

indicate that Libyan student-teachers recognize the value of game-

based learning as learners and as future teachers.  

This explorative case study was designed to gain a further 

understanding of the student-teachers’ views on using Facebook 

games for language learning. We expect that our findings would 

provide teachers and practitioners with ideas for classroom research 

and encourage researchers to conduct further and more rigorous 

testing on integrating Facebook games into the EFL classroom. So, it 

can be regarded as an important step towards understanding the 

significance and the impact of the employment of games-based 

learning in teacher education programs. The study also signifies the 

possibility of implementing games at the university level and using 

them in the classroom. 

This study has a few limitations. Basically, the student-teachers’ 

presentations and self-report in the reflective essays might face a 

potential problem of validity because all student-teachers knew that 
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they were participating in a research project as well as their 

comprehension of the tasks and willingness to provide honest answers 

(Ary, Jacobs, Sorensen, & Razavieh, 2010).   

Even though this study can be seen as a small-scale study, as we 

only explored the views of 48 student-teachers, it opens up wide doors 

for other teacher-educators to investigate the impact of games on 

student-teachers’ academic performances and language proficiency 

improvement as well as on using social media games for EFL learning 

and teaching. The outcomes of this research may help TEFL 

researchers, teachers, and practitioners to evaluate the effectiveness of 

Facebook games and other social media games in facilitating language 

proficiency development, critical thinking, and problem-solving skills. 

More research is needed to examine the benefits of using Facebook 

games and other social media games in TEFL.  

In the future research, as this study was merely qualitative, 

quantitative, and experimental approaches are needed to examine the 

perspectives of a wider range of Libyan student-teachers on the use of 

Facebook games for language learning improvement and their effects 

of EFL learners’ spoken language proficiency and presentation 

performance. 
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Abstract 

This study builds on Chomsky’s principles and parameters framework 

(Chomsky, 1986) by applying it to the study of second language (L2) 

acquisition. In other words, it makes use of a parameter resetting 

model to explain aspects of the second language learning process. It 

aims to investigate whether classroom instruction which presents only 

positive evidence, that is to say grammatically correct samples of the 

L2, is sufficient to enable adult second language learners to acquire 

certain properties of L2 parameters which differ from their mother 

tongue (L1). The participants in the study have Arabic as their L1, and 

are learning English as an L2. The study hypothesizes that the 

participants, who are all adult students studying English language at 

an advanced level in Misurata University, Libya, will not be able to 

reset the pro-drop parameter and the verb raising parameter from their 

properties in Arabic to their different properties in English. The 

hypothesized reason is that they are taught using only positive 

evidence-based samples of English, and that is not sufficient to lead to 

parameter resetting. The results show that the students had great 

difficulty in resetting the pro-drop parameter and the verb raising 

parameter from Arabic to English. 

Keywords:  Parameter resetting, Positive evidence only, Pro-drop 

parameter, Verb-raising parameter. 
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عادة ضبط المتغيرات  تدريس قواعد اللغة اإلنكليزية  فياألدلة اإليجابية وا 
 لطالب الجامعات الليبية
 جمدي عبدهللا الزرموح       عائشة فتحي أبوغرسة         فاطمة حممد الزواوي

 جامعة مصراتة –كلية اآلداب 
________________________________________________________ 

 لبحثملخص ا
 العملي للمعايري اليت اندت هبا نظرية )تشومسكي( املبادئ واإلطارتستند هذه الدراسة إىل 

فإهنا  آخر،، وذلك من خالل تطبيقها على دراسة اكتساب اللغة الثانية. ومبعىن 1986عام
وهتدف تستخدم منوذج إعادة ضبط العوامل املتغرية لشرح جوانب عملية تعلم اللغة الثانية. 

 فقط،الدراسة إىل التحقق مما إذا كان تعليم الفصل الدراسي الذي يقدم دليالا إجيابياا  هذه
كاٍف لتمكني متعلمي اللغة الثانية البالغني من   الثانية،أي عينات صحيحة حنوًيا من اللغة 

اكتساب خصائص معينة ملعايري اللغة الثانية اليت ختتلف عن لغتهم األم )اللغة األوىل(. 
هتدف هذه ، و حذف الفاعل الفعل، ومتغريمها متغري ارتفاع  أثنني،متغريين  لدراسةوتشمل ا

الدراسة إىل اختبار مدى امكانية اسلوب التدريس املعتمد على تقدمي الرتكيبات اللغوية 
املساعدة يف عملية اعادة ضبط املتغريات مبا يتناسب وقيمها اجلديدة يف اللغة  -الصحيحة

املشاركني واجهوا صعوبة كبرية يف اعادة ضبط الدراسة أن ت نتائج الثانية. ولقد أظهر 
 العوامل املتغرية من قيمها يف لغتهم األم إىل قيمها املختلفة يف اللغة اإلنكليزية اليت يتعلموهنا.

منوذج إعادة ضبط ، اكتساب اللغة الثانيةري تشومسكي، ي: معاالكلمات املفتاحية
 .العوامل
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1.  Introduction 

The concept of Universal Grammar, Chomsky (1986) has led to 

a number of important theoretical and empirical advances in the field 

of second language acquisition research. ‘One of the most promising 

of these has been the advancement of a principles and parameter 

setting model in efforts to explain the L2 learning process’ (Flynn 

1996, p. 121).  According to Flynn, the importance of adopting a 

Universal Grammar approach to explain the process of second 

language acquisition is that it is ‘the most explicit theory of the human 

capacity for language and its acquisition…UG attempts to define the 

principles and conditions that are elements or properties of all natural 

languages’ (p.123).  

However, researchers in the field of L2 acquisition have 

different points of view concerning the role of Universal Grammar in 

this domain. They are divided into three groups concerning the role of 

UG in second language acquisition. White (1996, pp. 90-91) defines 

these three different views as ‘full access’, ‘partial access’ and ‘no 

access’ to Universal Grammar. Scholars who take the ‘full access’ 

view of the role of UG in L2 acquisition, believe that ‘L2 learners 

often end up with highly complex unconscious mental representations 

of their L2’.  On the contrary, arguments favoring the ‘no access’ role 

of UG in second language acquisition are based on the recognized 

differences between L1 and L2 acquisition, taking the difficulties 

faced by adult L2 learners in acquiring a second language as evidence. 

Those who take this view assert that adult L2 learners ‘violate UG 

principles, and that developmental stages cannot be accounted for in 

terms of parameter resetting’ (ibid, p. 91) 

1.1. The Research Objectives 

 This study focuses specifically on the ability of L2 learners to 

reset the pro-drop parameter and the verb raising parameter, which 
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have different values in Arabic and English. The participants are 20 

students studying Advanced Grammar in the Department of English in 

Misurata University, Libya. They were randomly chosen and asked to 

give written responses to two grammaticality judgment tasks. These 

tasks are ‘elicitation technique[s] where the test taker is presented with 

correct and incorrect language items and is expected to decide whether 

they are acceptable or not’ (Seliger and Shohamy 1989, p. 177) 

The first GJ task was designed to test whether the participants 

were able to reset the pro-drop parameter from its value in their first 

language (Arabic is a pro-drop, or null-subject, language) to its value 

in English (which is a non-pro-drop, or non-null-subject, language). 

As Cook (1996, p. 31) explains, ‘in pro-drop languages such as 

Italian, Chinese or Arabic, the subject does not need to be actually 

present; [while] in non-pro-drop languages such as English or 

German, it must always be present in declarative sentences’. Arabic is 

a pro-drop language, which permits null-subject sentences because it 

has ‘a rich set of inflectional endings on the verb…[which] permits 

information concerning the nature of the subjects…to be retrieved’ 

(Goodluck 1991, p. 81).  

The second task was designed to test whether the subjects were 

able to reset the verb raising parameter from Arabic to English. The 

value of this parameter in English is that ‘main verbs in English 

cannot raise to I [Inflectional phrase]. Verb raising means moving (or 

raising) the verb to a higher position in the [phrase structure] tree’ 

(Smith 1999, p. 126). This parameter is associated with a number of 

properties such as adverb, negation and quantifiers placements within 

the sentence. The task elicited the participants’ judgments of English 

sentences, which have adverbs inserted between the main verb and its 

direct object. This is not grammatically correct in English, as it does 

not allow main verb raising or moving to this position in the sentence.  

Poole (2002, p. 276) explains that main verbs in English can 

follow an adverb but may not precede one. It is ungrammatical to put 
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an adverb between the main verb and its object. For example, the 

sentence Mary often sees Hailey is grammatical in English, while the 

sentence Mary sees often Hailey is not grammatical. In the second 

sentence, the main verb sees raises over the adverb often, which puts 

this adverb between the verb sees and its object Hailey, which, as 

mentioned before, is not grammatical in English. Ellis (1997, pp. 66-

67) wonders whether it is possible, on the basis of positive evidence-

based input only, for second language learners to recognize that 

English does not permit an adverb between the verb and its direct 

object. He argues that they will also need to be presented with 

negative evidence showing the ungrammatical SVAO structure in 

English.   

1.2. The Research Problem 

 This study aims to explore a number of issues concerning the 

availability of Universal Grammar to adult second language learners 

who share Arabic as their first language. In other words, it aims to 

explore the second language grammatical competence of the target 

group of adult learners in a Libyan university. Their access to 

Universal Grammar will be proved depending on whether or not they 

are able to reset parameters from their values in their first language to 

different values in the second language. The teaching techniques used 

in teaching English grammar to these students, and in the Department 

of English in general, are based, in most cases, on presenting positive 

evidence only. In other words, the materials and methods of 

instruction used in the English grammar classroom focus on 

presenting and teaching English grammatical structures in their correct 

forms (positive evidence), without in most cases using non-

grammatical examples of the L2 to highlight areas of structural 

difficulty (negative evidence).  

1.3. The Research Hypothesis 

The study hypothesizes that providing adult L2 learners with 

positive evidence input of the target language will not be sufficient for 



 

Faculty of Arts Journal– Issue: 17  June 2021                       Parameter Resetting 

___________________________________________________________________  

13 https://misuratau.edu.ly/journal/arts                                                   

          
ISSN  2664-1682 

parameter resetting in cases where the first and the target languages 

have different values of the same parameter. The study assumes that 

adult Arabic learners of English as a second language, even at an 

advanced level, will have difficulty in resetting the pro-drop parameter 

and the verb raising parameter unless they are provided with positive 

and negative evidence input together in the language classroom.  

In addition, there is the issue of whether the results will show a 

difference in the resetting process of the two different parameters 

included in the study. It is hypothesized here that the participants 

might be able to reset one parameter and not able to reset the other, 

depending on the extent to which the differences between the L1 and 

L2 values are clear or not. The study hypothesizes that in some cases 

the difference between the two values of the same parameter will be 

so clear for L2 learners that they do not need to see negative evidence 

to help them in the parameter resetting process. 

1.4. The Research Questions 

1. Will adult Arabic ESL learners be able to reset two UG         

parameters (the pro-drop parameter and the verb-raising 

parameter) from their properties in Arabic to their different 

properties in English?  

2. Will classroom instruction based on presenting only positive 

evidence be sufficient to build grammatical competence in the 

target language where parameters need to be reset from L1 values 

to different L2 properties? 

3. Will the same participants be able to reset one parameter and not 

able to reset the other? Will some parametric properties be easier 

for L2 learners to reset than other properties associated with 

different parameters? 

1.5. Related Studies 

 There has been a number of studies which have addressed the 

issue of parameter resetting for second language learners in cases 

where the first and second languages have different values of the same 
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parameter. Among these studies are some which have investigated the 

acquisition of non-pro-drop or obligatory subject languages by 

speakers of first languages which are pro-drop or null-subject 

languages. 

For example, White (1986) investigated whether L2 learners 

start by applying pro-drop parameter properties from the L1 setting to 

the L2 setting and then gradually learn to reset these properties to the 

L2 setting. Her study involved a mixed group of learners of English as 

a second language who have different pro-drop settings in their first 

languages. This mixed group included 37 French speakers (non pro-

drop L1 like English), 32 Spanish and 2 Italian speakers (pro-drop L1 

different from the situation in English). White used grammaticality 

judgment tasks in which she used some English sentences without 

subjects as one of the procedures. At the end of this study, White 

found that the Spanish Italian pro-drop group performed less well on 

the task than the French non-pro-drop group, and concluded that the 

L1 pro-drop parameter influenced acquisition of the L2 non pro-drop 

parameter. 

Another study by Tsimpli and Roussou (1991) on the pro-drop 

parameter resetting of Greek learners of English as a second language 

came to a similar conclusion. They found that speakers of the pro-drop 

Greek language have difficulty in resetting the parameter when 

learning English, which is a non-pro-drop language. They also used 

grammaticality judgment tasks as a tool to test whether the 

participants were able to reset this parameter or not.  The results of 

this study indicated that the participants recognized English 

declarative sentences without subjects as ungrammatical.  

Concerning the verb raising parameter, ‘most research related 

to V-movement parameter has examined data from L2 learners of 

French who share English as an L1 or, conversely, L2 learners of 

English who share French as an L1’ (Mandell 1999, p. 82).  The 

reason behind this is that French, like Arabic which is the first 
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language of the participants in our study, allows verb raising while 

English does not, which means that the two languages have different 

values of the same parameter. 

 Trahey and White (cited in Ellis 1997, pp. 85-86) designed a 

study in which they tested whether  French learners of English as a 

second language were able to reset the verb raising parameter as a 

result of their being flooded with input containing sentences of the 

structure subject-adverb-verb-object (SAVO). In other words, the 

participants were presented with positive evidence only by being 

introduced to the target grammatical structure without being told that 

it is ungrammatical in English to form sentences with the order 

SVAO. The results of their study showed that the positive evidence 

only was partly useful as the participants showed an increase in using 

the structure SAVO.  

 Muftah and Wong (2014, p. 195) had similar results with 

Arabic learners of English who “even at ultimate attainment level, 

have great difficulty in resetting the parameterized property associated 

with the verb movement”. They conclude that this is due to the fact 

that ‘English and Arabic differ in the settings they adopt for the verb 

movement parameter…[consequently] the placement of the verb with 

respect to negation, adverbs, and floating quantifiers in English are 

considered difficult to acquire for adult Arabic ESL learners’. 

2.   Methodology 

2.1. Research Design 

          The study based on the Quantitative approach for analyzing data 

by using Microsoft Excel (version 97-2003). This is to illustrate 

different descriptive data needed for the study. 

 

2.2. The Research Context and Participants  

The participants in this study are 20 adult students studying in 

the department of English in Misurata University, Libya. They are all 
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native speakers of Arabic and their ages range between 20-24. They 

were a mixed group. This group of students were enrolled in the 3
rd

 

Semester of their study in the academic year 2019-2020.and the study 

was conducted during the students' regular class on the Advanced 

Grammar Course. Because of their advanced level, they were 

expected to have a good competence of English Grammar, having 

already finished Grammar 1 and Grammar 2.  

 

2.3. Research Instruments  

          The study used two grammaticality judgment tasks to elicit the 

participants’ intuitions about the grammaticality of the English 

structures under investigation. The first task asked the students to 

accept or reject a set of English declarative sentences as ‘GOOD’ or 

‘BAD’. The set included some sentences which were ungrammatical 

because the subject was missing. The second task also consisted of a 

set of sentences some of which were ungrammatical, with the verb 

raised over an adverb in the order subject verb adverb and object. 

Each of the two tasks consisted of 12 sentences among which were 

ungrammatical for reasons unrelated to the purpose of this study. For 

example, among the twelve sentences in task 1, there are only six 

sentences designed to test resetting of the pro-drop parameter, and in 

task 2 there are only five sentences designed to investigate resetting of 

the verb raising parameter.  

The purpose of including unrelated items in every 

grammaticality judgment task was to hide the real focus of the 

investigation from the participants, which may have affected the 

elicitation of spontaneous intuitions. Birdsong (1989, p.122) insists on 

the usefulness of this procedure by explaining that ‘when the 

investigator wishes to elicit spontaneous unadjusted responses, it may 

be desirable to prevent subjects from recognizing this focus’, by 

including dummy items or distracters in the task. 
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2.4.  Data Collection and Analysis 

The study was conducted during students' regular class of 

Advanced Grammar Course. The test was distributed to students and 

they were given one hour to answer the two judgment tasks.   

The participants were instructed to explain the reasons behind 

their judgments whenever they rejected a sentence. They were asked 

to explain why they considered each sentence as ungrammatical. This 

was to test whether their knowledge of English grammar was 

conscious enough to enable them to explain their judgments and 

whether their explanations would actually give the real reason why 

each structure was ungrammatical. They were given one point (1) per 

correct answer i.e. one point for each ungrammatical structure that 

was correctly rejected. They were given no points (0) if they accepted 

an ungrammatical structure as being correct. A sentence was 

considered grammatical if it had the parametric values of English, and 

ungrammatical if it did not.  

The data of the study was clarified through tables and bar 

charts by using Microsoft Excel (version 97-2003). The descriptive 

statistics with percentages were illustrated as shown below. 

3. Results  

3.1.Task 1 

 The scores achieved by the students are illustrated in Table 1 

where it can be noticed that these scores are quite varied. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Faculty of Arts Journal– Issue: 17  June 2021                       Parameter Resetting 

___________________________________________________________________  

18 https://misuratau.edu.ly/journal/arts                                                   

          
ISSN  2664-1682 

Table 1: Scores obtained by the subjects in Grammaticality Judgment 

Task 1-pro-drop parameter 

 

    To have a clear idea about the frequency of the scores achieved by 

the subjects in this task, Table 2 shows the frequency distribution for 

each score obtained in the task. It can be noticed from this table that 

the majority of the students (15 students) achieved lower than 50%; 

(10 students obtained 33.33% and 4 students obtained 16.67%). Only 

3 students achieved 50% while just one student achieved the highest 

score 83.33%. The average score obtained by the subjects in this task 

is 31.7%.  

Sentence 3 6 7 9 11 12 percentage of 
 

      
correct rejections 

Student 

      1 1 1 1 0 0 0 50.00% 

2 0 1 0 0 0 1 33.33% 

3 1 0 0 0 0 0 16.67% 

4 0 0 0 1 1 0 33.33% 

5 0 0 0 0 0 0 0.00% 

6 0 0 0 0 1 0 16.67% 

7 0 1 0 1 1 0 50.00% 

8 0 0 0 0 1 1 33.33% 

9 0 0 0 0 0 1 16.67% 

10 0 0 0 1 0 0 16.67% 

11 0 0 1 0 1 0 33.33% 

12 0 0 0 0 0 0 0.00% 

13 1 1 0 0 0 1 50.00% 

14 0 1 0 1 0 0 33.33% 

15 1 0 0 0 0 1 33.33% 

16 1 1 1 1 0 1 83.33% 

17 0 1 0 1 0 0 33.33% 

18 0 1 0 0 0 1 33.33% 

19 0 1 0 0 0 1 33.33% 

20 0 1 0 0 1 0 33.33% 

 

25% 50% 15% 30% 30.% 40% 

 Average 31.7% 
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Table 2: Frequency distribution for scores on Grammaticality 

Judgment Task 1 

Score Students 

   0% 5-12 

 

2 students 

16.67% 3-6-9-10 

 

4 students 

33.33% 2-4-8-11-14-15-17-18-19-20 

 

10 students 

50% 1-7-13 

 

3 students 

83.33% 16 

 

1 student 

 

The variation in the scores obtained by the participants 

suggests that their judgments were to a certain extent inconsistent. 

However, these results indicate that most of them were not able to 

reset the pro-drop parameter from Arabic, which is a pro-drop 

language, to English, which is not. In most cases the results show that 

the participants did not know that it is not grammatical to have 

declarative sentences without subjects in English. The participants 

were also asked to explain the reasons behind their judgments, as 

these explanations would be considered to indicate their having an 

explicit conscious knowledge of the target language grammar. 

Surprisingly, all the participants, despite their advanced level in 

studying grammar, were not able to give any explanation of why they 

rejected particular sentences in this task. The following chart (figure 

1) shows the percentages of correct rejection for each of the six 

ungrammatical sentences in task 1.  



 

Faculty of Arts Journal– Issue: 17  June 2021                       Parameter Resetting 

___________________________________________________________________  

20 https://misuratau.edu.ly/journal/arts                                                   

          
ISSN  2664-1682 

 

By having a look at figure 1, it can be seen that the six target 

sentences have got a similar percentage of correct rejections which is 

lower than 60%. The overall percentage for sentence 6 *People 

always wonder if is easy to please John is 50%, which is the highest 

of the five target sentences. This means that 10 students judged it 

correctly as bad, and 10 students accepted it as a well-formed 

sentence.  However, no one was able to give an explanation of why 

they rejected the sentence, which means that they felt that this 

sentence lacks something, but they were not able to explain why. This 

situation was the same for all six target sentences. 

         Sentence 6 together with sentence 12 *John and Mary said that 

helped each other have got the highest percentage of rejections overall 

compared to the other target sentences.  Sentence 12 was rejected by 8 

students (40% of the total number of students), while 12 students 

accepted it as a well-formed sentence.  

          Sentences 9 *In winter, snows a lot in Canada and 11 *John 

told Lucy that is going to go to china got the same percentage of 

rejections overall which is 30%. This means that only 7 students 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

3 6 7 9 11 12 

Figure  1: Scores on the target sentences in 
Task 1 

Task 1
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rejected these sentences and 13 accepted them wrongly as well-

formed ones. 

           Sentences 3 * Because of modern transportations, easy for us 

to get there very quickly and 7 *Works hard to get enough money got 

the lowest percentage of correct rejection compared to the other target 

sentences. Most of the students (75%) judged sentence 3 wrongly as 

good despite the fact that it lacks the dummy pronoun it as a subject, 

while only 6 students correctly rejected this sentence.  

            Sentence 7 has the lowest overall score which is 15% as only 3 

students rejected this as an ungrammatical sentence.  

         The performance of the participants on grammaticality judgment 

task 2 was no better than their performance on task 1. Task 2 was 

designed to test whether the subjects had already reset the verb-

movement parameter to its different value in English. The target 

sentences in this task contained a wrong placement of adverbs 

between the lexical verb and the object NP which cannot appear in 

English because the verb cannot be raised out of the verb phrase. The 

appearances of adverbials in this position is evidence that the verb has 

moved from the head of the VP to the head of the tense phrase which 

is not possible in English. The task consisted of 12 sentences among 

which five sentences included ungrammatical movement of English 

main verbs, while the other sentences were included in the task as 

dummy items. 

          In a similar procedure that used for task 1, the participants were 

given one point (1) for each correct rejection of any of the five target 

sentences and were given (0) point for incorrect acceptance. The 

scores obtained are illustrated in Table 3 – where, as was done with 

task one, the percentages of their correct rejections of the five 

sentences are considered as their scores in the task.     
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3.2. Task 2 

Table3: Scores obtained by the subjects in Grammaticality Judgment 

Task 2-verb raising parameter 

Sentence 2 4 6 7 11   

percentage of 

correct rejections        Student 

      1 1 1 0 0 1 

 

50.00% 

2 0 0 0 0 0 

 

0.00% 

3 1 0 0 0 0 

 

16.67% 

4 1 1 1 1 0 

 

66.67% 

5 1 1 0 0 0 

 

33.33% 

6 0 0 0 0 0 

 

0.00% 

7 0 0 0 1 0 

 

16.67% 

8 0 0 0 1 0 

 

16.67% 

9 1 0 0 0 0 

 

16.67% 

10 0 1 0 0 0 

 

16.67% 

11 0 1 0 1 1 

 

50.00% 

12 0 0 0 1 0 

 

16.67% 

13 0 0 0 1 0 

 

16.67% 

14 0 0 0 1 0 

 

16.67% 

15 1 0 0 0 0 

 

16.67% 

16 0 1 1 0 1 

 

50.00% 

17 0 0 0 0 1 

 

16.67% 

18 0 0 0 0 1 

 

16.67% 

19 0 0 0 1 1 

 

33.33% 

20 0 1 0 1 0 

 

33.33% 

  30 % 35 % 10 % 45 % 30% 

  
  

    

Average 25.0% 
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        As can be seen in the following table, the frequency distribution 

of the results shows that the scores achieved in this task are lower than 

the scores obtained in the previous task. In fact, the average score for 

this task was only 25.0%. It can also be observed that the scores 

obtained in this task are quite variable. 

Table 4: Frequency distribution for scores on Grammaticality 

Judgment Task 2 

Score Students 

   0% 2-6 

 

2 students 

16% 3-7-8-9-10-12-13-14-15-17-18 

 

11 students 

33% 5-19-20 

 

3 students 

50% 1-16-11 

 

3 students 

66.67% 4 

 

1 student 
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100.0%

2 4 6 7 11 

Sentences  

Figure 2: Scores on the target sentences in 
Task 2 

 1سلسلة
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            As shown in Figure 2, sentence 7 *John and Mary wrote a 

book about children. It helps always many parents to deal with their 

kids got the highest percentage of incorrect responses compared to the 

other four target sentences.  It was rejected by 45% of the participants, 

meaning that only 9 out of the students rejected it as grammatically 

wrong, while 11 students accepted it as a well-formed sentence.  

 There seem to be similarities and agreements in the 

participants' answers to this task as can be noticed in the students’ 

responses for sentences 2 *Mary ate rapidly her dinner and went to 

the movies, 4 *I ate an apple and John ate quickly a pear, and 

sentence 11 *Jack drives fast his car with no attention to the traffic 

lights. Only 6 (30%) of the participants correctly rejected sentences 2 

and 11 while 14 students considered them as grammatically well-

formed sentences. Similarly, only 35% correctly rejected sentence 4 

while 65% accepted it. None of the participants was able to provide 

any explanation of why they rejected any sentence. The lowest 

number of correct responses recorded for sentence 6 *Our teacher is 

very skillful. She explains slowly the lesson to make sure that 

everybody understands it. This was rejected as ungrammatical by only 

10% of the participants. It can be concluded then that most of the 

students were not able to recognize that the sentence was incorrect. 

4. Discussion  

           Concerning the argument about whether the participants would 

able to reset one of the parameters and not the other, figure 3 

compares the performance of each participant in the two 

grammaticality judgment tasks.  It appears that the performance on the 

two tasks was similar for most of the students, which suggests that 

they were not able to reset these two parameters from Arabic to 

English.  However, the performance on grammaticality judgment task 

1, which tested resetting of the pro-drop parameter, was in some cases 

a little bit better than the performance on task 2 which tested resetting 

of the verb raising parameter. This may suggest that the idea that all 
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declarative English sentences, unlike Arabic sentences, must have 

subjects was clearer and more easily noticed and acquired by the 

participants despite being exposed to only positive evidence-based 

input. On the other hand, the positive input showing that adverbs must 

be placed before the main verb in English sentences appears not to 

have been sufficient for the participants to know that it is not 

grammatical to put the verb before the adverb. For this reason, the 

performance on the pro-drop parameter was better than the 

performance on verb-raising. However despite this, it may be said that 

the participants’ performance on both tasks was not good enough to 

conclude that they were able to reset either of the two parameters.  

 

 

 

5. Conclusion  

  As was hypothesized, the results of this study show that the 

participants were not successful in resetting the pro-drop parameter 

and the verb raising parameter from their properties in Arabic to their 
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Figure 3:  Scores on task 1 and task 2 
per student  
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different properties in English. The scores that the participants 

obtained in the two grammaticality judgment tasks were not good 

enough to indicate that they were able to reset these parameters from 

L1 to different L2 values. This suggests that classroom instruction 

based on presenting grammatical or positive evidence input of the 

target language is insufficient to build a grammatical competence of 

the target language as a result of parameter resetting.  

          The performance on the pro-drop parameter task was a little 

better than the performance on the verb raising parameter. This 

suggests that the importance of having a subject in any declarative 

English sentence was clear to some of the participants after years of 

exposure to grammatical English sentences. On the other hand, 

positive evidence input which includes grammatical English sentences 

of the order SAVO ‘does not show learners that forms like SVAO are 

ungrammatical’ (Ellis 1997, p. 86). This may explain why the scores 

obtained on task 2 were lower than the scores obtained on task 1 by 

most of the participants. 

6. Recommendation  

        These results shed light on the teaching of grammar in the 

Department of English in Misurata University, and suggest that some 

changes of approach might be beneficial. In particular, including some 

negative evidence in classroom instruction may help learners to 

become more conscious of structural differences between Arabic and 

English, as it has been shown that positive evidence alone is not 

sufficient to lead to parameter resetting from Arabic values to the 

different English values. Based on this study, it is also recommended 

that grammaticality judgment tasks should be used to test students’ 

competence in the target language in addition to the other means of 

testing which are already used. 
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